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Geloof in jezelf 
In de kracht die je in je hebt

Geloof in de kracht 
Die jou door het leven leidt door goede en slechte tijden

Geloof in de verborgen kwaliteiten
Die ook jij bezit en die je de juiste weg zullen wijzen

Geloof in morgen, 
In wat die dag je zal brengen en probeer 
Alles van de zonnige kant te bekijken

Want met een positieve kijk 
                         op het leven
Is er geen grens aan 
        jouw mogelijkheden
Bron onbekend

carola van Bemmelen
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enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB, Hoofd-
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Voorwoord
door Marjolein Dubbers

Pas toen ik rond mijn veer-
tigste op het arme platteland 
van Kenia ging wonen, waar 
nauwelijks zoete producten 
te koop waren, realiseerde ik 
me hoe verslaafd ik was aan suiker. Toen er een keer helemaal niets aan zoetigheid in huis 
was, bleek ik echt in paniek te kunnen raken en ging ik in een onveilige buurt in het donker de 
straat op om iets te kopen. 
Ik leerde dat suikerverslaving niet alleen te maken heeft met wilskracht, maar ook met een 
lichamelijke verslaving. Ik bedacht zoete gerechten, van sojapannenkoekjes met honing tot 
bananencake van zoete banaantjes, en stond verbaasd dat de lokale vrouwen het allemaal 
too sweet vonden: veel te zoet. Langzaam kickte ik af. Om vervolgens na drie jaar bij thuis-
komst in Nederland op mijn beurt alles too sweet te vinden: van mayonaise tot drop en van 
tomatenketchup tot een croissantje: overal bleek suiker in te zitten. Ik ben er nooit meer aan 
gewend geraakt en ben ervan overtuigd dat dit een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan 
mijn huidige gezondheid en vitaliteit. 
Een goede gezondheid en vitaliteit gun ik iedereen. Als ik om me heen kijk, zie ik hier echter 
heel veel mensen mee worstelen. We worden in Nederland steeds ongezonder en dikker. 
Cijfers over onder andere de toename van obesitas, diabetes type 2, kanker, hart- en vaat-
ziekten, auto-immuunziekten, maar ook chronische vermoeidheid, depressies, burn-out en 
overgangsklachten stijgen ieder jaar. Ik ken persoonlijk veel vrouwen boven de veertig die 
zich niet vitaal voelen. Terwijl we hier in Nederland zoveel rijkdom en welvaart om ons heen 
hebben en we zo gezond en gelukkig zouden kúnnen zijn. Leven en genieten is óverleven en 
klagen geworden. Hoe komt dit toch? En belangrijker: wat kunnen we eraan doen? Deze vragen 
houden mij dagelijks bezig, want ze maken me boos, maar ook verdrietig.
Waarom gaan we zo onverschillig om met onze kostbare gezondheid? Carola legt in dit boek 
haarfijn en messcherp de vinger op de zere plekken. De zere plekken van onze samenleving, 
maar ook de pijnlijke zenuwen in onszelf. Het is een pijn die veelal van generatie op generatie 

VOlgens mij is dit het eerste nederlandse bOek dat Ons 
bewUst maakt Van een geVaarlijke VerslaVing Van Onze 
tijd: sUiker. een VerslaVIng dIe onze gezondHeId en VItalIteIt 
ondermIjnt omdat Het een Voortdurende aanVal betekent op 
ons unIeke lIcHaam en onze kostbare, leVendIge geest. dIt Is 
een belangrIjk boek. 
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nog niet weten als het gaat om ons lichaam en onze gezondheid. Hoe meer we weten, des te 
meer we ons realiseren dat we nog maar zo weinig weten. 
Naar mijn mening is het erg belangrijk dat iedereen leert én ervaart hoe belangrijk voeding is 
voor zijn of haar gezondheid. Er gaat zoveel gezondheid en daarmee potentieel van mensen 
verloren door de overdaad aan voedingsmiddelen waar ons lichaam niet op is gebouwd. Het 
zijn producten vol chemische stoffen waar ons lichaam geen raad mee weet. Veel van onze 
voeding is alleen maar vulling; het bevat te weinig bouwstoffen en te veel gifstoffen. Het zijn 
producten waar langzaam en daardoor ongemerkt steeds meer suikers in worden gestopt. 
En suikers vallen zeker onder de gifstoffen. 
Mooie dromen van mensen komen niet tot leven door gebrek aan energie. Prachtige verlan-
gens worden niet gerealiseerd door gebrek aan een goede gezondheid. Belangrijke behoeftes 
worden niet geuit door gebrek aan kracht en moed. Zoveel mensen worden geleefd. Dit raakt 
me ten diepste. Hiermee raken we de essentie van ons mens-zijn kwijt. 
Ik ben zo blij dat Carola dit boek heeft geschreven. Het is een onmisbaar boek voor iedereen 
die worstelt met een te groot verlangen naar suikers in zijn of haar leven. Ik hoop dan ook dat 
de Sugarchallenge zich als een kokosolievlek over de aardbol zal verspreiden en iedereen die 
ermee in aanraking komt doet beseffen dat gezondheid en vitaliteit voor een groot deel binnen 
onze eigen invloedssfeer liggen.

Marjolein Dubbers
VItalIteItscoacH Voor 40+-Vrouwen

oprIcHtster Van de energIeke Vrouwen academIe

www.energIekeVrouwenacademIe.nl

is doorgegeven. Vooral bij vrouwen kan deze pijn diep zitten, want al duizenden jaren wordt 
het vrouwelijke in ons en in de wereld naar de achtergrond verdrongen. Het holistisch denken 
met haar emoties en intuïtie heeft het afgelegd tegen de ratio met zijn ‘meten is weten’ en 
‘bewijs het maar’. 
Het negeren van onze menselijke behoefte aan liefde, vriendschap, geborgenheid, steun en 
zelfrealisatie heeft uiteindelijk geleid tot een continue onderdrukking van onze gevoelens. 
Veel mensen weten niet eens meer hoe ze in contact kunnen komen met hun gevoel; hoe ze 
weer kunnen voelen. De pijn die ontstaat vanuit ons onvermogen om ons te verbinden met 
onze gevoelens en verlangens, zijn we gaan verdoven met verslavingen als alcohol, drugs, 
werk, roken, eten en… suikers. Om de balans te herstellen zijn we het geluk buiten onszelf 
gaan zoeken. 
Maar bestendig geluk vind je niet buiten jezelf, het zit in je. Carola confronteert en daagt je uit 
om naar binnen te gaan en te voelen waar jouw pijn zit. De pijn die wordt verdoofd met suikers 
en andere ‘verdovende’ middelen. Welke behoefte wordt er voor jou niet vervuld? Waar neem 
jij nog steeds genoegen met de troostprijs? Wat weerhoudt jou ervan om helemaal van jezelf 
te houden? Pas als je deze pijn voelt en ook daadwerkelijk benoemt, pas dan kun je uit de ban 
van een verslaving komen. 
Carola heeft ook mij opnieuw uitgedaagd met haar vragen. Waar saboteer ik mijzelf om 
gelukkig te zijn? Leef ik voor honderd procent mijn waarheid? Voeg ik wel genoeg vrouwelijke 
energie toe aan mijn leven? Welke leegte vul ik met al mijn harde werken? Oeps, dat was even 
confronterend! Maar dank je wel, Carola, dat je mij bewust hebt gemaakt van mijn nieuwe 
vormen van ‘suiker’. 
Onze tijd en samenleving vragen om bewustwording én het nemen van onze eigen verant-
woordelijkheid. Vooral als het gaat om onze eigen gezondheid. De tijd van blind vertrouwen 
dat alles goed voor ons is wat er in de winkel ligt of aangeprezen wordt in reclames is voorbij. 
Winstmaximalisatie van de voedingsindustrie gaat helaas vaak niet samen met wat gezond is 
voor jou en mij. De tijd van blind vertrouwen in onze artsen is ook voorbij. Er is zoveel dat we 

‘Afkicken van een 
suikerverslaving kan 

een enorme 
uitdaging zijn. 

Carola laat zien 
dat het voor iedereen 

haalbaar is. 
Haar kracht ligt in 

het vermogen om 
ingewikkelde 

onderwerpen op 
een begrijpelijke 

en aansprekende 
manier te verwoorden. 

Het resultaat is een 
praktisch en vlot 
leesbaar boek, 
dat een helder 

overzicht geeft van 
de vele kanten van 

suiker. Een absolute 
aanrader voor 

iedereen die gezond 
leven vooropstelt!’

Gertie Tuller, 
voedings- en 
leefstijlcoach’ 
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Inleiding
het begOn als een grap…
eigenlijk is het allemaal begOnnen als een grapje, de 
sUgarchallenge! ik was Op de Verjaardag Van een Vrien-
din en zij Vertelde me dat ze was gestOpt met het eten Van 
sUiker naar aanleiding Van een wOrkshOp die ik had gege-
Ven. ze Had dIt twee weken VolgeHouden en was toen Voor de 
bIjl gegaan Vanwege een HeerlIjk stuk appeltaart. daarna was 
Het mIs… Ik antwoordde dat Het mIj ook steeds weer zo VergIng. 
dat mIjn langste suIkerVrIje perIode drIe weken was geweest 
(en dat Ik me nog nooIt zo goed Had geVoeld als toen…).

Samen kwamen we tot de 
conclusie dat onze suiker-
verslavingen dusdanig waren 
dat we het niet zouden red-
den om hier zelfstandig van 
af te kicken. We besloten 
een oproepje te plaatsen op 

Facebook voor een Sugarchallenge, een uitdaging die zou bestaan uit één maand suikervrij 
eten en drinken. Dit met het idee dat we vast nog wel drie of vier ‘gekken’ zouden kunnen 
vinden die mee zouden willen doen, zodat we een ‘supportgroepje’ zouden hebben om erva-
ringen te delen.
Dat hebben we geweten. Nu, een halfjaar en vele honderden aanmeldingen verder, kunnen 
we gerust zeggen dat we met onze actie een hele nieuwe beweging hebben gecreëerd. Een 
beweging van mensen die bewust kiezen voor suikervrij eten en drinken.

Eén maand geen suiker meer eten is heel goed te doen, maar is tevens niet zo gemakkelijk 
als het lijkt. Suiker is namelijk een heel hardnekkig onderdeel van onze maatschappij. Het zit 
werkelijk overal in, je kunt het zo gek niet bedenken. Simpelweg geen suiker eten, betekent 
dan ook niet automatisch dat je geen suiker meer binnenkrijgt. Zo zit het bijvoorbeeld in 
toastjes, vleeswaren, vlees, brood en nog veel meer andere levensmiddelen waarvan we 
denken dat ze ‘veilig’ zijn. Dit betekent dat je continu op je hoede moet zijn, continu ‘nee’ 
moet zeggen tegen van alles en nog wat, dat je hele dagen etiketten aan het lezen bent en 
vragen stelt – heel vermoeiend.
Geen suiker eten betekent letterlijk en figuurlijk teruggaan naar de basis. Dat begint bij het 
inkopen in de supermarkt en bij het koken van je maaltijden, maar vraagt je ook om te kijken 
waar je nog suiker gebruikt om jouw leven mooier te maken, te verfraaien en dingen te ver-
doezelen waarvan je eigenlijk weet dat ze niet kloppen. Het is alsof je naakt over straat moet, 

iets wat heel confronterend kan zijn. Geen wonder dat zoveel mensen verslaafd zijn aan deze 
zoete verleider die ervoor zorgt dat je je binnen een mum van tijd weer ‘lekker in je vel’ kunt 
voelen. Ook al is dit vaak van korte duur en betaal je uiteindelijk een hoge prijs…

Begrijp me goed, op zich heb ik niets tegen suiker. Het komt voor in de natuur en we hebben 
het nodig. Alleen niet in de excessieve hoeveelheden die we op dit moment consumeren: 
gemiddeld eten we vijftig kilo suiker per persoon, per jaar. Dat is één kruiwagen (!) vol met 
suiker! In deze hoeveelheden wordt suiker een sluipmoordenaar die het lichaam heel lang-
zaam van binnenuit opeet en van zijn waardevolle mineralen berooft.
Dat is ook het gevaarlijke aan suiker: je voelt niet wat het doet, totdat je het een tijd niet meer 
eet. Pas dan ervaar je hoeveel energie de suiker weg rooft, dat het je slaap verstoort, dat het 
zorgt voor een continu gevoel van honger en daarmee vaak ook voor de nodige kilo’s overge-
wicht, gezondheidsproblemen, stemmingswisselingen en vele, vele andere bijwerkingen.

Ik nodig je uit om de keuze te maken zo veel mogelijk (en misschien wel alle) suikers in jouw 
leven los te laten en weer terug te keren naar jezelf. Het grootse leven te gaan leven waarvoor 
je in de wieg bent gelegd, met gebruikmaking van al jouw talenten en eigen wijsheid. Suikervrij, 
vanuit jouw natuurlijke zoetheid!

dOe je mee?

Ik hoop oprecht dat dit boek je weer een stukje dichter brengt bij wie jij bent zodat je van daaruit 
een heel ‘zoet’, gezond en heerlijk leven kunt creëren zonder toegevoegde suikers!
Ik wens je Heel Veel succes bIj jouw sugarcHallenge!

Carola
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1. Hoe we 
         ten onder 
  gaan aan suiker
sUiker, we kUnnen niet met en we kUnnen niet zOnder… het 
is lekker, het geeFt kleUr aan de dag en het VerhOOgt de 
FeestVreUgde als we Iets wIllen VIeren. suIker Is In onze 
maatscHappIj synonIem met gezellIgHeId, warmte, lIefde en 
samen zIjn. Het Is oVeral. letterlIjk In de Vorm Van een toeVoe-
gIng aan onze VoedIng, maar ook fIguurlIjk In de Vorm Van 
allerleI denkbare luxe zoals kledIng, auto’s, een mooI HuIs of 
luxe uItstapjes. zonder suIker zou Het leVen een stuk saaIer 
zIjn, tocH?

Of toch niet? Zou het zo kun-
nen zijn dat juist de letterlijke 
en figuurlijke suiker in onze 
maatschappij en in onze le-
vens ervoor zorgt dat we met 
z’n allen steeds zieker en 
eenzamer worden? Dat we 
afkoersen op een massale 

suikerverslaving die ervoor zorgt dat we steeds verder van onszelf en elkaar vervreemden? 
Suiker is zeer verslavend, wat betekent dat je er steeds meer van nodig hebt om je lekker te 
voelen. Het is een drug, met verwoestende gevolgen. 
Op dit moment is ongeveer 50 procent van de bevolking nog gezond, of, beter gezegd: deze 
groep mensen vertoont nog geen zichtbare klachten en gebreken. Wie weet wat er zich op dit 
moment, nog niet zichtbaar voor het oog, in hun lichaam afspeelt… 
Het overgrote deel van de ongezonde bevolkingstak lijdt aan overgewicht, hart- en vaatziek-
ten, diabetes, reuma, chronische vermoeidheid, kanker of een andere welvaartsziekte. 

Van de senioren met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar gebruikt maar liefst 96 procent één 
of meerdere medicijnen. Gemiddeld gebruiken deze ouderen vijf verschillende soorten medi-

cijnen per dag (bron: www.zorgvisie.nl). Er is dus wel degelijk een verschil tussen algemene 
gezondheid en levensduur (waarbij ook de ongezonde jaren gewoon meegeteld worden). Al 
met al een zorgwekkende situatie dus. Daar komt bij dat steeds meer mensen in de financiële 
problemen raken doordat ze jarenlang op een of andere manier boven hun stand hebben 
geleefd. In de ban van mooi, meer en beter zijn ze verslaafd geraakt aan de door de marketing 
zorgvuldig aangeprezen luxe. Producten en diensten die het leven een stukje mooier zouden 
maken, die je even laten vergeten hoe je er eigenlijk voor staat. Als afleider van dat wat er is. 
Als instantgeluksbrenger. Ook dit is suiker… Helaas is dit geluk vaak van korte duur. Uitein-
delijk zal de rekening betaald moeten worden. 
Al die mooie dingen om ons heen zorgen ervoor dat we steeds 
meer willen en niet snel meer tevreden lijken te zijn met wat 
we hebben. Genoeg is niet meer vanzelfsprekend ge-
noeg. Veel mensen zijn hele dagen aan het jagen op 
meer en vergeten daarbij welke gevolgen dit heeft 
voor hun gezondheid, voor de mensen om hen 
heen, voor de natuur en voor het grotere geheel.

Nu komt het mooie: je hebt zelf jouw web ge-
sponnen, dus je kunt het ook weer uit elkaar 
halen en een nieuw web maken. 

alles wat is aangeleerd kUn 
je OOk weer aFleren. 
Er is dus nog hoop. Je kunt dit letterlijk nemen door af te 
kicken van alle suikers die je eet, maar ook figuurlijk door 
heel goed te gaan kijken naar wat jouw waarheid is. Door heel 
eerlijk te durven zijn naar jezelf en te erkennen waar je in jouw leven 
nog suikers gebruikt ter compensatie van dingen waarvan je eigenlijk diep vanbinnen weet 
dat ze niet kloppen. Waar vlucht je nog in luxe, spullen en andere zaken? Heb je deze figuur-
lijke suikers werkelijk nodig of is het beter dat je andere beslissingen neemt zodat je ook hier 
vrij wordt?

SuikerS, zowel letterlijke als 
figuurlijke, beroven jouw lichaam en 

leven langzaam van hun levensenergie en 
vrijheid. beide zijn ze extreem verslavend en 

beide zorgen ze ervoor dat je heel langzaam jezelf 
kwijtraakt. letterlijk in de vorm van een lichaam dat 
heel langzaam wordt leeggeroofd, uitgeput raakt en 

ziek zal worden. figuurlijk in de vorm van een 
verslaving aan alle dingen die het leven een beetje 
mooier moeten maken, waardoor je steeds banger 

wordt om te verliezen wat je hebt. met als risico 
dat je jezelf kwijtraakt, omdat je langzaam 

maar zeker vast komt te zitten in jouw 
zelfgesponnen suikerweb.

We mogen dan met z’n allen Wel SteedS ouder Worden, de leeftIjd waarop we starten 
met Het gebruIk Van medIcatIe lIgt steeds lager (op dIt moment Is de grens al gezakt 

naar rond Het VIjftIgste leVensjaar!).
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Suiker 
           als vriend

Suiker is fijn, suiker is gezel-
lig, suiker is liefde, dat is de 
boodschap. Een dag zonder 
suiker is een dag niet ge-
leefd. Ook als kinderen er 
niet om vragen worden ze 
vaak volgestopt met snoep 
door liefhebbende opa’s, 

oma’s, buren en ouders. We zijn het er allemaal over eens dat kinderen niet mogen roken en 
geen alcohol mogen gebruiken. Toch stoppen we ze wel vol met suiker, een stof die exact 
hetzelfde effect heeft in de hersenen als alcohol en sigaretten. Ondanks alle signalen worden 
snoep en zoetigheid nog steeds volop gegeven als zoethoudertje en wordt het (vaak onbe-
wust) gebruikt als machtsmiddel, omkoopmiddel of chantagemiddel. 
Ouders die ervoor kiezen om hun kinderen suikervrij op te voeden stuiten nogal eens op 
grote bezwaren van de omgeving en krijgen regelmatig verwijten omdat ze hun kind een 
gelukkige jeugd zouden ontnemen (want: een kind moet toch wel af en toe kunnen snoe-
pen…). Daar komt bij dat er ondanks alle goede bedoelingen vaak geen ontkomen aan is. 

kinderVOeding en sUiker
De kindervoeding voor de allerkleinsten zit vaak al boordevol met suikers. Denk aan baby-
koekjes, yoghurtjes, maar ook aan flessenmelk. Veel peuters zijn, vaak liefdevol, verslaafd 
gemaakt aan suiker. En waarom eigenlijk? Omdat we zelf geen liefde kunnen geven? Omdat 
het makkelijker is om een kind maar vol te stoppen met zoetigheid zodat het rustig is? Omdat 
het moeilijk is om nee te zeggen? Omdat het altijd werd gedaan en we het daarom ook maar 
doen?
Zo leren we al van jongs af aan dat suiker een grote vriend is waar we altijd op kunnen rekenen 
tijdens de eenzame momenten, het alleen zijn, als we even niet ons verhaal kwijt kunnen. 
Vooral op die momenten dat we het even niet meer weten is daar altijd nog de suiker die ons 

             Suiker 
                 is aarding

Ieder moment en iedere situa-
tie  waarin je niet daadwerkelijk 
jouw leven, jouw waarheid leeft, raak je de verbinding met jezelf (en dus met de aarde) even 
kwijt. Op dat moment is de ‘zoete smaak’ van het leven tijdelijk zoek en is er de verleiding om 
te grijpen naar een instantvervanger om die smaak te behouden: suiker! 

al VanaF het mOment dat we een baby zijn is er sUiker. het 
begint met de zOete smaak Van bOrstVOeding, warm, Veilig 
en lieFdeVOl bij mama. als kInd leren we op dIe manIer dat een 
zoete smaak staat Voor lIefde, warmte en geborgenHeId. Voor 
een fIjn geVoel. je zou dan ook kunnen zeggen dat we zIjn ge-
condItIoneerd om suIker lekker te VInden. mocHt dat In eerste 
InstantIe nog nIet zo zIjn, dan worden we er wel toe gedwon-
gen… Veel kInderen worden al op zeer jonge leeftIjd getroost 
of beloond met snoep, koek en Ijs. 

instantliefde geeft. De suiker vult, verdooft de pijn, verzacht, troost en geeft op een bepaalde 
manier gezelligheid en warmte. 
Suiker geeft liefde en voldoening op momenten dat we die nog niet in onszelf kunnen vinden. 
Suiker is er op die momenten dat we niet tevreden zijn met onszelf of onze situatie. En dat 
begint al als we nog aan de borst hangen. Geen wonder dat het voor veel mensen zo ontzet-
tend moeilijk is om te geloven dat juist suiker ervoor zorgt dat de verbinding met wie we in 
werkelijkheid zijn vertroebelt. 

Dit verklaart waarom zoveel mensen problemen hebben met het laten staan van de suiker. 
Maar ook waarom suiker zo’n belangrijk onderdeel is van onze maatschappij. En waarom 
suiker vaak zoveel sterker is dan je wilskracht. Op het moment dat jij een leven leeft dat niet 
van jou is, ben je niet volledig geaard en heb je een tekort aan ‘zoet’. Dit zorgt ervoor dat je 
denkt dat de zoete smaak van suiker (of de ‘zoete dingen des levens’) dit probleem voor je 
oplost doordat het ervoor zorgt dat je je in ieder geval weer even goed en geaard voelt. 
Dit zou ook heel goed een reden kunnen zijn waarom vele zieke mensen alleen maar de 
smaak zoet kunnen verdragen. Suiker werkt echter maar kort en is voor het lichaam niet de 

VanUit de chinese geneeswijzen staat de smaak ‘zOet’ VOOr 
het element aarde. VOOr aarding. Voor zIjn wIe je bent en 
Het leVen Van jouw leVen. HIer op aarde. In Het HIer en nu. 

Suiker (of de zoete dingen van het leven) houdt je letterlijk en figuurlijk hier 
op aarde. letterlIjk, door je In gewIcHt toe te laten nemen, maar ook door 
lIcHamelIjke klacHten te Veroorzaken dIe erVoor zorgen dat je wel contact 
móét Hebben met je lIjf, al Is Het alleen maar omdat je je zo beroerd Voelt. 
fIguurlIjk, doordat je je tIjdelIjk weer beter Voelt.



20 21

meest ideale manier om te aarden. Sterker nog: het zorgt juist voor ontaarding omdat het een 
enorme aanslag pleegt op de mineraalvoorraden van je lichaam waardoor onder andere je 
botten zullen ontkalken, en stevige botten heb je juist nodig om goed te kunnen aarden. 
Door gebruik van te veel suiker pleeg je roofbouw op je lijf. In eerste instantie zul je het niet 
merken, maar suiker is een sluipmoordenaar die je lijf heel langzaam uitholt totdat er niets 
meer van over is. 

Mannen, 
           vrouwen en suiker

Het vrouwelijke houdt van 
mooie dingen, van overvloed 
en van volheid. Het manne-
lijke symboliseert leegte en 
functie. Een mooi voorbeeld 
hiervan vind ik altijd de hui-
zen waar een man of vrouw 

alleen woont, maar ook het koopgedrag van mannen en vrouwen zegt veel. Waar een man 
veelal kiest voor functie en vaak niets anders koopt dan datgene wat op het boodschappen-

lijstje staat en wat hij werkelijk nodig heeft, zal een vrouw betoverd kunnen 
worden door iets moois in de winkel en vaak haar boodschappenlijstje 

‘slechts’ als geheugensteuntje gebruiken. 

we leVen in een mannelijke maatschappij
Op dit moment leven we in een maatschappij die gedomineerd wordt door de mannelijke 
energie. We moeten ontzettend veel. Zo moeten we carrière maken en liefst veel geld verdienen, 
zodat we de hypotheek kunnen betalen en onze hoge levensstandaard aan kunnen houden. 
Er zijn vaak veel verplichtingen naast het werk en ook van vrouwen wordt verwacht dat ze hun 
steentje bijdragen aan de maatschappij. Er is weinig tijd over om eens helemaal niets te 
doen, niets te hoeven en niets te moeten. Zelfs het schoonheidsideaal dat we hebben van 
vrouwen is rank en slank, zoals het uiterlijk van een man. 
Omdat het leven nu eenmaal altijd zoekt naar balans is het logisch dat we grijpen naar eten 
daar waar onze mannelijke en vrouwelijke energie nog niet in balans zijn. Dit betekent dat we 
gaan eten op die momenten dat we behoefte hebben aan vrouwelijke energie, aan warmte, 
aan liefde, aan gezelligheid, aan het gevoel dat de moederborst ons gaf toen we nog een 
baby waren. Ook op momenten dat we behoefte hebben aan rust en ontspanning grijpen we 
vaak naar eten.
Om jouw balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie te herstellen zonder naar voeding 
te grijpen, is het dan ook heel belangrijk dat je je regelmatig overgeeft aan ontspanning en 
dat je geniet van het leven, van alles om je heen. Neem regelmatig rust en maak tijd vrij om de 
natuur in te gaan. Sta jezelf toe om eens een dag niets te hoeven en niets te moeten (ook al 
ligt er van alles). Op die manier voeg je meer vrouwelijke energie toe aan je leven. 
Het omgekeerde is overigens ook waar: daar waar je te weinig mannelijke energie in je leven 
hebt (en het lijkt alsof je niet vooruit komt, geen beslissingen kunt nemen en er niets gebeurt) 
is het belangrijk om meer doel en richting te gaan geven, te gaan ‘doen’ en in beweging te 
komen. Ook dan zul je merken dat je minder behoefte krijgt aan eten en suikers. 
 

alles in het leVen is in te delen in mannelijk en VrOUwelijk, 
in mannelijke energie en VrOUwelijke energie. mannelIjke 
energIe Is doelgerIcHt, zakelIjk, wIl ergens naartoe, wIl dIngen 
bereIken en controleren, Houdt Van competItIe en Is gerIcHt 
op afwezIgHeId Van Het leVen, op doen en bezIg zIjn. Vrouwe-
lIjke energIe Is meer alomVattend, Is gerIcHt op VerbInden, op 
aanwezIg zIjn, komt VanuIt Vertrouwen en Is gerIcHt op Het 
scHeppen en creëren Van leVen.

suiker en eten 
vallen onder de vrouwelij-

ke, voedende en scheppende 
energie. zonder voeding is er geen 
leven mogelijk. suiker verleidt en 

maakt alles mooier dan het is, een 
typisch vrouwelijke eigenschap. 

Immers, in de natuur verleidt 
het vrouwtje over het 

algemeen het 
mannetje…
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Bang 
     om nee te zeggen
VanUit Ons Oerinstinct zijn we grOepsdieren. instinctieF 
weten we dat de kans Op OVerleVen heel klein is als we al-
leen zijn. we Hebben elkaar en een groep nodIg. Het geeft 
ons Het geVoel dat we deel uItmaken Van een groter geHeel, 
dat we er nIet alleen Voor staan, dat we erbIj Horen.

Door ‘nee’ te zeggen tegen 
bijvoorbeeld een gebakje op 
een verjaardag maak je jezelf 
over het algemeen niet po-

pulair. Het is niet gezellig en eigenlijk not done: de gastheer of gastvrouw heeft zijn/haar best 
gedaan en dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om dat af te wijzen. Bovendien 
komt er vaak een lading commentaar over je heen en krijg je opmerkingen te horen als: ‘Doe 
niet zo ongezellig’, ‘Eentje kan toch geen kwaad’, ‘Je weet niet wat je mist hoor!’, ‘Ach jij, je bent 
toch niet te dik?’

Hoe vaak eet jij mee ‘omdat het moet’? Omdat je er niet onderuit kunt komen om mee te 
doen? Hierbij denk ik aan verplichte etentjes voor het werk, zakenlunches, jubilea, afscheid 
van een collega, enzovoort. Zelfs al wil je het niet, soms lijkt het wel alsof je er gewoonweg niet 
aan ontkomt om te eten. Voordat je het weet, zit je aan de taart of heb je een maaltijd voor je 
neus staan waar je eigenlijk niet op zat te wachten, terwijl je je nog zo had voorgenomen om 
daar deze keer echt niet aan te beginnen. Je zegt ‘ja’ tegen een ander en ‘nee’ tegen jezelf, en 
waarom eigenlijk? 
Ik heb ooit een vrouw gesproken die als pastoor regelmatig huisbezoeken moest doen, waar-
bij er meestal een gebakje klaarstond als ze binnenkwam, speciaal voor deze heuglijke 
gebeurtenis gehaald bij de warme bakker. Ja, en wat doe je dan? Nee zeggen is ook zo lullig. 
Met als gevolg dat ze veel te dik was en worstelde met haar gewicht en gezondheid. Omdat 
ze het ‘zo lullig’ vond om nee te zeggen… 
De meeste mensen vinden het fijn om het anderen naar de zin te maken en sloven zich daar-
om uit om het goed te doen. Ze doen wat ze zelf fijn zouden vinden, wat ze hebben geleerd of 
wat ze denken dat juist is. Hierdoor leggen ze de ander goedbedoeld hun 
eigen wil op in plaats van te vragen waar hij of zij werkelijk behoefte 
aan heeft. Vervolgens zijn ze boos, teleurgesteld of verdrietig als 
blijkt dat die ander daar geen zin in heeft. 

Het is grappig om te horen waarom mensen eten. Welke excuses we gebruiken om weer iets 
in onze mond te stoppen. Allemaal zijn het verhalen die we onszelf vertellen om te rechtvaar-
digen dat we iets doen wat ‘niet mag’. Of beter nog: dat we iets doen waarvan we dénken dat 
de ander het af zou kunnen keuren. Met deze verhalen verdedigen we onszelf in de vorm van 
een excuus of reden waarom we doen wat we doen. In dit hoofdstuk bespreek ik een aantal 
redenen die ik van mijn cliënten regelmatig te horen krijg.

2. Redenen waarom        
             mensen 
     (suiker) eten

ja zeggen tegen 
jezelf betekent soms vooruit 

denken en dingen goed regelen 
voor jezelf. Is dit egoïstisch? nee! juist 

door ja te zeggen tegen jezelf, kun je ook 
ja zeggen tegen een ander. door nee te 

zeggen tegen jezelf, omdat je denkt dat je 
daarmee een ander een plezier doet, zeg 

je eigenlijk indirect ook nee tegen de 
ander. eenvoudigweg omdat je 

niet helemaal eerlijk bent.
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Opvoeding/cultuur

Krijg je in Nederland één ge-
bakje op een verjaardag, in 
Duitsland staan er meer dan 
voldoende taarten op tafel en 

kun je pakken zoveel je wilt. Dan zijn er nog de feestdagen als Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. 
Allemaal dagen waarop eten centraal staat. Of gewoon het weekend inluiden met een lekker 
hapje en drankje, gezellig op een terrasje zitten. Is er iets te vieren? Dan hoort daar iets lek-
kers bij! Is er een afscheid? Dan hoort daar iets lekkers bij! Maar is dat ook zo? Zouden we het 
ook zonder eten gezellig kunnen hebben? Of is eten een vervanger geworden van de liefde en 
aandacht die we onderling niet meer kunnen uitwisselen omdat we zo druk zijn met onszelf 
verstoppen (of volstoppen…)?

ieder land heeFt zO zijn eigen gewOOnten. zO hechten wij 
nederlanders enOrm aan de ‘brUine bOterham met kaas’. 
In landen als duItsland of belgIë Hoef je daar ecHt nIet mee 
aan te komen. daar staat om 13.00 uur een warme maaltIjd op 
tafel en wordt uItgebreId geluncHt.

Eenzaamheid

Ik ken het als geen ander en 
heb er mijn hele leven mee 
geworsteld. Ik ben mijn hele 
leven op zoek geweest naar 
iets of iemand die mij kon redden, omdat ik ervan overtuigd was dat ik het alleen niet kon. 
Eten was hierin mijn grote troost. Als ik kon eten, of bezig kon zijn met eten, dan was de leegte 
even gevuld en was ik even bevrijd van dat nare gevoel. 
Het eten was een prachtige vlucht en geweldige afleiding. In eerste instantie met de hande-
ling van het eten klaarmaken en bedenken wát ik zou kunnen eten, gevolgd door het doen 
van de inkopen, de bereiding en vervolgens door het opeten zelf. Eten was mijn vriend, soms 
zelfs het uitje van de dag, even was ik niet alleen. Zelfs als ik helemaal vol zat, presteerde ik het 
nog om van alles naar binnen te werken waar ik eigenlijk helemaal geen zin meer in had. 
Vervolgens was er een moment dat ik doorsloeg naar de andere kant en alleen nog maar 
supergezond wilde eten. Hoe je het ook wendt of keert, eten was mijn uitlaatklep, mijn aflei-
ding, mijn redder. Als ik maar gezond bleef eten, dan kwam alles wel goed. Yeah, right!
Toen bleek dat dat niet werkte, ging ik shoppen, of zocht op een andere manier afleiding. Ik 
deed alles om maar niet met mijn eigen leegte en gevoel van eenzaamheid geconfronteerd 
te hoeven worden. Maar uiteindelijk kun je niet weglopen voor jezelf en ik ontdekte dat juist 
dat gevoel van leegte mij de kans bood om het contact met mezelf te herstellen. In de leegte 
kon ik mezelf weer vinden. Het was de deur naar de verbinding met de liefde in mij. 
Op het moment dat die verbinding er is, is er geen behoefte meer aan eten of andere aflei-
ding. Dan weet je dat je goed bent zoals je bent, dat je niet alleen bent en dat je geliefd bent. 
Dat je er mag zijn. Het is alleen maar de liefde voor jezelf die je kwijt bent en de industrie 
speelt daar heel handig op in door een complete wereld te creëren van geluk, gezelligheid en 
liefde rondom eten en de andere producten die ze wil verkopen. Eten wordt gelijkgesteld aan 
liefde en in een maatschappij waar we allemaal op zoek zijn naar liefde is dat uiteraard het 
beste marketingconcept wat je kunt bedenken.

Op het mOment dat je niet in Verbinding staat met jezelF, 
met jOUw waarheid, met de lieFde die je diep Vanbinnen 
bent, Ontstaat er een geVOel Van leegte OF eenzaamheid. 
Het Is Het geVoel dat je alles alleen moet doen en dat er nIe-
mand Is dIe je komt redden. 

alles wat je nodig 
hebt, zit in jou. Het kan er 

alleen vaak niet uit omdat er geen 
ruimte is, omdat we die ruimte die 

daarvoor nodig is volstoppen met eten, 
verplichtingen, werk, tv, internet en andere zaken 

die een boel ruis op de zender veroorzaken. 
toch zul je jouw liefde voor jezelf nooit in eten of 
andere zaken buiten jezelf kunnen vinden. jouw 

liefde zit in jou, het is het gevoel dat in jou leeft. je 
vindt haar door te stoppen met zoeken en jezelf 

volstoppen en ruimte te creëren waarin zij 
zich kan laten zien. door jezelf en jouw 

leven te omarmen zoals je 
bent.
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Verveling
Veel mensen slepen zich dOOr de week en zijn blij als het 
weer weekend is. ze doen dIngen, maar zIjn er met Hun Hart 
nIet bIj en dat geVoel Van ongenoegen of frustratIe wordt 
gecompenseerd door eten of andere afleIdIng. als je nIet Het 
geVoel Hebt dat je bIjdraagt aan Het grotere geHeel, kan er 
een geVoel Van nutteloosHeId ontstaan en bestaat Het rIsIco 
dat je uIt VerVelIng gaat eten. 

Op het moment dat je echt 
datgene doet waar je hart 
van gaat zingen, vergeet je 
vaak om te eten. Dan word je 
zo ‘gepakt’ door datgene waar 

je mee bezig bent dat eten (of andere afleiding) van hoofdzaak naar bijzaak gaat. Je haalt op 
dat moment jouw (ver)vulling uit jezelf. Je bent vol van wie je bent en datgene wat je doet, is 
daarvan de uitdrukking. Je wordt er blij van en daarmee vaak ook een leuker mens voor je 
omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat dit de bedoeling is van het leven, dat al het andere be-
staat uit overleven en het doen van dingen vanuit de angst om iets kwijt te raken.
Vaak, heel vaak spreek ik mensen die zich vervelen in het leven dat ze hebben. Die eigenlijk 
liever iets anders zouden willen doen, maar ja, dat kan niet (denken ze). Ze zijn bang om dat-
gene kwijt te raken wat ze hebben en voelen zich gevangen in de situatie die ze zelf hebben 
gecreëerd. En hoe kom je daar nu weer uit? 
Ik heb het zelf aan den lijve ondervonden. Ik heb jarenlang geworsteld met mijn gewicht en 
mijn gezondheid. Heb twee fikse burn-outs gehad en hoe gezond ik ook at, ik was altijd moe, 
had chronisch tien kilo overgewicht en nergens zin in. Mijn lichaam gaf signalen af, maar ik 
luisterde niet. 
Overal heb ik gezocht naar de oplossing; ik wilde me zo graag beter voelen en slank zijn. Maar 
de oplossing lag niet in dingen doen. Die lag in onvoorwaardelijk kiezen voor wat mijn hart me 
ingaf. Luisteren naar wat mijn lichaam en gevoel mij vertelden. Op het moment dat ik dat 
deed, wist ik dat mijn leven 360 graden zou veranderen, maar ik kon niet anders. Nu, een 
aantal jaren later, ben ik zo blij dat ik het heb gedaan. Het was pittig, ja, maar ik heb weer het 
gevoel dat ik leef, de overtollige kilo’s zijn en blijven eraf en ik ben gelukkig met mezelf en mijn 
leven.
Waar neem jij nog genoegen met de troostprijs? Waar kies jij nog voor verveling en sleur in 
plaats van voor vervulling en avontuur? En waarom? Waar ben je bang voor? Waar ben jij te-
vreden, in plaats van gelukkig? Nu is dat in Nederland een groot goed, tevreden zijn met wat 
je hebt: ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.’ In mijn ogen is tevreden zijn het ge-

vaarlijkste wat er is. Tevredenheid houdt je op de plaats, het zorgt ervoor dat je stil blijft staan 
daar waar veelal beweging gewenst is. Als je niet oppast, kan het je in de verveling en sleur 
drukken. Overigens is dat helemaal oké als dat een bewuste keuze is, maar mijn ervaring is 
dat dat vroeg of laat toch gaat knagen en dat het zich gaat wreken in je gezondheid, gewicht, 
financiën, relatie of andere belangrijke zaken.

Verdriet
We hebben verdriet en dat 
gaat weg als we iets eten, 
liefst iets zoets; ik noem het 
ook wel een zoethoudertje 
voor jezelf. We geven onszelf suiker of zoetigheid om het gebrek aan liefde in onszelf te com-
penseren. Om de pijn of het verdriet even niet te hoeven voelen gaan we eten of drinken of 
roken of… 
Behalve dat ze troost en instantliefde bieden, zorgen suiker en andere pepmiddelen er in ons 
lichaam ook voor dat we moe worden en kunnen ze een veroorzaker zijn van stemmingswis-
selingen. Als je moe bent, zit je vaak ook anders in je vel en voordat je het weet heb je een 
vicieuze cirkel te pakken waarin je steeds vermoeider wordt, met alle gevolgen van dien. 
Sta jezelf toe om je verdriet te voelen; huil, schreeuw, wees boos of wat dan ook. Verdriet dat 
niet wordt beleefd, gaat een eigen leven leiden. Verdriet weg eten of weg drinken zorgt ervoor 
dat het naarbinnen slaat en opgeslagen wordt in je lichaamscellen, waar het vervolgens 
allerlei ziekten en pijnklachten in je lichaam kan veroorzaken. 

wie kent het niet: een kind dat hUilt en VerVOlgens wOrdt 
getrOOst met een snOepje, OF dat ’s nachts nOg een Flesje 
krijgt met limOnade OF appelsap. zo wordt bIj Veel mensen 
al Heel Vroeg de basIs gelegd Voor troosteten.

Tip de natuur beWeegt altijd. Iets groeIt of Het gaat dood. ze zal nooIt stIlstaan, 
gewoonweg omdat dat nIet gaat. daar waar jIj jezelf stIlzet en nIet toestaat te 
groeIen In jouw leVen, In Het worden Van een grootsere VersIe Van wIe je nu bent, 
zal er Iets In jouw lIcHaam gaan groeIen – en dat kan VarIëren Van extra kIlo’s Vet 
tot zaken als tumoren of VerstoppIngen – gewoon, omdat de natuur altIjd groeIt!
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Stress en 
           vermoeidheid
stress Ontstaat als je het geVOel hebt meer te mOeten 
dOen dan je kUnt dOen in jOUw hUidige Omstandigheden. 
stress ontstaat ook als je Het geVoel Hebt nIet zelf te kunnen 
kIezen, oVergeleVerd te zIjn aan de beslIssIngen Van anderen. 
zaken als Verkeerde VoedIng, VerVelIng, nIet jouw potentIeel 
kunnen leVen en een relatIe dIe nIet werkt, zorgen ook Voor 
stress. 

Onze huidige maatschappij is 
voor veel mensen een veroor-
zaker van stress. We moeten 
van alles, willen van alles en 
onze volgepakte dagen lijken 

steeds sneller voorbij te gaan. Alles gaat op tijd en er is weinig ruimte meer om even niets te 
doen. Even te ‘zijn’, om rustig te zitten en een beetje voor ons uit te staren. 
Aan stress kun je verslaafd raken. Het maakt bepaalde stoffen aan in het lichaam waardoor je 
het gevoel kunt krijgen van een constante kick. Dit gevoel kan verslavend werken. Daarnaast 
gooit stress je hormoonhuishouding aardig door de war waardoor je dikker kunt worden en 
ook andere functies in je lichaam flink verstoord kunnen raken. Ook zal de kwaliteit van je 
slaap afnemen, met alle gevolgen van dien.
Stress zorgt ervoor dat je hart sneller gaat slaan en dat je alerter bent. Doordat het lichaam 
continu in staat van paraatheid wordt gehouden om direct te kunnen vechten of vluchten 
heeft het snel extra brandstof nodig. Hierdoor nemen we in stresssituaties vaak niet de tijd 
om uitgebreid een gezonde maaltijd voor onszelf klaar te maken. We graaien iets bij elkaar 
dat ervoor zorgt dat we op de been blijven en daarmee is het wel klaar. 
Mensen met chronische stress zijn vaak moe en als je moe bent, heb je de neiging om extra 
brandstof te nemen, veelal in de vorm van suikers omdat deze het lichaam heel snel voorzien 
van energie. Daar waar het lichaam eigenlijk vraagt om energie in de vorm van slaap en ont-
spanning, geven we het datgene waar het nog vermoeider van raakt en wat nog meer stress 
geeft, in de vorm van koffie, nicotine, cola, suikers of andere vulling. Geen wonder dat het 
aantal mensen met een burn-out en chronische vermoeidheid zo snel toeneemt. 

Gewoonte
een mens is een gewOOntedier. we Vinden het prettig Om 
de dingen Op Onze eigen wijze te dOen en het lieFst zOals 
we het altijd hebben gedaan. dat Is gemakkelIjk, kost weInIg 
energIe en we weten zeker dat Het dan goed Is. 

Maar als je doet wat je altijd 
doet, krijg je ook wat je altijd 
hebt gekregen. Als je dus be-
paalde gewoonten hebt die destructief zijn voor jouw gezondheid, dan zul je daar definitief 
afscheid van moeten nemen. Doe je dat niet (of tijdelijk, zoals bij een dieet), dan zul je na 
verloop van tijd weer dat krijgen wat je altijd al hebt gekregen (en vaak niet meer wilt).
Veel mensen hebben ook de neiging om vast te houden aan oude gewoonten vanuit een 
angst voor vernieuwing. Nu weten we wat we hebben en als we dit opgeven, wat dan? Wat zal 
er dan gebeuren? Gewoonten zijn vaak zo ingebakken in ons systeem dat we ze niet eens 
meer in de gaten hebben. Tijdens mijn workshops vraag ik mensen vaak om van één of twee 
dagen aan te geven wat ze hebben gegeten. De meeste mensen weten dat echt niet meer. 
Eten is zo’n gewoonte geworden dat we ons vaak niet eens meer bewust zijn van hetgeen we 
in onze mond stoppen en al helemaal niet van het waarom dat daar achter zit. 

Ik heb het verdiend
regelmatig krijg ik Van cliënten te hOren dat ze zich deze 
week eVen niet aan hUn VOedingsplan hebben gehOUden. ze 
Vertellen mIj dan dat ze dIngen Hebben gegeten dIe nIet In Het 
VoedIngsplan staan ‘omdat ze Het VerdIend Hebben’. 

Ik vraag dan altijd: ‘Wat heb 
je verdiend en waarom? Hoe-
zo is het nodig om dingen te 
verdienen voordat je ze mag hebben?’ Eten staat voor veel mensen nog symbool voor straf-
fen en belonen. Als we het niet verdiend hebben, dan hongeren we onszelf uit en als we het 
verdiend hebben, dan stoppen we onszelf vol. We ‘mogen’ iets wel of we ‘mogen’ het niet. Een 
eindeloze cirkel. We hebben een week hard gewerkt en dus hebben we het ‘verdiend’ om in 
het weekend niets te doen… Bullshit! Het leven is bedoeld om te genieten, plezier te hebben 
en te leven in overvloed. We hoeven niet hard te werken om iets te ‘verdienen’. We hoeven 
onszelf niet te belonen; de grootste beloning die we onszelf kunnen geven is goed voor ons-
zelf te zorgen. 

‘Hetty Ik ben 6,4 kilo afgevallen sinds het begin van de Sugarchallenge. Ik heb niet meer zo’n behoefte 
aan koek of gebak. Geen suiker eten bevalt heel erg goed; het bewuster eten nog beter!!!!’
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Het was in de 
                                aanbieding…

je kent het Vast wel: je bent in de sUpermarkt en bij de 
kassa krijg je een gratis zak snOep OF een ander prOdUct 
aangebOden. tsja, en dan zeg je natuurlIjk geen nee. de meeste 
mensen nemen Het lIefst twee VerpakkIngen mee, want Het Is 
gratIs… 

En ja, als het dan in de kast 
ligt, is het ook jammer om 
het weg te gooien. Dus je eet 
het op. Liever gebruiken we 
ons eigen lichaam als afvalcontainer dan dat we spullen weggooien die bestaan uit kunstma-
tige ingrediënten die ons niet dienen. Zo is het ook met kerstpakketten of producten die bijna 
over de datum zijn. Of aanbiedingen: twee voor de prijs van één… Het moet op! Mijn oma (die 
de oorlog heeft meegemaakt) had altijd een enorme voorraadkast boordevol met spullen uit 
de aanbieding. Ik kan me geen product herinneren zonder actiesticker of van/voor-prijsje 
erop, alles gekocht bij haar favoriete winkel: de Boni bij het bejaardenhuis om de hoek. Vrijwel 
alles was ver over de datum, maar weggooien, nou nee, niet dus! Tegen heug en meug 
werden we bij ieder bezoek dan ook volgestopt met taaie speculaasjes of koekjes met wit 
uitgeslagen chocolade. Vleeswaren lagen te ontdooien op de verwarming. Want: weggooien 
was zonde en een aanbieding of gratis product kun je niet laten liggen.  Ik heb een vriendin die 
helemaal door het lint gaat als het weer uitverkooptijd is. Op dat moment shopt ze als een be-
zetene; ik ken ook werkelijk niemand die zo goed is in koopjes jagen als zij. Hoe is dat bij jou? 
Wat gebeurt er in jou op het moment dat je het woord ‘gratis’ of ‘aanbieding’ of ‘afgeprijsd’ ziet? 
Kun je dan de verleiding weerstaan? Of ligt jouw kast ook vol met de laatste prijspakkers? 

Mijn advies koop Selectief en vraag jezelf bij alleS af of je het Werkelijk 
nodig hebt. of Het je Vult of dat Het je Voedt. kIes op basIs daarVan jouw VoedIng.
op dIe manIer Houd je geld oVer Voor bIologIscHe VoedIng en leuke dIngen ter 
ontspannIng zoals een dagje sauna. een Volle kast Is leuk, maar een goed geVoed 
lIcHaam en leVen Is nog beter. 

op het moment 
dat je jezelf toestaat om alles 

te eten wat je wilt, is het niet meer 
nodig om jezelf te straffen of te belonen. 
je innerlijke dialoog verandert dan van 

‘Ik wil het, maar ik mag het niet’ in ‘Ik mag het, 
maar ik heb het niet nodig’. daarmee verandert 

direct de aantrekkingskracht van het 
‘verboden goed’. je gaat kiezen vanuit liefde 

naar jezelf, vanuit wat je aan jezelf wilt 
geven, vanuit overvloed in plaats van 

vanuit schaarste.
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3. Suiker 
         is overal
Veel kinderen weten niet meer dat melk Van een kOe kOmt 
OF dat brOOd gemaakt wOrdt Van tarwe. ze weten niet dat 
FrUit aan een bOOm grOeit en denken Vaak dat de sUper-
markt de brOn is VOOr gezOnd en VerantwOOrd eten. ze 
groeIen op met frIsdrank, bergen snoep en krIjgen ‘Verant-
woorde’ tussendoortjes mee naar scHool dIe Vaak bestaan 
uIt een combInatIe Van Veel suIker, kleurstoffen en andere 
smaakmakers. VerVolgens VInden we Het Vreemd als ze door 
de klas gaan stuIteren… 

Dit geldt overigens niet alleen 
voor kinderen. Ook veel vol-
wassenen zijn verslaafd aan 
suikers en smaakversterkers 
(ruim 20 procent). Veel men-
sen die bij mij komen, moeten 
in het begin echt afkicken 
van de suikers in koffie, thee, 

frisdranken, chocolade, brood, ontbijtkoek en alcohol. Al deze mensen denken dat ze het 
heel goed doen. Ze volgen de richtlijnen op die door het Voedingscentrum worden gegeven 
of eten volgens de ‘schijf van vijf’. Toch zijn de meesten van deze mensen (veel) te dik en/of 
ongezond.
Het verwondert me iedere dag weer hoe weinig de meeste mensen eigenlijk weten over voe-
ding en hoeveel mensen nog blind vertrouwen op dat wat in de winkel te koop is. Hoeveel 
mensen nog afgaan op adviezen van anderen, zoals artsen en diëtisten, zonder hierin zelf de 
verantwoordelijkheid te nemen door dingen uit te zoeken en kritische vragen te stellen. Het is 

werkelijk wonderlijk hoe gemakkelijk en bijna onverschillig we om lijken te 
gaan met onze gezondheid. Hoe we onszelf iedere dag weer vol-

stoppen met van alles en nog wat, ons lichaam en onze geest 
vullen en vervuilen in plaats van voeden. Iets wat we vaak 

niet alleen doen met ons eten, maar ook met alle andere 
dingen waar we onze aandacht aan geven en onze 

kostbare tijd mee verdoen. 

Voeding als product

producten uit de fabriek Worden gemaakt om verkocht te Worden. 
ze moeten er dus goed uItzIen, langer Houdbaar zIjn dan de Verse VarIant 
en uIteraard smaken naar meer… dat Is waar Het uIteIndelIjk om gaat: om de 
VerkoopcIjfers, nIet om de gezondHeId Van de consument.

Onze hUidige ‘sUpermarktVOeding’ is Veelal OpgebOUwd 
Uit de grOndstOFFen melk, tarwe, maïs en sUiker. VIer 
grondstoffen dIe goedkoop zIjn om te produceren en waar-
Van we meer dan genoeg Hebben. 

Deze grondstoffen worden 
over het algemeen zo grondig 
geraffineerd dat alle voe-
dingsstoffen eruit verdwenen zijn. Vervolgens wordt van deze grondstoffen via speciale (vaak 
gepatenteerde – want dat levert het meeste geld op) processen weer een nieuw product 
geknutseld. In combinatie met de nodige kleur-, geur- en smaakstoffen wordt er vervolgens 
voor gezorgd dat het in de fabriek geproduceerde product lijkt alsof het echt is. 
Het is niet gemaakt om ons te voeden, maar om ons te vullen, erger nog, het is gemaakt om 
er geld mee te verdienen… Vaak worden er nog stoffen aan toegevoegd die ervoor zorgen dat 
we meer willen eten of wordt de houdbaarheidsdatum teruggezet zodat het product eerder 
over de datum is (dit levert nog meer geld op). 

In de natuur groeien nog steeds 
geen planten met snoepzak-
ken of kant-en-klare pastasaus. 
Ook vind je er geen kuipjes 
margarine of flesjes drinkyoghurt. Een koe geeft geen magere melk, en wijn is en blijft bedor-
ven druivensap. Al deze producten zijn bewerkt, gemaakt in een fabriek en bevatten vaak 
bitter weinig voedingsstoffen. Ook producten waarin je de originele bestanddelen niet meer 

Het verschil tussen voeding en vulling
eigenlijk is het heel simpel: alles wat niet rechtstreeks 
aan een bOOm OF strUik grOeit, Uit de grOnd kOmt OF rent, 
Vliegt, springt OF zwemt, is discUtabel. dIngen dIe nIet 
gaan groeIen als je ze In de grond stopt, leVeren nIet de juIste 
brandstof Voor je lIcHaam. 
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Je gebruikt je lichaam als 
container, als prullenbak en 
belast het iedere dag weer 
met een boel onnodig werk 
waardoor je moe bent, ziek-
ten en kwaaltjes krijgt en niet 

meer kunt doen wat je zo graag wilt doen.  Al deze chemische stoffen zorgen ervoor dat de 
interne communicatie in het lichaam tussen de verschillende organen en processen wordt 
verstoord, met alle gevolgen van dien. Vergelijk het met een computervirus: je weet nooit wan-
neer het toeslaat en hoeveel schade het aanricht. Gifstoffen stapelen zich op in je organen en 
je weet vaak pas wanneer de grens bereikt is als er al onherstelbaar veel schade is veroor-
zaakt. Uiteindelijk zal je lichaam uitgeput raken doordat het niet die voedingsstoffen en 
bouwstoffen krijgt die het nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Je tankt als het ware 
benzine en vergeet de olie en het onderhoud. Voeding en vulling gaat niet alleen over eten. 
Het speelt op alle vlakken in je leven. Als jouw leven op een bepaald vlak niet vervuld is, zul je 
compensatiegedrag gaan vertonen. Dit kan zich uiten in extreem veel geld uitgeven, werken, 
eten, drinken, sporten, seks, uitgaan enzovoort. Kijk dus ook eens waarmee jij jouw tijd vult. Zit 
je hele avonden voor de tv of achter de computer? Wat zijn de programma’s waar je naar kijkt? 
Zijn de mensen met wie je omgaat ook mensen die je voeden en jou aanmoedigen en helpen 
om het beste uit jezelf te halen? Heb je werk waarin je jouw volle potentieel kunt leven? Hoe is 

Tip  goede voeding geeft je energie, zorgt ervoor dat je verStand optimaal kan 
Werken en zorgt dat je lekker in je vel zit. dat je je goed Voelt. als je op alle 
gebIeden In je leVen goed geVoed bent, dan zal automatIscH de VerbIndIng met wIe je 
In essentIe bent tot stand komen. op Het moment dat je nIet goed geVoed bent, zul je 
jouw goede geVoel Van buIten gaan Halen; je gaat dan compenseren.

herkenbaar terug kunt vinden zijn vaak geen voeding. Kortom: eigenlijk alles wat niet authen-
tiek is, is over het algemeen vulling. Het geeft je even een vol gevoel, om daarna keihard terug 
te slaan. Als je je lichaam niet de voeding geeft die het nodig heeft, blijft het hongerig. Ook al 
eet je tienduizend calorieën per dag, het blijft vragen om eten, om zo de zo vurig gewenste 
voedingsstoffen binnen te krijgen. Het vervelende is alleen dat het lichaam is gebouwd op 
schaarste en dus zal het al deze calorieën opslaan als vet. De truc is dan ook om je lichaam te 
voeden met de voeding die het nodig heeft in plaats van vol te stoppen met allerlei kunstmatig 
geproduceerde rariteiten. Op die manier zal alles wat je eet worden gebruikt en zal uiteindelijk 
het hongergevoel verdwijnen. 

het gesteld met je relatie? Verrijk je jezelf met de dingen die je doet of hol je jezelf uit? Creëer 
je een gat dat gevuld moet worden met voeding, werken of…? 

De macht van de marketing
in Onze maatschappij is Van VOeding een ‘ding’ gemaakt. 
een lOsstaand prOdUct waar een, Vaak mierzOete, wereld 
Omheen is gecreëerd. VoedIng Is gezellIg, Het Is troost, Het 
Is comfort, Het Is status, Het Is een manIer om jezelf uIt te 
drukken: ‘je bent wat je eet.’

Er zijn restaurants, kookclubs, 
magazines en proeverijen. 
Voeding en eten zijn verwe-
ven in culturen, feestdagen, 
bijzondere gebeurtenissen, noem maar op. We kunnen er eenvoudigweg niet omheen: het is 
overal! 
In die zin is onze hele maatschappij één grote suikerbom. Letterlijke en figuurlijke suikers helpen 
ons om de scherpe kantjes van ons leven te verzachten, om alles even mooier te maken dan 
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Voed jij jezelf of vul jij jezelf?

Voeding voor een goed gevoel

Op basis Van bOVenstaande inFOrmatie zOU je deze Vraag 
heel eenVOUdig kUnnen beantwOOrden: indien meer dan 20 
prOcent Van wat je dagelijks eet Uit een pakje, zakje OF 
bakje kOmt, dan Valt er nOg een bOel winst te behalen. 
waarscHIjnlIjk stop je dan jouw lIcHaam Vol met e-nummers, 
smaakVersterkers, kleurstoffen, suIkers en andere kunst-
matIge of cHemIscHe Vulstoffen.

Voeding is in de basis niets meer en niets minder dan brandstof. Brandstof voor het lichaam, 
maar ook brandstof voor de geest (denk aan inspiratie). Goede voeding zorgt ervoor dat je op 
alle vlakken het beste uit jezelf kunt halen. Het zorgt ervoor dat de interne communicatie in je 
lichaam optimaal verloopt en dat alle lichaamsprocessen gesmeerd verlopen. Het helpt je 
lichaam een gezonde reserve aan te leggen waar je in mindere tijden op kunt teren. Letterlijk, 
in de vorm van een gezond laagje vet, en figuurlijk in de vorm van herinneringen en ervaringen 
die je hebt opgedaan.
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Hoe suiker de verbinding 
                   met jezelf vertroebelt
wees eens heel eerlijk naar jezelF: ben jij in jOUw basis gOed 
geVOed? ben je gelUkkig? dOe je het werk dat je het aller-
lieFste dOet? sta je Iedere dag weer Vol energIe op, blIj dat je 
Iets kunt bIjdragen? 

Hou je van je partner, voedt je 
relatie je, stimuleert die je om 
het beste uit jezelf te halen of 

melkt die je langzaam leeg? Loopt in je gezin alles lekker? Of is het eigenlijk maar zozo en heb 
je al die extra’s hard nodig om je leven vol te kunnen houden? Zou je nog zonder deze extra’s 
kunnen? Met andere woorden: Ben jij goed gevoed of ben jij goed gevuld? Leef jij jouw waar-
heid voor honderd procent? 
Op het moment dat jij ergens nog niet jouw waarheid leeft, grijp je naar suikers, in welke vorm 
dan ook, met als gevolg dat je jezelf langzaam kwijtraakt, dat je gezondheid achteruitgaat en 

het eigenlijk is. Luxe etentjes, mooie spullen, dure kleding, een groot huis, een nog grotere 
auto, exotische vakanties en weekendjes weg. Ook dat is suiker! Uiteraard is het heerlijk om 
jezelf daar af en toe eens op te trakteren, maar vraag jezelf eens af hoe je leven eruit zou zien 
zonder al deze extra’s. Zonder eten en suiker als compensatie voor de liefde die je jezelf 
(nog) niet kunt geven. Zonder alle dingen die dienen als vulmiddel voor een leegte ergens in 
jouw leven, als instantaandacht voor jezelf. Voor mij is er een verschil tussen eten en voeding. 
Eten is voor mij functioneel, dat doe ik om mijn lichaam in leven te houden en het zo goed 
mogelijk te laten werken. Voeding heeft voor mij te maken met de kwaliteit van mijn leven op 
allerlei gebieden en eten is daar één aspect van. Voeding heeft voor mij ook (juist) te maken 
met wat ik doe, met wie ik omga, waar ik mijn energie in stop, waar ik blij van word.
Als je je lichaam en leven voedt in plaats van vult, zul je merken dat alle letterlijke en figuurlijke 
suikers steeds minder grip en aantrekkingskracht op je hebben. Je hebt het niet meer nodig 
voor jouw geluk, als vervanger van de liefde en rust die je jezelf niet geven kunt. Ervoor kiezen 
om goed voor jezelf te zorgen, vanuit dankbaarheid voor jouw leven en gezondheid, is namelijk 
een daad van liefde. Je zult er in eerste instantie even druk mee zijn om uit te zoeken wat je 
wel en niet nodig hebt, maar uiteindelijk houd je tijd (en vaak ook geld) over en krijg je er 
enorm veel energie voor terug! 

dat je min of meer verdoofd door het leven waadt. Het is net als met alcohol of 
sigaretten: het zorgt even voor een fijn gevoel, maar uiteindelijk komt de 
kater. Dit is hoe suiker langzaam de verbinding met jezelf vertroebelt, tot-
dat je uiteindelijk zo verstrikt zit in het web dat je hebt gesponnen dat je er 
niet meer uit lijkt te komen. Je hebt het gevoel dat het leven je overkomt en 
dat je gevangen zit in de situatie die je zelf hebt gecreëerd. Je wilt wel, 
maar je weet niet meer hoe…
Waar het om gaat, is dat je de band met jezelf weer opbouwt, in liefde, uit 
liefde, voor liefde. Dat je weer in alle volheid gaat houden en genieten van jezelf, 
van jouw lichaam, jouw leven, van het feit dat je hier bent. 

Je zult je sterker voelen, 
energieker zijn en doordat je 
lichaam weer beter in balans komt zal het je direct belonen met een stralende huid, een 
wakkere blik en het opruimen van overtollige kilo’s! Daar komt bij dat suiker het veroude-
ringsproces enorm versnelt, dus ook als je er zo lang mogelijk jong uit wilt blijven zien is het 
een goed idee om vandaag nog te stoppen met het eten van suikers. 
Een leuke bijkomstigheid is dat zodra je geen suikers meer nodig hebt, je niet meer afhankelijk 
bent van anderen of dingen buiten jezelf om je goed te voelen. Dat is echte vrijheid! 

Houden van jezelf 
betekent gaan staan voor 

wie je bent en voor wat voor 
jou belangrijk is. Het betekent 

leven vanuit wie jij ten 
diepste bent.

Zorg goed voor jezelf

houden van jezelf begint met eerlijk zijn naar jezelf. dit betekent dat je voor 
jezelf bepaalt Waar jij jouW koStbare tijd (jouW levenSkapitaal) aan uitgeeft. 
dat je stopt met Het Volstoppen Van jouw kostbare tIjd met suIkers, In de Vorm Van 
allerleI dIngen en mensen dIe eIgenlIjk nIet goed Voor je zIjn, dIe je VerdoVen en 
dIe je wegHalen Van jouw Ik. 

het Vermijden Van sUikers is hierin een heel belangrijke 
FactOr. zodra je stopt met Het eten Van suIkers zul je merken 
dat jouw band met je lIjf Heel snel Verbetert.
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4. De verschillende 
               soorten 
         suiker
als je je keUkenkastje dOOrlOOpt, zUl je zien dat Vrijwel 
alle prOdUcten tOeVOegingen beVatten. zO Vind je in de 
meeste prOdUcten sUiker, maar OOk e-nUmmers in de VOrm 
Van geUr-, kleUr- en smaakstOFFen. en dan heb ik het nOg 
maar niet OVer de bestrijdingsmiddelen die wOrden ge-
brUikt Om Onze grOente zO mOOi mOgelijk in de sUpermarkt 
te krijgen. Vele onderzoeken tonen aan Hoe geVaarlIjk suIker 
Is Voor ons lIcHaam. tocH wordt Het nog steeds VeelVuldIg 
gebruIkt In onze VoedIng.

We zijn zo gewend mensen 
en producten op de buiten-
kant, het suikerzoete laagje, 
te beoordelen dat we niet 
meer zonder deze ‘mooi- en 
smaakmakers’ kunnen. Als 
iets er niet aantrekkelijk uit-
ziet, dan kopen we het niet. 

Denk maar aan biologische appels met wormengaatjes, de meeste mensen hoeven ze niet 
omdat ze geen ‘perfect’ uiterlijk hebben, maar schijn bedriegt: een worm kiest juist een appel 
die niet giftig is omdat hij wil blijven leven…
Wat suiker en smaakversterkers ook doen, is dat ze de functie van onze smaakpapillen ver-
minderen. Vanwege de sterke smaaksensaties die ze veroorzaken neemt onze smaakzin af, 
waardoor we de pure, onbewerkte voeding vaak niet meer lekker vinden. Zodra mijn cliënten 
weer pure en onbewerkte voeding gaan eten, staan ze er dan ook vaak versteld van hoe 
lekker die is. 

Suikers en zoetstoffen
sUiker is een heel gOedkOpe grOndstOF en wOrdt daarOm 
Vaak gebrUikt Om prOdUcten Op te VUllen, langer hOUd-
baar te maken OF te VerFraaien. Tegenwoordig zit suiker echt 

overal in. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of er is suiker aan toegevoegd. Denk aan vleeswaren, sauzen, kant-en-klaar-
maaltijden, vruchtenthee – zelfs in kattenvoer zit suiker. Op het moment dat je echt de 
etiketten in de supermarkt (maar ook van de producten in je keukenkastje) gaat lezen zul je 
verbaasd zijn over wat je tegenkomt! 
Suiker iS verkrijgbaar in heel veel verSchillende Soorten en 
maten. grofWeg kun je ze indelen in

  geraFFineerde sUiker

  natUUrlijke sUikers

  sUikerVerVangers en zOetstOFFen

Geraffineerde suiker
Als we het hebben over suiker, dan is dit vaak de suiker die wordt bedoeld. Geraffineerde 
suiker is suiker die in de fabriek als het ware wordt ‘gestript’ van alle voedingsstoffen die het 
bevat. Vervolgens wordt de suiker via een chemisch proces gebleekt om het een mooie witte 
kleur te geven, de houdbaarheid te verlengen en de smaak te neutraliseren. Het raffineren 
zorgt ervoor dat juist die stoffen die het lichaam nodig heeft om de suiker goed te kunnen 
verteren worden verwijderd. 

de prOdUctie Van geraFFineerde sUiker
Het produceren van geraffineerde suiker is nog een behoorlijk klusje. Allereerst worden de 
suikerbieten gewassen, gesneden, gemalen en gewalst. Vervolgens wordt het overblijfsel 
gefilterd, gecentrifugeerd en geklaard. Via carbonatatie (waarbij kalkwater en koolstofdioxide 
aan de vloeistof worden toegevoegd) worden de vaste stoffen verwijderd, die de suikervloei-
stof troebel maken. Tegelijkertijd wordt ook een deel van de kleur verwijderd. De suikerstroop 
wordt ingedikt door middel van verdamping (koken) en de melasse wordt verder ontkleurd 
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met behulp van verkoolde koeienbeenderen. Hierna wordt het geheel wederom gecentrifu-
geerd en gedroogd. Het eindresultaat is de ons welbekende witte tafelsuiker. 

geraFFineerde sUiker VOegt niets tOe…
Omdat alle stoffen die het lichaam nodig heeft om suiker goed te kunnen verteren (vezels, 
mineralen, enzymen en vitamines) door middel van het productieproces vakkundig zijn ver-
wijderd, zal het lichaam zijn eigen reserves (voornamelijk de mineraalvoorraad) aan moeten 
spreken om te kunnen dealen met suikers. Suiker is enorm verzurend voor het lichaam en 
aangezien het lichaam altijd streeft naar een goede zuurgraad zal het mineralen en andere 
stoffen gebruiken om de verzuring die suiker veroorzaakt in het lichaam te neutraliseren. 
Alles wat wordt gebruikt om suiker te neutraliseren kan niet meer worden gebruikt om je 
immuunsysteem te ondersteunen. Met als gevolg dat ook allerlei andere processen in het 
lichaam (zoals de hormoonhuishouding) in de war zullen raken.

Natuurlijke suikers (fructose)
FrUctOse is een andere naam VOOr VrUchtensUiker en je 
Vindt het in FrUit, maar het wOrdt OOk als VrUchtensUi-
ker Verwerkt in prOdUcten OF het is te kOOp als lOsse 
sUiker. de laatste twee VarIanten zIjn eIgenlIjk ook gewoon 
Vormen Van geraffIneerde suIker waar alle VoedIngsstoffen 
uIt geHaald zIjn. deze zIjn waarscHIjnlIjk nog geVaarlIjker 
dan de ‘gewone’ geraffIneerde bIetsuIker. 

Veel mensen denken dat deze 
suiker gezonder is omdat het 
de suiker is zoals deze in na-
tuurlijke vorm voorkomt in de 
natuur. Dit geldt wel voor de 
fructose die je direct uit fruit 
haalt (door fruit te eten), maar niet voor de bewerkte varianten. 
Fruit kun je, mits niet te veel (maximaal drie stuks/porties per dag) prima eten. Kies er altijd 
voor om de hele vrucht te eten, zodat je ook de vezels binnenkrijgt die ervoor zorgen dat de 
suikers langzamer worden opgenomen. Hoe je fruit het beste kunt eten, vind je verderop in 
het boek. 

leVerVerVetting
Omdat fructose op een andere manier wordt verteerd in het lichaam (het komt via de lever in 
de bloedbaan), zorgt het voor een minder snelle stijging van de bloedsuikerspiegel. Op zich 
is dat een groot voordeel. Doordat het echter via de lever wordt verwerkt, kan fructose in 
grote hoeveelheden zorgen voor een non-alcoholische leververvetting en dat is minder goed. 
Een vervette lever zorgt voor een verhoogde productie van stoffen die onder andere bijdra-
gen aan hart- en vaatziekten. Daarbij kan leververvetting zorgen voor ontstekingen in de lever 
die onherstelbare schade kunnen veroorzaken in de vorm van levercirrose (waarbij een deel 
van de lever afsterft) en/of levertumoren. Ongeveer 25 tot 40 procent van de volwassenen in 
westerse landen heeft in meer of mindere mate last van een leververvetting. Goed nieuws: 
een leververvetting is in de meeste gevallen terug te draaien, onder andere door af te vallen 
en door minder suikers te eten!

Tip je kunt Suiker herkennen aan Woorden die eindigen op ‘-oSe’. maar ook 
alleS Wat eindigt op ‘Stroop’ bevat vaak Suiker. Verder wordt suIker Veelal 
Vermeld op etIketten onder de Volgende namen: 

 kristalsUiker
 demerara
 malt
 karamel
 basterdsUiker
 kandij(sUiker)
 geleisUiker
 cassOnade
 VanillesUiker
 glUcOsestrOOp

 FrUctOsestrOOp
 glUcOse-FrUctOsestrOOp
 dextrOse
 drUiVensUiker
 sacharOse
 sUcrOse
 melasse(strOOp)
 maltOdextrine
 inVertsUiker
 rietsUiker

de Vele namen Van sUiker
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Ze zijn dan wellicht niet ge-
raffineerd, maar verstoren 
nog steeds je energiehuis-

houding. Tijdens de Sugarchallenge zijn ze om die reden dan ook niet toegestaan. 
Voorbeelden van natuurlijke suikers (die je vaak vindt in biologische producten) zijn dadel-
stroop, honing, tarwestroop (wheat syrup), speltstroop, maïs(mout)stroop, ruwe rietsuiker, 
oersuiker, bruine suiker en rijststroop. 

 rUwe rietsUiker
Rietsuiker wordt op dezelfde wijze geproduceerd als geraffineerde witte suiker. In het produc-
tieproces wordt echter een aantal onderdelen overgeslagen. Rietsuiker kan in oorsprong net 
zo gebleekt zijn als gewone witte suiker. Om het dan toch een bruine kleur en eigen smaak te 
geven wordt er wat melasse aan toegevoegd. Bij ruwe rietsuiker, sucranaat of oerzoet ge-
beurt dat niet. In deze soorten zijn over het algemeen de meeste natuurlijke voedingsstoffen 
nog aanwezig. Ook ruwe rietsuiker zorgt voor een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel.

 hOning
Steeds weer krijg ik veel vragen en reacties van deelnemers aan de Sugarchallenge met be-
trekking tot honing. ‘Dat mag toch wel? Honing is toch natuurlijk?’ Ja, honing is natuurlijk, en 
nee, honing is tijdens de challenge niet toegestaan. Het is een suiker die niet alleen je bloed-
suikerspiegel beïnvloedt, maar ook in grote hoeveelheden schadelijk kan zijn voor de lever. 
Dit geldt ook voor de koudgeslagen honing! 

 ahOrnsirOOp
Ahornsiroop (of maple syrup) is afkomstig van de Amerikaanse maple tree. De siroop is ont-
dekt door de indianen, die het gebruikten als voedingsmiddel en als medicijn. Met name in 
de VS is ahornsiroop nog steeds erg populair. Ahornsiroop zorgt voor een aanzienlijke 
schommeling van de bloedsuikerspiegel en is daarom niet aan te bevelen als zoetmiddel. 

                             ‘Geen 
suikers toegevoegd’

Fabrikanten dOen alles Om Ons Om de tUin te leiden. zO ge-
brUiken ze regelmatig de Vermelding ‘zOnder tOeVOeging 
Van sUiker’. uIteraard Is daar goed oVer nagedacHt en klopt 
deze claIm, omdat er geen wItte suIker In Het product zIt. maar 
Vaak Is er wel degelIjk een suIkerstroop gebruIkt, dIe erVoor 
zorgt dat de bloedsuIkerspIegel snel stIjgt. kIjk HIer dus 
goed mee uIt! de meest Voorkomende suIkerstropen zIjn:

 maltOse 
(mOUtstrOpen)
Maltose of moutstroop bevat 
meer voedingsstoffen dan 
witte suiker, maar zorgt wel 
degelijk voor een snelle bloed-
suikerspiegelstijging. Voorbeelden van moutstropen zijn tarwestroop en maïsstroop.

 maltOdextrine
Maltodextrine bestaat uit maltose en dextrose. Het wordt gebruikt als zoetstof in de voe-
dingsindustrie, maar ook als vetvervanger, vulmiddel (waardoor de kosten voor de producent 
worden verlaagd) of textuurverbeteraar. 

 dadelstrOOp
Dadelstroop wordt gemaakt van dadels en is zeer geconcentreerd sap waarvan je bloedsuiker-
spiegel in no time omhoog schiet. 

 rijststrOOp
Rijststroop zie je vaak terug als zoetstof voor koekjes. De meeste rijststropen die in Nederland 
te koop zijn, zorgen voor een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel. Een uitzondering hier-
op is bruine rijststroop; deze is echter veel minder zoet, waardoor je er wellicht meer van 
gebruikt. Producten die gezoet zijn met rijststroop zijn dus niet aan te raden omdat ze hoogst-
waarschijnlijk zorgen voor een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel.

Vormen van 
            natuurlijke suikers

‘Karin Suikervrij 
past bij mijn geen

(heel weinig) 
koolhydraten eten, 

waar ik me heel 
goed bij voel. 

Meer energie, 
geen opgeblazen 

gevoel meer, 
minder vaak koud  

enzovoort. 
De Challenge 

helpt mij beseffen 
waar alle verborgen 

suikers zitten en 
dat zijn er nogal wat.’

als het gaat Om natUUrlijke sUikers zijn er heel Veel Va-
rianten te kOOp. OnthOUd één ding: ook natuurlIjke suIkers 
blIjVen suIkers dIe je bloedsuIkerspIegel beïnVloeden en je 
systeem belasten.
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Kunstmatige suikervervangers   
              en zoetstoffen
kUnstmatige (chemische) sUikerVerVangers en zOetstOFFen 
wOrden dOOr Veel mensen gebrUikt die ‘Op de calOrieën 
willen letten’. ook worden ze nog steeds aanbeVolen door 
Veel dIëtIsten en gewIcHtsconsulenten. je VIndt ze In ruIme 
HoeVeelHeden In lIgHtproducten, maar ook In medIcIjnen en 
VoedIngssupplementen. 

Ondanks het feit dat er veel onderzoeken zijn gedaan die aantonen dat kunstmatige suiker-
vervangers en zoetstoffen niet schadelijk zijn voor de gezondheid, heb ik daar zo mijn twijfels 
over. Puur bekeken vanuit gezond verstand heb ik standaard de regel: als het niet aan de 
boom groeit, uit de grond komt, rent, vliegt, zwemt, loopt of springt, hebben we het niet no-
dig. De zoetstoffen die we nodig hebben komen in de natuur voor, al het overige is overbodige 
ballast. Zo ook met kunstmatige zoetstoffen: ze zijn gemaakt via een chemisch proces in een 
fabriek, hoe gezond kan dat zijn? Het grappige met deze onderzoeken is ook vaak dat ze zijn 
gefinancierd door producenten van dergelijke zoetstoffen. Grote vraag is dan ook: hoe be-
trouwbaar zijn de uitkomsten? Mijn advies hierin is om geen kunstmatige zoetstoffen en 
suikervervangers te gebruiken. Er zijn steeds meer bewijzen te vinden dat bijvoorbeeld as-
partaam giftige bijwerkingen heeft die met name ons zenuwstelsel behoorlijk kunnen 
beschadigen (denk hierbij bijvoorbeeld aan geheugenverlies en hersentumoren, maar ook 
aan meer voorkomende klachten als hoofdpijn en oorsuizingen). Daarnaast werken zoetstof-
fen carcinogeen, wat wil zeggen dat ze het ontstaan en de groei van kanker bevorderen door 
verandering in het celgenoom. 

VeelgebrUikte zOetstOFFen
 aspartaam

 acesUlFaam-k
 cyclamaten
 sUcralOse

 splenda
 sOrbitOl
 xylitOl

Ook al heeft het misschien geen direct effect op je bloedsuikerspiegel, vaak zorgt het eten 
van ‘zoet’ voor meer behoefte aan ‘zoet’, waardoor je wellicht toch wordt getriggerd om meer 
te eten. Mijn advies is dan ook om liefst geen of in ieder geval zo min mogelijk zoetstoffen te 
gebruiken. Mocht je echt niet zonder kunnen, kies dan uit de volgende alternatieven.

Minder schadelijke 
                                  alternatieven

Waar veel mensen niet bij 
stilstaan, is dat deze kunst-
matige stoffen het lichaam 
behoorlijk in de war kunnen 
brengen. Niet alleen zijn ze 

voor het lichaam onherkenbaar (want chemisch), vaak geven ze ook aan het lichaam het 
signaal dat er suiker aankomt waardoor het lichaam alvast insuline gaat produceren. Als er 
dan geen suiker komt, ontstaat er een hongergevoel vanwege de te hoge hoeveelheid insuline 
in het bloed waardoor je alsnog gaat eten. Ook zal die extra hoeveelheid insuline in het bloed 
zorgen voor een verhoogde vetopslag.

Van kUnstmatige zOetstOFFen kUn je ziek wOrden…

‘Angela Ik ben tot mijn eigen verbazing nog in de race en het bevalt me goed. Jammer genoeg 
ben ik bijna niets afgevallen. Ik compenseer het niet meer snoepen van suiker door meer andere 
voedingsmiddelen te eten zoals extra brood en tussendoor fruit en noten. Maar over het algeheel 

voel ik me er prettig bij en dat terwijl ik nu dus al 15 dagen geen chocolade meer eet, 
mijn grootste verslaving. ’
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 steVia
Stevia is een natuurlijke suikervervanger die sinds kort ook in Nederland verkrijgbaar is. 
Stevia is afkomstig van een plant die met name groeit in Zuid-Amerika, waar het al eeuwen-
lang wordt gebruikt als zoetstof. De plant groeit van nature in Paraguay en Brazilië, maar 
wordt inmiddels ook verbouwd in Israël en China.
Met name de bladeren van de steviaplant bevatten de zoetstof die wij kennen. Je kunt deze 
bladeren vers en gedroogd gebruiken. Daarnaast is er een stevia-extract verkrijgbaar dat een 
bittere smaak heeft. Uiteraard is er ook geraffineerde stevia (steviapoeder) op de markt onder 
de naam stevioside. Een beetje afhankelijk van de vorm waarin je het gebruikt, is stevia dertig 
tot driehonderd maal zoeter dan suiker. Het bevat geen calorieën en heeft geen effect op je 
bloedsuikerspiegel. 
Inmiddels zijn er al voedingsmiddelen op de markt die gezoet zijn met stevia. Pas hiermee op! 
Vaak zijn deze producten gezoet met de geraffineerde vorm van stevia en de vraag is of dit 
echt zo gezond is. Pas op met producten die stevioside bevatten; dit is een geraffineerd ste-
viaconcentraat dat tweehonderd tot driehonderd keer zoeter is dan suiker. Je kunt het eten, 
maar het bevat geen voedingsstoffen meer. De ongeraffineerde vorm van stevia is toege-
staan voor de Sugarchallenge. 

Tip  ‘goede’ Stevia herken je vaak aan de prijS en koSt rond de 
tien euro per verpakking!

 palmsUiker
Palmsuiker wordt gemaakt uit het sap van bepaalde palmboomsoorten. Dit sap wordt ge-
wonnen door een schijf van de bloemstengel af te snijden en deze uit te laten druipen. 
Palmsuiker is natuurlijk en vrij ongeraffineerd en wordt veel gebruikt in de Thaise en Javaan-
se keuken. Het is een suiker die geringe invloed heeft op de bloedsuikerspiegel en is dan ook 
toegestaan tijdens de challenge (mits matig gebruikt). Het is onder andere te koop bij de 
Jumbo, in natuurvoedingswinkels, de toko en Turkse winkels. Let er wel goed op dat er alleen 
maar palmsuiker in de verpakking zit (dus even goed het etiket lezen). 

 yakOnsirOOp
De yakon is een plant die voorkomt in Peru, in de Andes. Deze plant wordt gekweekt vanwege 
de kernachtige en zoete knolachtige wortel. De smaak van yakon zou je kunnen omschrijven 
als een mix van appel en watermeloen. Vandaar ook zijn bijnaam: ‘appelwortel.’ 
Yakon heeft een minimale invloed op de bloedsuikerspiegel dankzij het hoge gehalte aan 
oligofructose; dit is een suiker die het menselijk lichaam niet verteert. Daarnaast is het een 
geweldige bron van ijzer, helpt het bij het verwijderen van giftige stoffen uit het lichaam, 
verbetert het spijsverteringsfuncties en is het een goede bron van kalium. 

 lUcUma
Lucuma is een exotische vrucht uit Peru en heeft de bijnaam ‘Incagoud’. Lucumabomen 
kunnen vijfhonderd jaar oud worden. De vrucht smaakt naar vanillekaramel en het gele lucu-
mapoeder heeft een lage glykemische index en kan goed gebruikt worden als suikervervanger. 
Lucuma bevat van nature veel vitamines, mineralen, eiwitten, aminozuren, voedingsvezels en 
antioxidanten. 

 mesqUitepOeder
Mesquitepoeder wordt gemaakt van de peulvruchten van de mesquiteboom. Deze boom 
groeit met name in Zuid-Amerika, Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten. Deze natuur-
lijke zoetstof heeft een hoge voedingswaarde en helpt het lichaam om de bloedsuikerspiegel 
in balans te houden. Daarnaast worden er vele geneeskrachtige eigenschappen aan toege-
dicht. Mesquitepoeder smaakt een beetje stroopachtig en kan verwerkt worden in zowel 
koude als warme gerechten. Ook kun je er prima mee bakken.

 kOkOsblOesemsUiker
Ook kokosbloesemsuiker wordt gewonnen uit een palmboom: de kokospalm. Het wordt 
gemaakt uit de nectar van de kokosbloesem. Kokosbloesemsuiker is een heel duurzame 
suiker omdat de suikeropbrengsten van de kokosbloesem vele malen hoger liggen dan die 
van bijvoorbeeld suikerbieten. Je kunt het gebruiken om mee te bakken of als zoetstof. 

Let op van kokoSbloeSemSuiker, palmSuiker en yakonSiroop iS nog niet 
onomStotelijk beWezen dat deze daadWerkelijk een lagere glycemiSche index 
hebben. Het gebruIk HIerVan Is dan ook dIscutabel, maar wel toegestaan tot Het 
tegendeel bewezen Is…
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en 

gezondheid

suiker
onze
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5. Hoe we dikker 
        worden van suiker

Ruim vijftig kilo suiker eten we in Nederland per jaar, per persoon. Dat is niet mis. Ter vergelij-
king: ruim honderd jaar geleden aten we ongeveer tien kilo per persoon, een hoeveelheid die 
het lichaam nog nét aankan. In die tijd kampten we eerder met ondergewicht dan met over-
gewicht. Wat is er eigenlijk misgegaan?

Het begon 
           in de jaren vijftig
in de jaren VijFtig deed de VOedingsindUstrie eerst lang-
zaam, maar al Vrij snel Op grOte schaal Haar Intrede en 
Vanaf toen bedacHten we dat we de producten dIe de natuur 
bIedt ook zelf kunnen maken. VoedIng wordt Vanaf dan al Heel 
snel een product dat VerkocHt moet worden en bestaat uIt een 
aantal goedkope basIsIngredIënten dIe tot Het bot worden ge-
raffIneerd en VerVolgens door mIddel Van gepatenteerde 
tecHnologIeën weer worden samengeVoegd tot Iets wat Het 
lIcHaam moet Voeden. Het gaat er Vooral om zo Veel mogelIjk 
geld te VerdIenen. 

Tot die tijd aten de mensen 
voornamelijk wat de seizoe-
nen boden en waren lekker-
nijen bedoeld voor zon- en 
feestdagen. Eten was nog 
herkenbaar en onbewerkt en 
was over het algemeen ook 
iets wat je deed om in leven 
te blijven. Vanaf het moment 

dat de voedingsindustrie voet aan de grond kreeg werden steeds meer nieuwe lekkernijen 
geïntroduceerd. Ieder product verpakt in een mooi verhaal met een prachtige boodschap, 
verteld via nog mooiere reclameboodschappen. We geloven het allemaal maar al te graag en 
voeding wordt al snel vervangen door goedkope, in een fabriek geproduceerde vulling. Het is 
synoniem geworden voor gezelligheid en liefde. Zonder ‘iets lekkers’ is de dag niet meer 
goed. We gaan massaal voor de bijl. 

We worden steeds zieker en 
niemand die ook maar iets in 
de gaten heeft… Dat hoeft ook niet, want er is een pill for every ill. 
Bovendien is een pilletje veel makkelijker dan zelf de verantwoorde-
lijkheid nemen, met als gevolg dat we nu de rekening gepresen-
teerd krijgen en het aantal chronisch zieke mensen nog nooit 
zo hoog is geweest. 

Onze levensverwachting mag dan gestegen zijn, het 
aantal levensjaren zonder chronische ziekten vliegt omlaag. 
Veel mensen vinden het de normaalste zaak van de wereld 
dat ze na hun veertigste van alles gaan mankeren en dat ze 
boven hun 65ste gemiddeld drie soorten medicijnen slikken 
(dit is het landelijke gemiddelde op dit moment!).
Ik zeg je: dit is niet normaal! 

In dit hele verhaal is suiker een belangrijke hoofdrolspeler. Het is een goedkope vulstof en 
wordt daarom in heel veel producten verwerkt. Pas nu wordt duidelijk hoe gevaarlijk het ei-
genlijk is voor ons lichaam. Als suiker op dit moment als nieuw product op de markt zou 
worden geïntroduceerd, zou het zeer waarschijnlijk in van die grote witte zakken komen met 
een enorme doodskop erop!

onS lichaam iS gemaakt om met het grootSte gemak de leeftijd van 135 jaar 
te halen. dIt betekent dat tot ons 120ste ouderdomsVerscHIjnselen als dIabetes, 
Hart- en VaatzIekten, kankers, beroertes en andere toestanden eerder uItzonderIng 
dan regel zouden Horen te zIjn.

intUssen neemt de Obesitasepidemie snel tOe en krijgen 
steeds meer mensen te maken met hart- en Vaatziekten, 
diabetes, kanker en chrOnische VermOeidheid. 

geschat wOrdt dat

 90% van diabetes type 2

 80% van alle hart- en vaatziekten

 70% van alle beroertes

 70% van de gevallen van 
dikkedarmkanker

kan worden voorkomen als we meer 
aandacht zouden besteden aan 

voeding, overgewicht, inactiviteit 
en roken

Het ontstaan van onze 
welvaartsziekten en obesitas
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U mOet er maar mee leren leVen…
Desondanks blijven veel instanties nog hardnekkig ontkennen. Met als gevolg dat veel mensen 
worstelen met overgewicht en allerhande ziekten, kwalen en overgewicht. Aan deze mensen, 
die vaak de wanhoop nabij zijn, wordt verteld dat ze ‘er maar mee moeten leren leven’, of ze 
krijgen zoveel medicijnen voorgeschreven dat ze niet meer normaal kunnen functioneren. 
Er wordt niet meer gekeken naar de veroorzakers van het hele gebeuren, er wordt alleen nog 
maar gedaan aan symptoombestrijding. We zijn de verbinding met onszelf en met het grote-
re geheel op zijn zachtst gezegd een beetje uit het oog verloren… Terwijl daar wel de oplossing 
ligt van het hele gebeuren: het herstellen van de verbinding met onszelf en van daaruit weer 
met respect voor onszelf en voor elkaar samenleven. Suiker (of eigenlijk het vermijden van 
suiker) is hierin een belangrijke factor. Toch blijven we het massaal eten! Dat komt doordat 
het goedje niet alleen extreem verslavend is, maar ook doordat het een enorm belangrijk 
onderdeel is van onze maatschappij. Het is inmiddels bijna een synoniem voor ‘gezelligheid’. 
Want hoe vier je nu een feestje zonder suiker? Wat kun je nog eten als je geen suiker mag? En 
hoe zit het dan met al die handige snel-klaarproducten en verplichte ‘tussendoortjes’? Zonder 
suiker wordt het leven wel een stuk ongezelliger en ingewikkelder… Of niet? Misschien wordt 
het tijd om deze opvatting te gaan herzien.

naast suIker zIjn er ook Veel VoedIngsmIddelen dIe In Het lIcHaam pIjlsnel 
worden omgezet In suIker en daardoor VrIjwel dezelfde werkIng Hebben. 
denk hierbij aan

 witte pasta’s, brood, toast, witte rijst en lightproducten

 snoep, frisdranken en (verse) vruchtensappen

 ontbijtgranen, cornflakes, zoet en veel hartig broodbeleg

 zuiveldrankjes en yoghurt/vla met een smaakje, kaas met een smaakje

 ijs, koekjes, bonbons, chocolade 

 alcohol

 dressings, mayonaise en ketchup (en heel veel andere sauzen)

 zoutjes, chips

 veel, heel veel producten in een pak, pot of blik

Sterker nog: wij zijn voor een 
groot deel opgebouwd uit 
vetten! Vetten helpen bij het remmen van ontstekingen in het lichaam en zijn daarnaast een 
belangrijke bouwstof voor onze cellen. Mede dankzij de ‘Let op vet’-campagnes van de over-
heid is er momenteel een collectieve angst voor het eten van vet. Ik merk dat veel van mijn 
cliënten echt panisch zijn voor het eten van vet. Maar als je te weinig vetten eet, zal het lichaam 
gaan vragen om suikers en koolhydraten zodat het deze kan gebruiken om vetten van te 
maken, en juist dit zijn de vetten die we niet willen hebben! 
Door dus mager of vetarm te eten, waardoor we over het algemeen meer suikers binnenkrijgen,  
worden we uiteindelijk vetter! Raar maar waar… Hoe werkt dit?

                     Hoe niet vet, maar juist 
suiker je dikker maakt

Hoe suiker je lichaam binnenkomt

Op basis van de snelheid 
waarmee een koolhydraat 
door het lichaam wordt om-
gezet in suikers, wordt er een 
onderverdeling gemaakt in zogenoemde snelle en langzame koolhydraten. 
een snelle (slechte) kOOlhydraat (dit zijn naast alle suikers bijvoorbeeld 
producten als witbrood, pasta, witte rijst, aardappelen, fastfoodproducten, koek, chips, enzo-
voort) zorgt direct voor een enorme stijging van de bloedsuikerspiegel. Dit geeft even energie, 
om vervolgens juist te zorgen voor een energiedip.
een langzame (gOede) kOOlhydraat (groente, de meeste fruitsoorten, volko-
renproducten) heeft meer tijd nodig om door het lichaam te worden omgezet in suiker en 
zorgt daardoor voor een minder snelle stijging van de bloedsuikerspiegel.

Voedingsmiddelen die door het 
       lichaam omgezet worden in suiker

lange tijd heeFt men gedacht dat het eten Van te Veel Vet 
erVOOr zOrgt dat Onze aderen dichtslibben. nIets Is mInder 
waar: Het lIcHaam Heeft juIst gezonde Vetten nodIg.

er zijn grOFweg twee manieren waarOp het lichaam sUiker 
binnenkrijgt  door Het eten Van suIkers of toegeVoegde 
suIkers;  door Het eten Van koolHydraatHoudende producten 
dIe In Het lIcHaam, afHankelIjk Van de soort koolHydraat, snel 
of Iets langzamer worden omgezet In suIkers.
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waarOm Onze VOOrraadkasten OVerlOpen
Koolhydraten zijn voor het lichaam een belangrijke energiebron. Toch eten we er over het al-
gemeen veel meer van dan we dagelijks nodig hebben. Met onze huidige leefstijl, waarbij we 
minimaal bewegen, de hele dag binnen zitten en ’s avonds op de bank of achter de computer 
neerploffen, verbranden we veel minder koolhydraten dan vroeger, toen de huizen nog niet 
geïsoleerd waren, er nog veel lichamelijke arbeid werd verricht en het basisvervoermiddel de 
fiets was. Het teveel aan energie dat niet in de cellen, de lever en de spieren kan worden op-
genomen, wordt door het lichaam opgeslagen als vet. Tot zover is er niets aan de hand; een 
beetje vetreserve is gezond. Maar ons huidige eetpatroon, waarin we te veel en te vaak kool-
hydraten eten (die we niet verbranden), zorgt ervoor dat onze voorraadkasten overlopen.

Voor een deel is dit waar, 
maar op het moment dat je 
minder gaat eten van hetzelf-

de, geeft je lichaam nog steeds dezelfde reactie. Met als gevolg dat je constant honger hebt 
(omdat je lichaam nog steeds niet die voeding krijgt die het echt nodig heeft om in balans te 
komen) en het lichaam de verbranding efficiënter in gaat stellen omdat er minder binnen-
komt. Hierdoor ga je nog meer vet opslaan op het moment dat je weer ‘normaal’ gaat eten. 
Dit alles gebeurt onder invloed van… juist: suikers en snelle koolhydraten! 
De truc voor iedereen die wil afvallen, maar ook voor iedereen die meer energie en/of een 
betere gezondheid wil, is het stabiliseren van de bloedsuikerspiegel. Hierdoor zorg je ervoor 
dat het lichaam overgaat van extra vetopslag naar het daadwerkelijk verbranden van de over-
tollige vetvoorraden. Als je een auto efficiënter wilt laten lopen is het niet een zaak van minder 
benzine, maar van betere olie, goed onderhoud van de motor en ander rijgedrag! Het gaat er 
dan ook om dat je anders gaat eten en bewegen. Dit doe je door te kiezen voor koolhydraten 
die langzamer in je bloed worden opgenomen en door het maken van slimme combinaties. 
Verder zul je ervoor moeten zorgen dat het lichaam voldoende smeermiddel krijgt (vetten) en 
genoeg bouwstoffen ter beschikking heeft voor het optimaal onderhouden van organen en 
spierweefsel (eiwitten) maar ook voor de hormoonproductie. 

        Zo houd je je 
           bloedsuikerspiegel laag!

glykemiSche index 
en glykemiSche 
lading
De glykemische index (GI) 
geeft aan hoe snel een voe-
dingsmiddel in het lichaam 
wordt omgezet in glucose (suiker) en daardoor zorgt voor een stijging van de bloedsuiker-
spiegel. Producten met een hoge GI (hoger dan 35) worden snel omgezet in glucose en 
zorgen daardoor voor een snelle stijging van de bloedsuikerspiegel. Producten met een lage 
GI (lager dan 35) vragen meer tijd voor omzetting in glucose en zorgen daardoor voor een 
langzame(re) stijging van de bloedsuikerspiegel.
De GI houdt geen rekening met de hoeveelheid koolhydraten die een product bevat. De GI 
kijkt alleen maar naar de snelheid van de stijging van de bloedsuikerspiegel die het product 
veroorzaakt. Een product dat snel wordt omgezet in suiker, maar dat per 100 gram maar heel 
weinig koolhydraten bevat, zou door deze regel buiten de boot vallen, terwijl een product dat 
relatief langzaam wordt omgezet in suiker, maar wel heel veel koolhydraten bevat per 100 
gram veel belastender is voor je lichaam.
Als je dus alleen let op de GI van een product, dan kan het zijn dat je toch heel veel suikers eet 
die langzaam in het lichaam worden opgenomen. Waar het juist om gaat, is ervoor te zorgen 
dat je die producten eet die én in het lichaam zorgen voor een langzame omzetting én worden 
omgezet in minimale hoeveelheden glucose. 
Bijvoorbeeld: honing heeft een GI van 75 en watermeloen een GI van 70. Je zou dus op basis 
van de GI zeggen dat ze een even grote invloed hebben op de bloedsuikerspiegel. Honing 
bevat echter 81 gram koolhydraten per 100 gram en watermeloen bevat maar 6 gram kool-
hydraten per 100 gram, waardoor het eten van een gelijke hoeveelheid honing je 
bloedsuikerspiegel veel meer laat stijgen dan het eten van watermeloen. Dat komt tot uit-
drukking in de glykemische lading (GL): die is voor honing 60,8 en voor watermeloen 6.

bij de keUze Van VOedingsmiddelen is het belangrijk Om 
jUist die VOedingsmiddelen te kiezen die de blOedsUiker-
spiegel laag hOUden, waardoor je mInder last zult Hebben 
Van HongergeVoelens en ook je energIe Veel gelIjkmatIger 
oVer de dag Verdeeld wordt. een goede IndIcator HIerVoor Is 
de glykemIscHe Index of, nog beter, de glykemIscHe ladIng Van 
een VoedIngsmIddel. 

Waarom diëten niet helpen
er is geen dieet dat hiertegen helpt, integendeel: de meeste 
diëten maken het alleen maar erger! de tHeorIe Van de 
meeste dIëten Is dat je mInder moet eten dan je Verbrandt, zodat 
Het lIcHaam de oVertollIge Voorraden gaat Verbranden. 



5958

in Onderstaande tabel wOrdt Van een grOOt aantal VOedingsmiddelen de 
glykemische lading weergegeVen. zoals gezegd Is Het belangrIjk je bloedsuIkerspIegel 
zo laag en stabIel mogelIjk te Houden en grote scHommelIngen te Voorkomen. 
kIes daarom Voor VoedIngsmIddelen met een lage gl onder de 10. 

Glykemische index (GI) en 
                   glykemische lading (GL)

zoetmiddelen   
Glucose     100  10 gr  10
Sucrose     70  10 gr  7
Honing     70  10 gr  3
Lactose     45  10 gr  5
Fructose     20  10 gr  2
tuSSendoortjeS   
Evergreen met krenten (Lu)   66 ± 12  38 gr  14
Popcorn (zonder suiker)   65  20 gr  8
Gebak     60  57 gr  15
Chips     55  50 gr  11
Chocoladereep (melk)   45  50 gr   12
Chocoladereep 
(puur >70% cacao)   22  50 gr  6,5
Pinda’s      15  50 gr  1
dranken   
Bier     110  250 gr  14
Cola     70  250 gr  19
Sinaasappelsap (ongezoet)  50 ± 10   250 gr  13
Grapefruitsap (ongezoet)   48  250 gr  11
Appelsap (ongezoet)   40  250 gr  12
Tomatensap    40  250 gr  4

graanproducten   
Gierst     70  150 gr  25
Couscous 
(5 min. gekookt)    65  150 gr  23
Rijst (bruin, voorgekookt, 
20 min. gekookt)    65  150 gr  23
Rijst (basmati, 10 min. gekookt)  60  150 gr  23
Boekweit    55  150 gr  16
Rijst (wit, gem. gekookt)   45  150 gr         17
Bulgur     48  150 gr         12
Spaghetti (wit, 10-15 min. gekookt)  45  180 gr        21
Spaghetti (volkoren, gem. gekookt)  35  180 gr         16
Quinoa     35  150 gr         9,5
Stokbrood (wit)    95  30 / 60 gr      15 / 30
Tarwebrood (wit)    70  30 / 60 gr      10 / 20
Tarwebrood (volkoren)   70  30 / 60 gr      9 / 18
Melkbrood (wit)    63  30 / 60 gr      10 / 20
Roggebrood (volkoren)   60  30 / 60 gr      8 / 16
Cornflakes    85  30 / 60 gr      21 / 42
Melbatoast    70  30 gr         16
Cream cracker    65 ± 11  30 gr         13
Muesli     55  30 / 60 gr 10 / 20
bindmiddelen   
Maïzena     70  15 gr         9,25
Arrowroot    63  15 gr         8
peulvruchten   
Bruine bonen    40  150 gr         6,5
Bruine linzen    30  150 gr         8
Kikkererwten    30  150 gr         10
Groene linzen    22  150 gr         5,5
Spliterwten    22  150 gr         7,5

       gi per   aantal  gl per
       pOrtie gram  pOrtie 
         per pOrtie

     gi per   aantal  gl per
     pOrtie gram  pOrtie   
       per pOrtie
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aardappelen en groenten  
Patat     95  150 gr    22
Aardappelen (gebakken)   85  150 gr     26
Aardappelpuree    85  150 gr         15
Aardappelen (gekookt)   60  150 gr         14
Wortel (gekookt)    85  100 gr        6
Tuinbonen    80  100 gr          5,5
Pompoen    75  100 gr         5
Meiknolletjes    70  100 gr        2
Bieten     65  100 gr         5
Bataat     50  100 gr         10
Doperwten (vers)    40  100 gr        4
Wortel (rauw)    35  100 gr         2,5
Sperziebonen    30  100 gr         1,5
bladgroente, 
alle Soorten Sla, kool, 
champignons, ui,  tomaten,
aubergine, paprika, broccoli  10 of lager  100 gr    1 of lager
fruit, verS en ongekookt   
Watermeloen    75  120 gr         6,5
Ananas     59 ± 8  120 gr         7
Abrikozen    57  120 gr  5
Kiwi     53 ± 6  120 gr       6
Banaan     52 ± 4  120 gr    12
Mango     51 ± 5  120 gr         8
Druiven     45  120 gr         8
Grapefruit    45  120 gr         8
Sinaasappel    42 ± 3  120 gr   5
Perzik     42 ± 14  120 gr    5
Appel     40  120 gr         6
Peer     40  120 gr         4

Aardbei     40 ± 7  120 gr    1
Pruimen     39 ± 15  120 gr         5
Kersen     20  120 gr  3
gedroogd fruit   
Dadels     103 ± 21    60 gr         42
Rozijnen     64 ± 11  60 gr         28
Vijgen     61  60 gr         16
Abrikozen    31  60 gr         9
Appel     29  60 gr         10
Pruimen     29  60 gr         10
Jam (‘klassiek’)     65  20 gr         9
Fruitbeleg (jam zonder 
toegevoegde  suiker)   30  20 gr         2,5
zuivel   
Volle yoghurt    35  200 gr         3
Magere yoghurt    35  200 gr         4
Magere melk    30  250 gr         4
Volle melk    27  250 gr         3

brOn
R. Mendosa. Revised international table of glycemic index (GI) and glycemic load (GL) values - 2002; 
gebaseerd op Foster-Powell K., Holt S.H.A., Brand-Miller J.C. International tables of glycemic index and 
glycemic load values. Am J Clin Nutr 2002; 76:5-56. 
Daar waar verschillende onderzoeken verschillende resultaten gaven (afhankelijk van bijvoorbeeld tijdstip, 
persoon of ras (bij bijv. fruit)) is de afwijking met ± aangegeven.
Een uitgebreide lijst (Engelstalig) is te vinden op www.mendosa.com (diabetes articles > food > 
glycemic index > GI and GL lists).

       gi per   aantal  gl per
       pOrtie gram  pOrtie 
         per pOrtie

     gi per   aantal  gl per
     pOrtie gram  pOrtie   
       per pOrtie
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6. Hoe suiker 
            je zieker maakt
Het lichaam streeft altijd 
                 naar balans
Ons lichaam is een ingenieUs systeem dat altijd streeFt 
naar balans. wat we OOk dOen en wat we OOk Uithalen, het 
lichaam wil maar één ding: balans. al moet Het zIcHzelf er-
Voor opofferen, balans Is waar Het om gaat. dat betekent dat 
er In Het lIcHaam contInu systemen actIef zIjn dIe meten Hoe 
Het ermee staat en IndIen nodIg dIrect bIjsturen. 

Zo is het bijvoorbeeld van le-
vensbelang dat het lichaam 
een bepaalde zuurgraad en 
temperatuur heeft. Ook za-
ken als vochthuishouding, 

bloedsuiker en energietoevoer worden voortdurend gemonitord. Zijn er te weinig eiwitten 
voorradig? Dan breekt het lichaamseigen eiwitten af. Zijn er te weinig vetten voorradig? Dan 
zal het zelf vetten bijmaken. Is het lichaam te zuur? Dan zal het ervoor zorgen dat er mineralen 
worden vrijgemaakt om ook die balans weer te herstellen. Is er te weinig vocht voor handen? 
Dan zal er minder urine worden geproduceerd. 
Het lichaam wil uiteindelijk maar één ding en dat is overleven. Ons lichaam is ons leven. Zonder 
lichaam zouden we hier op aarde niets kunnen. De taak van het lichaam is dan ook om zo lang 
mogelijk te leven en de balans te handhaven binnen de gegeven omstandigheden. Veel ziekten 
en ongemakken ontstaan op het moment dat deze balans in het lichaam dreigt te ontsporen. 
Dit kan veroorzaakt worden door heel veel factoren, denk bijvoorbeeld aan stress, verkeerd 
ademhalen, ongezonde voeding, alcohol, roken, te veel of te intensief sporten, enzovoort.
Ons huidige eetpatroon met onder andere veel te veel suiker is puur gif voor het lichaam. Het 
tast ons immuunsysteem en onze darmen aan, zorgt voor verstoringen in de hormoonhuis-
houding, en het is een belangrijke (misschien wel dé belangrijkste) factor in het ontstaan van 
diabetes type 2, hart- en vaatziekten en obesitas. 

Een goede gezondheid begint in de darmen. De darmen worden ook wel ‘de tweede hersenen’ 
genoemd van het lichaam. Dit komt doordat alle neurotransmitters die in onze hersenen aan-
wezig zijn (dit zijn stofjes die onder andere zorgen voor de communicatie tussen onze 
zenuwcellen en spieren) ook aanwezig zijn in onze darmen. Hierdoor kunnen de darmen direct 
communiceren met de hersenen en zijn de darmen een niet te onderschatten en enorm be-
langrijke factor als het gaat om jouw gezondheid.

Suiker en het immuunsysteem 

Suiker en de darmen

Er zijn drie basisvoorwaarden voor een goede gezondheid van de darm: gezonde voeding, 
gezonde beweging en voldoende ontspanning (met zo min mogelijk stress!).

je kunt nog zo gezond eten en alle regelS voor een goede gezondheid 
toepaSSen, op Het moment dat jouw darmen de VoedIng nIet goed kunnen opnemen, 
gebeurt er Vaak bItter weInIg. een gezonde darm Is dan ook een basIsVoorwaarde 
Voor een gezond en goed functIonerend lIcHaam.

Met name een goede nacht-
rust is van belang voor een 
goed werkend immuunsys-
teem. Het eten van grote 
hoeveelheden suiker onder-
mijnt je nachtrust echter, waardoor er een soort kettingreactie optreedt. Als je dit maar lang 
genoeg volhoudt, kun je je voorstellen wat er gebeurt. De werking van het immuunsysteem 
wordt voor een groot gedeelte mede bepaald door de gezondheid van je darmen. Het is 
een soort wisselwerking waarbij een gezond en sterk immuunsysteem de werking van de 
darmen ondersteunt, en omgekeerd. 

een gOede gezOndheid staat OF Valt met een gOede werkend 
immUUnsysteem. eén tHeelepel suIker Verlaagt de actIVIteIt 
Van je wItte bloedcellen (dIe deel uItmaken Van je afweersys-
teem) gedurende mInImaal VIjf uur. Het kan zelfs de actIVIteIt 
met 50 procent VermInderen. suIker Verlamt de Immuuncellen 
waardoor ze tIjdelIjk geen IndrIngers kunnen opsporen en 
Verslaan. HIerdoor ben je Vatbaarder Voor aanVallen Van VIrus-
sen, bacterIën, kankercellen en parasIeten. 
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Ons spijsVerteringsstelsel
Via ons spijsverteringskanaal brengen we de buitenwereld naar binnen: alles wat we in onze 
mond stoppen, gaat normaal gesproken via de weg door het spijsverteringsstelsel (dat loopt 
‘van mond tot kont’) weer naar buiten. En we stoppen nogal wat in onze mond… In een ge-
middeld mensenleven verwerkt ons spijsverteringsstelsel ongeveer 35.000 kilo vast voedsel 

en 55.000 liter vloeibaar voedsel. Dit alles resulteert in zo’n 500 kilo ontlasting 
per jaar.

Al ons eten en drinken gaat via onze mond en de slokdarm naar de maag, 
waar het wordt voorbewerkt en wordt doorgegeven aan de dunne 

darm. Vanuit de dunne darm worden de meeste voedingsstoffen op-
genomen in het lichaam. Vervolgens komt de voedselbrij (of beter: 
wat er nog van over is) in de dikke darm, waar het overtollige water 
eruit wordt gehaald en de ontlasting wordt gevormd. Dit hele traject 
duurt normaal gesproken (en een beetje afhankelijk van de hoeveel-

heid en samenstelling van wat je hebt gegeten) tussen de 12 en 24 uur. 
Met een goed werkend darmstelsel zou je dan ook minimaal één keer per 

dag een mooie hoop moeten kunnen achterlaten in het toilet.

VOedselscheiding
De darmen zijn continu bezig met het sorteren van dat wat wij eten. In de darmen worden de 
bruikbare stoffen gescheiden van het afval. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat de darmen 
vooral bezig zijn om ons eten zo efficiënt mogelijk van de ingang naar de uitgang van het 
lichaam te transporteren en hier onderweg zo veel mogelijk bruikbare stoffen uit te halen. 
Je kunt je dan ook voorstellen dat er nogal wat mis kan gaan op het moment dat jouw darmen niet 
goed functioneren. Naast alle gifstoffen die we binnenkrijgen in de vorm van E-nummers 
en andere chemische stoffen speelt ook suiker hierin een enorm belangrijke (en verstoren-
de) rol.

de darmFlOra
Onze enorm hoge suikerconsumptie vormt een regelrechte bedreiging van de kwetsbare 
darmflora, die bestaat uit miljarden bacteriën (met een gezamenlijk gewicht van zo’n 1,5 kilo!). 
Al deze bacteriën kunnen weer onderverdeeld worden in bacteriestammen, die in de darm 
allemaal een eigen functie hebben. Gezamenlijk dragen al deze bacteriën bij aan een optima-
le spijsvertering en goede werking van de darm. 
Aangezien ongeveer 20 procent van het voedsel dat je eet directe voeding is voor de bacte-

riën in de darmen, wordt de verhouding van de verschillende aanwezige bacteriegroepen 
voor een groot gedeelte bepaald door wat je eet. Als je veel eiwitten eet, gaat dit ten koste van 
de bacteriestammen die van koolhydraten leven, en vice versa met het eten van te veel kool-
hydraten en suikers; dat gaat weer ten koste van de bacteriegroepen die van eiwitten leven. 
Er is dan sprake van een overgroei van het één of het ander. Daarnaast zijn er nog bacteriën 
aanwezig die zowel eiwitten als koolhydraten eten. 
Net als in het hele lichaam, draait het ook in de darmen maar om één ding: balans. Op het 
moment dat een bepaalde bacteriestam de overhand krijgt, ontstaat er disbalans waardoor 
het proces van opname en verwerking van de verschillende voedingsstoffen niet meer opti-
maal verloopt. Suiker is hierin een grote boosdoener en stoorzender.

candida albicans 
Een van de meest schadelijke effecten van suiker in de darmen is de vorming van schimmels. 
Veel mensen hebben hier last van, maar zijn zich hier niet van bewust. Schimmels tasten de 
darmflora aan en beschadigen de darmwand waardoor het lichaam de opname en verwer-
king van bijvoorbeeld vitamines en omzettingen van voeding niet meer goed kan doen. 
Als het gaat om schimmelvorming in de darmen is een candida-infectie de meest bekende 
en meest voorkomende. Candida albicans is een gistsoort die zich van nature in ons lichaam 
bevindt, met name in de darmen. Daarnaast is ze ook op andere vochtige plaatsen te vinden, 
zoals de mond en de vagina. 
Candida albicans hoort in een gezonde darm thuis. Maar bij inname van grote hoeveelheden 
suiker en onder invloed van andere omstandigheden (bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica 
of veel stress) kan de candida gaan gisten en overgaan in een schimmel die zich via het bloed 
naar andere delen van het lichaam kan verspreiden. Op dat moment is er sprake van een 
candida-infectie, die kan leiden tot heel veel hardnekkige en vervelende klachten. 
Op het moment dat de candida een ruim aanwezige schimmel is geworden, ontstaan schim-
meldraden die zich hechten aan de slijmvlieslaag in de darmwand en deze zelfs kunnen 
‘doorboren’, waardoor de candida in de bloedbaan terechtkomt. De candida wordt nu door 
de bloedbaan meegenomen het lichaam in, met alle gevolgen van dien.
De candidaschimmel ziet er in je bloed uit als een soort spinnenweb en filtert als het ware de 
voedingsstoffen uit het bloed voordat je lichaam ze op kan nemen. Hierdoor krijgt het lichaam 
tekorten en gaat het vragen om meer voedingsstoffen. Candida heeft naast gist en alcohol 
een voorkeur voor suikerrijke voeding, waardoor hoogstwaarschijnlijk je behoefte aan suiker, 
snelle koolhydraten en alcohol zal toenemen. 

onze darmen 
maken een belangrijk en 

groot deel uit van ons spijs-
verteringsstelsel: je zou het 

misschien niet zeggen, maar als je 
alle onderdelen van de darmen plat 

neer zou leggen, beslaan ze 
gezamenlijk de oppervlakte 

van een compleet 
tennisveld.
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waarOm de meeste mensen cOntinU drOnken zijn…
De lever en nieren worden overbelast omdat ze de overtollige toxische afvalstoffen (naast nog 
allerlei andere afvalstoffen) van de candida moeten verwerken. Schimmels zetten in een 
zuurstofarme omgeving suikers en enkelvoudige koolhydraten (ook suikers) om in acetalde-
hyden. Oftewel alcohol. De lever heeft de taak om deze toxines te verwerken, maar dan is het 
wel belangrijk dat hij optimaal functioneert, anders ontstaat er een opeenhoping van toxines.
Bij de hoeveelheden suiker die wij dagelijks consumeren is een candida-overgroei een veel-
voorkomend probleem. Hierdoor kun je de hele dag een gevoel hebben van een lichte kater, 
een soort ‘mistig’ gevoel. Dit zou ook de helderheid en extra energie kunnen verklaren die 
veel mensen ervaren op het moment dat ze stoppen met het eten van suikers. Maar het kan 
ook verklaren waarom mensen die stoppen met het drinken van alcohol vaak enorme hoe-
veelheden suiker gaan consumeren.

candida-OVerlast in je lichaam
Candida veroorzaakt overlast in je lichaam. In onderstaande tabel vind je een overzicht van 
alle problemen die candida kan veroorzaken. Candida begint over het algemeen met spijs-
verteringsproblemen en gaat steeds verder met allerlei bijwerkingen en problemen. 
Vergevorderd zijn de reacties die je vindt onder het immuunsysteem. 
Schimmels voelen zich thuis op vochtrijke plaatsen, denk aan de mond en keel, vagina, slijm-
vliezen, blaas en longen. Ook verhogen ze de gevoeligheid voor andere schimmels, zoals 
zwemmerseczeem, kalknagels, vochtblaasjes op handen en voeten. Bij vochtig, benauwd 
weer, schimmelachtige vochtige ruimtes, het drinken van alcohol, eten van suikers en geraf-
fineerde koolhydraten, gist, zoete groenten en fruit verergeren dan ook vaak de klachten. 
Stoppen met het eten van suiker helpt het lichaam enorm om zelf weer de balans in de 
darmen te herstellen. Doordat de bacteriestam die leeft van met name koolhydraten en 
(snelle) suikers minder gevoed wordt, zal deze in grootte en omvang afnemen. Ook een even-
tuele schimmelgroei krijgt geen voeding meer en zal langzaam verdwijnen (al is hier vaak wel 
iets meer voor nodig). Hierdoor zal de darmflora weer snel in balans komen en kan de darm 
zichzelf herstellen. 

SpijS-
verteringS-
organen
 

• Opgezette buik 

• Slijm in 
   ontlasting

• Spastische darm

• Darmkrampen

• Maagklachten

• Winderigheid

• Constipatie

• Diarree

• Anale jeuk

• Vage 
    misselijkheid

• Snel moe na 
    grote maaltijd

• Behoefte suiker
• Behoefte zoet
• Slechte adem
• Droge mond
• Witte blaasjes 
    in de mond 

geSlachtS-
organen

• Vaginale 
    infecties

• Jeuk

• Witte 
    afscheiding

• Libidoverlies

energie

• Minder energie

• Minder puf

• Chronische 
    vermoeidheid

• Snel uitgeput

• Slaapbehoefte

• Slaapproblemen

• Hoofdpijn

• Migraine

• Moe wakker 
    worden

Spieren/ 
geWrichten

• Pijnlijke 
   spieren

• Pijnlijke 
   gewrichten

• Snel uitgeputte  
    spieren

• Lood in armen     
    en/of benen

• Traplopen is 
    moeilijk

• Niet lang kunnen 
    zitten/staan

• Rusteloosheid

hormonaal 

• Hypoglycemie

• Vreet-aanvallen

• Menstruatie-
    stoornissen

• Verslechtering 
   kortetermijn-
   geheugen 

• Hoofdpijn

• Trek in zoet

• Koude handen/ 
   voeten

• Concentratie-
   problemen

• Deprimerende 
    gevoelens

• Toegenomen 
    irritatie 

• Verminderd 
   libido 

immuun-
SySteem

• Allergieën

• Verstopte/ 
   jeukende neus

• Eczeem

• Overgevoeligheid/
    intolerantie 
    voor voedsel

• Blaas-
    ontstekingen

• Terugkerende
    infecties

• Chronische 
    bijholte-
    ontstekingen

• Kwakkelen met  
   gezondheid

• Overgevoeligheid  
    voor sterke geuren

‘Jan-Bert Ben wel van plan om dit voort te zetten, misschien iets minder streng 
wat de maaltijden betreft, maakt het iets makkelijker om eten klaar te maken.’

Bijwerkingen
                 candida
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Suiker en de 
           hormoonhuishouding
als je het lichaam Vergelijkt met een bedrijF, dan zOU je 
kUnnen zeggen dat Onze hOrmOnen staan VOOr Ons e-mail-
systeem. Het zIjn de boodscHapperstoffen (e-maIltjes) In ons 
lIcHaam dIe erVoor zorgen dat Veel Van onze lIcHaamsproces-
sen zo goed mogelIjk Verlopen. ze Verzorgen de communIcatIe 
naar en tussen de VerscHIllende organen en zorgen erVoor dat 
alles en Iedereen doet wat Het moet doen.

Hormonen worden aange-
maakt in diverse klieren en 
weefsels. Via onder andere 
het bloed worden ze getrans-
porteerd naar de plek in het 
lichaam waar ze nodig zijn. 

Hormonen bepalen of het lichaam vet opslaat of vet verbrandt, veel of weinig energie ver-
bruikt, snel of langzaam veroudert en spiermassa opbouwt of afbreekt. 
Onze hormoonhuishouding heeft niet alleen invloed op onze stofwisseling, groei, waterhuis-
houding, gedrag, seksuele functies en het functioneren van het zenuwstelsel, maar ook op 
het bereiken en behouden van een gezond gewicht! Een goed functionerende hormoonhuis-
houding is dan ook van groot belang voor het behouden van een goede gezondheid en een 
slank lichaam. Helaas zijn hormonen zeer gevoelig voor suiker… Met de enorme hoeveelheden 
suiker die we consumeren, kun je je dan ook voorstellen dat het lichaam alle zeilen bij moet 
zetten om de boel in goede banen te blijven leiden. Immers, een e-mailsysteem dat niet func-
tioneert of waarbij de mailtjes bij de verkeerde ontvanger terechtkomen (die er vervolgens 

niets mee doet of kan), kan zorgen voor een boel gedoe.

insUline, het VetOpslaghOrmOOn
Het hormoon dat het meest wordt beïnvloed door onze extreme suiker-

consumptie is insuline, het hormoon dat nodig is om suikers uit het 
bloed op te nemen in de cellen. Insuline opent de cellen voor de opna-
me van suikers (brandstof) en slaat de brandstof die het lichaam niet 
gebruikt op als vet in de vetcellen. Ook zorgt het ervoor dat er nieuwe 
vetcellen worden aangemaakt op het moment dat de huidige vetcellen 

vol zitten. 

insUline, het hOngerhOrmOOn
Het hormoon insuline is niet alleen verantwoordelijk voor vetopslag, te veel insuline in je 
bloed zorgt er ook voor dat je een hongergevoel krijgt. Zodra je suiker of snelle koolhydraten 
eet, gaat er vanuit de mond een seintje naar de alvleesklier dat er insuline aangemaakt dient 
te worden. 
Bij het eten van snelle koolhydraten of pure suiker, of bijvoorbeeld het drinken van frisdranken 
of alcohol, zal het lichaam vaak een grote hoeveelheid insuline aan moeten maken om de 
bloedsuikerspiegel weer snel omlaag te brengen. Met als gevolg dat je bloedsuikerspiegel 
vaak te laag wordt en er nog (grote) hoeveelheden insuline in je bloed rondzwerven. Van bei-
de krijg je honger…
Door de te lage bloedsuikerspiegel ontstaat er een tekort aan suiker (= brandstof) in het 
bloed waardoor de alarmbellen in het lichaam opnieuw gaan rinkelen. Dit ervaar je 
vaak door een trillerig of duizelig gevoel. Je moet dan suiker hebben en wel 
nu! Het lichaam geeft in dat geval een hongersignaal af en je kunt niet 
anders dan daarnaar luisteren. Dit is het overlevingsmechanisme van 
het lichaam in actie.

negen van de 
tien keer duidt een te 

lage bloedsuikerspiegel op de 
aanwezigheid van te veel insuline 
in het bloed, veroorzaakt door het 
eten van te veel suikers (en niet, 

zoals zo vaak wordt gedacht 
doordat je te weinig suiker 

hebt gegeten).

 
belangrijk

op het moment dat je 
insuline in je bloed hebt, kun 
je geen vet verbranden, maar 

alleen maar vet opslaan! 
dit is dan ook de reden waarom 

insuline ook wel het ‘vetop-
slaghormoon’ wordt 

genoemd.
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Onze huidige eetgewoonten wekken heel vaak bovenstaande reactie op in het lichaam. Hier-
door belanden veel mensen in een eindeloze suikerspiraal, waarbij dezelfde suiker die ze eten 
om de honger te stillen zorgt voor nieuwe honger.

insUline, het VerOUderingshOrmOOn
Daar waar insuline in het bloed aanwezig is, kunnen veel andere hormonen niet of slechts 
beperkt hun werk doen. Hierdoor zullen bepaalde hormonen, zoals melatonine (voor een 
gezonde nachtrust), DHEA (vertraagt onder andere het verouderingsproces) en HGH (groei-
hormoon, voor behoud van jeugdigheid en vitaliteit), verminderd worden aangemaakt.
Te veel insuline in het bloed zorgt ook voor een verhoogde aanmaak van cholesterol, de stress-
hormonen adrenaline en cortisol en een verhoogde vetopslag. Dit betekent dat bij een 
constante aanwezigheid van insuline in het bloed bepaalde lichaamsprocessen te weinig 
aandacht zullen krijgen, waardoor de kans op de ontwikkeling van de zogenoemde ‘ouder-
domskwaaltjes’ – zoals diabetes, reuma, hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterol en 
overgewicht – steeds groter zal worden.

een gezOnde hOrmOOnhUishOUding
Om een gezonde hormoonhuishouding te krijgen en behouden is het belangrijk dat je jouw 
lichaam weer in balans brengt, terug naar de basis zogezegd: gezond en zo onbewerkt 
mogelijk eten met zo min mogelijk suikers. Ook is het belangrijk om niet de hele dag door te 
eten en tussendoortjes tot een minimum te beperken. Immers, bij ieder tussendoortje dat je 
eet, zal je bloedsuikerpeil stijgen en maakt het lichaam insuline aan.
Je zult merken dat bij een goede voeding en gezonde leefstijl je lichaam als vanzelf en in een 
rap tempo continu ‘grote schoonmaak’ zal houden door die hormonen aan te maken die het 
nodig heeft om weer volledig in balans te komen. Vrijwel de meeste ‘welvaartskwaaltjes’ zul-
len sterk verminderen of zelfs helemaal verdwijnen, overgewicht verdwijnt als sneeuw voor de 
zon en je energie en vitaliteit keren terug. Een goed werkende stofwisseling met een gezonde 
hormoonhuishouding is dus van levensbelang!

Suiker en diabetes type 2
Op dit mOment heeFt een kleine 10 prOcent Van de neder-
landse beVOlking diabetes type 2, OOk wel OUderdOms-
diabetes genOemd. de VerwacHtIng Is dat dIt percentage de 
komende jaren gaat stIjgen naar 30 procent (!). Het ontstaat 
doordat de alVleesklIer (dIe onder andere VerantwoordelIjk 
Is Voor de aanmaak Van InsulIne) oVerwerkt raakt en daardoor 
steeds mInder InsulIne kan afgeVen en/of de lIcHaamscellen 
ongeVoelIg worden Voor de werkIng Van InsulIne. oVerge-
wIcHt en onze HuIdIge mate Van suIkerconsumptIe zIjn HIerbIj 
twee grote boosdoeners. 

het Ontstaan 
Van diabetes 
type 2
Diabetes type 2 krijg je niet zo-
maar. Vaak is daar wel het een 
en ander aan voorafgegaan. Een 
steeds hogere inname van 
suikers en snelle koolhydraten 
zorgt ervoor dat het lichaam 
steeds meer insuline moet aanmaken om de boel in balans te houden. Hierdoor wordt het 
lichaam steeds ongevoeliger voor de insuline. Omdat de insulinereceptoren (die je kunt ver-
gelijken met een slot op een deur) steeds vaker worden gebruikt, worden ze ongevoeliger 
voor (alweer) een stoot insuline. Het deurslot raakt als het ware uitgesleten door het vele 
omdraaien van de sleutel.

hyperinsUlinemie
Uiteindelijk kan er hyperinsulinemie ontstaan. Hierbij zijn de waarden van de insuline in het 
bloed verhoogd, maar is de bloedsuikerspiegel nog wel normaal. Dit is niet alleen het voor-
stadium van diabetes, ook wordt er door de grote hoeveelheden insuline in het bloed geen 
vet verbrand en worden alle suikers en koolhydraten opgeslagen als vet, of je nu wilt of niet. 
In deze situatie heeft het lichaam steeds meer insuline nodig voor hetzelfde werk en moet de 
alvleesklier steeds harder werken om de gevraagde hoeveelheden insuline te produceren. 
Combineer dit met een toename van de suikerbehoefte van het lichaam die ontstaat dankzij de 
enorme hoeveelheden insuline die in het bloed circuleren en de dodemansspiraal is compleet.
Vroeger, toen de suikerconsumptie lager was, gebeurde dit vaak pas rond de leeftijd van 60 
à 65 jaar en was het merendeel van de diabetesgevallen te wijten aan slijtage van de alvlees-
klier. Vandaar ook de term ‘ouderdomssuiker’. Op dit moment gebeurt het echter al bij heel 
jonge kinderen. Ik ben er heilig van overtuigd dat de extreme hoeveelheden suiker, frisdranken 
en snelle koolhydraten die we tot ons nemen hierin een heel belangrijke rol spelen. 

‘Astrid Ik heb zo 
gemerkt dat als 
het een nieuwe 

gewoonte is, het niet 
zo moeilijk is om 

vol te houden. 
Maar ik gun 

mezelf wel af en 
toe een pleziertje. 

Dus geen levenslang 
“vonnis”, maar 

juist bewuste keuze/
voorkeur voor 

dit nieuwe. 
Wat fijn dat ik 

deze actie 
tegenkwam, want 
in mijn eentje was 

dit me niet (althans 
niet met zoveel 

plezier) gelukt!’

de eerste stap Om dit te bereiken is te zOrgen VOOr een stabiele 
en gezOnde blOedsUikerspiegel. 
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glycatie dOOr sUikers
Op het moment dat het lichaam niet meer in staat is om de bloedsuikerspiegel binnen de 
veilige waarden te houden en te laten dalen, neemt de kans op glycatie in het lichaam toe. Bij 
glycatie reageren de rondzwermende suikermoleculen met de eiwitten in ons lichaam en 
richten zo grote schade aan. Aangezien ons hele lichaam opgebouwd is uit eiwitten, kun je je 
voorstellen dat de ramp uiteindelijk niet meer te overzien is. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
welbekende diabetesvoet, of staar aan de ogen. Daarnaast verhoogt glycatie de kans op 
aderverkalking, hart- en vaatziekten en trombose. 
Hoe hoger de bloedsuikerspiegel, des te meer glycatie er in het lichaam zal plaatsvinden. De 
mate van glycatie die optreedt in het lichaam heb je dan ook voor een groot deel zelf in de 
hand, omdat het in grote mate afhankelijk is van wat je eet. Als je veel suiker en snelle koolhy-
draten eet (waardoor je bloedsuikerspiegel snel stijgt), zal er meer glycatie optreden dan bij het 
eten van gezonde, vezelrijke voeding die goed wordt gecombineerd met eiwitten en vetten. 

‘U kUnt gewOOn alles blijVen eten hOOr!’
Heel boos, maar vooral verdrietig kan ik worden over de adviezen die diabetespatiënten krijgen 
van artsen en diëtisten. Veelal wordt de voeding van deze mensen afgestemd op de medicatie 
die wordt voorgeschreven. Vervolgens wordt doodleuk gezegd dat ze gewoon alles kunnen 
blijven eten en ach, als de bloedsuikerspiegel een keertje wat hoger is, dan wordt dat opge-
lost met een extra pilletje of een hogere dosis insuline. In mijn ogen is dit echt de omgekeerde 
wereld en dweilen met de kraan open. Mijn ervaring met diabetespatiënten is dat ze door het 
stoppen met het eten van suiker al heel snel in insuline kunnen minderen en in veel gevallen 
zelfs helemaal van de medicatie af kunnen komen én heel snel kilo’s afvallen! Zelfs bij mensen 
met diabetes type 1 zijn er prachtige resultaten te behalen waarbij er veel minder insuline 
hoeft te worden gespoten. Een overspannen alvleesklier heeft rust nodig en die krijgt hij 
alleen maar door ervoor te zorgen dat de bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk blijft, waar-
door het lichaam minder behoefte heeft aan insuline. Stoppen met het eten van suikers en 
kiezen voor goed gecombineerde, gezonde voeding kan deze mensen over het algemeen 
prima helpen om de boel weer in balans te krijgen.

Suiker en hart- en 
                           vaatziekten

hart- en Vaatziekten staan in de tOp drie Van dOOdsOOrzaken 
in Ons land. Vaak wordt als Veroorzaker Van dIcHtgeslIbde 
aderen (en de daarbIj beHorende problemen en zIekten) In één 
adem een te Hoog cHolesterolgeHalte genoemd, dat Veroor-
zaakt zou zIjn door Het eten Van te Veel (VerzadIgde) Vetten 
en/of VoedIng rIjk aan Hoog cHolesterol. 

Hierdoor zijn we met z’n al-
len door de overheid en de 
Hartstichting flink gedrild in 
het letten op vet en kiezen 
voor zo min mogelijk choles-
terolhoudende voeding. Er is ons geleerd dat een laag cholesterolgehalte gezond is. Toch 
neemt het aantal mensen dat lijdt aan hart- en vaatziekten ieder jaar nog steeds toe. De vraag 
is dan ook of deze theorie wel klopt. Of dat hart- en vaatziekten misschien worden veroor-
zaakt door iets anders…

het hart
Het hart zorgt ervoor dat het lichaam en alle organen de voedingsstoffen en zuurstof krijgen 
die ze nodig hebben. Het hart pompt, afhankelijk van onze inspanning, per minuut zo’n vijf tot 
twintig liter bloed door de aderen en zorgt hiermee voor de aanvoer van vers bloed, rijk aan 
voeding en zuurstof, én voor de afvoer van de afvalstoffen uit de cellen. Eigenlijk is het heel 
simpel: als het hart stopt met zijn werk, dan stopt ons leven ook. 
In het lichaam kun je onderscheid maken tussen slagaderen, aderen, haarvaten en capillairen. 
De slagaderen zou je kunnen zien als de grote snelwegen. Aan deze snelwegen zitten afsla-
gen naar de provinciale wegen, de aderen. Deze wegen komen weer uit op de haarvaten en 
de capillairen. Die zou je kunnen vergelijken met de landelijke wegen en de kleine zandweg-
getjes. Via dit wegenstelsel worden alle cellen en organen gevoed. 
Zodra er op een van de wegen een opstopping ontstaat, kun je dit vergelijken met een file. Het 
lichaam probeert wel om alternatieve routes te nemen, maar de stroom aan vers bloed met 
voeding en zuurstof en ook de afvoer van afvalstoffen via het bloed zal vertragen, waardoor het 
lichaam minder goed zal functioneren. Op het moment dat het lichaam definitief een bepaalde 
eindbestemming niet meer kan bereiken, ook niet via omleidingsroutes, dan zal deze bestem-
ming worden afgesloten van het systeem. Het is dan ook belangrijk om te zorgen voor een 
goede doorstroming in de aderen. Beschadigde aderen beïnvloeden je hele kwaliteit van leven.

‘Marja Ik ben heel erg blij met de Sugarchallenge. Mijn ogen gingen open toen mijn moeder op hoge leeftijd 
diabetes kreeg. In plaats van het eten, drinken en snoepen aan te passen werd er steedsmeer insuline 

ingespoten zodat ze maar alles kon blijven eten wat ze gewend was. Ik ben mij toen gaan verdiepen in diabetes 
type 2 en kwam erachter dat je er zelf best wat aankunt doen om je bloedsuikers onder controle te houden. 

Ik doe dan ook met veel pleziermee aan de Sugarchallenge. Inmiddels ben ik veertien kilo afgevallen en voel 
mij SUPER... Ik ben 58 jaar en voel mij beter dan toen ik 40 was!! 
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Doordat we deze twee stellingen als waarheid zijn gaan aannemen, is er een collectieve angst 
ontstaan voor een te hoog cholesterolgehalte. Deze angst is er mede de oorzaak van dat we 
panisch zijn geworden voor (verzadigde) vetten en alles wat ook maar verdacht wordt van het 
bijdragen aan een hoog cholesterolgehalte, zoals eieren. Er zijn momenteel al mensen die 
preventief cholesterolverlagende medicijnen slikken om zo een te hoog cholesterolgehalte 
op latere leeftijd te voorkomen. Slimme fabrikanten zijn zelfs al bezig met propaganda voor 
cholesterolverlagende medicijnen voor kinderen… Niemand die denkt aan het minderen van 
de suikerconsumptie.
Maar hoe zit het dan? Als zoveel artsen, de overheid én de Hartstichting aangeven dat een te 
hoog cholesterolgehalte gevaarlijk is voor de volksgezondheid, dan zal dat toch wel waar zijn? 
Waarom wordt het anders gezegd? Tsja, dat is een goede vraag. 

chOlesterOl, bOOsdOener OF redder? 
Nog steeds wordt cholesterol gezien als dé grote boosdoener en veroorzaker van hart- en 
vaatziekten en het algeheel dichtslibben van de Nederlandse bevolking. In onze ijver om 
cholesterol aan te wijzen als de schuldige, en een oplossing te vinden voor de vele mensen 
die lijden aan hart- en vaatziekten, vergeten we de echte boosdoener: suiker en snelle kool-
hydraten. 

Op dit mOment wOrdt Ons Verteld dat
 een te Hoog cHolesterol wordt Veroorzaakt door Het eten Van te Veel 

VerzadIgde Vetten, want, zo gaat Het VerHaal, Het lIcHaam zou cHolesterol 
maken Van VerzadIgde Vetten;

 een te Hoog cHolesterol wordt Veroorzaakt door Het eten Van te Veel 
cHolesterolHoudende VoedIng, want, zo gaat Het VerHaal, Het lIcHaam zou 
cHolesterol maken Van de cHolesterol uIt VoedIng.

Inmiddels is uit onderzoeken ruimschoots gebleken dat het aantal hartaanvallen bij mensen 
met een laag cholesterolgehalte even groot is als het aantal hartaanvallen bij mensen met 
een hoog cholesterolgehalte. 

chOlesterOl 
Een (chronisch) te hoge 

bloedsuikerspiegel zorgt ervoor 
dat cholesterol makkelijker aan de 

vaatwanden zal kleven (plakken) 
waardoor het risico op dichtgeslibde 

aderen (en alle bijbehorende 
ziekten) aanzienlijk 

zal toenemen.
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chOlesterOl en Verzadigde Vetten
Cholesterol is voor ons lichaam van levensbelang. Sterker nog: ons hele lichaam is opge-
bouwd uit cholesterol. Zo wordt het gebruikt om celwanden en zenuwvezels te vormen en 
produceert het lichaam geslachts- en stresshormonen vanuit cholesterol. Ook vitamine D 
wordt aangemaakt vanuit cholesterol en cholesterol is van het grootste belang voor een goed 
verloop van de chemische processen in de hersencellen. Daarnaast is cholesterol een goede 
beschermer tegen virussen en bacteriën.
Omdat cholesterol voor ons lichaam van levensbelang is, kunnen de cellen het zelf aanma-
ken. Als we weinig cholesterol eten, dan zal het lichaam zelf meer produceren en omgekeerd. 
In tegenstelling tot wat wordt beweerd, gebruikt het lichaam geen verzadigd vet of choles-
terol uit voeding om lichaamseigen cholesterol te produceren. Het lichaam haalt cholesterol 
voornamelijk uit de koolhydraten in onze voeding. Hoeveel cholesterol je eet, heeft dus geen 
invloed op het cholesterolgehalte in je bloed. Wel heeft de kwaliteit van de koolhydraten en de 
voeding die je eet invloed op de kwaliteit en de hoeveelheid van de cholesterol die het li-
chaam aanmaakt.
Verzadigde vetten bevatten veel cholesterol, maar zijn in het lichaam niet de veroorzaker van 
een te hoog cholesterol. Het te hoge cholesterol waar we aan alle kanten zo voor worden 
gewaarschuwd wordt niet veroorzaakt door het eten van te veel verzadigde vetten of choles-
terolhoudende voeding, maar is een reactie op het eten van te veel suikers en snelle 
koolhydraten. 

het werkt als VOlgt…

Als deze scheurtjes niet worden gerepareerd, kunnen ze ontstekingen veroorzaken. Om dit te 
voorkomen repareert het lichaam deze scheurtjes met cholesterol. Het plamuurt als het 
ware de oneffenheid weer weg door er een laagje cholesterol over aan te brengen. Hoe meer 
van deze scheurtjes ontstaan, des te meer cholesterol het lichaam nodig heeft voor de in-
wendige reparaties. Als het scheurtje een beetje rommelig wordt gedicht, of als de kwaliteit 
van de gebruikte plamuur (cholesterol) minder goed is, zal het lichaam er extra ‘plamuur’ te-
genaan gooien om de vaatwand weer mooi glad te krijgen. Op deze manier kunnen er 
ophopingen in de aderen ontstaan waarbij de ader in het ergste geval zal dichtslibben.
Hoe meer schade je veroorzaakt, des te meer cholesterol het lichaam zal gaan aanmaken. 
Met als gevolg dat het gaat vragen om suiker en koolhydraten. Deze worden vervolgens om-
gezet in de benodigde cholesterol. Het lichaam zal alles doen om te overleven en zal de 
cholesterolproductie omhoog gooien om zo voldoende reparatiemiddel te hebben voor 
dit soort situaties. Als je te veel suiker en koolhydraten blijft eten, creëer je dan 
ook steeds meer situaties in je lichaam waar cholesterol nodig is om ont-
stekingen te voorkomen en schade te herstellen. 
Veel mensen verkeren momenteel in deze spiraal. Een spiraal 
waarin ze denken dat ze het heel goed doen door de algemeen 
geldende gezondheidsvoorschriften op te volgen, te letten 
op vet, te letten op cholesterol en eventueel zelfs choles-
terolverlagende middelen te nemen. Helaas zorgen al 
deze maatregelen er juist voor dat er in het lichaam veel 
stress ontstaat, die op zijn beurt weer situaties creëert 
waarbij cholesterol nodig is. De roep om koolhydraten en 
suikers wordt dan ook steeds groter, met als gevolg dat 
we met z’n allen steeds meer honger krijgen, dikker worden 
en welvaartsziekten zoals diabetes en depressies ontwik-
kelen. 

‘Nathalie Ik ga ook door met af en toe een uitzondering. Als je niet thuis eet, is het nou eenmaal lastiger. 
Maar suikervrij bevalt goed, dus ik ga door!’

‘Ceesa  Bij de sportschool gewogen en vetpercentage gemeten, eindelijk onder de 30%. JEEEEEEEEEEJ!’

‘Petra: Mijn knop is om en ik ben GELUKKIG! Dank je wel daarvoor!’

op Het moment dat je Veel suIker en snelle koolHydraten eet, zal je bloedsuIkerpeIl 
omHoog gaan. een langdurIg en/of VeelVuldIg te Hoog suIkergeHalte In je bloed Is 
gIftIg en zorgt er onder andere Voor dat er scHeurtjes en bescHadIgIngen kunnen 
ontstaan In de bloedVaten.

Sterker nog, mensen met een (te) laag cholesterolgehalte hebben een grotere kans om eerder 
te overlijden dan mensen met een hoger cholesterolgehalte. Dat wordt echter niet gecommu-
niceerd, vermoedelijk omdat er jaarlijks kapitalen worden verdiend aan cholesterolverlagende 
medicijnen en producten. En al die kapitalen leveren natuurlijk ook de nodige belasting-
centen op. 
Ik zeg maar zo: als we cholesterol niet nodig zouden hebben gehad, dan zou de natuur het 
ons niet hebben gegeven… Ik denk er dan ook anders over. 
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nOn-alcOhOlische  leVerVerVetting
Naast cholesterol is ook een non-alcoholische leververvetting een risicofactor bij het ont-
staan van hart- en vaatziekten. Met name het eten en drinken van vruchtensuiker (fructose), 
dat veel wordt gebruikt in frisdranken en andere voedingsmiddelen in de vorm van high-fruc-
tose corn syrup (glucose-fructosestroop of fructosesuiker) en van nature voorkomt in 
vruchtensappen en honing, is hierin een belangrijke veroorzaker. 

Dit komt doordat de fructose alleen in de lever kan worden verwerkt. De lever zet de binnen-
gekomen fructose in eerste instantie om in glycogeen; dit is de suikervoorraad van het 
lichaam. Op het moment dat de glycogeenopslag vol is, zal de resterende fructose omgezet 
worden in vet. Omdat de lever dit vet niet wil, zal het worden afgegeven aan het bloed in de 
vorm van triglyceriden, heel kleine vetdeeltjes. Bij een teveel aan triglyceriden in het bloed 
kunnen deze zich vast gaan zetten op de vaatwanden en zo ook zorgen voor het dichtslibben 
van de aderen of ontstekingen veroorzaken, waarbij het lichaam weer driftig in de weer gaat 
met cholesterol. 

de hamVraag mOet je nU wel OF niet bang zijn 
VOOr een hOOg chOlesterOl?
Zoals gezegd is cholesterol noodzakelijk voor onze gezondheid. Het is dan ook niet zo ge-
vaarlijk als men ons doet geloven. Je kunt met een hoog cholesterol heel oud worden, vaak 
zonder dat je hiervoor een behandeling nodig hebt. Mensen met een erfelijke afwijking daar-

gelaten, maar vaak is dit familiair bepaald.

Dr. Uffe Ravnskov geeft in zijn boek Feiten en fabels over cholesterol 
aan dat juist een te laag cholesterol heel gevaarlijk kan zijn. Hij ver-

meldt een aantal onderzoeken waaruit blijkt dat een te laag 
cholesterol geregeld wordt aangetroffen bij misdadigers, 
moordenaars en mensen en dieren met gewelddadig of 
agressief gedrag. Ook lijkt er volgens hem een sterk verband 
te bestaan tussen depressie, zelfmoord en een te laag chole-
sterol en geeft hij aan dat mensen met een laag cholesterol 

vaak minder aandacht en minder concentratie hebben. Daar-
naast hangt volgens hem een verlaagd cholesterol ook samen 

met geestelijke achteruitgang bij oude mensen.

Voor ongeveer 
0,5 procent van de 

bevolking brengt een te hoog 
cholesterol serieuze gezondheids-

risico’s met zich mee, maar om daarom 
dan maar iedereen preventief aan de 

cholesterolverlagende middelen te zetten? 
medicijnen als statines, die veelal grotere 

risico’s voor de gezondheid met zich 
meebrengen dan een te hoog 

cholesterol?

Cholesterol is in veel gevallen de redder, de stof die ontstekingen remt en het lichaam helpt 
bij zijn herstel. Je zou zelfs kunnen stellen: op het moment dat je een hoog cholesterolgehal-
te hebt, maakt het lichaam dit niet voor niets aan. Je zult het in dat geval nodig hebben. 
Persoonlijk denk ik dat er veel meer effect behaald kan worden als we focussen op een ver-
minderde inname van suikers en bewerkte koolhydraten. Hiermee voorkomen we de 
beschadigingen die ervoor zorgen dat het lichaam meer cholesterol gaat produceren. Mijn 
persoonlijke ervaring met mijn cliënten is ook dat met een persoonlijk voedingsplan waarin 
de suikers en snelle koolhydraten worden geweerd, het cholesterol al heel snel daalt en 
medicijnen in veel gevallen overbodig blijken te zijn.

‘Ed 
Wauw... wat een “zoet” 

verschil! Zaterdag jl. heb ik voor 
de derde keer de Slachte Marathon 

gelopen; met een kleine 15.000 mensen 
42 kilometer over een hele oude dijk in 

Friesland. Vroeger liep ik op bruinbrood, 
Marsen, Snickers en soep. Deze keer (met dank 

voor de tip uit deze groep!) op zuurdesembrood met 
suikervrij beleg, sesamkoekjes en dadels, veelvuldig 
water drinkend.  Maar nu komt het... ik heb brood 

overgehouden, de nootjes die ik bij me had niet 
nodig gehad en boven alles veel fitter gelopen 

dan ooit tevoren. Mijn kwaliteit van leven 
voelt sterker, m’n energie loopt 

beter door! En dit 
voelt “zoet”.’
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 Suiker kan het SpeekSel verzuren, en veroorzaakt tandverval en 
tandvleesaandoeningen. 

 Suiker draagt bij aan overgeWicht. 

 Suiker kan auto-immuunziekten uitlokken zoals artritis, astma en multiple 
sclerose (MS).

 Suiker is een grote stimulator van de ongecontroleerde groei van de schimmel 
candida albicanS. 

 Suiker kan galStenen veroorzaken. 

 Suiker kan blindedarmontSteking (appendicitis) veroorzaken. 

 Suiker kan aambeien veroorzaken. 

 Suiker kan Spataderen veroorzaken. 

 Suiker kan de reactie op glucoSe en inSuline veranderen. 

 Suiker kan bijdragen aan botontkalking (osteoporose). 

 Suiker kan een afname in de inSulinegevoeligheid veroorzaken, wat voor een 
verhoging van het hormoon insuline zorgt, wat tot metabool syndroom en diabetes kan 
leiden. 

 Suiker kan het vitamine e-gehalte verlagen. 

 Suiker kan de SyStoliSche bloeddruk (bovendruk) verhogen. 

 Suiker kan Sufheid en verminderde alertheid bij kinderen veroorzaken. 

 Een hoge suikerinname verhoogt de age’S (advanced glycation end products). Dit zijn 
suikermoleculen die zich binden en hierdoor schade veroorzaken aan eiwitten in het 
lichaam. AGE’s versnellen het verouderingsproces en dragen bij aan een veelvoud aan 
chronische en fatale aandoeningen. 

 Suiker kan met de opname van eiWit interfereren. 

 Suiker kan voedingSallergieën veroorzaken. 

 Suiker kan zWangerSchapSvergiftiging tijdens de zwangerschap veroorzaken. 

 Suiker kan bij kinderen aan eczeem bijdragen. 

 Suiker kan aderverkalking en hart- en vaatziekten veroorzaken.

 Suiker kan de structuur van het dna verslechteren. 

 Suiker kan de eiWitStructuur veranderen en hierdoor leiden tot een permanente 
verandering in hoe eiwitten in je lichaam reageren. 

 Suiker kan de huid verouderen door de collageenStructuur te veranderen. 

 Suiker kan Staar (cataract) en bijziendheid veroorzaken. 

 Suiker kan longemfySeem veroorzaken. 

 Suiker kan het immuunSySteem onderdrukken. Het maakt je vatbaarder voor 
infectieziekten.

 Suiker verstoort de mineraalbalanS in het lichaam. Het veroorzaakt een tekort 
aan chroom en koper en interfereert met de opname van calcium en magnesium.

 Suiker kan zorgen voor een snelle stijging van adrenaline, hyperactiviteit, angsten 
en concentratiestoornissen bij kinderen.

 Suiker kan het totale choleSterol, triglyceriden (bloedvetten) en het slechte 
(LDL-)cholesterol significant laten stijgen, en het goede (HDL-)cholesterol laten dalen.

 Suiker veroorzaakt verlies van WeefSelelaSticiteit en -functie. 

 Suiker voedt kankercellen en wordt in verband gebracht met borstkanker, 
prostaatkanker, rectumkanker, alvleesklierkanker, kanker van de galwegen, longkanker, 
galblaaskanker en maagkanker.

 Suiker kan de nuchtere bloedglucoSe laten stijgen en reactieve 
hypoglykemie veroorzaken.

 Suiker kan je zicht (visus) verzwakken.

 Suiker kan veel SpijSverteringSproblemen veroorzaken. Het verzuurt het
maag-darmstelsel en geeft indigestie, verminderde opname bij patiënten met een func-
tionele darmaandoening. Dit verhoogt de kans op de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 

 Suiker kan vroegtijdige veroudering veroorzaken. In feite is insuline de 
belangrijkste factor die veroudering veroorzaakt. Insuline komt door suiker vrij. 

 Suiker kan tot alcoholiSme leiden.

sUiker is VerOOrzaker Van heel Veel klachten en Onge-
makken. HIeronder VInd je een oVerzIcHt, bIjgedragen door 
arts, auteur én sugarcHallenge-groepslId drs. In de genees-
kunde, rIcHard de letH. deze lIjst komt uIt zIjn boek OERstERk 
en Is een greep uIt de duIzenden onderzoeken dIe bescHIkbaar 
zIjn met betrekkIng tot de scHadelIjke effecten Van lang-
durIge (te Hoge) suIkerconsumptIe.

De overige gevaren van te 
                veel suiker in je lichaam
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 Als suiker aan premature baby’s wordt gegeven, beïnvloedt dit het gehalte aan 
koolStofdioxide dat deze kinderen produceren. 

 Afname van de suikerinname kan de emotionele Stabiliteit verhogen. 

 Het lichaam verandert suiker in twee- tot vijfmaal meer vet in de bloedbaan 
dan het met zetmeel doet. 

 De snelle opname van suiker bevordert een exceSSieve voedSelinname bij 
patiënten met overgewicht.

 Suiker kan de symptomen bij kinderen met adhd verergeren. 

 Suiker beïnvloedt de uitscheiding van elektrolyten via de urinewegen negatief. 

 Suiker kan de functie van de bijnieren verslechteren. 

 Suiker bezit de potentie om abnormale StofWiSSelingSproceSSen in normale, 
gezonde individuen te veroorzaken, welke chronische degeneratieve ziekten bevorderen.

 Intraveneuze (in de ader) toediening van suikerwater kan de zuurStoftoevoer naar 
het brein verminderen. 

 Suiker verhoogt het risico op polio. 

 Hoge suikerinname kan epileptiSche aanvallen veroorzaken.

 Suiker veroorzaakt hoge bloeddruk bij mensen met overgewicht.

 Op de intensive care leidt het verlagen van suikers tot een hogere kans op overleven 
bij de patiënten. 

 Suiker kan celdood (apoptose) induceren. 

 In jeugdinstellingen was er een afname van 44 procent wat betreft antiSociaal 
gedrag wanneer kinderen een dieet met weinig suiker volgden.

 Suiker droogt pasgeborenen uit. 

 Suiker kan tandvleeSaandoeningen veroorzaken. 

 Suiker veroorzaakt gaatjeS in de tanden.

 Suiker geeft een hoger risico op het ontstaan van diabeteS type 2.

 Suiker geeft een hoger risico op alvleeSklierkanker en op infecties in de darmen, 
waaronder candida.

 Suiker veroorzaakt StemmingSWiSSelingen, zorgt voor energiedips en 
vermoeidheid.

 Suiker is een belangrijke (misschien wel dé belangrijkste) veroorzaker van overgeWicht.

 Suiker draagt bij aan een verstoring van de hormoonhuiShouding, met vrijwel 
alle ouderdomsziekten en kwaaltjes als gevolg.

 Hoge suikerinname kan het fySiologiSche evenWicht (homeostase) van 
veel systemen in het lichaam verslechteren. 

 Suiker verlaagt de mogelijkheid van enzymen om goed te functioneren. 

 Suikerinname is hoger bij mensen met de ziekte van parkinSon. 

 Suiker kan de lever vergroten door de levercellen te laten delen. Tevens kan het 
de lever vervetten, wat leidt tot non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Dit is een lever-
vergroting waar alcohol niet de oorzaak van is. 

 Suiker kan de nieren vergroten en pathologische veranderingen in de nieren 
veroorzaken, waaronder nierstenen. Fructose versnelt de toename van nierziekten. 

 Suiker kan de alvleeSklier beschadigen. 

 Suiker kan vloeiStof in het lichaam vasthouden (retentie). 

 Suiker is vijand nummer één van de darmperiStaltiek. 

 Suiker kan de doorgang van de haarvaten vernauwen. 

 Suiker kan de pezen kwetsbaarder maken. 

 Suiker kan hoofdpijn, waaronder migraine, veroorzaken. 

 Suiker kan het vermogen tot leren verminderen. Het verlaagt de leermogelijk-
heden van kinderen en veroorzaakt leerstoornissen. 

 Suiker kan een toename in delta-, alfa- en theta-herSengolven veroorzaken, 
die de mogelijkheid om helder te denken negatief beïnvloeden. 

 Suiker kan depreSSie veroorzaken. 

 Suiker kan het risico op jicht vergroten. 

 Suiker kan het risico op de ziekte van alzheimer vergroten. Suiker verhoogt het 
urinezuur, wat de kans op vasculaire dementie vergroot. 

 Suiker kan hormonale diSbalanSen veroorzaken, waaronder verhoogd 
oestrogeen bij mannen, toename van PMS bij vrouwen en verlaging van het essentiële 
groeihormoon.

 Suiker kan tot duizeligheid leiden. 

 Voedsel met veel suiker verhoogt vrije radicalen en oxidatieve StreSS. 

 Een hoge suikerinname door zwangere vrouwen kan tot een afname in het 
geboortegeWicht leiden. Het is geassocieerd met een tweevoudig verhoogd risico 
op de geboorte van een kind met een laag geboortegewicht (small for gestational age). 

 Suiker is een verSlavende substantie. 

 Suiker kan vergiftigend werken, net als alcohol. 
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verslaving 
suiker
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7. Wat is een 
         suikerverslaving?

Hoe ontdek je of  jouw  lichaam 
               verslaafd  is aan suiker?
OngeVeer één Op de VijF mensen heeFt last Van een sUiker-
VerslaVing. je bent suIkerVerslaafd als je suIker mOet Hebben 
om te kunnen functIoneren. Op het moment dat je lichaam 

ontwenningsverschijnselen 
gaat vertonen als je geen suiker meer eet (trillen, moe zijn, humeurig worden, niet meer 
scherp zijn, hoofdpijn, transpireren, hongeraanvallen) en je suiker nodig hebt om je beter te 
voelen, zou het heel goed kunnen zijn dat je een suikerverslaving hebt. Suikerverslaafden 
hebben de hele dag zin in zoet en kunnen niet stoppen na één stukje chocolade of één koek-
je: alles moet op! De hang naar zoet is zo sterk dat je niet kunt stoppen. 
Door steeds meer suiker te eten zal je beloningssysteem afvlakken, waardoor je lichaam gaat 
vragen om steeds meer suiker om hetzelfde fijne gevoel te krijgen. Exact dezelfde reactie 
geeft het lichaam bij het gebruik van alcohol of drugs. 

Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat het eten van veel suiker net zo verslavend is als 
het gebruik van drugs of alcohol. Een Amerikaanse studie met ratten, uitgevoerd door de 
Princeton University in New Jersey, heeft dit aangetoond. De ratten die in één keer veel suiker 
aten, lieten een stijging zien van het dopaminegehalte in het beloningscentrum van de her-
senen. Deze stijging is vergelijkbaar met die bij drugsmisbruik of alcoholmisbruik. Suiker 
beïnvloedt dus dezelfde gebieden in onze hersenen als alcohol en drugs. Toch is het gewoon 
toegestaan en te vinden in de meeste levensmiddelen…

een sUikerVerslaVing herken je aan de 
VOlgende symptOmen

 niet kunnen Stoppen na één koekje of Snoepje

 StemmingSWiSSelingen

 moe en futlooS zijn

 rillerig zijn alS je geen zoetigheid eet

 voortdurend bezig zijn met eten

 Snel emotioneel zijn

 voortdurende onruSt voelen

 Snel uit je evenWicht zijn

Zelfs mensen die denken dat 
ze geen suiker eten, krijgen 
ongemerkt nog heel wat toegevoegde suikers binnen op een dag. Dag in dag uit te veel 
suiker consumeren creëert een negatieve spiraal die ervoor zorgt dat je langzaam maar 
zeker verslaafd kunt raken. 
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, gaat het hier vaak niet om ‘zwak’ zijn of een ge-
brek aan wilskracht, maar puur om het overlevingsmechanisme van het lichaam dat in actie 
komt. Hierna vind je een aantal veelvoorkomende veroorzakers (of misschien kan ik beter 
zeggen ‘instandhouders’) van een suikerverslaving.

Hoe ontstaat een suikerverslaving? 

Symptomen van 
                  suikerverslaving

Tip op de sugarcHallengewebsIte (www.sUgarchallenge.nl) VInd je een uItgebreIde
sugar addIctIon test waarmee je gratIs (de mate Van) jouw suIkerVerslaVIng kunt testen. 

te Vaak en te Veel sUiker eten is iets wat bij de meeste 
mensen Ongemerkt (en Vaak OOk Ongewild) Ontstaat. sUiker 
zit OVeral in en het is heel lastig Om eraan te OntkOmen.
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krijg je zin in zoetigheid en (snelle) koolhydraten, hét moment om eens lekker te gaan snaaien. 
Net als bij zoveel verslavingen is er dus steeds meer suiker nodig om hetzelfde fijne gevoel te 
krijgen. Hierdoor zit je voordat je het weet gevangen in een eindeloze suikerspiraal waarbij je 
lichaam steeds weer probeert om dat fijne gevoel terug te krijgen 
door om suikers te vragen.

Serotonine- en dopaminetekorten
Suiker heeft een enorm effect op de hersenen: door het eten van suiker maakt het lichaam in de 
hersenen dopamine en serotonine aan, hormonen en neurotransmitters die zorgen voor een 
fijn en gelukkig gevoel. Ook wel de feelgood-hormonen genoemd. Logisch dus dat je op 
momenten dat je even niet lekker in je vel zit, grijpt naar suiker. Daar komt bij dat je een dip 
krijgt zodra de dopamine en serotonine weer verdwijnen, waardoor je weer suiker wilt heb-
ben. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de aanmaak van serotonine en dopamine in de hersenen 
wordt gestimuleerd op het moment dat we relatief veel koolhydraten (suikers) eten in combi-
natie met weinig eiwitten (dit is exact hoe ons huidige voedingspatroon eruitziet). Het eten 
van weinig koolhydraten zou leiden tot een verminderde aanmaak van serotonine en dopami-
ne (en een minder goede stemming…). Zodra het lichaam minder serotonine/dopamine 
aanmaakt, vraagt het om koolhydraten in de vorm van suikers zodat het snel weer deze stof-
fen kan gaan produceren, waardoor je je weer lekker voelt.

serOtOnine, VrOUwen en emOtie-eten
Uit onderzoek blijkt dat mannen over het algemeen minder gevoelig zijn voor een serotonine-
tekort dan vrouwen. Dit komt doordat de hersenen van mannen vijftig keer sneller serotonine 
kunnen produceren en ook nog eens dubbel zoveel kunnen opslaan ten opzichte van vrouwen. 
Dit zou de hang van vrouwen naar zoet en vooral chocolade kunnen verklaren. 

Ook leuk om te weten: op het moment dat vrouwen te weinig serotonine aanmaken, hebben 
ze de behoefte om te praten. Aangezien de meeste mannen beschikken over voldoende 
serotonine snappen zij dit niet. Hierdoor zou het goed kunnen zijn dat veel vrouwen zich niet 
begrepen voelen in hun relatie en overgaan tot plan B: het eten van suikers en (snelle) koolhy-
draten om zich op die manier weer lekkerder te voelen. 

serOtOnine en snaaien
Door het eten van grote hoeveelheden suiker en (snelle) koolhydraten kent de bloedsuiker-
spiegel de hele dag door pieken en dalen. Met name in die dalen is de serotoninespiegel vaak 
ook laag. Dit komt doordat voor de aanmaak van serotonine glucose nodig is. Op het mo-
ment dat je een lage bloedsuikerspiegel hebt (en vaak dus ook een lage serotoninespiegel) 
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Hormonale disbalansen
Het eten van te veel suiker zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel snel stijgt. Hierdoor maakt 
het lichaam het hormoon insuline aan, dat ervoor zorgt dat je bloedsuikerspiegel weer nor-
male waarden aanneemt. Als je te lang, te vaak en/of te veel suikers eet, zal het lichaam 
steeds minder gevoelig worden voor de werking van insuline en dus steeds meer insuline 
moeten aanmaken om de bloedsuikerspiegel in balans te houden. 
De constante verhoogde hoeveelheden insuline in het bloed zorgen ervoor dat je steeds 
meer honger en zin krijgt in suikers en snelle koolhydraten. De enige manier om dit te door-
breken is door rigoureus te stoppen met het eten van suiker. 

Tekorten aan voedingsstoffen
Producten die veel suiker bevatten, geven het lichaam meestal weinig tot geen voeding en 
vezels. Ze vullen misschien wel, maar het lichaam kan er weinig mee omdat ze niet de vitami-
nes, mineralen en andere voedingsstoffen bevatten die het lichaam nodig heeft om goed te 
kunnen functioneren. Het gevolg hiervan is dat het lichaam gaat vragen om meer, net zo lang 
tot het de voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft. Dit verklaart waarom sommige mensen 
de hele dag kunnen eten. Het lichaam is wel gevuld, maar niet gevoed. Het lastige hierbij is 
dat wij vaak de vertaalslag niet kunnen maken naar de voedingsstof waar het lichaam om 
vraagt. Door alle chemische toevoegingen en suikers in onze huidige voeding is de verbin-
ding met ons lichaam behoorlijk vertroebeld en kunnen we vaak niet meer het zuivere 
verlangen waarnemen. We vertalen dan een vaag gevoel naar een product. Een goed voor-
beeld hiervan is chocolade, dat heel rijk is aan magnesium. Het lichaam geeft aan dat het 
magnesium nodig heeft en wij vertalen dat in chocolade. Een ander goed voorbeeld is de 
behoefte aan water die vaak wordt vertaald in eten. 

Overmatige schimmelvorming
               in de darmen
Een schimmel filtert als het ware de voedingsstoffen uit het bloed voordat je lichaam ze op 
kan nemen. Hierdoor ontstaan er tekorten in het lichaam waardoor het gaat vragen om eten 
waarmee het deze tekorten kan aanvullen. Een schimmel leeft van suikers en heeft daarom 
een voorkeur voor suikerrijke voeding, waardoor hoogstwaarschijnlijk je behoefte aan suiker, 
snelle koolhydraten en alcohol zal toenemen. 

Tekort aan leptine
Leptine wordt ook wel het ‘honger- en verzadigingshormoon’ genoemd. Het kan in je lichaam 
honger onderdrukken en de smaakpapillen beïnvloeden. Op het moment dat het lichaam 
een tekort heeft aan leptine, is er een grote kans dat je smaakpapillen minder gevoelig zijn en 
er een verminderde communicatie is richting je maag en hersenen, waardoor je niet meer het 
sein ‘vol’ krijgt. Grote kans dat je op zo’n moment te veel binnenkrijgt, met name aan suiker-
rijke producten. 
Leptine wordt aangemaakt in de vetcellen en geeft in het lichaam aan of er sprake is van 
overvloed of van schaarste (aan gezonde vetten). Gezien ons huidige voedingspatroon, dat 
(te) veel koolhydraten en te weinig vetten bevat, hebben de meeste mensen een chronisch 
tekort aan goede vetten. Hier komt leptine in actie. Het spoort de alvleesklier aan om insuline 
aan te maken, die ervoor zorgt dat de energie uit de suikers kan worden opgeslagen in de 
cellen, waar het vervolgens wordt omgezet in vet. Een teveel aan insuline in het bloed zorgt er 
echter voor dat het lichaam gaat vragen om voeding (waardoor we vaak vervallen in het eten 
van nog meer suikers…).
Bij een overmatige consumptie van suikers en (snelle) koolhydraten zal dit regelmatig voor-
komen en zullen de cellen gaan vervetten en uitzetten. Dit is het begin van overgewicht en 
kan bij zowel magere als dikkere mensen voorkomen. Met name magere mensen merken dit 
aan de zogenoemde love handles die ze er niet af kunnen trainen. Ook een overmatige con-
sumptie van eiwitten (zonder goede vetten) zal dit effect geven. In dat geval zal een tekort aan 
leptine ervoor zorgen dat het lichaam suikers gaat winnen uit de eiwitten.
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PMS
PMS (premenstrueel syndroom) is een verzamelnaam voor een hele groep klachten die gelinkt 
zijn aan de menstruatiecyclus van vrouwen. Deze klachten doen zich vaak voor rondom de 
menstruatiecyclus. Ze beginnen één à twee weken voordat de menstruatie van start gaat en 
eindigen vaak op het moment dat de menstruatie begint of vlak erna. De mate waarin de 
symptomen zich manifesteren verschilt per vrouw en vaak ook per situatie. Ze kunnen varië-
ren van milde tot heftige lichamelijke en psychische klachten.  Symptomen waar je aan kunt 
denken bij PMS zijn: depressieve gevoelens – een gevoel van onrust – stemmingswisselin-
gen– prikkelbaarheid – concentratieproblemen – emotioneel zijn – vermoeidheid – eetaan-
vallen – fysieke symptomen zoals pijnlijke borsten, hoofdpijn, vocht vasthouden, spierpijn. 

pms en sUiker
Veel vrouwen hebben in de periode vlak voor of tijdens het begin van de menstruatie een 
extra behoefte aan zoet, met name aan chocolade. Dit wordt veroorzaakt door een lager ge-
halte aan oestrogeen en serotonine. Veel vrouwen met PMS hebben vaak een tekort aan 
magnesium, dat ervoor zorgt dat de behoefte aan chocolade toeneemt. Naast magnesium 
bevat chocolade hoge concentraties fenylethylamine, een stof die belangrijk is voor de aan-
maak van serotonine. Deze stof scheiden de hersenen ook af als je verliefd bent. Daarnaast is 
er vaak ook sprake van een schommelende bloedsuikerspiegel. Veel deelnemers aan de 
Sugarchallenge geven een aanzienlijke vermindering van PMS-klachten aan. 

Slecht slapen
Vanuit het hormoon serotonine maakt het lichaam het ‘slaaphormoon’ melatonine aan. Melatoni-
ne werkt daarnaast ook als een natuurlijke antioxidant voor het lichaam en helpt daarmee het 
afweersysteem. Melatonine wordt voornamelijk aangemaakt als het donker is en zorgt ervoor 
dat je moe en slaperig wordt zodat je uiteindelijk in slaap valt. Op het moment dat het lichaam 
te weinig serotonine aanmaakt, zal het ook moeite hebben met de aanmaak van melatonine 
waardoor de nachtrust minder zal worden. Hierdoor zal de behoefte aan suiker en koolhydraten 
toenemen omdat het lichaam hieruit serotonine kan maken (en vervolgens, vanuit serotonine, 
melatonine zal maken). Dit kan een goede verklaring zijn voor de nachtelijke eetbuien die sommige 
mensen hebben. Het zou goed kunnen zijn dat het lichaam op dat moment niet voldoende 
serotonine beschikbaar heeft voor de aanmaak van melatonine, waardoor je wakker wordt.

8. Afkicken van jouw 
       suikerverslaving

Om te kUnnen stOppen met een VerslaVing is het belangrijk 
dat je aan jezelF dUrFt tOe te geVen dat je daadwerkelijk 
VerslaaFd bent! dOOr jOUw VerslaVing te accepteren als 
een VerslaVing is het mOgelijk Om te stOppen. je kunt na-
melIjk alleen maar stoppen met Iets wat er ook daadwerkelIjk 
Is. alleen VanuIt dIe acceptatIe zal Het mogelIjk zIjn om op te 
Houden met Het gedrag dat je nIet meer dIent. Het lastIge Is 
alleen dat Veel Verslaafden eIgenlIjk nIet wIllen stoppen met 
Hun VerslaVIng. ergens dIent deze VerslaVIng Hen en stoppen 
Is Vaak te pIjnlIjk.

De eerste fase in het ‘stop-
proces’ is dat je denkt dat het 
allemaal wel meevalt, dat je 
voorbeelden gaat zoeken 
wanneer je al eens bent ge-
stopt en dat dat eigenlijk 
best goed ging. Deze voor-
beelden houd je jezelf dan 
vervolgens voor als je aan-
geeft dat je zo weer kunt stoppen. Daarnaast gebeurt het ook nog weleens dat mensen 
zeggen: ‘Ik kan nu niet stoppen, ik heb het nog even nodig.’ Of: ‘Ik heb het nu nog even te druk 
voor een verandering van mijn leefstijl.’ Stoppen werkt alleen als je het nu doet, niet als je er 
volgende week mee gaat beginnen. Volgende week komt namelijk nooit… Nu is dan ook het 
beste moment om te stoppen!
Suiker heeft de extra handicap dat het in ontzettend veel voeding zit en daardoor nauw ver-
weven is met ons leven. Stoppen met het eten van suiker dwingt je om je heel bewust te 
worden van je basis, van iedere hap die je in je mond stopt en vooral van wanneer en waarom 
je dat doet. Suikerverslaafden zijn de hele dag bijna dwangmatig aan het eten en denken 
echt niet meer na over wat ze in hun mond stoppen. Zoals een vriendin van mij ooit zo mooi 
zei: ‘Als mijn hand maar in een krakend zakje kan en mijn kaken heen en weer gaan, is het 
goed.’ 
Als je echt wilt afkicken van jouw suikerverslaving, is er maar één manier: rigoureus stoppen! Dat 
zal de eerste week even lastig zijn, maar daarna word je al snel beloond met meer energie en 
minder kilo’s gewicht. De Sugarchallenge is speciaal hiervoor in het leven geroepen zodat je 
het niet alleen hoeft te doen en steun kunt zoeken in de groep. Gezien de ervaringen werkt dit 
perfect! 
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Hoe werkt het in 
                   je hoofd?

Hoe werkt dat nu eigenlijk? Je weet bijvoorbeeld dat je verslaafd bent aan suiker, 
je wilt er ook dolgraag van afkicken en toch stop je weer doodleuk een Mars 

in je mond of eet je een halve zak M&M’s. Je ziet jezelf ‘ja’ doen terwijl je 
je nog zo had voorgenomen om dit keer ‘nee’ te zeggen. 

de klOOF tUssen weten en dOen
Dit gedrag heeft te maken met de ‘kloof tussen weten en doen’. Je 
wéét dat je iets niet meer wilt, je neemt je voor om het niet meer te 

doen en toch doe je het gewoon weer. Dit komt doordat een groot ge-
deelte van ons gedrag onbewust is en gestuurd wordt door onze 

gedachten en overtuigingen.
Weten is bewust; doen, beslissen of handelen is meestal onbewust. De kloof 

tussen weten en doen, en de bepalende factor in je gedrag, wordt veroorzaakt door 
jouw overtuiging. Deze zet je (vaak onbewust) aan tot de actie die je onderneemt.

Vijf stappen om 
                  jouw leven weer in 

                     eigen hand te nemen
als je je nOg niet bewUst bent Van het Feit dat jOUw ge-
dachten jOUw werkelijkheid creëren, wOrdt het tijd Om 
wakker te wOrden! je leeft (droomt) dan feItelIjk nog Heel 
onbewust en Handelt VanuIt deze onbewuste oVertuIgIngen. 
je reageert op dat wat je Voelt en doordat je Van daaruIt 
creëert, lIjkt Het leVen je te oVerkomen. gebeurtenIssen, 
mensen op je pad en resultaten. tocH Is Het mogelIjk om jouw 
leVen In eIgen Hand te nemen.

De sleutel hiervoor is je be-
wust te worden van dat wat je 
denkt, doet en voelt. Door 
heel bewust waar te gaan 
nemen wat er in jou leeft, ga 
je zien hoe je reageert, wan-
neer je reageert en wat het 
uiteindelijke resultaat is. Van daaruit krijg je de vrijheid om jouw leven weer in eigen hand te 
nemen. Op het moment dat je je bewust wordt van dat wat je denkt (en hoe je vervolgens 
reageert), krijg je jouw macht terug. In dat geval kun je namelijk kiezen tussen reageren (de 
gedachte volgen en dus suiker eten) of creëren (een andere gedachte ervoor in de plaats 
zetten en actief een andere kant op sturen).

jouw huidige resultaten 
zijn niets anders dan de 

manifestatie van gedachten en 
acties uit het verleden.’ oftewel: 

het lichaam en de gezondheid die 
je nu hebt, heb je zelf gecreëerd, 

deels bewust, grotendeels 
onbewust.

je kUnt alles creëren wat je maar wilt!
In onze geest hebben we het oneindige en onbegrensde vermogen om alles te creëren wat 
we maar willen. Op het moment dat je iets droomt, is het er al, je voelt hoe het is om daar te 
zijn, je ruikt wat je op dat moment ruikt, voelt wat je op dat moment voelt. Datgene waar je van 
droomt, komt helemaal tot leven in al je zintuigen.
Hoe sterker de gevoelens en het verlangen, des te dichter ben je vaak bij de manifestatie van 
dat wat je droomt. Let op: dit geldt voor bewuste dromen, maar ook voor onbewuste dromen. 
Een gedachte is ook een droom. De meeste mensen zijn zich echter niet of nauwelijks be-
wust van wat ze denken (en dus dromen).

Tip de sleutel om de kloof tussen weten en doen te oVerbruggen en af te kIcken 
Van je VerslaVIng Is je bewUst te wOrden Van wat je dOet, waarom je Het doet, 

wanneer je Het doet en wat je denkt en Voelt Voordat je Het doet. alleen Iets 
waarVan je je bewust bent kun je Veranderen.

50.000 gedachten per dag
Wist je dat we per dag ruim 50.000 gedachten hebben en dat 98 procent van deze gedach-
ten exact hetzelfde zijn als die van gisteren? Als je vervolgens bedenkt dat we vanuit onze 
(veelal onbewuste) gedachten onze werkelijkheid creëren, is het logisch dat we dag in dag uit 
hetzelfde creëren. Of eigenlijk kan ik beter zeggen: dat we iedere dag weer hetzelfde reactie-
patroon vertonen.
Dit betekent ook dat onze resultaten iedere dag hetzelfde zullen zijn en dat we maximaal 2 
procent verschil kunnen creëren per dag. Interessant nietwaar? Als je sneller en meer resultaat 
wilt dan die 2 procent, is het belangrijk dat je je bewust bent van je gedachten.
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stap 1  neem waar wat er in je leeFt
Door waar te nemen wat er in je leeft, word je je bewust van de gedachten die je hebt en de 
gevoelens en acties die daaruit voortvloeien. Als je hiermee begint, adviseer ik je om dage-
lijks vijf minuten heel rustig te gaan zitten en als het ware te kijken naar je gedachten en welke 
gevoelens je hierbij hebt. 
Welke dialoog speelt zich in jouw hoofd af en welk gevoel heb je daarbij? Wat vertel je tegen 
jezelf op die momenten dat je zin hebt in suiker? Welke redenen heb je om suiker te eten? 
Welke triggers heb jij die ervoor zorgen dat je suiker gaat eten? Het kan zijn dat je zin hebt in 
suiker omdat je weet dat er nog appeltaart in de koelkast staat. Of omdat je je verveelt. Of 
omdat je zin hebt om even niets te doen. Of omdat je je alleen voelt. Of misschien wil je even 
een momentje voor jezelf…
Veroordeel je gedachten niet, neem ze slechts waar en word je ervan bewust. Je kunt je 
gedachten ook opschrijven (heel leuk om te doen, vooral als je ze terugleest).

stap 2  wOrd je bewUst Van wat je dOet
Neem je gedrag steeds opnieuw waar. In dit geval gaat het om een suikerverslaving: neem 
dus heel bewust iedere keer dat je suiker eet waar. Ontzeg jezelf helemaal niets en maak het 
eten van suiker tot een bewuste keuze: je kiest er nu wel voor of je kiest er niet voor. (Als je 
deelneemt aan de Sugarchallenge kies je er dus bewust voor om dertig dagen geen suiker te 
eten. Je mag nog altijd suiker eten, alleen kies je er nu voor om het even niet te doen.) Op het 
moment dat je trek hebt in suiker, dan neem je suiker, maar je eet het wel heel bewust. Je gaat 
er echt rustig voor zitten en proeft wat je in je mond hebt. Je neemt jezelf heel bewust waar 
terwijl je suiker in je mond stopt. Je snaait het dus niet meer tussendoor weg terwijl je tv zit te 
kijken, aan het autorijden bent of achter de computer zit. Doe dit gedurende een bepaalde 
periode, totdat je zo schoon genoeg hebt van je gedrag dat je een innerlijke drive voelt om dit 
te veranderen. Vaak zul je zien dat je automatisch al minder gaat eten. 

stap 3  kijk naar jezelF alsOF je in een Film speelt
De volgende stap is om bij de dingen die je doet te proberen of je je gedachten waar kunt 
blijven nemen. Als het ware alsof je kijkt naar een film waarin je zelf de hoofdrolspeler bent. Je 
bent dan niet meer je gedachten, maar je bent de denker van je gedachten en vanuit die 
positie neem je jezelf waar. Je zult merken dat je je zo steeds bewuster wordt van dat wat je 
doet, en met name van dat wat ervoor zorgt dat je doet wat je doet.

stap 4  wOrd je bewUst Van jOUw waarOm
Waarom doe je de dingen die je doet? Wat wil je hiermee bereiken? Doe je ze omdat je ze 
doet, of doe je ze met een reden? Doe je ze omdat je aardig gevonden wilt worden, gezien wilt 
worden, wilt laten zien wat je allemaal kunt en hoe goed je bent, of doe je ze gewoon omdat je 
voelt dat je ze moet doen? Oftewel: doe je ze voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Word je 
boos of gefrustreerd als iets niet lukt, dan ben je geheid voorwaardelijk bezig. Op het moment 
dat je het resultaat los kunt laten is dat wat je doet over het algemeen onvoorwaardelijk.

stap 5  Van reageren naar creëren
Tussen het denken van een gedachte en erop reageren bevindt zich een ruimte. In deze ruimte 
maak je de keuze om iets wel of niet te doen, zeggen, voelen enzovoort. Deze ruimte is jouw 
moment van vrijheid, jouw moment van macht. Hier kun je ontdekken of je voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk bezig bent en beslissen wat je doet. Als je je bewuster wordt van je gedachten 
en wat je creëert, kun je actief vanuit deze ruimte jouw beslissingen gaan nemen en wordt het 
leuk! Je stapt over van reageren naar creëren, waardoor je meer en meer zelf de richting 
bepaalt van jouw leven. Hier komt het erop aan of je bereid bent om je oude overtuigingen en 
patronen in liefde los te laten. Zodat er ruimte ontstaat om ze te vervangen door nieuwe 
keuzes. Belangrijk bij alle stappen is dat je handelt vanuit liefde naar jezelf, dat je jezelf niet 
veroordeelt om wat je denkt, voelt en doet. Neem het eenvoudigweg waar, word je bewust 
van wat er gebeurt en vooral: durf eerlijk te zijn naar jezelf! Uiteindelijk zul je zien dat dit steeds 
makkelijker gaat en komt er vanzelf een moment dat je in steeds meer situaties jouw eigen 
bewuste keuzes gaat maken. Zo kom je stapje voor stapje dichter bij jouw vrijheid en jouw 
waarheid. En onthoud: een kind valt gemiddeld 10.000 keer voordat het kan lopen, dus geef 
jezelf een beetje tijd en ruimte!

Op het moment dat je je bewuster wordt van je gedachten zul je merken dat je de keuze krijgt 
om te creëren of te reageren. Dat is waar jouw persoonlijke macht weer terugkomt en waar je 
zelf het roer weer in handen krijgt. Zodra je je bewust wordt van wat je doet, kun je breken met 
je verslaving. Je kunt kiezen. Of, anders gezegd, je kunt besluiten om weer te reageren zoals 
je altijd hebt gedaan (door te grijpen naar suiker) of je kunt een nieuwe situatie creëren door 
iets anders te gaan doen, bijvoorbeeld in bad te gaan of een wandeling te maken. Op deze 
manier zul je merken dat je stapje voor stapje steeds krachtiger zult worden in het weerstaan 
van je oude gedrag. 

Bewustzijn is macht en kracht
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9. 100% 
  suikervrij 
         leven
Jouw lichaam is jouw leven
het lichaam bestaat Uit miljOenen cellen die cOntinU met 
elkaar samenwerken. deze cellen hebben allemaal hUn 
eigen FUnctie in het geheel. Iedere cel Is nodIg om Het lI-
cHaam goed te kunnen laten functIoneren. meerdere cellen 
samen Vormen organen en alle organen Vormen samen Het 
lIcHaam.

Alles, werkelijk alles in het 
geheel heeft een functie, óók 
de zieke cellen! Zo zorgen 
bijvoorbeeld de bloedcellen 
voor transport van zuurstof 

en afvalstoffen. De longen zorgen ervoor dat er continu verse zuurstof voorhanden is en dat 
de bewuste afvalstoffen weer worden uitgeademd. De cellen die samen de maag vormen, 
zorgen voor vertering van voedsel en de darmcellen zorgen ervoor dat ze de voeding klaar-
maken voor opname in het bloed. Zomaar een aantal voorbeelden. 
Ons lichaam is een fantastische machine waarin alles echt exact op elkaar is afgestemd. 
Door middel van onze zintuigen kunnen we ervaren, waarnemen: het lichaam kan voelen, 
zien, ruiken, horen, proeven. Ook functioneert ons lichaam als spiegel van dat wat er in ons 
leeft en waar we ons vaak helemaal niet van bewust zijn. Het maakt het onzichtbare zichtbaar. 
Het lichaam vertelt ons zoveel, we hebben alleen nooit geleerd om ernaar te luisteren. Voor 
veel mensen is het lichaam (en ook een gezond lichaam) heel vanzelfsprekend. We vinden 
het heel normaal dat we iedere dag de dingen kunnen doen die we doen. En als het lichaam 
even protesteert, ach, niet zeuren, gewoon doorgaan. We leven met de overtuiging dat het 
lichaam hier is om ons te dienen, maar wij zijn er om ons lichaam te dienen. Om er goed voor 
te zorgen, zodat we zo goed mogelijk datgene kunnen ervaren wat onze ziel (via ons lichaam) 
wenst te ervaren. Bovendien geeft een gezond lichaam ook een betere kwaliteit van leven 

doordat het je in staat stelt om die dingen te doen en ervaren waar je behoefte aan hebt! 
Een gezond lichaam heeft een liefdevolle vriend of vriendin nodig die zorgt voor goede, uitge-
balanceerde voeding, voldoende beweging en gezonde ontspanning. Iemand die ervoor 
zorgt zoals voor zijn eigen kind of huisdieren. Jouw lichaam heeft jou nodig, net zoals jij 
jouw lichaam nodig hebt… 

Jouw voeding omvat alles wat 
jou ondersteunt in jouw leven 
(familie, vrienden, dingen die je doet, opleidingen en cursussen die je volgt, boeken die je 
leest, tv, radio en internet, waar je jouw geld aan uitgeeft), alles waar jij jouw energie aan geeft 
in de vorm van liefde en aandacht. Wat je eet, speelt hierin een belangrijke rol, omdat dit be-
paalt of jouw lichaam ‘gesmeerd’ en efficiënt functioneert waardoor het je kan ondersteunen 
om datgene wat je graag doet zo perfect en comfortabel mogelijk te doen. 

De oermens
Ondanks de evolutie wijzen steeds meer onderzoeken uit dat ons lichaam nog steeds voor 
95 procent functioneert als het lichaam van de oermens, die voornamelijk jager-verzamelaar 
was. Dit betekent dat de optimale voeding voor ons huidige lichaam rijk dient te zijn aan 
noten, zaden, groenten, fruit en vlees, en in mindere mate granen bevat. Ook bewerkte 
voeding past niet in het ‘oerdieet’. De oermens at van en leefde in datgene wat de natuur 
bracht. Sinds de landbouwrevolutie zo’n 10.000 jaar geleden en de industriële revolutie van 
de afgelopen honderd à tweehonderd jaar zijn de uitdagingen met betrekking tot onze ge-
zondheid schrikbarend toegenomen.
Onze huidige voeding is over het algemeen verre van voeding te noemen. Het is vaak geraffi-
neerd tot op het bot en vervolgens in fabrieken weer opgebouwd tot iets wat eruitziet als 
voeding, maar feitelijk een chemisch resultaat is vol met suikers, smaakversterkers, kleur-
stoffen en andere toevoegingen die het lichaam niet meer herkent. Het is vulling, maar zeker 
geen voeding. 

Het lichaam is in de war 
gOede VOeding geeFt je energie en OndersteUnt je Op alle 
gebieden in je leVen Om het beste Uit jezelF te halen. om 
jouw potentIeel, jouw talenten ten Volle te leVen. 
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Al deze lichaamsvreemde stoffen en suikers zorgen er bovendien voor dat jouw verbinding 
met wie je in essentie bent, vertroebelt. Dat je als het ware jezelf kwijtraakt in de mist die wordt 
veroorzaakt doordat je lichaam in de war raakt van al die lichaamsvreemde en onherkenbare 
stoffen. Het zenuwstelsel en de hersenen worden beïnvloed (nog nooit zijn er zoveel depres-
sieve en vermoeide mensen geweest) en ook je hormoonhuishouding (die voor een groot 
deel het lichaam bestuurt) raakt in de war. Ons eet- en leefgedrag is de basis voor de enorme 
epidemie van overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes, reuma en veel verschillende soor-
ten kanker. Maar ook klachten als ADHD, ME, MS, PDD-NOS en andere degeneratieve 
ziekten worden mede veroorzaakt door al het gif dat we in ons lijf stoppen.

Wat heeft het lichaam 
                   daadwerkelijk nodig?

Nee, dat hebben we niet no-
dig… De volgende vraag is 
dan: ‘Als we het niet nodig 
hebben, waarom nemen we 
het dan?’ Tsja. Meestal volgt er 

dan een stilte. Waarom nemen we het dan? Waarschijnlijk omdat iedereen het doet, of omdat 
we denken dat het allemaal toch zo’n vaart niet zal lopen. Maar dat doet het wel! Onderstaande 
tabel geeft aan wat iedere dag een klein beetje suiker doet als je het optelt over een jaar.

Je lichaam vernieuwt zichzelf iedere dag; binnen drie maanden is zelfs het grootste deel van 
je lichaam helemaal vervangen. Zo vernieuwen de witte bloedlichaampjes zich iedere zeven 
uur, je huid doet er 28 dagen over, de lever zes jaar en de botten zeven jaar. Hiervoor gebruikt 
het de bouwstenen die jij erin stopt. Dit betekent kort gezegd: ‘Garbage out = Garbage in’. 
Oftewel: als je slechte bouwstenen gebruikt, dan zal het gebouw minder stevig staan, met alle 
gevolgen van dien. Jij hebt de keuze en de keuze die je vandaag maakt, bepaalt het resultaat 
over drie maanden. Dit betekent dat iedere wijziging die je maakt in de richting van een gezond 
eet- en leefpatroon binnen drie maanden terug te zien zal zijn in je lichaam! 

wat een klein beetje sUiker per dag dOet…

dagelijks     in een jaar

2 boterhammen met jam    16 kilo suiker
1 glas cola/frisdrank/vruchtensap    14,6 kilo suiker
1 glas zuiveldrank     11 kilo suiker
1 kant-en-klaar yoghurttoetje   9 kilo suiker
1 plak ontbijtkoek     5,5 kilo suiker
1 portie ketchup bij de maaltijd   5,5 kilo suiker
1 portie ontbijtgranen/cornflakes   5,5 kilo suiker
3 kopjes koffie/thee met 1 schepje suiker  5 kilo suiker

deze Vraag stel ik Vaak tijdens wOrkshOps: ‘wat heeFt het 
lichaam nOdig Om te kUnnen FUnctiOneren?’ als antwoord 
krIjg Ik dan netjes: koolHydraten, eIwItten, Vetten, VItamInes, 
mIneralen en uIteraard water. op mIjn Vraag Hoe Het dan zIt met 
alcoHol, koffIe, suIker, fastfood en cHocolade word Ik meestal 
Heel glazIg aangekeken.

Bouwstoffen en brandstoffen
Om goed te kunnen functioneren heeft het lichaam bouwstoffen en brandstoffen nodig.  
Bouwstoffen zijn eiwitten, vitamines/mineralen en in mindere mate vetten. Daarnaast heeft 
het lichaam nutriënten en water nodig om goed te kunnen functioneren. 
Koolhydraten zijn een belangrijke, maar vooral makkelijke brandstof voor je lichaam. Ze leve-
ren snel de energie die nodig is om goed te kunnen functioneren (zie het als benzine voor een 
auto). Eiwitten zijn voornamelijk een bouwstof (deze worden met name gebruikt voor de op-
bouw en het herstel van spieren en organen en de aanmaak van hormonen, oftewel het 
onderhoud van de auto en zijn onderdelen) en vetten zijn als de olie voor je lichaam. Ze zorgen 
ervoor dat het lichaam functioneert als een geoliede machine en dat alle lichaamsprocessen 
goed verlopen. Weet je dat de hersenen voor ruim 60 procent bestaan uit vet? Ook gebruikt 
het lichaam de cholesterol uit (met name verzadigde) vetten als basisstof voor de opbouw en 
het onderhoud van ons lichaam en als grondstof voor hormoonproductie. Daarnaast is een 
gezonde portie dagelijkse beweging en ontspanning uiteraard belangrijk. 
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Essentiële  koolhydraten
Koolhydraten zijn de snelle basisbrandstof voor het lichaam en zijn te vinden in onder andere 
aardappelen, rijst en brood, maar ook in chips, pizza, snoep en koekjes (eigenlijk alles waar 
suiker in zit). Ook groente en fruit bevatten koolhydraten. 

Het lichaam heeft met name de vezels uit de koolhydraten nodig voor een goede stofwisse-
ling en spijsvertering. Daarnaast verbrandt het lichaam het liefst koolhydraten omdat dit een 
brandstof is die snel beschikbaar komt. Aangezien de natuur functioneert volgens de ‘wet 
van de minste weerstand’, zal het lichaam altijd als eerste om koolhydraten vragen en deze 
verbranden. Puur omdat dit het makkelijkste is. Terwijl eigenlijk vet een veel betere en duur-
zamere brandstof is voor het lichaam. Deze natuurlijke reactie kan ertoe leiden dat mensen 
koolhydraatverslaafd worden. 

langzame en snelle kOOlhydraten
Er zijn twee verschillende ‘soorten’ koolhydraten: de langzame (of ‘goede’) koolhydraten en 
de snelle (of ‘slechte’) koolhydraten. Het verschil tussen deze beide soorten koolhydraten is 
het tempo waarin ze in het lichaam worden omgezet in suikers. Bij de langzame koolhydraten 
heeft het lichaam meer tijd nodig voor het afbreken en omzetten van de koolhydraten in 
glucosesuikers, waardoor de bloedsuikerspiegel minder snel zal stijgen. Hierdoor zul je min-
der last hebben van hongergevoelens en vetopslag. Snelle koolhydraten daarentegen 
worden vrijwel direct als suikers in het lichaam opgenomen en bij onvoldoende energiever-
bruik meestal opgeslagen als vetten. 
‘Goede of langzame’ koolhydraten vind je onder andere in groente, fruit (let op: alleen in de 
hele vrucht, niet in vruchtensappen; dit is puur suiker), zilvervliesrijst, aardappelen (liefst vast-
kokend en in de schil gekookt), donker brood (liefst zonder gluten) en volkorenpasta. 
‘Slechte of snelle’ koolhydraten vind je onder andere in frisdranken, (verse) vruchtensappen, 
(verse) smoothies, alles wat gezoet is met suiker of zoetstoffen (dus ook ontbijtkoek, Optimel, 
Yakult enzovoort), chips, croissants, koekjes, pizza, pasta van wit meel of tarwemeel, witte 
rijst, tarwebrood en witbrood. 

waarVOOr heb je kOOlhydraten nOdig?
Het lichaam heeft koolhydraten nodig, maar we eten er over het algemeen veel te veel van. 
Koolhydraten helpen het lichaam om goed te kunnen functioneren; ze geven je energie en 
zijn brandstof voor de hersenen. Je kunt koolhydraten zien als een brandstof voor actie. Op 
het moment dat je veel lichamelijke inspanning moet leveren of een lichamelijk heel actief leven 
leidt (bijvoorbeeld veel buiten werken, actief werk, fietsen, veel sporten, maar bijvoorbeeld ook 
als je intensief moet leren voor een examen), dan zal je lichaam de koolhydraten over het alge-
meen snel verbranden. De meeste mensen hebben echter een zittend beroep/bestaan, 
waardoor het lichaam maar een minimale hoeveelheid brandstof nodig heeft om goed te kun-
nen functioneren. Als je dan te veel en te vaak koolhydraten consumeert, zal het lichaam deze 
direct opslaan als vetten (zowel de ‘goede’ als de ‘slechte’ koolhydraten: het verschil is dat je na 
het eten van ‘slechte’ koolhydraten veel sneller weer honger zult hebben omdat ze niet verzadi-
gen en weinig voedingsstoffen bevatten). Amber Albarda geeft in haar boek Eet jezelf mooi, 
slank en gelukkig een heel mooi overzicht van goede en slechte koolhydraten:

slechte (snelle) kOOlhydraten

alcOhOl

chOcOla

crOissants

crUesli

drOp, winegUms en ander snOep

Frisdranken

FrUit Uit blik

hOning

jam

kOekjes, cake en taarten

niet-VOlkOren crackers, tOastjes

Ontbijtgranen met sUiker

Ontbijtrepen en andere snacks

sUiker

VrUchtensappen in pak

witbrOOd en witmeelprOdUcten

witte pasta

witte rijst

gOede (langzame) kOOlhydraten 

Verse grOente 

Vers FrUit (geen sappen) 
aardappelen (vastkokend) 
amarant 

bOekweitprOdUcten  

bOnen

cassaVe 

erwten

gerstprOdUcten 

gierst 

haVerprOdUcten 

linzen

maïsprOdUcten

Ontbijtgranen/ mUesli (zelfgemaakt) 
VOlkOren en zilVerVlies rijstprOdUcten

rOggeprOdUcten 

zemelen 

zOete aardappelen 
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Toch betekent dit niet dat je zomaar alles uit de ‘goede koolhydraten’-kolom kunt eten. Dit 
hangt ook af van de mate waarin je op dit moment gevoelig bent voor koolhydraten. Dit kun 
je heel makkelijk uitproberen. Krijg je bijvoorbeeld na het eten van een maaltijd met aardap-
pelen of na het eten van een stuk fruit binnen een uur weer honger of word je moe, dan is de 
kans groot dat je op dit moment heel gevoelig bent voor koolhydraten. In dat geval kun je 
deze koolhydraten beter even vermijden of op een andere (slimmere) manier eten. Maar 
daarover later meer. 

Essentiële vetten
Als er iets is waar we de afgelopen decennia mee zijn doodgegooid, is het wel de ‘Let op 
vet’-slogan van het Voedingscentrum en de Hartstichting. Het eten van te veel vetten is (on-
terecht) benoemd als dé veroorzaker van dichtgeslibde aderen, overgewicht en nog een 
heleboel andere ‘welvaartsziekten’. Ik durf het tegendeel te beweren. Een gezonde dagelijkse 
consumptie van vet is juist een heel belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon. 
Veel mensen geloven dat het eten van weinig vet, dieetmargarine, magere yoghurt en light-
producten gezond is. Vanuit de calorieëntheorie adviseren veel  diëtisten dit immers nog 
en ook de overheid doet een goede duit in het zakje met haar ‘Let op vet’-campagnes. De grote 
vraag hier is echter: als dit zo zou zijn, hoe komt het dan dat we ondanks deze campagnes 
steeds dikker en ongezonder worden? Hoe komt het dat het aantal mensen met hart- en 
vaatziekten ieder jaar hand over hand toeneemt?
Zou het kunnen zijn dat we juist vetten nodig hebben? Dat ons lichaam goede dingen kan 
doen met vet? Misschien was het ‘ouderwetse’ dieet van volwaardige producten en vlees met 
een randje vet zo gek nog niet…

er is Vet en er is Vet…
Ook vetten kun je indelen in goede en slechte vetten. Slechte vetten zijn de zogenoemde 
transvetten en gehydrogeneerde vetten die met name te vinden zijn veel voorbewerkte pro-
ducten zoals margarines en halvarines, maar ook in koek, chips, koffiemelkpoeder en andere 
snacks. 

Goede vetten zijn de vetten die het lichaam ondersteunen bij het onderhouden en opbouwen 
van de lichaamscellen en -processen. Het zijn met name de onverzadigde vetten (die je vindt 
in olijfolie, lijnzaadolie en visolie, maar ook in avocado’s, noten en vette vis) die het lichaam 
voeden en helpen om op gewicht te blijven (of gewicht te verliezen). Ze versterken onder andere 
ons immuunsysteem, helpen het lichaam om ontstekingen te voorkomen en dragen bij aan het 
verlagen van het (slechte) cholesterol. Daar komt bij dat ze bijdragen aan een stralende en ge-
zonde huid en helpen om je eetlust te verminderen doordat ze je verzadigingsgevoel stimuleren.

te Weinig gezonde vetten eten kan leiden tot
 verminderde verzadiging (en dus hongergevoelens en snaaien)

 verminderd opnamevermogen van onder andere vitamine A, D, E en K

 te lage aanmaak van diverse bijnierhormonen (onder andere oestrogeen, testosteron 
     en cortisol) en daardoor bijvoorbeeld ook libidoproblemen en depressies

 verhoging van het cholesterolgehalte in het bloed

 osteoporose (botontkalking)

we hebben Vetten nOdig!
Vet is een geweldige bouwstof én brandstof voor het lichaam, vergelijkbaar met eikenhout in 
een kachel. Het brandt lang en duurzaam en geeft bijna geen afvalstoffen (verzuring). Sterker 
nog: de mens is gemaakt om vetten te verbranden. Op het moment dat ons lichaam functio-
neert in de ‘vetverbrandingsmodus’, voelen we ons energieker en krachtiger en hebben we 
minder honger. Goede vetten vind je onder andere in: vette vis, olijfolie, avocado’s, roombo-
ter, ongebrande noten en kokosvet. Ook kun je gerust in mindere mate kiezen voor mager 
vlees en gevogelte. 

WiSt je dat margarine en halvarine maar één molecuul verWijderd zijn van 
plaStic? Het lIcHaam weet ecHt nIet wat Het ermee aan moet. deze slecHte Vetten 
beVorderen onder andere Het ontstaan Van Hart- en VaatzIekten en VerHogen 
Het rIsIco op bepaalde soorten kanker. 

‘Carla Ben ook nog altijd in de race. 2,2 kilo kwijt en ik voel me veel beter. 
Ik kan moeiteloos doorgaan met sporten en de trap op het werk is ook geen 

probleem meer. Het gaat goed. Wat een goed gevoel, wat een geweldig initiatief. 
Ik voel mij goed, bedankt. ’
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Essentiële  eiwitten
Eiwitten zijn de bouwstoffen voor ons lichaam. onze lichaamscellen en (spier)weefsels be-
staat voor het grootste gedeelte uit eiwitten. Daarnaast zijn eiwitten een belangrijke grondstof 
voor de aanmaak van hormonen, voor het functioneren van ons afweersysteem en voor de 
aanmaak van enzymen. Het lichaam herstelt zichzelf iedere dag en heeft daarvoor eiwitten 
nodig. Helaas kan het geen voorraad eiwitten aanleggen. Daarom moeten we ons lichaam 
iedere dag voorzien van voldoende eiwitten. 
Dit is waar het bij de meeste mensen echt verkeerd gaat: ze eten veel te weinig eiwitten. Ik 
vraag aan iedere nieuwe cliënt om een overzicht van wat hij of zij de afgelopen week heeft 
gegeten. Tot op heden heb ik nog niet één menu gezien dat voldoende eiwitten en vetten 
bevatte. Het merendeel van de menu’s (eigenlijk allemaal) was extreem hoog in koolhydraten 
en (te) laag in vetten en eiwitten. 
Als het lichaam onvoldoende eiwitten krijgt, kan het onherstelbare beschadigingen oplopen. 
Dit is ook vaak een probleem bij veel vegetariërs. Denk aan: 

 afbraak van Spier-/orgaanWeefSel
 vermoeidheid/minder energie
 verlaagde verbranding en duS geWichtStoename
 haaruitval
 verlieS van SpiermaSSa
 lagere lichaamStemperatuur
 verStoring van de hormoonSpiegel

dierlijke en plantaardige eiwitten
Eiwitten zijn te vinden in alles wat rent, springt, zwemt, vliegt, loopt, groeit en bloeit. Hierbij 
kun je een onderverdeling maken in dierlijke en plantaardige eiwitten. Onderstaande tabel 
geeft je een goed overzicht van alle soorten eiwitten. De meest hoogwaardige eiwitsoorten 
(dit zijn de eiwitsoorten die het lichaam het best kan opnemen omdat het eiwitmolecuul het 
meest lijkt op een lichaamseigen eiwit) zijn eieren (met de dooier!), vis en kip. 

hOeVeel eiwitten heb je nOdig per dag?
Mijn advies is om in ieder geval minimaal 100 gram eiwitten per maaltijd te nemen (dit is het 
brutogewicht). Mocht je echt willen weten welke dagelijkse hoeveelheid eiwitten voor jouw 
lichaam ideaal is, dan is het mogelijk om via mijn website een persoonlijk voedingsadvies aan 
te vragen. Hierin wordt exact de voor jou ideale hoeveelheid en verhouding eiwitten, koolhy-
draten en vetten berekend. 
Naast een minimale dagelijkse eiwitinname adviseer ik ook om per maaltijd te kiezen voor 
één eiwitsoort, zodat deze optimaal verteerd kan worden. Uiteraard is het heel goed om per 
dag drie verschillende eiwitsoorten te nemen waarbij je plantaardige en dierlijke eiwitten af-
wisselt. Mocht blijken dat je hierbij nog steeds last hebt van hongergevoel, dan zou je de 
hoeveelheid eiwitten per maaltijd kunnen verhogen. Veel mensen hebben op dit moment een 
behoorlijk tekort aan eiwitten, daarom kan het zijn dat het lichaam vraagt om meer. Goed 
luisteren naar je lichaam is dan ook het advies.

plantaardig eiwit

nOten (m.u.v. pinda’s en cashewnoten)
pitten en zaden
VOlkOren graanprOdUcten
peUlVrUchten
aardappelen
bOnen en sOjaprOdUcten
zeewier

dierlijk eiwit

eieren
kip 
Vis 
magere VleessOOrten 
yOghUrt 3,5% 
kaas (schapen- en geitenkaas, volvet) 
kwark 10%
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Water
Water is in het lichaam onder andere nodig om de vreemde voedingsstoffen om te zetten in 
lichaamseigen voedingsstoffen. Daarnaast helpt het bij de reiniging van het lichaam door 
middel van het transport van afvalstoffen en het helpt het lichaam om de temperatuur op peil te 
houden. Ook beschermt water het lichaam tegen verzuring (door bijvoorbeeld vocht vast te 
houden). 
Mensen zijn waterwezens. Dat begint al in de baarmoeder, waar we letterlijk zwemmen in 
het water. Op het moment dat we geboren worden, bestaan we voor 90 procent uit water. Op 
het moment dat we doodgaan vaak nog maar voor 50 à 60 procent. Het verschil hiertussen 
is een scala aan ziekten en ongemakken. Veel mensen drinken te weinig water, waardoor ze 
langzaam uitdrogen. Ook het drinken van koffie en thee, alcohol of frisdranken zorgt voor een 
extra uitdroging. Vaak denken we dan dat we voldoende drinken, maar eigenlijk onttrekken 
deze dranken vocht aan het lichaam. 
Dagelijks verliezen we anderhalf tot twee liter water in de vorm van ademen, urine en transpi-
ratie. Dit vochtverlies is hoger bij intensief sporten, intensieve lichamelijke arbeid en warmte. 
Het is dan ook belangrijk dat je dagelijks voldoende vocht tot je neemt om dit weer aan te 
vullen. 

symptOmen Van te weinig water drinken kUnnen zijn
 vermoeidheid
 moeilijke Stoelgang
 Spierpijn
 geWrichtSpijn
 vocht vaSthouden
 hoofdpijn
 verminderde concentratie

Veel mensen drinken pas als ze dorst hebben. Vaak ben je dan al te laat. Mijn advies is om 
ieder uur één glas water te drinken; op die manier vul je regelmatig het verbruikte vocht aan. 
Regelmatig krijg ik de reactie dat het toch helemaal niet goed zou zijn om veel water te 

Vitamines en mineralen
Vitamines
Vitamines helpen je lichaam bij de opname van de voedingsstoffen uit de voeding. Ze zorgen 
ook voor een uitgebalanceerde hormoonspiegel en sterke bloedvaten, en ze helpen je her-
senen en centrale zenuwstelsel om goed te kunnen functioneren. Daarnaast beschermen 
vitamines het lichaam tegen indringers door het immuunsysteem te versterken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan antioxidanten zoals vitamine C en E. Deze vitamines helpen het lichaam om 
zich te ontdoen van allerlei gifstoffen en zorgen ervoor dat het lichaam minder snel veroudert. 
Het lichaam maakt zelf vrijwel geen vitamines aan; we zullen ze dan ook uit een gezonde 
voeding moeten halen. Voor veel mensen is het goed om daarnaast een goede 
multivitamine te nemen. Kies hierbij altijd voor een hooggedoseerde 
multivitamine uit een goede natuurvoedingswinkel. Chemische 
vitamines bevatten vaak veel suikers en daarnaast kan het 
lichaam er niets mee. 

mineralen
Mineralen helpen de vitamines om goed hun 
werk te doen. Ook zijn ze essentieel voor een 
goede werking van het centrale zenuwstel-
sel. Ze ondersteunen het zuurstoftransport 
in het lichaam en dragen bij aan het ont-
zuren van het lichaam. 
Het lichaam kan zelf geen mineralen 
aanmaken en is daarom afhankelijk van 
onze voeding voor de mineralen die het 
binnenkrijgt. Veel van onze voeding bevat 
echter te weinig mineralen, dus ook hier is 
het verstandig om dagelijks een goed mine-
ralensupplement te nemen.

drinken. Hiermee wordt het drinken van enorme hoeveelheden water in één keer bedoeld. Dat 
is inderdaad niet verstandig. Maar geleidelijk over de dag verdeeld water drinken is juist iets 
waar je lichaam je dankbaar voor zal zijn!

vuiStregel voor de hoeveelheid Water die je dagelijkS nodig hebt iS je 
lichaamSgeWicht gedeeld door 30. dIt Is een uItkomst In lIters.
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Zo bouw je je 
      dagelijkse voeding goed op
zOVeel mOnniken, zOVeel kappen. als het gaat Om VOeding 
en wat je precies mOet eten zijn er Vele waarheden. Vaak 
krIjg Ik Heel Verwarde mensen bIj mIj dIe Het nIet meer weten. 
dIe zoVeel VerscHIllende tHeorIeën Hebben gelezen of geHoord 
oVer VoedIng dat ze nIet meer weten wat nou juIst Is. 

Mensen weten niet wat ze het 
beste kunnen eten en wan-
neer ze het ‘goed’ doen. 
Mijn eerste reactie is altijd: 

‘Luister naar je lichaam.’ Vaak geeft je lichaam aan wat het nodig heeft. Het lastige is alleen 
dat we door alle afleidingen nogal eens de verbinding met ons lichaam zijn kwijtgeraakt. 

Verder zou ik persoonlijk alle voeding die is samengesteld uit meer dan vijf ingre-
diënten ernstig in twijfel trekken. Lees de etiketten dus goed! Eigenlijk is het 

wel vreemd dat we ons zorgvuldig informeren over de aankoop van een auto, 
maar helemaal niet stilstaan bij wat we in onze mond stoppen. 

in de praktijk komt het erop neer dat je voeding 
dient te Worden opgebouWd uit

 40% langzaam opneembare koolhydraten 
(verse groenten, vers fruit, zuurdesembrood, roggebrood, rijst- en 

boekweitpasta’s, havermout, zilvervliesrijst);

 30% kWalitatief hoogWaardige eiWitten (vis, gevogelte, 
mager vlees, noten, zaden, eieren, bonen, geiten-/schapenkaas, volle yoghurt 

en volle kwark);

 30% goede vetten (kies altijd voor de volle producten met een natuurlijk 
vetpercentage, olijfolie, roomboter, kokosvet, visolie).

Probeer in iedere maaltijd een goede combinatie te maken van alle drie de groepen. Op die 
manier weet je zeker dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. 
Persoonlijk gebruik ik nog een basissuppletie die bestaat uit een goede multivitamine, een 
mineralensupplement, visolie, gerstegras en vitamine D3. 

10. Waarom calorieën   
               tellen niet werkt

Verreweg de meeste populaire diëten zijn nog steeds gebaseerd op het principe van calorieën 
tellen en/of vetten vermijden. De achterliggende gedachte is dat je de hoeveelheid energie 
die je eet ook moet verbruiken. Indien je minder verbruikt dan je eet, is de gedachte dat het 
teveel aan energie wordt opgeslagen en daar word je uiteindelijk dik van. 
Maar goed letten op calorieën is absoluut geen garantie dat het lichaam voldoende voe-
dingsstoffen en minimale hoeveelheden suiker en andere kunstmatige toevoegingen 
binnenkrijgt. Calorieën tellen alleen is in mijn ogen dan ook echt achterhaalde logica. Ik durf 
zelfs te beweren dat het tellen van calorieën en de ‘Let op vet’-manie een grote bijdrage heeft 
geleverd en nog steeds levert aan al die kilo’s overgewicht waar zoveel mensen mee worstelen. 
Toch houden we er hardnekkig aan vast…

Enkel en alleen letten op calo-
rieën zorgt ervoor dat mensen 
allerlei dingen gaan eten die 
dan misschien weinig calorieën leveren, maar wel heel veel gifstoffen (en vaak suikers) bevatten 
waardoor het lichaam langzaam maar zeker ondervoed raakt. Hierdoor blijft het vragen om 
eten en zal het langzaam verzwakken, met alle gevolgen van dien… Ik draai het dan ook liever 
om: mijn advies is om te letten op de voedingswaarde van de producten die je eet en ervoor te 
kiezen om jouw lichaam te voeden. Je zult dan wellicht producten gaan eten die meer calorieën 
leveren, maar de kwaliteit van de calorieën die je neemt zorgt ervoor dat je lichaam goed verza-
digd raakt. Hierdoor zul je minder gaan eten en eerder vol zitten, waardoor je uiteindelijk minder 

eigenlijk is het 
heel logisch en ik kan het 
dan ook niet vaak genoeg 

zeggen: alles wat niet voorkomt 
in de natuur (wat niet rent, vliegt, 

springt, zwemt, loopt, groeit en/of 
bloeit en wat je oma niet meer 

zou herkennen als voeding) 
kun je al laten staan.

Het gaat niet om de hoeveelheid 
    calorieën, maar om de kwaliteit! 

ik ben Van mening dat het niet nOdig is Om calOrieën te tel-
len. dat het niet gaat Om de hOeVeelheid die je eet, maar 
dat het gaat Om de kwaliteit Van wat je in je mOnd stOpt, 
Om de keUzes die je maakt. 
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calorieën tot je neemt en de boel mooi in balans komt en blijft. Hoe zit het dan met de producten 
die door de meeste diëtisten en in het ziekenhuis nog veelvuldig worden voorgeschreven? De 
meeste van deze producten worden voorgeschreven omdat ze weinig calorieën en/of vetten 
bevatten. Er wordt echter niet gelet op alle chemische toevoegingen in de producten en het 
effect dat ze hebben op het lichaam. Om maar te zwijgen van de enorme hoeveelheden sui-
ker in sommige producten. Dit zou er heel goed de reden van kunnen zijn dat zoveel mensen 
honger hebben tijdens een dieet. De suikers of zoetstoffen in de speciale lightproducten zorgen 
ervoor dat de bloedsuikerspiegel dusdanig gaat pieken dat hongergevoel (en vaak een eet-
aanval) op de loer ligt. Het kan ook anders… Onderstaand voorbeeld laat zien hoeveel suiker 
je ongemerkt nog binnenkrijgt bij het volgen van een traditioneel caloriearmdieet. Ik heb een 
alternatief, vrij van toegevoegde suikers, ernaast gezet. 

De hoeveelheid suiker 
                in de top 10 
                       van dieetproducten
1.  de bOterham
Veelal wordt een bruine of volkoren boterham voorgeschreven omdat die meer vezels bevat. 
En vezels zijn gezond. Het merendeel van de Nederlanders krijgt te weinig vezels binnen, dus 
die gedachte is op zich prima. Daarnaast is brood een prachtige bron van koolhydraten. Tot 
zover is er dus niets aan de hand.
Veel, heel veel mensen zijn echter gevoelig voor de toevoegingen in brood en/of voor de glu-
ten die brood bevat. Omdat gluten plakken, worden ze gebruikt als grondstof voor de meeste 
tabletten in de apotheek en in zaken als behangplaksel en Bisonkit. Bekende signalen van 
een glutenallergie zijn vermoeidheid, bloedarmoede en problemen met de stoelgang. 
Om brood goed te kunnen bakken worden er broodverbeteraars aan toegevoegd. Deze zorgen 
er onder andere voor dat het brood luchtiger wordt en langer houdbaar is. De meeste van 
deze broodverbeteraars bevatten suiker zodat het gist zijn werk kan doen. Bij mensen met 
een gevoelige bloedsuikerspiegel kan het eten van brood ervoor zorgen dat ze last krijgen 
van hongeraanvallen dankzij bloedsuikerpieken, veroorzaakt door het eten van brood. Eén 
bruine boterham zonder beleg levert een half suikerklontje.

2.  eierkOeken
Eierkoeken bestaan voornamelijk uit tarwebloem en suiker. Heel veel ei zit er niet in, zo’n 7,5 
procent per eierkoek van 75 gram. Per eierkoek eet je gemiddeld vier klontjes suiker op en 
ruim 105 calorieën. Gelukkig bevat een eierkoek vrijwel geen vet.

3.  zUiVeldrankjes
In de meeste zuiveldrankjes zit toch geen suiker? Of toch wel? De zuiveldrankjes die wel suiker 
bevatten, leveren vaak tot wel zes klontjes suiker per glas. Als ze geen suiker bevatten, staan 
ze bol van de toevoegingen en ze bevatten daarnaast vaak zoetstoffen zoals aspartaam en 
acesulfaam-K. Hoewel ze misschien geen directe calorieën leveren, zorgen deze zoetstoffen 
wel degelijk voor een suikereffect in het lichaam. Het lichaam proeft zoet, denkt vervolgens 

gezOnd alternatieF, Vrij Van
tOegeVOegde sUikers

Ontbijt 1 kom volle yoghurt, met noten en 
1 stuk fruit
geen tUssendOOrtje of bijv. een 
groene smoothie
lUnch kop gevulde groentesoep met verse 
kipfilet/zalm/geitenkaas en 1 suikervrije 
zuurdesemboterham met roomboter
geen tUssendOOrtje of bijv. een gekookt ei
diner groenteroerbak met kip/vlees/vis en een
frisse salade, dessert een stuk fruit
tUssendOOr als het goed is ben je blij dat je 
niet meer hoeft te eten… 
drank water, koffie en thee zonder suiker

 totaal gemiddeld 
5 klontjeS Suiker

gemiddeld dieetadVies 
(uitgaande van caloriebeperking)

Ontbijt 1 tarweboterham met halvarine en 
halvajam
tUssendOOr plakje ontbijtkoek met halvarine
lUnch 2-3 tarweboterhammen met halvarine en 
mager beleg, bijvoorbeeld kipfilet, mager rookvlees 
of light kaas
tUssendOOr drinkbouillon
diner aardappelen, groente en vlees, dessert een 
bakje magere yoghurt of vla
tUssendOOr koffie/thee met een koekje of 
stukje chocolade
drank 1 glas magere  yoghurtdrank en 1 glas 
vers vruchtensap of light drank, water, koffie en 
thee zonder suiker

 totaal gemiddeld 
22 klontjeS Suiker
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dat er suiker aankomt en gaat op basis daarvan insuline aanmaken. Omdat de suiker uitblijft, 
zal de insuline in het bloed zorgen voor onder andere een hongersignaal en extra vetopslag. 
Daarnaast zijn beide zoetstoffen omstreden. Zo kan aspartaam maag- en darmklachten ver-
oorzaken en het zenuwstelsel aantasten. Ook is het zeer kankerverwekkend. Over aspartaam 
zijn honderden websites te vinden. Acesulfaam-K is onbekender, maar zeker geen lieverdje 
en misschien nog wel erger. Laatstgenoemde is in verband gebracht met hoofdpijn, depres-
sies, lever- en nieraandoeningen en is kankerverwekkend. Eén glas ‘suikervrije’ yoghurtdrank 
(200 ml) bevat 60 calorieën en omgerekend in zoetkracht ongeveer twee suikerklontjes, 
maar gelukkig geen vet…

4.  halVajam
Halvajam is jam met de helft minder suiker… Of jam gezoet met natuurlijke vruchtensuikers of 
vruchtensap. Omdat jam zonder suiker maximaal één week houdbaar is in de koelkast, wordt 
er aan vrijwel iedere jam suiker toegevoegd. Ook de suikervrije jams of jams gezoet met na-
tuurlijke suikers zijn één grote suikerbom, mede doordat het gebruikte fruit ingedikt is 
waardoor de suikers geconcentreerder zijn. Het bevat dan wellicht de helft aan toegevoegde 
suiker in vergelijking met normale jam, het is nog steeds suiker dat je op je brood smeert. Een 
portie halvajam (voor één boterham) bevat ongeveer twee klontjes suiker, maar gelukkig 
geen vet…

5.  magere smeerkaas
Smeerkaas is gesmolten kaas waar smeltzouten, water, boter en aroma aan zijn toegevoegd. 
Het smeltzout wordt toegevoegd zodat dat kaas lekker smeuïg en smeerbaar wordt. Daar-
naast bevat het vaak ook suiker. Door de smeltzouten bevat smeerkaas verhoudingsgewijs 
veel zout. De smeltzouten met E-nummers 450, 451 en 452 geven een risico op hyperactivi-
teit en verminderde opname van mineralen en darmstoornissen. 
Smeerkaas zou een natuurlijke bron zijn van calcium, maar met name de lightsmeerkazen 
die vetarm zijn, bevatten niet de noodzakelijke vitamine D die nodig is voor de opname van 
calcium. Ook het smeltzout E340 bindt calcium, waardoor er weinig calcium overblijft voor 
opname door het lichaam. 
Een portie lightsmeerkaas bevat ongeveer 80 calorieën en een half suikerklontje. Gelukkig 
bevat het weinig vet. Ter vergelijking: de volle smeerkaas bevat wel iets meer vet, maar vrijwel 
geen suikers…

6.  drinkbOUillOn
Drinkbouillon wordt vaak geadviseerd als tussendoortje. Inmiddels zitten hele naties rond 
16.00 uur aan de soep. Ik heb echt bewondering voor de marketeers die dit voor elkaar hebben 
gekregen. In vrijwel alle bouillons zitten echter veel smaakversterkers en maar weinig echte 
kruiden.
Een belangrijke smaakversterker die wordt gebruikt is E621 of monosodiumglutamaat 
(MSG). Deze smaakversterker heeft een aantal heel vervelende bijwerkingen. Zo zorgt hij er 
onder andere voor dat het lichaam tot vier keer meer insuline aanmaakt en verstoort het de 
verbinding tussen de maag en het verzadigingscentrum in de hersenen. Hierdoor kun je blijven 
eten (of drinken). Ook zou E621 kankerverwekkend zijn en heeft het nog een heel scala aan 
andere vervelende bijwerkingen.
Dit verantwoorde tussendoortje is dan ook in de meeste gevallen eetlustopwekkend… Daar-
naast is aan de meeste bouillonsoorten suiker en maltodextrine toegevoegd. Eén kop 
drinkbouillon bevat 4 calorieën en 0,2 gram suiker, maar gelukkig geen vet…

7.  margarine en halVarine
Halvarine is de lightvariant van margarine en is chemisch gezien slechts één molecuul verwij-
derd van plastic. Daarnaast bevat het 27 ingrediënten die ook in verf zitten. Eigenlijk zou je 
kunnen zeggen dat margarine en halvarine gesmolten plastic is. Het is van origine gemaakt 
om kalkoenen vet te mesten. Helaas overleden de kalkoenen aan de margarine. Om het 
product toch te kunnen verkopen is er een kleurstof aan toegevoegd en is het vermarkt als 
‘gezond’ alternatief voor boter. 
Boter en margarine leveren hetzelfde aantal calorieën. Boter levert wel iets meer verzadigde 
vetten. Recente medische studies geven aan dat het eten van margarine met name bij vrouwen 
het risico op hartziekten met 53 procent vergroot ten opzichte van het nuttigen van dezelfde 
hoeveelheid roomboter. Roomboter zorgt ervoor dat bepaalde voedingsstoffen in het li-
chaam beter kunnen worden opgenomen en geeft daarnaast een verzadigd gevoel. Ook 
wordt het cholesterol uit de roombotervetten gebruikt voor onder andere het aanmaken van 
geslachtshormonen en herstel van celwanden. 
Margarine (en ook halvarine) bevat zeer grote hoeveelheden transvetzuren, die het risico op 
dichtslibben van de aderen vergroten. Ook vervijfvoudigen deze vetzuren de kans op kanker, 
verstoren ze het immuunsysteem en verlagen ze de insulinegevoeligheid van het lichaam. 
Maar hé, het levert wel minder vet…
(Bron: www.bovendien.com)

‘Debora Dit 
voelt totaal niet 

als race met 
bijbehorende 

eindstreep. Ik ga 
niet beweren dat ik 
nooit meer suiker 

ga eten, maar mijn 
basis is definitief 

suikerloos geworden. 
Dank je wel, 

Carola; je kwam op 
een voor mij perfect 

moment voorbij met je 
challenge’
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8.  appelstrOOp
Appelstroop is hét favoriete broodbeleg van veel mensen die ‘aan de lijn’ doen. Het is echt 
ongelooflijk hoeveel mensen de dag starten met dit suikerzoete smeerseltje op hun boterham. 
Ik krijg vaak de reactie: ‘Het is toch natuurlijke suiker en dus goed?’ Laatst hoorde ik van 
iemand dat appelstroop geen suiker is omdat het natuurlijk is. Tsja…
Appelstroop is en blijft het geconcentreerde suiker van appels. Suiker is en blijft suiker en 
geeft in het lichaam steeds weer dezelfde reactie, ook appelstroop. De appelstroop zoals 
deze wordt verkocht in de supermarkt bevat naast appels voornamelijk bietsuiker en con-
serveringsmiddelen. Het is dus echt niet alleen maar appel wat je eet, eerder een 
appelconcentraat aangevuld met suiker. Op het moment dat je hiermee je dag begint, creëer 
je vrijwel zeker een eetspiraal voor de rest van de dag, vanwege de enorme bloedsuikerpiek 
die ontstaat (en die vervolgens al snel gaat zorgen voor een roep naar nog zo’n heerlijk zoete 
boterham). Eén portie appelstroop levert ongeveer  35  calorieën en drie klontjes suiker, maar 
het is wel vetvrij…

9.  lightFrisdrank (Vergelijkbare zOetkracht)

Als ik mensen adviseer om te stoppen met het drinken van frisdranken, lightdranken en 
vruchtensappen krijg ik vaak de verontwaardigde reactie: ‘Ja maar, wat moet ik dan drinken?’ 
Frisdranken en vruchtensappen horen inmiddels bij de ‘cao van het leven’. Alleen maar water 
en thee drinken vinden veel mensen namelijk ontzettend saai. Toch zijn al deze frisdranken  
ongemerkt een bron van veel ziekten, ongemakken en overgewicht. Eén glas frisdrank levert 
al snel vijf tot tien klontjes suiker. Lightfrisdrank doet hier in zoetkracht niet voor onder.

voor alle lightfrisdranken geldt dat 
deze wellicht minder calorieën 
leveren, maar hierdoor zeker 
geen gezondere vervanger zijn 
voor de reguliere gesuikerde 
frisdranken. alle toegevoegde 
zoetstoffen aan lightdranken geven 
aan het lichaam het sein dat er suiker 
aankomt. er wordt dus bij het drinken van 
lightdranken net zoveel insuline aangemaakt 
als bij het drinken van gesuikerde dranken. 
daar komen vervolgens de bijwerkingen en risico’s 
van de verschillende gebruikte zoetstoffen nog bij… 
dit geldt overigens ook voor het 
gebruik van zoetjes.

10.  sandwichspread
Bij ons thuis in de koelkast stond altijd een potje Sandwichspread. Mijn moeder was namelijk 
eeuwig aan de lijn en calorieën aan het tellen. Een boterham met Sandwichspread, zo zei ze, 
bevat slechts 80 calorieën. Lekker heb ik het nooit gevonden, maar ja, weinig calorieën en 
weinig vet, dus tsja… Vanaf het moment dat ik een rondleiding heb gekregen in de fabriek 
waar deze spread gemaakt wordt, heb ik het niet meer gegeten. Sandwichspread bevat onder 
andere de smaakversterker E621 en daarnaast een keur aan andere E-nummers. Verder 
bevat het per portie bijna één klontje suiker. Gelukkig bevat het weinig vet…

Sinds de jaren zeventig worden veel van bovenstaande producten geadviseerd. Deels past 
dit advies in de ‘Let op vet’-theorie en deels ook in de ‘calorieën’-theorie. Echter, beide theo-
rieën hebben meer dikke en ongezonde mensen opgeleverd dan slanke en gezonde… 

light
      fris
  dranken

de beSte 
dorStleSSer iS en 
blijft nog SteedS 

Water (0 calorieën, 
Suikervrij en vetvrij!), 
eventueel aangevuld 
met thee en maximaal 

drie koppen koffie 
op een dag. 
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    Misschien wordt het 
           tijd om eens iets anders 
te proberen…
zOdra Vetten in een prOdUct wOrden weggelaten, wOrden 
er OVer het algemeen sUikers, zOetstOFFen, Vezels en e-nUm-
mers aan tOegeVOegd Om de smaak en het ‘mOndgeVOel’ te 
handhaVen. met alle geVOlgen Van dien. 

Bovenstaande dieetproducten 
mogen van mij dan ook per 
direct worden afgeschaft. Je 

wordt er namelijk niet dunner van en zeker ook niet gezonder. Ze zorgen ervoor dat je honger 
krijgt en houdt en maken hierdoor van jouw voornemens om goed voor je lichaam te zorgen 
een lijdensweg. Mijn advies: stop met diëten en start met eten! Geef jouw lichaam niet langer 
vulling, maar voed het met datgene wat het nodig heeft. 

slank en gezOnd VOOr de rest Van je leVen!
De programma’s die je vindt op de Sugarchallenge website helpen je om snel en 
blijvend jouw bloedsuikerspiegel te stabiliseren. Hierdoor nemen je suikerbehoefte, 
snaaizin en hongergevoelens af en wordt ‘afkicken’ van jouw suikerverslaving een 
makkie. Kies uit één van de algemene programm’s of uit de speciaal voor jou op 
maat gemaakte programma’s die je helpen om jouw lichaam exact te geven wat het 

nodig heeft om snel weer in balans te komen.

Sugarchallenge-programma’s

Daarom geldt er niet zoiets als 
een standaardadvies. Wat voor 

de één uitstekend werkt, zal voor de ander exact het tegenovergestelde effect geven. Uiter-
aard zijn er bepaalde natuurwetten die altijd en voor iedereen gelden, maar daarbinnen zijn 
er net zoveel uitzonderingen als bevestigingen van de regels. Net zoals er een oneindig aantal 
kleuren is, is er ook een oneindig aantal mensen, meningen en mogelijkheden. 
Alle adviezen, richtlijnen en informatie in dit boek worden dan ook pas echt van waarde als je 
ze combineert met wie jij bent en waar jouw lichaam behoefte aan heeft. Er bestaat niet zo-
iets als een ‘standaarddieet’ dat voor iedereen geldt. Net zoals ieder mens een andere 
kledingmaat en kledingstijl heeft, geldt dat ook voor voeding. Alleen met maatwerk behaal je 
het blijvende resultaat dat je wenst.

erVaar weer de energie die je 
VrOeger had, zie hOe Veel OUder-

dOms- en welVaartskwaaltjes 
Verminderen OF Verdwijnen, krijg 

weer een stralende, gezOnde hUid,
 bereik (en behOUd) mOeitelOOs jOUw 

gezOnde gewicht en VOel je jaren jOnger!

ieder lichaam is anders en ieder leVen is anders. we hebben 
allemaal andere Uitdagingen, werkzaamheden en behOeF-
ten. we kOmen OOk allemaal VanUit een ander VertrekpUnt.
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Jouw persoonlijke 
                             Sugarchallenge

jOUw persOOnlijke sUgarchallenge helpt je Om te Ont-
dekken en erVaren hOe het VOelt Om helemaal sUikerVrij 
te zijn. tijdens de challenge ga je Ontdekken wat je eet en 
wat dit met je dOet. je leert om krItIscH te zIjn op wat je eet 
en je ontdekt waar je op moet letten In jouw nIeuwe, suIker-
VrIje leVensstIjl. 

Al na een paar weken ervaar 
je de enorme hoeveelheid 
energie die vrijkomt als je 
geen suiker meer eet. Je voelt 
hoe de verbinding met je li-
chaam zich weer verdiept en hoe de balans in je lichaam heel snel weer herstelt. Ook merk je 
dat allerlei kwaaltjes en ongemakken verdwijnen en/of verminderen. En, niet geheel onbe-
langrijk: je gaat zeer waarschijnlijk gewicht verliezen!

de sUgarchallenge bestaat Uit drie Fasen
 faSe 1 de voorbereiding. Hierin ga je je voorbereiden op jouw suikervrije maand. 

Met de tips voor deze ronde maken we de kans op verleidingen en verrassingen zo klein 
mogelijk. Een goede voorbereiding is de basis voor jouw succes!

 faSe 2 100% Suikervrij. Deze periode beslaat 30 dagen (of langer) en hierin ga je 
afkicken van je suikerverslaving, leer je suikervrij koken en breng je jouw lichaam weer in balans. 
Je krijgt meer energie, en: je gaat wellicht gewicht verliezen! 

 faSe 3 af en toe Suiker. Deze fase gaat in als je ervoor kiest om na de eerste 30 
dagen suikervrij toch weer suiker toe te voegen aan je dagelijkse menu. In deze fase ont-
vang je tips en richtlijnen om de suikerconsumptie goed op te bouwen en onder controle te 
houden. 
Uiteraard heb je na jouw Sugarchallenge zelf de keuze om je nieuwe suikervrije levensstijl te 
continueren of om over te gaan op een bewuste suikerconsumptie.

11. Sugarchallenge: 
    100% suikervrij in 
               30 dagen!

Suiker is een sluipmoordenaar die je lichaam heel langzaam uitholt. Doordat het zo langzaam 
gaat, hebben we vaak niet in de gaten dat suiker weleens de grote boesdoener kan zijn als het 
gaat om onze vage kwaaltjes en klachten. Het lijkt zo onschuldig, maar intussen…
De enige manier om te ontdekken wat suiker doet in jouw lichaam is door het een maand niet 
te eten of te drinken. Pas dan zul je voelen en ervaren van hoeveel energie dit prachtige witte 
goedje je iedere dag berooft. Ik daag je hierbij dan ook uit om te starten met jouw persoonlijke 
Sugarchallenge: één maand lang zonder suiker, suikerhoudende producten en andere pro-
ducten die zich gedragen als suiker. 
In dit hoofdstuk vind je alle informatie die je hiervoor nodig hebt, samen met de spelregels, 
tips en ervaringen van de inmiddels duizenden mensen die je voor zijn gegaan. Het is mogelijk 
om jouw Sugarchallenge uit te breiden met de speciale, interactieve Sugarchallenge
-programma’s op internet en Facebook. Op de Sugarchallenge-website vind je hierover uit-
gebreide informatie.

                                               De drie fasen 
van jouw Sugarchallenge



124 125

         Fase 1
De voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk en is zeker in dit geval heel verstandig. Suiker is 
verweven in onze maatschappij en ik weet inmiddels uit eigen ervaring dat het bij mij mis 
gaat als ik in een situatie kom waarop ik niet ben voorbereid. Probeer dit dus de komende 
maand zo veel mogelijk uit te sluiten. Deze tips helpen je op weg. Uiteraard zijn aanvullingen 
altijd welkom. 

Hoe beter je voorbereiding, des te groter de kans dat jouw Sugarchallenge succesvol wordt! 
Volg daarom onderstaande instructies zo goed mogelijk op.

1.  Stel jezelf de vraag Waarom je dit Wilt doen. 
Wat denk je dat deze maand je gaat brengen en wat is de reden geweest voor jou om mee te 
doen met de Sugarchallenge? Denk je dat je het gaat halen en zo ja/nee waarom wel/niet? 
Het is belangrijk om dit voor jezelf helder te hebben. ‘Misschien’ gaat hier niet werken. In dat 
geval bouw je nu alvast in dat het toch niet gaat lukken (waarschijnlijk gebaseerd op eerdere 
ervaringen...). Kijk daarom goed naar de reden waarom je meedoet en maak het niet zwaarder 
dan het is; zie het als een leuk spel en iedere dag is er één.

2.  vertel aan zo veel mogelijk menSen Wat je gaat doen en 
vraag hen om je te helpen. 
Dit is dé allerbeste manier om de slagingskans van jouw voornemen te verhogen! Zet het op 
jouw Facebookpagina en vertel het aan de mensen in je directe omgeving (zodat ze er reke-
ning mee kunnen houden). Op die manier creëer je je eigen supportgroep die je zal steunen 
op de moeilijke momenten. En wie weet inspireer je nog wel mensen om ook mee te doen…

3.  bedenk Wat jouW zWakke momenten zijn (de momenten 
Waarop je nu naar Suiker grijpt) en maak hiervoor een noodplan. 
Ik noem dat altijd je ‘sugarfree-EHBO’. In dat noodplan kun je een aantal alternatieven zetten 
voor suiker. Dit kunnen dingen zijn die je leuk vindt, zoals wandelen, sporten, een boek lezen, 
iemand bellen, muziek luisteren, een lekkere douche of iets dergelijks. Maar het kunnen ook 
gezonde snacks zijn die je in je tas stopt voor een moeilijk moment, zoals noten, blokjes kaas, 
een gekookt ei of groente.

4.  pak je agenda erbij en ga de hele maand door. 
Wat zijn de laStige dagen of momenten?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan verjaardagen, weekenden of andere bijzondere dagen. Je weet 
dat deze dagen eraan komen dus je kunt je nu al voorbereiden op wat gaat komen. Is er een 
verjaardag in aantocht, ga dan alvast op onderzoek uit hoe je suikervrije alternatieven kunt 
bieden. Ik nodig vaak de mensen uit tegen etenstijd en dan maak ik een buffetje met allemaal 
lekkere dingen. Vaak is taart dan niet nodig. Grappig: heel veel mensen zitten tegenwoordig 
ook niet meer te wachten op gebak; we denken vaak dat we het moeten aanbieden en mensen 
nemen het dan vervolgens uit beleefdheid maar aan. 

5.  ruim je keukenkaStjeS en alle andere opbergplaatSen op.
Dit is altijd goed om eens een keertje te doen. Controleer alle etiketten en haal alles (!) weg 
dat suiker en/of zoetstoffen bevat. Dit betekent dat ook de lightproducten weg mogen en 
zogenaamde ‘verantwoorde tussendoortjes’ als ontbijtkoek en Evergreen. Als rechtgeaarde 
Hollander zul je nu waarschijnlijk denken: ‘Ja, maar dat is zonde, ik ga geen eten weggooien…’ 
Een reactie die veel mensen hebben. Aan de andere kant dient het je niet, dus waarom zou je 
je lichaam of de mensen die je liefhebt gebruiken als afvalcontainer? Hoe je het ook wendt of 
keert, dat is toch waar het uiteindelijk terechtkomt, hetzij via jouw lichaam, hetzij via de snellere, 
rechtstreekse weg. 

Tip koop een leuk Schrift of dagboek Waarin je Stap voor Stap je 
voorbereidingen bijhoudt en tijdenS jouW Suikervrije maand ook de Score 

bijhoudt. 

Zo bereid je je voor op 
                   jouw Sugarchallenge!
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Het is belangrijk dat je dit doet omdat het met suiker net zo werkt als met alcohol, zeker ge-
durende de eerste ‘afkickmaand’. Je wilt niet weten hoe vaak ik tijdens mijn Sugarchallenge 
op zoek ben gegaan naar iets waar nog suiker in zou zitten. Geloof me, je hoeft er maar iets 
van te proeven of je bent verkocht… 
Als je toch bezig bent, check dan meteen andere plaatsen zoals je auto, bureaulades en 
handtas op de aanwezigheid van suikerhoudende zaken. 

6.  houd geen SuikerS of lekkernijen achter voor je kinderen, 
je partner of voor het bezoek. 
Tien tegen één dat jij degene bent die ze opeet. Als zij toch suiker willen, vraag dan of ze het 
bij zich houden zodat jij in een zwak moment niet in de verleiding komt. Kies in plaats daarvan 
voor gezonde suikervervangers die ook lekker zijn voor kinderen: vers of gedroogd fruit, zelf-
gemaakte popcorn, ongesuikerde muesli met vruchtjes, verse groente (bijvoorbeeld 
snoeptomaatjes, komkommer, worteltjes), noten, verse yoghurt met fruit (ook lekker als 
smoothie, in de blender). De basis voor een suikerverslaving wordt vaak al in de jeugd gelegd; 
de meeste kinderen leren om snoep te eten, maar vragen er van nature niet om.

7.  koop gezonde SuikervervangerS Waarvan je lichaam niet 
op hol Slaat. 
Denk hierbij aan gedroogd fruit (niet te veel), vers fruit, dadels (goed opletten dat deze niet 
gezoet zijn), stevia, kokosbloesemsuiker en yakonsiroop. Van de laatste twee suikersoorten is 
niet onomstotelijk bewezen dat ze een verminderde invloed hebben op je bloedsuikerspiegel. 
Ze zijn dus dubieus. Het beste kun je voor jezelf uittesten of ze bij jou hetzelfde (honger) effect 
geven als suiker. 
Pas op met de zogenaamde natuurlijke suikers of fructose. Het gebruik van fructose heeft 
dezelfde werking op je bloedsuiker als witte suiker en is tijdens jouw Sugarchallenge-maand 
niet toegestaan. Ook chemische zoetstoffen zoals aspartaam, sorbitol en sucralose zijn niet 
toegestaan. Deze stoffen zeggen tegen het lichaam dat er suiker aankomt, maar er komt 
niets. Het lichaam maakt dus wel insuline aan en omdat er geen suiker komt, krijg je een 
hongeraanval. 

8.  plan je maaltijden voor de eerSte Week en maak er een 
boodSchappenlijStje bij. 
In het laatste deel van het boek vind je ter inspiratie een aantal recepten die je kunt gebrui-
ken voor jouw challenge. Daarnaast worden er in de Facebookgroep ook heel veel recepten 

gedeeld. Pas op met alles wat in een pakje, bakje of zakje zit. Hierin zit vaak al toegevoegde 
suiker. Pas ook op met kant-en-klare saladedressings en dingen als suikervrije jam ‘met al-
leen natuurlijke suikers’… Suiker is suiker en ook op natuurlijke suikers reageert je lichaam 
hetzelfde als op chemische suikers. Kies verder voor volle producten en voor zo min mogelijk 
verpakte producten. 

9.  alS je koffie, thee of cappuccino drinkt met Suiker, 
bouW dit dan af of vervang de Suiker door bijvoorbeeld Stevia. 
Voor koffie en cappuccino geldt dat het beter is om dit helemaal te laten staan. Ook alcohol 
wordt in je lichaam direct omgezet in suiker en raad ik deze maand af. Mocht je 
het toch willen drinken, kies dan voor een droge rode wijn bij de maal-
tijd. 
nOOt onder suiker versta ik suiker, snoep, alles wat gezoet 
is met (fruit)suiker of zoetstoffen (dus ook frisdranken 
en verse vruchtensappen), alle koolhydraten die 
linea recta in het lichaam worden omgezet in 
suikers zoals witbrood, witte pasta’s, witte 
rijst, chips, gebakken aardappelen, koekjes 
enzovoort. 

‘Meyke 
Drie kilo kwijt 
na 17 dagen!’
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Dit staat in jouw 
        suikervrije keukenkastje

Suikervrij shoppen in 
                     de  supermarkt
Als ik in de supermarkt ben, dan heb ik de vreemde gewoonte om winkelwagentjes te lezen. Ik 
ben buitengewoon nieuwsgierig naar wat mensen zoal in hun karretje kiepen. Ik houd het 
maar op beroepsdeformatie… 
Het valt me op dat het grootste gedeelte van alle winkelwagentjes gevuld is met flessen fris-
drank, (verse) vruchtensappen, zakken chips, alcohol, nootjes, koek, ijs, diepvriessnacks en 
brood. Ergens onder in het karretje ligt dan met een beetje geluk nog wat groente (vaak ge-
plet omdat dit als eerste in de kar is gelegd) en wat vlees. De karren zijn over het algemeen 
goed gevuld, maar bevatten bar weinig voeding. Soms volgt er achter een grote kar nog een 
klein karretje met een vlaggetje, met daarachter een kind dat heel parmantig zijn of haar eigen 
snoepgoed voortduwt…
Veel mensen hebben geen flauw benul van de zaken die ze in hun winkelwagentje leggen. 
Het merendeel van de producten in de supermarkt heeft echt niets meer met voeding te 
maken, maar is meer het resultaat van een of ander chemisch fabrieksmatig proces. Twee 
derde van alle producten die worden verkocht in de supermarkt zijn vaak niet meer dan een 
kunstige creatie die bestaat uit allerlei chemische stoffen en toevoegingen. Het lijkt mis-
schien op voeding, maar het is het niet. Maar ja, het ligt in de winkel dus het zal wel goed zijn, 
toch? Het tegendeel is waar: ja het ligt in de winkel en nee het is niet altijd goed. 
Regelmatig ga ik met cliënten op stap in de supermarkt en keer op keer is de reactie: ‘Als dit 
allemaal zo ongezond is, waarom mag het dan verkocht worden?’ Opperste verbazing en 
vaak ook verontwaardiging maken zich van hen meester. Mensen worden niet alleen boos, ze 
worden vooral verdrietig. Hoe is dit mogelijk? Waarom weten we dit niet? Hoe kan het toch 
zijn dat we door onze overheid (die het beste met ons voor heeft, toch?) zo om de tuin worden 
geleid? Hoe is het mogelijk dat niemand ons vertelt dat het ‘Ik kies bewust’-logo gewoon te 
koop is en dat de vermelding ‘zonder kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen’ geen garantie 
is dat deze er werkelijk niet in zitten? Tsja…
Ik kan hier maar één oplossing voor aandragen en die is dat het tijd wordt dat je zelf de ver-
antwoordelijkheid neemt voor wat je in je karretje stopt. Dat je tijd en aandacht investeert in 
het leren lezen van etiketten en dat je de moeite neemt om jezelf aan te leren de juiste keuzes 
te maken. Alleen op deze manier kunnen we de vraag en het assortiment in onze supermarkten 

de VOlgende ingrediënten zijn handig Om standaard 
in hUis te hebben

 granen zilvervliesrijst, quinoa, haver, boekweit, teff, couscous, amandelmeel, havermout.

 noten (ongebrand en ongezouten): amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, 
paranoten.

 zaden en pitten pompoenpitten, zonnebloempitten, sesamzaad, pijnboompitten.

 gedroogd fruit abrikozen, dadels (let erop dat ze niet zijn ingelegd met suiker of 
honing), vijgen en rozijnen.

 bonen (gedroogd of in blik): kikkererwten, adukibonen, bruine bonen, witte bonen, linzen.

 meel amandelmeel, kastanjemeel, boekweitmeel, speltmeel en volkorenmeel (let op: de 
laatste twee zijn niet glutenvrij).

 blikjeS met tonijn, tomatenpuree, zalm, ansjovis.

 baSiS zwarte olijven, gedroogde tomaten, roggevolkorencrackers, rijstwafels, cacaopoe-
der, suikervrije bouillonpoeder/-blokjes, uien, eieren.

 olie en SauS tamarisaus, olijfolie, balsamicoazijn, kokosvet, roomboter, sesamolie, 
mosterd, zelfgemaakte mayonaise.

 kruiden basisassortiment kruiden zoals paprikapoeder, kaneel, kerrie, Italiaanse kruiden, 
Provençaalse kruiden, gember, zeezout, peper, verse knoflook.

 zoetStoffen kokosbloesemsuiker, palmsuiker, dadels, vijgen, vanille-essence, stevia.
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veranderen. Op het moment dat wij als consument massaal een andere keuze gaan maken, 
zal de supermarkt zijn aanbod aan gaan passen en zal het aanbod aan gezonde en eerlijke 
voeding toenemen (en nog betaalbaarder worden).

 de grOenteaFdeling
Groenten zijn een bron van vitamines, mineralen en antioxidanten. Deze helpen om het ver-
ouderingsproces tegen te gaan dat onder andere ontstaat door stress en de 
spijsverterings- en verbrandingsprocessen in ons lichaam. 
Kies waar mogelijk voor pure en onbewerkte voeding. Als er een biologisch alternatief is, dan 
verdient dit zeker de voorkeur. Een aantal voordelen van biologische voeding:

 Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze chemische bestrijdingsmid-
delen zie je misschien niet, maar zitten wel degelijk in de cellen van de groente. Je wast ze er 
ook niet vanaf omdat ze in de groente zitten. Vaak stapelen ze zich op in ons lichaam en als we 
de voor ons lichaam maximaal toelaatbare dosis bereikt hebben, worden we ziek.

 Biologische producten worden gekweekt op de volle grond en bevatten daardoor meer 
mineralen.

 Omdat biologische producten minder hulp van buitenaf krijgen bij de bestrijding van on-
gedierte en schimmels, zullen ze zich van nature sterker wapenen tegen indringers. Hierdoor 
bevatten ze meer antischimmelstoffen en hebben ze een betere weerstand. Iets waar ons li-
chaam van profiteert.

 Biologische producten zijn niet genetisch gemanipuleerd.

 Biologische producten bevatten geen chemische E-nummers. (Let op: dit betekent niet 
dat ze geen E-nummers bevatten. Ook sommige natuurlijke E-nummers zijn wel degelijk 
schadelijk.)

 Biologisch vlees bevat geen preventieve antibiotica en groeihormonen en ook de kip is 
niet opgespoten met water.

 Als het geen optie is om biologische voeding te eten, kijk dan of de schil eraf kan. Op die 
manier raak je in ieder geval de meeste gifstoffen kwijt.

Tip  kieS voor de biologiSche groenten van het Seizoen. 
op dIe manIer Valt Het reuze mee met de prIjs!

Kant-en-klare gesneden groente is over het algemeen prima te gebruiken. Dit wordt vaak 
zuurstofarm verpakt en er wordt geen conserveermiddel aan toegevoegd. Hetzelfde geldt 
voor diepvriesgroente. Let er hier goed op dat je de basisproducten koopt zonder toevoegingen 
als ‘à la crème’ en kruidenmixen. Voor maïs en tofu geldt dat ze uit Europa afkomstig moeten 
zijn, omdat je anders het risico loopt dat ze genetisch zijn gemanipuleerd. 
Aardappelen kun je het beste zelf schillen of poffen (kies dus niet voor kant-en-klare geschilde 
varianten, hier is vaak een conserveermiddel aan toegevoegd). Let verder op met bietjes en 
potgroenten: over het algemeen is hier suiker aan toegevoegd. Ook zilveruitjes en augurken 
bevatten altijd een beetje suiker. De beste optie hier is de zure variant.
Voor avocado’s hoef je niet meer bang te zijn: deze bieden een geweldige bron van goede 
vetzuren (omega-9). Dit vet is onder andere nodig voor de aanmaak van cholesterol (dit is 
onder meer een bouwstof voor geslachtshormonen en bijnierhormonen).

 FrUit en VrUchtensappen
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is te veel fruit niet goed voor ons. Het bestaat 
voor het overgrote deel uit suiker en inmiddels is wel bekend wat suikers in ons lichaam doen. 
Wees dan ook voorzichtig met te grote hoeveelheden fruit. Houd het op maximaal drie stuks 
per dag in een goede combinatie met eiwit of vetten zodat het je bloedsuikerspiegel zo min 
mogelijk beïnvloedt. 
Vruchtensappen zijn eigenlijk puur suikerwater, ook de verse vruchtensap-
pen. De meeste (verse) vruchtensappen bestaan over het algemeen uit 
fruitconcentraat, aangevuld met suikersiroop en water. Ook ingevroren 
fruit bevat vaak veel fruitconcentraten en dus veel suikers. Om die re-
den is het beter om fruit zo vers mogelijk en in zijn geheel te eten. Het 
beste kun je kiezen voor de zuurdere soorten.

mocht je toch 
een smoothie willen 

maken, let er dan goed op dat 
de ingrediënten niet te zoet zijn. 

gebruik maximaal één stuk fruit en 
voeg een vetbron toe (bijvoorbeeld 

kokosvet, volle yoghurt of een 
avocado) om de opname van 

suikers te vertragen.

Een korte rondleiding 
             door de supermarkt… 
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 VissOOrten, zeeVrUchten
De meeste vis die we eten, wordt niet meer wild gevangen, maar gekweekt in speciale vis-
kwekerijen. Dit betekent dat deze vis vaak bol staat van antibiotica en groeihormonen en niet 
meer die voedingsstoffen bevat die vis van nature heeft. Het is dan ook belangrijk dat je de 
verschillende soorten vis die je eet goed afwisselt, zodat je het risico op zware metalen en 
een teveel aan hormonen beperkt. Kies waar mogelijk voor verse vis of voor diepvriesvis (de 
pure variant zonder kruidentoevoegingen).
Ondanks alle risico’s op verontreinigingen bevat vis veel goede voedingsstoffen voor ons 
lichaam. Met name witte vis (koolvis, schelvis, kabeljauw) is een goede bron van jodium. 
Jodium is nodig voor de vorming van schildklierhormonen, die op hun beurt weer een be-
langrijke rol spelen in de groei en stofwisseling van het lichaam. Vette vis (haring, paling, 
makreel) is goede bron van omega-3 en magere vis levert jodium en selenium (wederom 
belangrijk voor de schildklier).

 Vlees/kip
Vlees en kip zijn goede eiwitbronnen voor het lichaam. Kies ook hier waar mogelijk voor bio-
logisch en anders in ieder geval voor scharrelvlees. Hiermee loop je het minste risico om 
allerlei hormonen en andere medicijnen binnen te krijgen. Bovendien draag je met deze keu-
ze bij aan een dierwaardiger bestaan van de beesten die hun leven geven om ons te kunnen 
voeden. Neem ook niet meer vlees dan je nodig hebt. Persoonlijk gaat het me echt aan het 
hart als ik zie hoeveel dieren onnodig sterven omdat de portie op ons bord veel groter is dan 
nodig. Eet zo min mogelijk varkensvlees. Dit bevat vaak veel afvalstoffen. Een varken dat on-
der stress staat, kan zijn afvalstoffen, waaronder urine en stresshormonen, wegpompen in 
het vlees. Dit gebeurt dan ook met de meeste varkens vlak voordat ze geslacht worden. Daar 
komt bij dat de meeste mensen allergisch zijn voor varkensvlees. Bovendien bevat varkens-
vlees veel antibiotica. Wild zwijn is hier een goed alternatief. 
Vele mensen zijn huiverig voor het eten van orgaanvlees. Toch is het een heel goede bron van 
cholesterol (belangrijk voor onder andere de aanmaak van geslachtshormonen). Jarenlang 
zijn we bang gemaakt voor cholesterolhoudende voedingsmiddelen. Dit is onterecht. Juist 
de enorme consumptie van suikers en snelle koolhydraten zorgt ervoor dat we een te hoog 
(slecht) cholesterol creëren. Natuurlijke cholesterol heeft hiermee helemaal niets te maken: 
het lichaam heeft dit juist nodig. Je kunt dan ook gerust één keer per week orgaanvlees eten. 
Ook één ei per dag is prima! Koop vlees en kip nooit gekruid, gemarineerd of gepaneerd. 
Hierin zitten vaak E-nummers, waaronder E621, maar ook suikers. Dit geldt overigens ook 
voor vleeswaren. Hier is het beste alternatief rosbief, carpaccio en af en toe runderrookvlees. 

 Oliën, Vetten en azijn
Ook hier geldt dat de beste keuze is om terug te gaan naar de basis. Laat alle kant-en-klare 
bak- en braadboters staan en negeer de margarines en halvarines. Al deze producten ver-
schillen slechts een paar moleculen van plastic en je lichaam kan er helemaal niets mee…
Kies lekker ouderwets voor roomboter, olijfolie en kokosvet. Bakken kun je het beste doen in 
kokosvet, echte boter en palmolie. Olijfolie kan wel, maar is minder geschikt voor gebruik op 
hoge temperaturen.
Wees zuinig met azijn omdat dit enorm verzurend werkt op het lichaam. De beste keuze in 
azijn is appelazijn en balsamicoazijn; deze soorten werken nagenoeg niet verzurend. Appel-
azijn werkt zelfs ontzurend. 

 dranken
Tsja… Wat kun je drinken als je geen suiker neemt? Dan blijft er niet veel meer over dan water, 
koffie en thee. Heel flauw, maar alle andere drankjes staan bol van de suikers en zoetstoffen. 
Ook de zogenaamde lightfrisdranken. Mocht je toch een keertje een ander smaakje willen, 
voeg dan wat schijfjes citroen of sinaasappel toe aan een kan met water of bijvoorbeeld goji-
bessen, takjes verse munt of andere kruiden.
Ook verse vruchtensappen, vruchtensappen waaraan ‘natuurlijke 
suikers’ zijn toegevoegd of diksappen zijn niets meer dan suiker-
water, en in grote hoeveelheden zijn ze nog gevaarlijker 
dan frisdranken doordat ze mede veroorzaker kunnen 
zijn van een leververvetting of diabetes. Ook sommige 
kankercellen groeien op fructose.
Alcohol wordt direct omgezet in suikers in je li-
chaam en is dan ook geen goed alternatief. 
Mocht je toch alcohol willen drinken, dan is het 
beste alternatief een glas droge rode wijn. 
Ook 100% natuurlijk kokoswater is een goed 
alternatief.

‘Gerda Het feit dat 
ik het deze maand 
gepresteerd heb om 
alle suikers te laten 
staan (ook op mijn 
eigen verjaardag!) 
en inmiddels ook 
gewoon koek en 

dergelijke in huis kan 
hebben zonder het 

te pakken is een 
enorme winst. 

Helaas heb ik nog 
de gewoonte om 

tussendoor te eten 
zonder dat ik honger 

heb. Dat is 
misschien de 

volgende stap. Het 
bewust zijn waarom 

ik iets neem. Hier 
heb ik inmiddels 

alle vertrouwen in, 
gezien het feit dat 

ik binnen drie 
weken in staat ben 
om alle suikers te 

laten staan...’

Tip  eet vleeS van dieren die 
tijdenS hun leven veel in 
beWeging zijn geWeeSt. dIt Vlees 
Is rIjk aan gezondde omega-3-Vetten.
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 brOOd
Wat zou de Nederlander zijn zonder zijn vertrouwde bruine boterhammen met kaas? Ik denk 
een stuk gezonder en een stuk slanker… 
Mocht je toch iets ‘broodachtigs’ willen eten, dan zijn roggevolkorencrackers en eventueel 
rijstwafels (maar wel altijd goed gecombineerd met vetten/eiwitten) een goede optie. Haver-
mout, gierst, amaranth, teff, boekweit, quinoa, zilvervliesrijst en maïs zijn glutenvrij en zou je 
ook kunnen gebruiken als broodvervanger. Wees voorzichtig met zogenaamd glutenvrij 
brood; dit bevat vaak extreem veel suikers. Ook te veel maïs is niet aan te raden.

 melk en melkprOdUcten
De mens is de enige volwassen diersoort ter wereld die nog babyvoeding drinkt. En dan ook 
nog van een andere soort… Melk is bedoeld om kalfjes te voeden en ervoor te zorgen dat een 
kalfje in een jaar tijd verandert van schattige babykoe in een koe van formaat. Het bevat dan 
ook extreem veel groeihormonen. 
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd is melk geen goede leverancier van calcium. 
Sterker nog: het draagt juist bij aan botontkalking omdat er meer lichaamseigen calcium 
nodig is voor de vertering van melk dan de calcium die door de melk wordt geleverd. Heb je 
er weleens bij stilgestaan dat in de landen waar veel melk wordt gedronken de mensen het 
langst (en het dikst) zijn en het meeste last hebben van botontkalking?
Koemelk bevat het melksuiker lactose, dat in onze darmen kan worden verteerd door het 
enzym lactase. Veel mensen hebben dit enzym niet meer in hun darmen. Van nature is lactase 
in rauwe melk aanwezig, maar door het productieproces dat melk doorloopt wordt de lactase 
gedood en wordt melk voor de meeste mensen onverteerbaar. 
Daarnaast bevat melk caseïne, een taaie, slijmachtige substantie die onder andere wordt ge-
bruikt als basisbestanddeel voor formaldehyde (een lijm die onder andere gebruikt wordt om 
triplexplaten mee te verlijmen). Dit slijm legt een laagje over de darmwand waardoor de op-
namecapaciteit van voedingsstoffen door de darmen flink wordt verminderd. Daarnaast 
bevat caseïne ook verslavende opiaten. 
Lactose en caseïne hebben een link met intoleranties, candida en lekkende darm. Maar ook 
met hooikoortsachtige klachten, eczeem en veel allergieën. 
Goede alternatieven voor melk zijn rijstmelk, havermelk en amandelmelk. Ook sojamelk is 
een mogelijkheid, al bevat deze vaak suiker. Sojamelk is niet goed voor de schildklier en ook 
mannen moeten er voorzichtig mee zijn. Geitenmelk en schapenmelk komen het dichtst in 
de buurt van onze lichaamseigen melk en zijn dan ook een prima alternatief.

 yOghUrt
Yoghurt wordt gemaakt door bacteriën toe te voegen aan melk, die de lactose omzetten en 
hierdoor als het ware al een stukje voorvertering doen. Hierdoor wordt het voor ons lichaam 
een stuk makkelijker om yoghurt te verteren en kunnen de meeste mensen beter tegen 
yoghurt dan tegen melk. Ben je gevoelig voor melkproducten of heb je symptomen zoals 
hierboven beschreven, dan is het wellicht beter om geen yoghurt en zuivel te eten. Mocht dit 
niet het geval zijn, dan is yoghurt een prima alternatief voor melk. Luister hierbij vooral ook 
goed naar je lichaam.

 kaas
Mocht je kaas willen eten, kies dan bij voorkeur voor overjarige, rauwmelkse boerenkaas of 
geiten-/schapenkaas. Deze is voor het lichaam het beste te verteren. Uiteraard geldt ook hier 
weer dat je alle lightvarianten links kunt laten liggen.

 krUiden en dressings
Kruidenmixen bevatten vrijwel altijd E621 of andere smaakversterkers in de vorm van aroma’s. 
Vaak bevatten ze ook suiker… Kies daarom altijd voor de pure varianten zodat je zeker weet 
dat er verder niets aan is toegevoegd.
Maak er ook een gewoonte van om zelf dressings te maken. Het is even experimenteren, 
maar zoveel lekkerder. Als je er eenmaal aan gewend bent wil je niet meer anders, zeker weten! 
Achter in het boek vind je een aantal heerlijke basisrecepten voor dressings.

 nOten en zaden
Noten zijn een goede bron van mineralen en omega-6-vetten. Dan heb ik het uiteraard niet 
over de borrelnootjes en de zoute pinda’s, maar over de ongebrande, ongezouten noten die 
tegenwoordig in iedere supermarkt goed verkrijgbaar zijn. Gezonde noten zijn paranoten, 
walnoten, amandelen (vallen eigenlijk onder fruit) en hazelnoten.
Pinda’s zijn geen noten, maar een peulvrucht. Pinda’s en cashewnoten bevatten relatief veel 
verzadigde vetten ten opzichte van andere noten. Daarnaast bevatten ze allergenen waar veel 
mensen gevoelig voor zijn. Ook zijn pinda’s en cashewnoten vrijwel altijd gebrand en daar-
door minder geschikt. 
Ook zaden zijn een goede bron van eiwitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pompoenpitten en 
zonnebloempitten. Deze kun je prima verwerken in een salade of soep.
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Etiketten lezen 
               en begrijpen
Verreweg de meeste prOdUcten in de sUpermarkt hebben 
een etiket waarOp exact Vermeld staat wat de ingrediënten 
zijn die gebrUikt zijn en wat de VOedingswaarde is Van het 
prOdUct. twee dIngen dIe nogal eens door elkaar worden 
geHaald. Hoe lees je nu een etIket en Hoe Interpreteer je de 
InformatIe dIe op een etIket Vermeld staat? 

ingrediënten
Ieder product dient voorzien te zijn van een etiket dat de koper informeert over hetgeen hij 
koopt. Naast de gebruikte ingrediënten vind je informatie over de voedingswaarde, het totale 
nettogewicht van het product, de houdbaarheidsdatum, gegevens van de producent, waar 
het product vandaan komt, codegegevens van de productie en advies met betrekking tot het 
bewaren van het product. 
Bij de ingrediënten kun je exact zien of er suiker aan een product is toegevoegd. Let op: suiker 
heeft veel schuilnamen: de suikers die je bloedsuiker sterk beïnvloeden, vind je op de handige 
creditcard in dit boek. 
In principe vind je op een etiket alle ingrediënten die door de producent zijn gebruikt in volg-
orde van belangrijkheid. Het eerstgenoemde ingrediënt is het meest gebruikt en het 
laatstgenoemde het minst. De producent hoeft alleen maar die ingrediënten te vermelden 
die hij aan het product heeft toegevoegd. Dit kan dus betekenen dat bij gebruik van een half-
fabricaat, de fabrikant de ingrediënten niet hoeft te vermelden.
Dit verklaart ook waarom het predicaat ‘geen suiker toegevoegd’ of ‘geen geur-, kleur- en 
smaakstoffen toegevoegd’ niet per definitie betekent dat deze er niet in zitten. Het geeft 
alleen maar aan dat de fabrikant die het product heeft verpakt deze niet heeft toegevoegd. Ze 
kunnen er dus wel degelijk in zitten als er een halffabricaat is gebruikt (waarvan de ingrediënten 
niet vermeld hoeven te worden op het etiket). Daarnaast geldt voor sommige stoffen een zo-
genoemde drempelwaarde. Indien de gebruikte hoeveelheden van deze stoffen onder deze 
waarde blijven, dan hoeven ze niet vermeld te worden. Je hebt dus alleen honderd procent 
zekerheid als je kiest voor verse producten (en zelfs dan moet je nog oppassen).

de VOedingswaarde Van een prOdUct (adh OF gda)
De ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) of GDA (guideline daily amount) geeft richtlijn 
voor de hoeveelheid voedingsstoffen die maximaal per dag wordt aanbevolen. Op veel ver-
pakkingen zie je percentages op het etiket staan die de hoeveelheid aangeven die je van een 
voedingsstof binnenkrijgt indien je het betreffende product eet. 
let Op: de ingrediëntenlijst op het etiket zegt niets over de hoeveel suiker die in het product 
zit. Deze vermeldt enkel de energie en voedingswaarde die het product levert. Of en hoeveel 
suiker er aan het product is toegevoegd, vind je terug onder de ingrediënten.

energie die een prOdUct leVert
Veel mensen zijn nog gewend om te kijken naar het aantal calorieën dat een product levert, 
oftewel naar de hoeveelheid energie die men tot zich neemt door het product te eten of 
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drinken. Dit is in mijn ogen achterhaalde logica! Het gaat in mijn visie niet om de hoeveelheid 
energie die je nuttigt, maar om de kwaliteit van de energie. Oftewel: vul je jezelf of voed je 
jezelf?
Mijn advies is om je niet al te zeer door calorieën te laten leiden, maar te kiezen voor verant-
woorde, gezonde voeding. Deze voeding bevat in sommige gevallen veel meer calorieën, 
maar doordat je lichaam deze goed kan gebruiken zal het veel sneller, langer en beter verza-
digd zijn. Hierdoor zal je behoefte aan voeding afnemen en eet je per saldo uiteindelijk veel 
minder calorieën.

e-nUmmers
Vroeger had ik de stelling: ‘Hoe meer E-nummers, des te lekkerder het product.’ Inmiddels 
weet ik wel beter… E-nummers zijn voor veel mensen nog een ‘ver van mijn bed show’; ze zijn 
inmiddels algemeen geaccepteerd als onderdeel van onze voeding, maar zijn lang niet zo 
onschuldig als ze lijken. Veel E-nummers zijn verantwoordelijk voor behoorlijk wat gezond-
heidsklachten en verstoringen in ons lichaam.
E-nummers worden vooral gebruikt om ervoor te zorgen dat de producten langer houdbaar 
zijn, er mooier uitzien en lekkerder smaken. Maar ook om ervoor te zorgen dat we er meer van 
willen eten. Niemand weet exact wat E-nummers op de lange termijn voor schade aanrichten 
in het lichaam, daarvoor worden ze nog te kort gebruikt. Toch zijn er inmiddels al veel onder-
zoeken waarin de schadelijke gevolgen van E-nummers op onze gezondheid duidelijk naar 
voren komen. 
Ik vergelijk E-nummers en andere chemische toevoegingen en gifstoffen meestal met com-
putervirussen. Je weet niet wat ze doen en als ze toeslaan weet je niet hoe groot de schade 
zal zijn. Over het algemeen gaat het heel lang goed, totdat ineens de verzadigingsgraad van 
het lichaam is bereikt. Op dat moment worden we ziek. Je weet alleen nooit wanneer dat zal 
zijn en in welke vorm dit zich gaat openbaren.
Doordat veel consumenten alerter worden op E-nummers kiezen fabrikanten er steeds vaker 
voor om de officiële naam van een E-nummer te gebruiken op een verpakking, waardoor het 
lijkt alsof er geen E-nummers meer in het product zijn gebruikt. Het tegendeel is echter vaak 
waar… 

Tip het boekje Wat zit er in uW eten van corinne gouget iS een heel handig, kleIn 
boekje dat Veel uItleg geeft oVer alle gebruIkte e-nummers en erVoor zorgt dat je 

Heel snel In de supermarkt e-nummers kunt controleren.

                         Fase 2 
        De suikervrije fase

de start Van jOUw sUgarchallenge

Begin met jouw Sugarchallenge zodra je kunt. Hoe langer je wacht, des te langer je hoofd de tijd 
heeft voor het bedenken van allerlei smoezen en uitvluchten. Er is nooit een geschikt moment en 
tegelijkertijd is daardoor ieder moment een prima moment om te starten. Je kunt iedere dag 
beginnen en hoeft dus niet te wachten tot de eerste dag van de volgende maand voordat je 
kunt starten. 

wat gebeUrt er in je lichaam tijdens de eerste 
14 dagen Van jOUw sUgarchallenge?
Op het moment dat je stopt met het eten van suiker kan je lichaam hier op allerlei manieren 
op reageren. Zo kan het zijn dat je de eerste dagen last hebt van hoofdpijn, misselijkheid of 
duizeligheid. Ook kan het zijn dat je koude handen en/of voeten krijgt of enorme trek in zoet 
of snelle koolhydraten. Je kunt een vreemde smaak in je mond krijgen (grafsmaak) en een 
slechte adem. Je kunt mentaal ook ervaren dat je kortaf wordt, kribbig, depressief of emotio-
neel. Je kunt denken dat je de griep krijgt, of ontzettend moe worden en een enorme 
behoefte krijgen aan slaap. Ook kan het zijn dat je het ineens koud krijgt of juist ontzettend 
warm. 
Dit zijn allemaal ontgiftingsreacties van het lichaam. Het lichaam wordt door jouw andere 
eetpatroon gedwongen om vet te gaan verbranden. Deze omzetting van de verbranding 
geeft weerstand die kan zorgen voor bovenstaande reacties. Veel mensen ervaren deze 
weerstand als vervelend, waardoor ze toch maar weer suiker gaan eten. 

Tip doe het niet alleen, maar maak gebruIk Van extra ondersteunIng door 
mIddel  Van een Van de sugarcHallengeprogramma’s op de sIte. op dIe manIer 
ontVang je dIrect de maxImale support en ondersteunIng bIj jouw cHallenge en 
Haal je er Het meeste uIt Voor jezelf!
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Daarnaast is het zo dat het lichaam nu eindelijk de kans krijgt om grote schoonmaak te houden. 
Dit betekent dat er zeker de eerste dagen veel meer afvalstoffen circuleren in het bloed. Ook 
dat kan ervoor zorgen dat je je minder goed voelt. 
Goed nieuws: dit gaat over! Helaas is het voor iedereen anders hoe lang de symptomen aan-
houden, maar over het algemeen wordt het na vier tot vijf dagen al snel beter.

ehbO bij OntgiFtingsVerschijnselen
Wees de eerste dagen van jouw challenge extra lief voor jezelf en luister goed naar je lichaam. 
Ga bijvoorbeeld niet sporten als je je echt niet goed voelt. Neem lekker een warm bad, ga 
naar de sauna of ga vroeg naar bed. 
Zorg ervoor dat je voldoende water drinkt en neem de eerste dagen een kop bouillon of wat 

studentenhaver als je je slap voelt. Ook kun je extra mineralensupplementen ne-
men of een goede (hooggedoseerde) multivitamine om het lichaam extra te 

ondersteunen. 
Zorg verder dat je voldoende eiwitten eet en neem alle tijd voor het 

bereiden van je maaltijden. Als je deelneemt aan het support-
programma op internet, deel dan vooral je ervaringen in de 

Facebookgroep. Hierin zitten veel mensen die je voor zijn 
gegaan en je graag ondersteunen met hun ervaringen.

De Sugarchallenge-spelregels

VOOr jOUw sUgarchallenge gelden de 
VOlgende spelregels

het gaat erom dat je een hele maand geen SuikerS eet. doe je dat 
Wel, dan ben je ‘af’. Op zich is hier niets mis mee, je ligt er dan niet uit, maar voor jouw 
challenge betekent het wel dat je weer van voren af aan moet beginnen. Dus één keer een 
klein beetje suiker betekent dat alle moeite voor niets is geweest. Dit heeft een reden: het 
duurt normaal gesproken 28 dagen totdat nieuwe gewoonten ingesleten zijn; de eerste 
maand is hierin dan ook de allerbelangrijkste. Maar direct ook het lastigste. Binnen twee à 
drie weken zul je al merken dat je energie omhooggaat en dit wordt beter naarmate je het 
langer volhoudt om geen suikers te eten. Na een maand heb je zelf de keuze of je weer suikers 
gaat toevoegen of niet.

het gaat er in deze maand om dat je gaat onthechten van de zoete 
Smaak van Suiker, daarom zijn alle producten Waarin SuikerS 
zitten in principe geen handige keuze. Ten eerste omdat ze de zoete smaak 
van suiker geven die smaakt naar meer. Een veel belangrijkere reden is dat de meeste zoet-
makers je bloedsuikerpeil omhoog jagen waardoor je hongerpieken creëert en je het jezelf 
extra moeilijk maakt. Daarnaast belast het eten van suikers je ingewanden en doen ze nog 
allerlei andere minder leuke dingen in je lichaam. Eet geen producten met (ruwe) rietsuiker, 
bruine suiker, vruchtendiksap, natuurlijke suikers (vaak fructose), honing, zoetstoffen en 
andere zogenoemde ‘gezonde zoetmiddelen’. In hoofdstuk 4 staat exact aangegeven welke 
suikers wel mogen en welke suikers je beter niet kunt nemen.

Regel 1

Regel 2

‘Shaheeda: Ik ben nog in de race,  bijna vijf kilo kwijt en counting... whoop whoop! Ik ga zeker door... 
Deze maand is voor mij slechts een ‘startmaand’.’

‘Tineke Ben al ruim drie kilo kwijt en al heel wat centimeters rond taille, onderbuik, billen en bovenbenen. 
Het eten zonder suiker valt me enorm mee, merk ook echt dat ik de natuurlijke zoetheid 

van dingen al veel beter proef.’
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tijdenS jouW Sugarchallenge iS de volgende voeding overbodig
 Alle toegevoegde suikers, witte graanproducten zoals pasta, witbrood, toast, witte rijst.

 Alle lightproducten.

 Snoepgoed, ook de snoep ‘zonder suiker’.

 Kant-en-klaarmaaltijden met suikers.

 Alle frisdranken, lightfrisdranken, kant-en-klare smoothies, vruchtensappen en 
diksappen, ook als er geen suiker aan is toegevoegd!

 Verse (zelfgemaakte) vruchtensappen met 100% fruit.

 Ontbijtgranen en ontbijtcereals, muesli, cruesli en cornflakes, met uitzondering van 
zelfgemaakte muesli.

 Appelstroop, honing, andere suikers en suikervervangers.

 Zuiveldrankjes (ook degene ‘zonder suiker’), vruchtenyoghurt en 
kant-en-klare toetjes.

 (Smeer)kaasjes met smaakjes en toegevoegde suiker.

 IJs, chocolade (deze maand ook even de 70+ chocolade 
laten liggen…), koekjes, bonbons.

 Alcoholhoudende dranken (in de meeste alcohol-
houdende dranken zit suiker). Eventueel is het 

toegestaan om maximaal één glas droge rode wijn 
bij de maaltijd te drinken, maar doe dit alleen als 

je het echt niet uithoudt!

Regel 3

let op met de volgende producten (alS het goed iS heb je inmid-
delS je keukenkaStje gecontroleerd op de ‘verborgen’ SuikerS)

 Kant-en-klare dressings, de meeste mayonaise (alleen de Belgische mayo bevat over het 
algemeen geen suiker), ketchup en andere kant-en-klare sauzen.

 Zoutjes, chips, zoutstengels en borrelnootjes.

 Vrijwel alle vleeswaren en ander broodbeleg zoals kant-en-klare salades.

 Soepmixen, kookmixen, zakjes, bakjes en pakjes en dergelijke.

 De meeste groente uit pot en blik.
Het beste kun je vanaf nu je maaltijden vers bereiden. Het is ongelofelijk wat er aan suiker 
toegevoegd wordt aan onze voeding. Het lijkt nu alsof je niets meer kunt eten, maar realiseer 
je dat al deze producten vaak niet alleen suiker, maar ook nog een boel andere toevoegingen 
bevatten die je lichaam niet dienen.

tot Slot: zoalS je ziet ga ik je nietS verbieden. Ik ben van mening dat dit 
niet werkt en er juist voor zorgt dat alles wat niet mag dubbel interessant wordt. Ik hanteer 
altijd de regel dat alles mag en alles kan, maar dat het gaat om het maken van keuzes. Wat 
kies jij voor jezelf? Daarom is het ook zo belangrijk dat je vooraf bedenkt waarom je deze chal-
lenge aangaat en je dit iedere keer weer voor de geest haalt als je een moeilijk moment hebt. 
Vaak helpt het om je dan af te vragen: ‘Brengt het eten van … mij dichter bij mijn doel of er juist 
verder vanaf? Wat kan ik nu doen dat me dichter bij mijn doel brengt?’

Regel 4

Regel 5

‘Wendy Mijn darmen zijn veel rustiger, geen opgeblazen gevoel meer en 
geen lucht in mijn buik. Tevens ben ik wat afgevallen. Wat ik zo goed van deze groep 

vind, is dat jullie zo eerlijk zijn. En dat we allemaal zo goed ons best doen! 
Aan iedereen een schouderklopje.’
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De verleiding weerstaan
Hoe gemotiveerd je ook bent, tijdens jouw Sugarchallenge zullen er ongetwijfeld momenten zijn 
dat je nog maar aan één ding kunt denken: suiker! Onthoud dat zo’n aanval ‘slechts’ twintig minu-
ten duurt en vanzelf weer over gaat. Je kunt op verschillende manieren omgaan met een 
dergelijke ‘aanval’:

ga iets dOen
Drink een glas water en ga iets doen. Daarmee verleg je de focus van het verlangen naar 
hetgeen waar je mee bezig bent. Pak op zo’n moment je EHBO-lijst erbij en kies iets uit wat je 
kunt gaan doen. Ga naar buiten, ga opruimen, ga een klusje doen dat je al te lang hebt uitge-
steld, ga in bad, poets je tanden of ga sporten. Ga in ieder geval iets doen. 

neem je interne dialOOg waar
Als je sterk genoeg bent, is het ook heel goed om rustig te gaan zitten en waar te nemen wat er 
in je gebeurt. Wat vertel je tegen jezelf, welke ‘smoezen’ spoken er door je hoofd? Neem deze 
waar en schrijf ze op. Dit zorgt ervoor dat je je bewust wordt van jouw interne ‘suikerdialoog’.

neem de sitUatie waar
Probeer ook om te ontdekken wanneer deze momenten zich voordoen. Vaak kun je ook hier-
in een patroon ontdekken. Zo kunnen er bepaalde gevoelens zijn die jouw suikerbehoefte in 
gang zetten (eenzaamheid, verdriet, verveling, frustratie, boosheid), maar ook bepaalde situa-
ties (drukte, jengelende kinderen, stress). 

kies VOOr een sUikerVrij alternatieF
Uiteraard kun je ook toegeven aan je verlangen om te eten door een suikervrij alternatief te 
nemen! In het receptengedeelte van het boek vind je een uitgebreide lijst met geschikte 
tussendoortjes.

Hoewel mijn advies is om tijdens jouw Sugarchallenge-maand de etentjes buiten de deur zo 
veel mogelijk te beperken, zijn er soms situaties waarin je er eenvoudigweg niet aan ontkomt. 
Bovendien ben ik van mening dat jouw nieuwe leefstijl niet hoeft te zorgen voor een sociaal 
isolement. Het gaat erom dat je een manier vindt om én gezellig mee te doen én trouw te 
blijven aan de afspraak die je met jezelf gemaakt hebt.

hOe ga je daarmee Om? een paar tips
 Houd er rekening mee dat je niet alleS in de hand hebt als je uit eten gaat. Je weet 

nu eenmaal niet wat er in de keuken van het restaurant gebeurt. Veel, heel veel producten die 
in de professionele keuken worden gebruikt bevatten toevoegingen en suikers.

 Probeer of je mee kunt beslissen in de keuze van het reStaurant zodat je de fast-
foodachtige zaken kunt vermijden.

 Wokken een wokrestaurant is ideaal omdat je daar exact kunt bepalen wat je op je bord 
krijgt.

 chineeS bij de meeste Chinese restaurants kun je tegenwoordig kiezen voor tipange-
rechten (pas op met de sauzen, omdat hier vaak E621 of ve-tsin in wordt gebruikt). Sla hier 
de rijst en bami over.

 italiaan kies bij de Italiaan een ander gerecht dan pasta of pizza.

 mexicaan Mexicaans eten kan ook prima. Neem hier een lekker grillgerecht met een 
frisse salade en laat de rijst en tortilla achterwege.

 algemeen kies voor de combinatie van een voorgerecht en een hoofdgerecht en kies 
als dessert een kop koffie of thee.

 Neem geen brood of chipS als voorgerecht.

 Laat de aardappeltjeS en frietjeS achterWege maar vraag in plaats daarvan 
een extra portie gekookte groente of salade.

 Kies gerechten die zo dicht mogelijk bij de baSiS staan, liefst zonder saus. Vraag of je een 
salade zelf kunt aanmaken en gebruik hiervoor olijfolie, peper en zout.

 Wil je zelf een etentje organiSeren, denk dan eens aan gourmetten. Ook dit is 
ideaal omdat iedereen dan zelf zijn of haar gerechten kan maken.

 Houd het Simpel en vooral: geniet!

Zo overleef je een restaurant 
            tijdens jouw Sugarchallenge! 
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     Fase 3  
De suikerbewuste fase
de OpbOUw naar het eten Van sUiker

hierOnder Vind je enkele tips hOe je dat het 
beste kUnt dOen

 Kies per dag maximaal één ‘Suikermoment’ en combineer dit altijd met de inna-
me van eiwitten en/of vetten. Bijvoorbeeld na de maaltijd of in combinatie met noten, kokosvet 
(als je een fruitsmoothie maakt) of avocado.

 Het lichaam kan tot 13.00 uur het beste suiker verwerken, dus als je kiest voor het eten 
van suiker, doe dit dan bij voorkeur in de ochtend. Nadeel kan wel zijn dat je dan de rest van 
de dag een hongergevoel hebt. Test dit dus goed uit voor jezelf.

 Als je de eerste keer na deze maand weer suiker eet, houd het dan bij één ding en 
proef dan eens hoe je het vindt. Neem de reactie in je lichaam waar: krijg je weer meer honger, 
misschien een dip, krijg je jeuk, krijg je last van je darmen, hoofdpijn, maar ook: vind je het 
eigenlijk nog wel lekker? 

 Mijn motto is altijd: alS ik het doe, dan doe ik het goed. Op het moment dat ik 
ervoor kies om (bewust) te snoepen, dan kies ik voor kwaliteit. Dat betekent dat ik een zo 
gezond mogelijke en ook zo lekker mogelijke variant verorber en daar dan met volle teugen 
van geniet!

 paS op met friSdranken en (verSe) vruchtenSappen. Als je deze toch wilt 
drinken, leng ze dan aan met een grote hoeveelheid water. Ook diksappen blijven suiker.

 ‘biologiSch’ of het gebruik van bruine suiker in producten wil niet zeggen dat dit ge-
zonder is. De gebruikte grondstoffen in het product zijn dan misschien wel onbespoten, ook 
bruine suikers kunnen tot op het bot zijn geraffineerd en dus geen enkele voedingswaarde 
bevatten.

 gezondere SuikerS zijn de ongeraffineerde suikers (koudgeslagen honing, oersui-
ker, yakonsiroop, kokosbloesemsuiker en als vervanger: stevia).

 drink voldoende Water! Dit zorgt ervoor dat het lichaam minder behoefte heeft 
aan suiker, maar ook dat de verzuring die door suiker wordt veroorzaakt sneller uit het lijf 
gewerkt kan worden.

 Gebruik suiker waar het voor bedoeld is: alS traktatie. Word en blijf je heel bewust van 
alles waar suiker in zit en pas op dat je niet in de val van meer, meer, meer trapt. Mocht dat 
toch gebeuren: doe dan weer mee met een nieuwe challenge!
 

je kUnt na aFlOOp Van jOUw sUgarchallenge 
erVOOr kiezen Om geheel sUikerVrij te blijVen eten 
(dit is Uiteraard de allerbeste Optie VOOr je 
gezOndheid), maar je kUnt OOk kiezen 
VOOr een bewUste sUikercOnsUmptie 
(dit is waarschijnlijk praktischer). 
dIt betekent dat je Vanaf nu alleen 
nog maar kIest Voor de 
‘gezondere’ suIkers en dat je dIe 
op een manIer eet dIe je 
bloedsuIkerspIegel en lIcHaam 
mInImaal belast. 

‘Esther Super initiatief, Carola van Bemmelen! Je hebt een hele nieuwe beweging in gang gezet. 
Ik eet al langer suikervrij maar heb door deze challenge wel nog meer de puntjes op de i gezet. 

Ik vond het prettig om de ervaringen van anderen te lezen.’
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12. Recepten
Heerlijke recepten voor 
           jouw nieuwe suikervrije 
    eet- en leefstijl!

Om de dag mee te starten
 Havermoutpap met dadels

 Sandwich met een vers gekookt eitje en 
      avocadomousse

 Ontbijtsandwich met verse geitenkaas, komkommer 
      en rucola

 Griekse yoghurt met fruit en noten

 Ontbijtrepen met zaden, pitten en gedroogd fruit

 Wentelteefjes met banaan en geitenroomkaas

lekkere lUnches
spreads en smeersels VOOr Op brOOd

 Hummus 

 zelfgemaakte sandwichspread

 Guacamole

 Filet americain

 Tosti met geitenkaas en pesto

 Groenteomelet 
salades

 Zelfgemaakte tonijnsalade

 Gerookte-makreelsalade met appel

 Witlofsalade met banaan, ei en tijm

 Basisrecept voor dressing
sOep

 Groentebouillon 

 Toscaanse tomatensoep

 Jeanettes linzensoep

 Oriëntaalse pompoen-wortelsoep
bUrgers

 Rijstburger

 Hamburger

aan taFel! – maaltijden 
VOOr het hele gezin
stamppOt zOnder aardappel

 Pastinaakstamppot met prei en makreel

 Stamppot pompoen met zoete aardappel, 
      wortel en lamsvlees
glUtenVrije qUiche

 Quichedeeg basisrecept

 Quichesaus basisrecept

 Quichevullingen
glUtenVrije pizza margherita

 Basisrecept glutenvrij pizzadeeg

 Basisrecept pizzasaus
rOerbakken

 Paksoi met rode paprika, rundvleesreepjes 
      en tamari 

 Kipcurry met witte kool, kokos, rozijnen en mango

 Boerenkool met walnoten en geitenkaas 

 Mediterraan vispakketje
OVengerechten

 Glutenvrije groentelasagne

 Toscaanse runderstoofschotel

smaakmakers 
 Pesto

 Tapenade

 Verse kerrieboemboe

 Mayonaise/knoflooksaus

 Satésaus

 Kruidenboter

sUikerVrije desserts
 Vruchtenijs en milkshakes

 Apple crumble

 Kaasplankje

snOepen en snaaien
 Zelfgemaakte miniburgertjes

 Blokjes geitenkaas met abrikozendip

 Gekookte eieren

 Pittige noten- en zadenmix

chOcOlaaaaa! 
 Basisrecept suikervrije chocolade

 Glutenvrije sinaasappel-chocoladebrownies

ViermOmenten
 Appel-plaatkoek

 Chocolademarmercake

 Vruchtenmuffins

 Hartige cake of muffins

 Pasteitje met pesto en fetakaas

sUikerVrije drankjes
 Icetea

 Frisse muntdrank

 Pittige gemberthee met kaneel

 Fruitwater

 Suikervrije chocolademelk

 Kokoswater

  recepten   
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Om de dag 
       mee te starten

Ben je van het type ‘Ik ontbijt 
nooit ’s morgens’, dan loop je 
een enorm risico op snoep- 
en snaai- aanvallen gedurende 
de dag. Dit heeft ermee te 
maken dat met name de eer-
ste twee uur nadat je opstaat 
het lichaam het beste seroto-
nine (het feelgood-hormoon) 
aan kan maken. Dit doet het 
voornamelijk uit koolhydraten. 

Als je het lichaam in de ochtend geen grondstoffen levert voor de serotonineproductie, zullen 
de voorraaddepots voor de dag niet worden gevuld waardoor je waarschijnlijk halverwege de 
dag zin krijgt in ‘iets lekkers’. De allerbeste start van de dag creëer je door een goed ontbijt 
waarin je een combinatie maakt van gezonde koolhydraten, eiwitten en vetten. De eiwitten en 
vetten zorgen ervoor dat de koolhydraten langzamer worden opgenomen in je bloed waar-
door je het ook echt een langere tijd kunt uithouden op je ontbijt. En, heel belangrijk: het zorgt 
ervoor dat je energiepeil gedurende de dag mooi gelijk blijft!

 haVermOUtpap met dadels
Tot een paar maanden geleden griezelde ik bij het idee van een bord pap als ontbijt. Totdat ik 
besloot om het eens uit te proberen. Nu is het een van mijn favoriete ontbijten, met name in de 
koude wintermaanden! Het vult geweldig goed en is daarnaast ook nog eens heel erg lekker. En 
ook met pap kun je oneindig variëren. 
je hebt nOdig 1 grote mok met rijstmelk (je kunt ook kiezen voor andere soorten melk 
zoals havermelk, amandelmelk, geitenmelk of sojamelk). let er uiteraard goed op dat de 
melk niet is gezoet. meng dit in een pannetje met 4 eetlepels havermout en 2 fijngesneden 
dadels. 

Breng het geheel zachtjes aan de kook en roer het even goed door totdat het een dikke mas-
sa wordt en zet het dan nog eventjes op een heel laag pitje zodat het nog even na kan wellen. 
Voeg een klein beetje zout en peper toe.

 sandwich met een Vers gekOOkt eitje en 
aVOcadOmOUsse
Door alle ‘cholesterol-commotie’ is het ei een beetje in een verdoemhoekje geraakt. Dit is ge-
heel onterecht! Eieren zijn ontzettend gezond en bevatten een enorm goede kwaliteit eiwitten 
die ons lichaam heel gemakkelijk kan opnemen. Daarnaast is je lichaam blij met de choles-
terol (in het eigeel), die het onder andere gebruikt voor het maken van geslachtshormonen. 
Vanaf nu kun je dan ook zonder zorgen onbeperkt eieren eten!
VOOr deze sandwich heb je nOdig 1-2 gekookte eieren, 1 rijpe avocado en 
wat peper en zout naar smaak. uiteraard kun je de sandwich aankleden met zo veel 
mogelijk groente naar smaak. zelf vind ik geraspte wortel of plakjes komkommer/
tomaat altijd erg gemakkelijk. als sandwich kun je kiezen voor roggevolkorencrackers, 
een zuurdesemboterham, suikervrij roggebrood, speltbrood of rijstwafels. 
Snijd de avocado doormidden en lepel de beide helften uit de schil. Je kunt het vruchtvlees 
prakken of in de keukenmachine fijnmalen tot een mousse. Eventueel kun je hier nog een 
fijngesnipperd uitje, een scheutje citroensap en wat verse koriander, peper en zout doorheen 
mengen. Doe een flinke portie avocadomousse op je sandwich en snijd hierop het ei. Garneer 
met een beetje peterselie of bieslook. 

het Ontbijt is het belangrijkste mOment Van de dag. wat 
je hier dOet, bepaalt in grOte mate wat je eetbehOeFte is 
gedUrende de rest Van de dag. op Het moment dat je kIest 
Voor een koolHydraatrIjk ontbIjt, samengesteld uIt snelle 
koolHydraten zoals een boterHam met jam of Hagelslag, melk 
met cornflakes en suIker of HonIng, Versgeperst VrucHtensap 
of kant-en-klare VrucHtenyogHurt, dan stIjgt je bloedsuI-
kerspIegel bInnen recordtIjd tot astronomIscHe Hoogten. 
HIerdoor Heb je Vaak bInnen twee uur alweer Honger waar-
door je alVast aan de meegebracHte boterHammen Voor de 
luncH begInt. VerVolgens blIjf je de Hele dag door zIn Houden 
om te eten… 

‘Astrid Ik ben inmiddels acht kilo kwijt dankzij de 
Sugarchallenge, toch vind ik het nog belangrijker dat ik mij 
eel beter en gezonder voel!’

  recepten   
 

Tip mocht je avocadomouSSe Willen beWaren, doe dan de pit erin; 
op dIe manIer Verkleurt de mousse mInder snel!
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 griekse yOghUrt met FrUit en nOten
Dit is een heel gemakkelijk, supervoedzaam en snel ontbijt! Je kunt in plaats van de Griekse 
yoghurt ook kiezen voor volle yoghurt (3,5% vet), geitenyoghurt, volle kwark of suikervrije 
sojayoghurt. Voeg een flinke hand notenmix toe en wat vers fruit. Pas op met kant-en-klare 
muesli en cruesli. Dit bevat vaak heel veel suikers. 
de nOtenmix maak je zelF Van
• 1 hand hazelnoten
• 1 hand paranoten in stukjes
• 1 hand walnoten in stukjes
• 1 eetlepel sesamzaad
• 2 eetlepels geroosterde zonnebloempitten
• 2 eetlepels geroosterde pompoenpitten

 Ontbijtrepen met zaden, pitten en 
gedrOOgd FrUit
Wist je dat zaden en pitten ontzettend veel eiwitten bevatten en daarnaast een perfecte bron 
zijn van gezonde vetten? Hoewel je het misschien niet direct zou zeggen, is een ontbijt met 
zaden en pitten heel voedzaam. Een zaadje bevat de startvoeding voor de kiemplant en kun 
je daarom zien als supergeconcentreerde voeding die enorm veel levensenergie en 
groeikracht bevat. Dus ook als je geen vogel bent, is het zeker het proberen waard!
Gemakkelijk als ontbijt, gecombineerd met een ruime portie groente, maar ook lekker als 
tussendoortje zijn ontbijtrepen. Deze kun je maken met allerhande zaden, noten, fruit, dadels 
en vijgen. Je kunt eigenlijk naar hartenlust combineren. Zorg dat je de zaden, noten en even-
tueel havervlokken aan elkaar plakt met gepureerde dadels of vijgen. Deze kook je van tevoren 
even zodat ze zachter worden. 
je hebt nOdig VOOr een basisrecept 1 flinke hand gekookte en gepureerde 
of fijngesneden dadels of rozijnen of vijgen, 3 handen mengsel van havervlokken, gehak-
te noten, kokossnippers, zaden. Meng dit door elkaar. Is het nog te nat, voeg dan wat 
havermout toe. Laat de repen ongeveer een half uurtje harder worden in de koelkast. 

 wentelteeFjes met banaan en geitenrOOmkaas
Een heerlijk en gemakkelijk ontbijtrecept met ei waar veel kinderen dol op zijn! 
je maakt de wentelteeFjes Van sneetjes oud zuurdesembrood, 2 eitjes, een 
beetje water, roomboter, zout, mango (of ander fruit) en geitenroomkaas.
Kluts de eieren met het water en een heel klein beetje zout. Doop het brood in het mengsel 
en bak het vervolgens in een beetje roomboter in de pan. Snijd de banaan in plakjes. Beleg 
het brood dik met geitenroomkaas en de plakjes mango, en smullen maar!

Alternatief voor brood
Persoonlijk ben ik geen voorstander van brood. Als ik ontbijt met een ‘ouderwetse’ boterham 
met jam of hagelslag heb ik een uur na mijn ontbijt alweer honger en kan ik vervolgens de 
hele dag wel blijven eten… 
Toch vind ik het af en toe lekker om ’s morgens te ontbijten met een ‘boterham’. Ik kies in dat 
geval voor roggevolkorencrackers, rijstwafels, suikervrij roggebrood of een lekkere Duitse 
zuurdesemboterham. Ook speltbrood is een goed alternatief. De meeste bakkers kunnen dit 
suikervrij voor je bakken op bestelling. 

 Ontbijtsandwich met Verse geitenkaas, 
kOmkOmmer en rUcOla
Beleg 2 sandwiches met roomboter, een lekker stuk verse geitenkaas (plakken gesneden 
geitenkaas kan ook) en plakjes komkommer, dille en rucola. Voeg zout en peper toe naar 
smaak.

Tip je kunt ook kaaS meebakken of de wentelteefjes eten met een kleIn scHeutje 
yakonsIroop of een beetje kokosbloesemsuIker of een lekkere frIsse salade.

• 2 eetlepels gedroogde abrikozen en pruimen (in kleine stukjes gesneden)
• 2 eetlepels kokossnippers
Je kunt hierin eigenlijk alles toevoegen of weglaten; maak de mix zoals je het zelf lekker vindt. 
Als het maar puur en onbewerkt is. Meng alles goed door elkaar en bewaar in een goed afge-
sloten voorraadbus.

Tip Voeg een fIjngesneden dadel of een paar StukjeS fruit toe Voor een ‘zoete bIte’.
 beleg je ‘boterham’ dik, met roomboter, een goede portIe eIwItten en lekker Veel 

groente. op dIe manIer zorg je erVoor dat je bloedsuIkerspIegel zo mIn mogelIjk 
gaat pIeken en kun je de Hele ocHtend teren op je ontbIjt.

  recepten   
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Lekkere lunches

Veel kant-en-klare spreads uit de winkel bevatten suikers en andere toevoegingen. Vaak ko-
pen we ze omdat we niet weten hoe eenvoudig het is om zelf verse spreads te maken. Daarom 
hieronder een aantal heel eenvoudige basisrecepten met variatietips zodat je vanaf nu jouw 
boterhammen suikervrij en vers kunt beleggen zonder een centje pijn!

het welbekende ‘bammetje met kaas’, ik heb geen idee hOe-
Veel mensen dit dagelijks nOg Onder de snelbinders 
knOpen, maar ik VermOed dat het er Veel zijn... tocH Is al 
dat brood Voor de meeste mensen nIet zo goed als Vaak wordt 
gezegd. Het meeste brood beVat suIker en daarnaast zIjn Veel 
mensen geVoelIg Voor de (Veelal tarwe)gluten In Het brood. 

 sandwichspread
De meeste mensen kennen de Sandwichspread uit een potje (in dat geval bevat het per portie 
1 klontje suiker), maar je kunt ’m ook heel gemakkelijk zelf maken!
je hebt nOdig 100 gram worteljulienne, 100 gram fijngesneden witte kool, een 
halve komkommer in hele dunne reepjes, 1 klein fijngesneden uitje, augurkjes (zuur), 
zilveruitjes (zuur), 1 teentje knoflook, zelfgemaakte of suikervrije belgische mayonaise, 
citroensap, peper en zout.
Snijd alle groenten heel fijn met de hand of in de keukenmachine. Eventueel kun je het geheel 
nog even heel kort blancheren door het in een zeef of vergiet te doen en er kokend water 
overheen te gieten. Hierdoor worden de groenten iets zachter. Laat even afkoelen en meng 
het geheel met mayonaise, citroensap, peper en zout. 

gUacamOle
Guacamole is heerlijk op brood, maar ook als dip voor bijvoorbeeld verse groenten of als een 
lekkere spread bij een stukje gegrild vlees, vis of kip. 
je hebt nOdig 1-2 rijpe avocado’s, citroensap, 1 teentje knoflook (fijngehakt), 1 
klein uitje (fijngesneden), 1 tomaat (klein gesneden, zonder vruchtvlees), geitenyog-
hurt of mayonaise, handvol verse koriander (fijngesneden), peper en zout naar smaak. 
eventueel kun je ook een klein beetje sambal of een fijngesneden pepertje toevoegen 
als je iets meer pit wilt.
Snijd de avocado in de lengte doormidden en haal de pit eruit. Let op: bewaar de 
pit! Lepel beide helften uit en prak het vruchtvlees tot een mousse. Voeg een 
beetje citroensap toe. Meng het geheel met de knoflook, ui, tomaat en ko-
riander. Maak het vervolgens wat smeuïger met de yoghurt of mayonaise 
en breng op smaak met peper en zout. 

 hUmmUs
Hummus is een spread die veel wordt gebruikt in de landen rondom de Middellandse Zee. 
Het wordt veelal gemaakt van kikkererwten, tahin (dit is een pasta van gemalen sesamzaad 
en koop je in de natuurvoedingswinkel of Turkse winkel) en kruiden. Met hummus kun je heel 
veel kanten op. Je kunt er pittige spreads van maken, maar ook milde of zelfs zoete varianten 
smaken heerlijk. Over het algemeen is hummus zeker een week houdbaar in de koelkast. 
je hebt nOdig 1 blik kikkererwten (let op: zonder toegevoegde suiker!) of 1 mok 
gedroogde kikkererwten, een scheutje olijfolie, 2 flinke eetlepels tahin, 1 teentje knof-
look, 1 klein uitje (fijngesneden), citroensap, peper en zout.
Laat het blik kikkererwten uitlekken, deze kun je direct gebruiken. Indien je gedroogde kik-
kererwten gebruikt, zet deze dan een nacht in de week en laat ze ongeveer anderhalf uur 

Spreads en smeersels 
                     voor op brood

Dit is dan ook de reden waar-
om ik mijn cliënten adviseer 
om geen brood meer te eten 
of in ieder geval drastisch te 
minderen in het aantal boter-

hammen en te kiezen voor varianten als suikervrij roggebrood of zuurdesembrood. Op dat 
moment volgt er vaak een paniekreactie. Want: wat eet ik daar dan voor in de plaats? En: hoe 
doe ik dat dan met mijn lunch?  Geen nood, onderstaande recepten helpen je op weg en 
voordat je het weet ben je die saaie boterhammen met kaas vergeten! 

koken tot ze zacht en gaar zijn. Giet de erwten af en meng ze samen met de tahin, knoflook, 
ui en olijfolie in de keukenmachine tot een mousse. Laat het iets langer draaien zodat het 
geheel mooi glad en luchtig wordt. Voeg vervolgens naar smaak citroensap, peper en zout 
toe. Eventueel kun je hier ook nog fijngehakte groene kruiden aan toevoegen.

Tip 
bewaar de 

guacamole met de pit 
erin in de koelkast. de pit 

zorgt ervoor dat de 
avocadomousse niet te 

bruin verkleurt.

  recepten   
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 tOsti met geitenkaas en pestO
Beleg een aantal zuurdesemboterhammen rijkelijk met verse pesto en vervolgens met 
geitenkaas. Leg ze even in de oven of onder de grill tot de kaas is gesmolten. Serveer met 
een handje rucola en wat blauwe bessen. 

Salades
 zelFgemaakte tOnijnsalade

Neem een blikje tonijn op water, laat dit uitlekken en voeg hier een fijngesneden uitje en 
fijngesneden zwarte olijven bij. Breng op smaak met peper en zout. Met een beetje avo-
cadopuree maak je er een romige massa van. Snijd een grote hand rauwe spinazie fijn en 
leg dit op een bord. Leg hierop een flinke portie tonijnsalade. Lekker met de zoete mosterd-
dressing of knoflookdressing.

 gerOOkte-makreelsalade met appel
je hebt nOdig 1 grote gerookte makreel, 1 uitje, 1 appel, 6 augurkjes (zuur), zelfge-
maakte mayo of avocadopuree, verse spinazie of een andere slasoort.
Maak de makreel schoon en verwijder alle graten. Trek het vlees uit elkaar met twee vorken 
en blijf controleren op graten. Snipper de ui, rasp de appel en snijd de augurkjes fijn. Meng dit 
samen met een eetlepel zelfgemaakte mayo of avocadopuree door de makreel. Serveer op 
een bedje van verse spinazie. Lekker met mosterddressing of groenekruidendressing.

 witlOFsalade met sinaasappel, ei en tijm
je hebt nOdig 2 stronkjes witlof, 1 sinaasappel, 1 uitje (gesnipperd), 2 gekookte 
eieren per persoon, verse of gedroogde tijm, verse mayo.
Kook de eieren in ongeveer 8 minuten gaar. Snijd 2 stronkjes witlof in fijne ringetjes en haal 
de onderkantjes eruit. Verdeel de sinaasappel in partjes. Meng alles door elkaar en voeg een 
eetlepel mayonaise toe. Breng op smaak met tijm, peper en zout. Tip: ook lekker met gerook-
te zalmsnippers in plaats van ei.

 Filet americain
Wist je dat je ook zelf heel eenvoudig filet americain kunt maken? Dat doe je als volgt:
meng dOOr elkaar 200 gram tartaargehakt, 1 grote eetlepel mayonaise, 1 thee-
lepel tomatenpuree, 2 eetlepels olijfolie, 2 theelepels citroensap, 1 theelepel mosterd, 
4 druppels tabasco, zout en peper naar smaak.
Lekker met verse pesto, kappertjes, augurkjes of een fijngesnipperd uitje.

 grOenteOmelet
De omelet is mijn favoriete ‘help ik heb niets meer in de koelkast’-gerecht. Hij is zowel koud 
als warm lekker, als ontbijt, lunch en diner. Je kunt ’m zelfs de avond van tevoren voorbereiden 
en meenemen als lunch naar je werk. Ik voeg zelf meestal groenten toe die ik nog in de koel-
kast heb. 
je maakt ’m heel eenVOUdig Bak de groente in een pan en voeg 2-3 geklutste 
eieren toe. Bak op een heel zacht vuur en er kan je helemaal niets gebeuren! Voeg peper en 
zout naar smaak toe. Lekker met zelfgemaakte mayonaise en een frisse salade of met een 
toef rucola, een paar plakjes komkommer en tomaat.

  recepten   
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Dressing: het geheim 
       van een lekkere salade…
Eigenlijk kun je van allerlei soorten groente een heerlijke salade maken. Wees dan ook niet 
bang om groenten door elkaar te gooien. 
Het geheim van een goede salade is de dressing. Een goede dressing brengt de ingrediënten 
samen en maakt of breekt de salade. Kant-en-klare saladedressings bevatten veel suiker en 
toevoegingen. Laat deze daarom vanaf nu staan en ga lekker variëren met dit basisrecept 
voor dressing.

 basisrecept VOOr dressing
Meng 12 eetlepels olijfolie, 12 eetlepels zonnebloemolie, 6 eetlepels balsamicoazijn, een 
beetje limoensap, peper en zout door elkaar.

Soep
 grOentebOUillOn

Vrijwel alle kant-en-klare bouillon die je in de winkel koopt, bevat suiker en zeer zeker gistex-
tract (E621). Let op: ook het biologische gistextract is gevaarlijk voor je gezondheid! Mijn 
advies is dan ook om al deze bouillons achterwege te laten en zelf je eigen bouillon te maken. 
Het grote voordeel hiervan is ook dat vanaf nu niet meer alle soep hetzelfde smaakt! 
Je geeft heel eenvoudig meer smaak aan een soep of gerecht door veel (liefst verse) groene 
kruiden te gebruiken zoals lavas, tijm, bonenkruid, laurierblad, rozemarijn, ui en knoflook, peper 
en zout. Ook kun je peperkorrels mee laten koken. Durf hiermee te spelen zodat je zelf gaat 
ontdekken wat jouw smaak is (en hoe eenvoudig het eigenlijk is). In feite hoef je dan alleen 
nog maar zout toe te voegen en je hebt een heerlijke bouillon. 
je hebt nOdig 1 ui (in vieren met schil voor de kleur), 1 prei (grof gesneden), 1 wortel 
in grove stukken, 1 laurierblaadje, 2-3 stengels bleekselderij in grove stukken, 2 tenen 
knoflook, peper, zout en verse groene kruiden naar smaak (zie hierboven). 
Doe dit in een pan met ruim water, breng aan de kook en laat 1 à 1,5 uur rustig op een laag 
pitje doortrekken. Zeef vervolgens de bouillon. 

 tOscaanse tOmatensOep
Dit recept heb ik gekregen van een cliënt van mij. Zij heeft het van het Hilton in Amsterdam. 
Deze tomatensoep is eenvoudig te maken en heerlijk van smaak; ik heb er al veel bewonde-
ring mee geoogst.
je hebt nOdig 4 tenen knoflook (gepeld en heel), 1 blikje gepelde stukjes tomaat, 
1 of 2 pakjes passata (gezeefde tomaten), ½ liter water, 3 takjes peterselie, 3 takjes 
basilicum, peper, zout naar smaak, olijfolie, geraspte pecorinokaas. 
Doe het pakje passata en het blikje tomaten in een pan, spoel pakje en blikje uit met water en 
vul aan tot een halve liter water. Doe de tenen knoflook en takjes peterselie en basilicum erbij 
en laat het langzaam op temperatuur komen. Het moet ongeveer een kwartier trekken. Wat 
ook prima kan: maak de soep, warm hem op en als hij warm is, zet je het vuur uit. Vervolgens 
laat je hem lekker verder trekken tot je hem echt nodig hebt. De smaken worden dan nog in-
tenser. Breng op smaak met versgemalen peper en zout (proef dit eerst goed, soms zit er al 
veel zout in de tomaten) en een lekkere scheut olijfolie. Vis de takjes verse kruiden eruit en 
eventueel de tenen knoflook (die kun je ook in de soep laten, die blijven wel achter). Serveer 
met de pecorinokaas.

aan deze dressing kUn je VerVOlgens Van alles tOeVOegen
 groenekruidendreSSing, met verschillende soorten fijngesneden 

groene kruiden en knoflook.

 zoete moSterddreSSing, met 1 eetlepel mosterd en wat sinaasappelsap.

 frambozendreSSing, door 1 hand verse frambozen te pureren en erdoor te 
mengen.

 ooSterSe SeSamdreSSing, met 1 eetlepel sesamolie en 1 eetlepel tahin.

 knoflook-peterSeliedreSSing, door 3 knoflookteentjes 10 minuten met schil in 
de pan te bakken en samen met een handvol peterselie toe te voegen aan de basisdressing 
(deze dressing kun je prima in een jampotje bewaren).

Tip deze dressIng kun je In een afgesloten potje makkelIjk tWee Weken beWaren 
In de koelkast.

‘Marja Ik volg de 
Sugarchallenge al 
een aantal maanden 
en ik ben er reuze 
blij mee... 
Vooral alle positieve 
reacties als men 
erachter komt dat je 
je echt beter 
en energieker voelt. 
Dit is ook mijn eigen 
ervaring.’

  recepten   
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 jeanettes linzensOep
Linzensoep zoals mijn vriendin Jeanette hem maakt, heerlijk op een herfstige nazomerdag!
je hebt nOdig 2 uien, 2 tenen knoflook, 1 paprika, ½ winterwortel in dunne plakjes, 

½ courgette in blokjes, 2 kleine kopjes rode linzen, 1 liter groentebouillon (of bio-
logische bouillonblokjes), een klein stukje verse rode peper (naar smaak, let 

op: het is snel te heet!), 1 tot 2 theelepels milde kerriepoeder, een snufje 
zeezout, 2 laurierblaadjes, wat versgemalen zwarte peper, olijfolie.
Fruit in de soeppan de uien, knoflook, het fijngesneden rode pepertje en 
winterwortel met kerriepoeder, zeezout en de laurierblaadjes. Giet ander-
halve liter bouillon erbij en breng zachtjes aan de kook. Als het geheel kookt, 
doe dan de rode linzen erin. Voeg de courgette en de paprika erbij en laat dit 

nog een kwartiertje zacht doorkoken. 

 Oriëntaalse pOmpOen-wOrtelsOep
je hebt nOdig 2 grote uien in stukken, 2 tenen knoflook in plakjes, 1 middelgrote 
biologische pompoen, 1½ liter groentebouillon (of biologische bouillonblokjes), 2 
winterwortelen in plakjes, 1 zoete aardappel (geschild en in blokjes), 1 appel in stukjes, 
2 eetlepels kerrieboemboe (zie ‘Smaakmakers’, pagina 172), 2 eetlepels pijnboompitten, 
peper en zout. 
Fruit in de soeppan de ui en de knoflook en laat ongeveer 5 minuten doorbakken. Voeg de 
groentebouillon toe en leg de gewassen pompoen in zijn geheel in de pan. Breng aan de kook 
en laat dit ongeveer 25 minuten zacht doorkoken totdat de pompoen zacht genoeg is om 
door te snijden. Haal de pompoen uit de pan, snijd deze doormidden en verwijder de pitten 
en draden. Snijd vervolgens de pompoen in stukken en doe deze weer terug in de pan. Voeg 
de zoete aardappel, de wortel, de appel en de kerrieboemboe erbij en laat nog 30 minuten 
zachtjes doorkoken. Pureer het geheel vervolgens met de staafmixer. Bak de pijnboompitten 

 rijstbUrger
je hebt nOdig 1 kop gepureerde gekookte rijst en 1 kop ongepureerde gekookte 
rijst of gekookte linzen of gekookte bonen. meng dit met 2 eieren, ½ kopje havermout 
(eventueel meer toevoegen als je de burger wat steviger wilt maken), ½ geraspte win-
terpeen, 1 fijngesnipperde ui en 1 teentje knoflook (geperst). breng op smaak met 
peper en zout. Laat het mengsel een halfuurtje staan zodat de havermout kan wellen. 
Hierdoor worden de burgers steviger. Bak de burger in een beetje kokosvet. 

 hambUrger
je hebt nOdig VOOr 4 bUrgers  400 gram rundergehakt, 1 ui 
(gesnipperd), peper en zout, ½ kop havermout, ½ geraspte courgette, 
½ geraspte winterwortel, handvol verse peterselie. Meng alles goed en 
vorm er burgers van. 

Tip hoe goedkoper het blikje tomatenblokjeS of pakje paSSata (gezeefde 
tomaten), Hoe mInder toeVoegIngen en dus des te beter. zorg In elk geVal dat er 

geen suIker Is toegeVoegd aan de tomaten.
  maak je een grote pan Van meer dan 5 lIter, doe dan de blIkjes/pakjes In 

VerHoudIng 1 op 2, dus per blIkje 2 pakken passata.

kort aan in een koekenpan en doe deze in de soep. Breng op smaak met peper en zout en 
eventueel nog wat extra kerrieboemboe.
Ik eet deze soep altijd met blokjes feta of (geraspte) geitenkaas die ik vooraf in mijn soepkop 
doe en waar ik dan vervolgens de soep overheen schep.

Burgers
Een burger is een ideaal ‘ding’ dat je zowel warm als koud goed kunt eten. Ook kun je ’m ge-
makkelijk meenemen en als lunch eten of invriezen als ‘noodmaaltijd’. 
Je kunt hem vegetarisch maken, van bijvoorbeeld rijst, bonen of linzen, of met gehakt. Belang-
rijk bij een burger is dat de smaak goed is en dat je hem mooi stevig maakt (hij moet goed 
binden zodat hij heel blijft bij het bakken). 
De smaak bepaal je door het toevoegen van verschillende combinaties smaakmakers zoals 
kruiden, notenpasta, sojasaus, gember, sambal en dergelijke. Je bindt het geheel door een ei 
(bij de vegetarische burgers) en havermout toe te voegen. Met verse, fijngesneden groente 
geef je het geheel een beetje luchtigheid.

Tip 
je kunt ook 

miniburgertjes 
maken. lekker als 
borrelhapje of voor 

mee naar 
school!

  recepten   
 

Tip 
je kunt ook prei en 

selderij (knol- en/of blad-
selderij) toevoegen. 

ook lekker met een klein 
snufje tijm en/of een 

paar naaldjes 
rozemarijn.
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Aan tafel!
heerlijke, eenVOUdige sUikerVrije maaltijden 
VOOr het hele gezin.

Een stamppot zonder aardappel, kan dat? Ja, dat kan! Hoewel aardappelen niet verboden zijn 
tijdens de Sugarchallenge, zijn er toch veel mensen die gevoelig zijn voor de enorme hoeveel-
heden zetmeel in aardappelen. 
Met als resultaat dat ze een uur na de maaltijd alweer trek hebben in eten. Persoonlijk eet ik 
bijna geen aardappel meer, maar ik ben wel gek op een lekkere winterse stamppot of oven-
schotel. Gelukkig zijn er heel veel mogelijkheden om ook zonder aardappel een lekkere 
stamppot of ovenschotel op tafel te zetten! Met name met knollen kun je heel goed stampen, 
maar ook witte bonen of kikkererwten lenen zich hiervoor heel goed. 

 pastinaakstamppOt met prei en makreel
je hebt nOdig 500 gram pastinaak, 2 preien, 2 gerookte makrelen, 2 stengels 
bosui, rucola, peper, zout en verse koriander.
Schil de pastinaak en snijd deze in stukken. Kook de pastinaak gaar in water. Maak de prei 
schoon en snijd deze in grove ringen. Voeg de prei toe aan de pastinaak. Maak de makreel 
schoon, verwijder het vel en de graten en snijd de vis in stukken. Zodra de groente gaar is, 
giet je deze af. Let op: bewaar het vocht! Stamp de pastinaak en de prei door elkaar. Schep de 
vis erdoor samen met de in ringetjes gesneden bosui. Schep tot slot de rucola door de 
stamppot en breng het geheel op smaak met peper, zout en verse koriander.

Glutenvrije quiche
Ik ben gek op quiche. Het is zowel koud als warm lekker, goed te serveren als borrelhapje en 
heel makkelijk om de laatste restanten groenten mee op te maken. 
Maar… hoe maak je nu een goed, suikervrij en glutenvrij basisdeeg? Na een beetje experi-
menteren hebben we een heerlijk deeg gemaakt, van kikkererwtenmeel. Je kunt dit meel 
kopen bij een goede toko of bij een biologische supermarkt. Mochten de gluten voor jou geen 
problemen opleveren, dan kun je in plaats van kikkererwtenmeel ook kiezen voor volkorenmeel 
of speltmeel. Of (heel lekker, maar niet doen tijdens jouw Sugarchallenge…) roomboterbla-
derdeeg. Dit basisdeeg kun je overigens ook prima gebruiken als bodem voor pizza!

 qUichedeeg basisrecept
je hebt nOdig 3 koffiekopjes kikkererwtenmeel (ongeveer 250 gram), 125 gram 
koude roomboter (let op: de verhouding meel en roomboter is altijd 2 delen meel, 1 
deel roomboter; houd daar rekening mee als je meer deeg wilt maken), 1 ei, een paar 
snufjes zout en een klein beetje koud water. 
Meng het kikkererwtenmeel, de roomboter, het ei en het zout door elkaar. Voeg druppelsge-
wijs een klein beetje water toe totdat het een bal wordt. Let op: de bal mag niet plakken. Als 
de bal plakt, voeg je nog wat kikkererwtenmeel toe. Laat dit deeg vervolgens een halfuurtje 
rusten in de koelkast. 

Stamppot zonder aardappel

 stamppOt pOmpOen met zOete aardappel, 
wOrtel en lamsVlees
je hebt nOdig 1 pompoen (ongeschild en zonder pitten), 300 gram wortel, 300 gram 
zoete aardappel (eventueel kun je de hoeveelheid aanpassen aan het aantal personen, 
kies dan een gelijke hoeveelheid wortel en aardappel), verse munt, groentebouillon, naar 
smaak een Spaans pepertje of een klein beetje sambal, lamskoteletjes.
Snijd alle groente in blokjes en kook ze gezamenlijk in een grote pan ongeveer een halfuur in 
de bouillon. Als alles lekker zacht is (ook het vel van de pompoen), giet het geheel dan af en 
bewaar het kookvocht. Stamp het geheel door elkaar en voeg eventueel nog wat kookvocht 
toe als de stamppot te droog is. Breng op smaak met vers gesneden munt, peper en zout. Je 
kunt deze zoete stamppot wat meer pit geven door er een fijngesneden pepertje of een klein 
beetje sambal doorheen te mengen. Bak of gril de lamskoteletjes en dien samen op.

  recepten   
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 qUicheVUllingen
• Quiche met ei, groente en kip hiervoor kun je allerlei soorten groenten gebruiken. 
Lekker zijn: bleekselderij, prei, wortel, champignon, broccoli, ui, tomaat en paprika. Snijd de 
groente in grove stukken en blancheer eventueel de hardere groente heel kort in kokend 
water. Kook de kipfilet kort in een beetje bouillon en snijd deze in grove stukken. Leg de 
groente en kipfiletstukken in de bakvorm en giet de saus eroverheen. Eventueel kun je voor 
het garneren nog wat grof gehakte peterselie over de taart strooien.
• Quiche met Spinazie en zalm laat 1 pak diepvriesspinazie ontdooien en goed 
uitlekken. Fruit ondertussen in de pan 1 rode paprika in stukjes, 1 uitje en 1 teentje knoflook 
en roer de spinazie daar doorheen. Laat heel even meebakken. Doe het mengsel in de bak-
vorm en leg daarop de verse zalm die je in grove stukken hebt gesneden. Verdeel daartussen 
plakjes tomaat en bestrooi met dille. Giet de saus eroverheen en laat bakken in de oven. 
• Quiche met ui en kerrie snijd 8 flinke uien in grove ringen. Bak deze in een klein 
beetje olie met een flinke eetlepel kerrie (je kunt hiervoor ook kerrieboemboe gebruiken, zie 
pagina 173) in de pan. Laat 10 minuten sudderen totdat ze zacht zijn. Leg de uien op de taart-
bodem en giet de quichesaus eroverheen.

Glutenvrije pizza margherita

 basisrecept glUtenVrij pizzadeeg
Een heerlijk, glutenvrij en eenvoudig pizzadeeg maak je als volgt:
je hebt nOdig 3 koffiekopjes kikkererwtenmeel (ongeveer 250 gram), een flinke 
scheut olijfolie, water en een theelepel zout. eventueel kun je nog wat italiaanse kruiden 
toevoegen aan het deeg.
Doe meel, olie en zout in de keukenmachine en voeg heel langzaam water toe totdat je ziet 
dat er zich een bal begint te vormen. Stop dan met het toevoegen van water. Kneed dit tot 
een mooie deegbal en laat het een halfuurtje rusten in de koelkast. Mocht je geen last heb-
ben van de gluten, dan kun je hier ook kiezen voor volkorenmeel of speltmeel. 

 basisrecept pizzasaUs
De meeste kant-en-klare pizzasauzen bevatten behoorlijk wat suiker of andere toevoegingen. 
Met dit recept maak je in een handomdraai je eigen verse pizzasaus. 
je hebt nOdig 1 flinke ui in grove stukken, 3 tenen knoflook in plakjes, 6 verse grote 
tomaten in grove stukken, 1 rode paprika in grote stukken, een blikje tomatenpuree, 
klein beetje bouillon, peper, zout en oregano. 
Doe de ui, knoflook, tomaten en rode paprika samen in een ovenschaal. Schenk hier een 
flinke scheut olie overheen en wat peper en zout. Laat het geheel een halfuurtje grillen in de 
oven op 180 graden. Haal vervolgens de schaal uit de oven en doe de groenten in een pan. 
Voeg de tomatenpuree toe en eventueel een klein beetje bouillon (niet te veel, in 
verband met de dikte van de saus). Laat het zachtjes een halfuur pruttelen en 
pureer met de staafmixer. Voeg oregano en andere kruiden toe naar smaak. 
Vervolgens kun je met de bodem en de saus alle pizzacombinaties maken 
die je maar wilt! Kies als garnering op de gebakken pizza voor een pluk 
rucola of snipper wat verse peterselie, oregano of basilicum eroverheen. 
Ook is het heerlijk om verse pesto te gebruiken. 

Bekleed een bakvorm met het deeg en leg onderop één of twee lepels havermout. Schep  
vervolgens de vulling in de bakvorm en giet de saus erover. Zet het geheel ongeveer 30 mi-
nuten in een voorverwarmde oven op 180 graden. 

 qUichesaUs basisrecept
Voor een goede quichesaus heb je nOdig 3 eieren, een klein beetje groentebouillon, 
peper en zout naar smaak. dit meng je door elkaar en giet je altijd als laatste over de 
quichevulling heen.

Ik ben gek op pizza! Het heeft alleen één enorm nadeel: als ik een pizza eet, dan heb ik er drie 
dagen buikpijn van. Tijd dus voor een gezonde variant! Met dit recept kun je uiteraard einde-
loos variëren.

Tip 
maak een grote 

pan vol en vries deze in 
handzame porties in als 

basis voor de pizza, 
pastasaus of 

tomatensoep!

  recepten   
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Roerbakken

 basisregels VOOr rOerbakken
• Snijd vooraf alle groenten.
• Blancheer eventueel heel kort de wat hardere groenten (denk hierbij aan wortel, broccoli, 
bloemkool, knolselderij en dergelijke).
• Zorg ervoor dat het vet waarin je bakt goed heet is voordat je de groenten erin doet. Het 
beste kun je daarom kiezen voor kokosvet; dit kan goed verhit worden zonder dat het veran-
dert in een giftige massa.
• Voeg vervolgens de smaakmakers toe, zoals een boemboe, tamari, knoflook of andere 
kruiden.
• Doe daarna de groenten in de pan, van hard naar zacht. Zo voorkom je dat de harde groenten 
nog niet gaar zijn en de zachtere groenten ‘tot snot’ gekookt worden.

 paksOi met rOde paprika, rUndVleesreepjes 
en tamari
je hebt nOdig 1 paksoi (gesneden), 1 rode paprika in reepjes, 1 teentje knoflook 
(fijngesneden), runderbiefstuk in kleine reepjes, een scheutje tamarisaus, 1 teentje 
fijngehakte gember, 1 fijngesneden uitje. 
Verhit de olie in de pan en bak daarin de ui, de knoflook en de gember kort aan. Voeg de 
paprika en biefstuk toe. Giet er een scheutje tamarisaus overheen en laat even doorbakken. 
Niet te lang want dan wordt de biefstuk te gaar. Voeg tot slot de gesneden paksoi toe en laat 
nog even meebakken. Zorg dat de paksoi knapperig blijft.

 kipcUrry met witte kOOl, kOkOs, rOzijnen 
en mangO
je hebt nOdig ¼ witte kool, zout, kerrie (of kerrieboemboe), 1 grote hand rozijnen 
(geweld in lauwwarm water), 1 mango (geschild en in blokjes), kokossnippers, kipfilet. 
Snijd de kipfilet in stukjes en marineer deze in de kerrieboemboe (zie ‘Smaakmakers’, pagina 
173) of maak een snelle marinade van een uitgeperst teentje knoflook, een theelepel kerrie-
poeder een flinke scheut olijfolie en een beetje tamari. Snijd de witte kool in hele dunne 
reepjes. Doe dit in een vergiet en giet er kokend water overheen uit de waterkoker. Strooi er 
vervolgens zout over en kneed dit even door. Laat het rustig uitlekken. Wel ondertussen de 
rozijnen in lauwwarm water. Verhit kokosvet in de pan en doe daar wat kerrie bij. Bak vervol-
gens de kipfilet even aan en voeg de witte kool toe. Laat samen nog even doorbakken. Voeg 
tot slot de rozijnen, mango en kokossnippers toe. Laat dit heel kort meebakken. 

 bOerenkOOl met walnOten en geitenkaas
je hebt nOdig 1 zak gesneden boerenkool, 1 uitje (gesneden), 2 teentjes 
knoflook (gesneden), walnoten en verse geitenkaas. 
Blancheer de boerenkool kort in kokend water. Verhit intussen het kokosvet in de 
pan en fruit daarin het uitje en de knoflook. Voeg de boerenkool toe en laat sa-
men even bakken. Als de boerenkool geslonken is, voeg je de walnoten (of 
kastanjes) toe. Roer tot slot de verse geitenkaas erdoor. Breng op smaak met 
peper en zout.

Tip Houd je nIet Van tomatensaus, vervang dan de tomaten door rode paprika 
en maak een paprIkasaus. ook kun je kIezen Voor een groene saus door courgette, uI 

en groene paprIka te gebruIken.

 pIzza Is perfect koud en Warm te eten. je kunt deze pIzza dan ook gebruIken als 
(meeneem)luncH, of maak kleIne mInIpIzza’s als borrelHapje of traktatIe!

 SuperSnelle SauS maak je door gebruIk te maken Van een pakje pomodorI tomaten 
samen met een uItje en een teentje knoflook.

Heb je weinig tijd om een gezonde maaltijd op tafel te zetten, ga dan eens experimenteren 
met roerbakken. Hiermee zet je in dezelfde tijd dat je moet wachten op een Chinese afhaal-
maaltijd een voedzame en gezonde maaltijd op tafel. Je lichaam is er blij mee!

  recepten   
 

Tip 
als je dit recept 

pittiger wilt maken, 
kies dan eens voor een 

blauwschimmelkaas 
in plaats van 
geitenkaas.
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Ovengerechten
 glUtenVrije grOentelasagne

De meeste lasagnebladen bevatten gluten. In de natuurwinkel zijn ook lasagnebladen te 
koop van rijstmeel of boekweitmeel. In plaats van lasagnebladen kun je heel goed gebruik-
maken van dunne plakken courgette en/of aubergine, die je in de lengte doorsnijdt. Leg de 
plakken op bakpapier op de bakplaat. Even insmeren met een heel klein beetje olie en zout en 
vervolgens in de oven grillen, en je alternatieve lasagnebladen zijn klaar. 
Met de vulling kun je natuurlijk alle kanten op. Je kunt de basis voor de tomatensaus 
gebruiken zoals deze bij de pizza margherita is beschreven (zie pagina 167). Daarnaast kun 
je ook een lekkere groentemix maken van verse spinazie die je bakt in de pan met een uitje 
en knoflook, of kies bijvoorbeeld voor een italiaanse roerbakmix. Eigenlijk kan er in deze 
lasagne van alles. 
Je kunt het geheel op smaak brengen door er wat verse pesto doorheen te mengen of door 
geitenkaas of noten te gebruiken. Ook tonijn, stukjes zalm of kipfilet kun je prima door de 
lasagne mengen. 
Je ‘bouwt’ de lasagne op door een laagje van het groentemengsel dat je hebt gemaakt in een 
ovenschaal te leggen. Verdeel hier een klein beetje geraspte geitenkaas overheen en leg 
daar een laag groentevellen op. Herhaal dit een aantal malen en eindig met een laagje saus 
en daaroverheen de kaas. Bak het geheel vervolgens een halfuur in de oven op 180 graden. 

 tOscaanse rUnderstOOFschOtel
je hebt nOdig olijfolie, 2 tenen knoflook, 1 tak verse rozemarijn (gehakt), 1 kruid-
nagel, 1 laurierblad, bouillon, 1 groot blik tomatenpuree, 750 gram riblappen (in 
dobbelstenen gesneden). 
Smoor de knoflook en rozemarijn in de olijfolie en voeg het vlees toe samen met de kruid-
nagel, laurier, peper en zout. Bak het vlees aan en voeg een scheut bouillon toe en de 
tomatenpuree. Meng door elkaar. Voeg vervolgens zoveel bouillon toe dat het net onder 
staat. Laat ongeveer 2 uur op laag vuur sudderen. Af en toe roeren, indien nodig nog wat 
vocht toevoegen.
Lekker met zilvervliesrijst en een frisse komkommersalade.

een heerlijke 
marinade is deze 

chermOUla-marinade
je hebt nOdig 1 bos koriander, ½ bos 

peterselie, 1 eetlepel geroosterd komijnzaad, 
1 eetlepel paprikapoeder, 1 theelepel cayenne-

poeder, ½ eetlepel fijngehakte verse gember, 
sap van 1 citroen, olijfolie. 

Voeg alle ingrediënten samen en pureer ze. 
Voeg op het laatst de olijfolie toe tot het 

een smeuïge massa is.

 mediterraan Vispakketje
Vis wil nog weleens uit elkaar vallen als je het gaat bakken of roerbakken. Ik maak er dan ook 
vaak een vispakketje van en doe dit in de oven. In de zomer kun je het uiteraard ook perfect 
op de barbecue garen. Kies voor een lekkere witte vis zoals koolvisfilet, zeewolf of kabeljauw. 
Ook een forel is heerlijk in een pakketje te bereiden. 
Het principe van een vispakketje is een stuk bakpapier met daarop een portie groente (denk 
aan fijngesneden wortel, prei, stukjes venkel, bosui) en een mootje vis dat je lekker marineert 
met een smaakmaker. Dit vouw je vervolgens goed dicht (let goed op dat er aan de zijkanten 
geen vocht uit kan lopen). Laat het pakketje een klein halfuurtje garen in de oven op 180 
graden of leg het op de barbecue. 

  recepten   
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 Verse kerriebOembOe
Deze basisboemboe is een supersmaakmaker! Je kunt ’m gebruiken voor roerbakschotels, 
om een oosterse twist te geven aan een quiche, om soep pittiger te maken of voor een ouder-
wetse pan met nasi of bami. Ook is het een geweldige marinade voor kip. Hij blijft in een 
afgesloten potje ongeveer één week houdbaar in de koelkast, maar je kunt ’m ook prima in-
vriezen in kleine porties. 
meng in de keUkenmachine 1 ui in grove stukken, 2 theelepels sambal, 3 tenen 
knoflook, 1 flinke eetlepel kerriepoeder (tip: haal goede kerriepoeder bij de toko, deze 
heeft veel meer smaak), 4 eetlepels tamari, 5 eetlepels zonnebloemolie, 2 theelepels 
ketoembar (gemalen koriander), 1 theelepel djahé (gemalen gemberwortel), 2 theele-
pels djinten (gemalen komijnzaad), 1 eetlepel citroensap.

 mayOnaise/knOFlOOksaUs
Helaas bevat ook de meeste mayonaise suiker. Maar… niet getreurd. Je kunt echt heel een-
voudig zelf mayonaise maken in een handomdraai. Bewaar ’m in een schoon jampotje in de 
koelkast. Hij is ongeveer twee weken houdbaar (maar meestal is ie ruim voor die tijd wel op).
je hebt nOdig VOOr 250 ml mayOnaise 1 eetlepel mosterd, 4 eetlepels azijn, 
1  ei en 1 eidooier, 200 ml zonnebloemolie, 50 ml olijfolie, zout naar smaak.
Splits 1 ei en doe de dooier samen met het hele ei en alle andere ingrediënten in een hoge 
mengkom. Plaats de staafmixer in de kom en trek deze langzaam omhoog. Je ziet dan de 
mayonaise ontstaan. 

 satésaUs
meng een klein scheutje water, 1 eetlepel kokosvet, 3-4 flinke eetlepels pindakaas, 
een klein beetje sambal, een klein beetje komijn, een teentje knoflook, een klein beetje 
korianderpoeder en een klein beetje sojasaus. Maak daar met de garde een vrij dunne 
saus van en laat deze op het vuur indikken. 

 pestO
meng VOOr deze zOmerse smaakmaker in de blender 2 bossen basili-
cum, 100 gram parmezaanse kaas, 2 eetlepels pijnboompitten (je kunt ook amandelen 
of walnoten nemen), 2 teentjes knoflook (uitgeperst) en een flinke scheut olijfolie. 

 tapenade
Tapenade wordt veelal gemaakt van olijven of gedroogde tomaten. Maar je kunt er bijvoor-
beeld ook geroosterde paprika voor gebruiken. Tapenade kun je gebruiken als dip bij de 
borrel, maar ook als smaakmaker in gerechten. 
• OlijVentapenade meng in de keukenmachine 1 fijngesneden uitje, 2-3 eetlepels 
olijven (kies voor de naturelvariant, zonder toevoegingen), 1 teentje knoflook en wat 
peper en zout.
• tOmatentapenade meng in de keukenmachine 2-3 eetlepels zongedroogde 

tomaten (het beste kun je hiervoor de gedroogde variant nemen en deze even 
weken; deze bevat namelijk geen suiker), 1 fijngesneden uitje, 1 teentje 

knoflook en wat peper en zout. 

Smaakmakers
ideaal Om je maaltijd mee aF te maken OF meer bOdy te geVen!
koken zonder suIker, betekent koken zonder de Vertrouwde 
pakjes, bakjes of zakjes. maar wat gebruIk je dan? Ik Heb een 
aantal smaakmakers Voor je Verzameld dIe je Heel eenVoudIg 
zelf kunt maken. als je HIer eenmaal aan gewend bent, ben je 
Voor eens en Voor altIjd klaar met de kant-en-klare poeders en 
mIxen!

Tip perS een teentje knoflook uit en voeg dit toe voor een heerlijke 
zachte knoflookSauS. ook kun je een kleIn scHeutje cItroensap toeVoegen 
Voor een Iets zuurdere smaak.Tip 

denk er ook eens 
aan om een beetje 

tapenade toe te voegen 
aan het quichedeeg of 

op de pizza!

  recepten   
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 kaasplankje
Uiteraard kun je ook kiezen voor een hartig dessert in de 
vorm van het welbekende kaasplankje. Experimen-
teer in dat geval eens met lekkere kaassoorten 
die je in een goede biologische winkel kunt 
kopen. Vermijd de koemelkkazen of kies 
in ieder geval voor overjarige, rauw-
melkse boerenkazen. Deze zijn over 
het algemeen beter te verteren.

Suikervrije 
              desserts

Er zijn voor- en tegenstanders 
van deze gewoonte, omdat 

het fruit volgens bepaalde voedingstheorieën zou kunnen gaan gisten. Persoonlijk merk ik 
daar weinig van. Het beste kun je dit voor jezelf uittesten. Uiteraard zijn er nog heel veel andere 
lekkere suikervrije desserts mogelijk! 

 VrUchtenijs en milkshakes
In vrijwel al het ijs zit een behoorlijke portie suiker; dit is nodig om het ijs smeuïg te maken en 
daarnaast geeft het een zoete smaak. Toch kun je prima ijs maken zonder suiker. 
wat je nOdig hebt is bevroren fruit (denk aan bananen en mango, maar ook kant-
en-klaar bevroren fruit dat je kunt kopen in de supermarkt – let wel even goed op of er suiker 
aan toegevoegd is). Dit fruit stop je in de blender en laat je even goed doorblenderen totdat 
het een romige massa is. Je kunt hiermee zo creatief zijn als je wilt; let er alleen wel op dat je 
stevige vruchten met waterige vruchten combineert in verband met de stevigheid van het ijs. 
Eventueel kun je er naar smaak nog wat kokosmelk, rijstmelk of amandelmelk aan toevoe-
gen of bijvoorbeeld kokossnippers. Hoe meer melk je toevoegt, des te meer je richting een 
milkshake gaat!

 krUidenbOter
Eenmaal gewend aan zelfgemaakte kruidenboter wil je niet meer anders! Het geheim van 
deze boter is heel veel peterselie!
je hebt nOdig 150-200 gram roomboter (het makkelijkste is het om grasboter te 
nemen op kamertemperatuur), een flinke portie peterselie eventueel aangevuld met 
andere verse keukenkruiden, peper en zout, 2 teentjes knoflook.
Zorg dat de roomboter zacht genoeg is om goed te kunnen mengen; zet ’m desnoods heel 
even in de oven totdat ie zacht is (let op: niet laten smelten!). Snijd de peterselie en andere 
verse kruiden fijn en pers de knoflookteentjes uit. Meng alles goed door elkaar en voeg naar 
smaak peper en zout toe. Even op laten stijven in de koelkast en smullen maar!

meestal stil ik mijn zOete trek na het eten met een stUkje 
Vers FrUit. op deze manIer Valt Het samen met Het andere eten 
en Heeft Het weInIg InVloed op de bloedsuIkerspIegel. 

 apple crUmble
Heerlijk als dessert, maar ook geweldig als ontbijt met bijvoorbeeld Griekse yoghurt is deze 
apple crumble. Je maakt ’m in een handomdraai, en: hij is glutenvrij!
je hebt nOdig 4 grote zoete appels, kaneel, 1 eetlepel kokossnippers, 150 gram 
amandelmeel, 150 gram havermout, een snufje zout, 50 gram kokosbloesemsuiker (of 
vruchtenmousse), 50 gram roomboter en 1 grote eetlepel kokosvet.
Smelt de roomboter en het kokosvet in een pannetje en weeg intussen het amandelmeel, de 
havermout en kokosbloesemsuiker af. Voeg de boter bij het afgewogen meel en roer snel 
door tot er een kruimeldeeg ontstaat. Laat het deeg even staan. 
Schil intussen de appels en snijd deze in blokjes. Strooi er ruim kaneel overheen en bestrooi 
met de kokossnippers. Doe het geheel in een ovenschaal en verdeel het deeg erover. Bak in 
ongeveer 20 minuten goudbruin in de oven op 180 graden. 

  recepten   
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Snoepen 
            en snaaien

  zelFgemaakte minibUrgertjes
Maak een basis volgens het recept van de burgers (zie pagina 163) en maak er miniburger-
tjes van. Je kunt er een heleboel tegelijk maken en porties invriezen! Lekker met een 
zelfgemaakte dip zoals guacamole, verse mayo of knoflooksaus (zie ‘Smaakmakers’, pagina 
172).

 blOkjes geitenkaas met abrikOzendip
Snijd blokjes van een stukje geitenkaas. Serveer deze met een abrikozendip die je maakt 
door 5 abrikozen in kleine stukjes te snijden, 15 minuten zachtjes te koken in een klein beetje 
water en vervolgens met de staafmixer fijn te malen. 

 gekOOkte eieren
Ideaal als tussendoortje is een gekookt ei. Ik heb er altijd een paar klaarliggen in de koelkast. 
Ook heel handig om een snelle sandwich mee te maken of snel door een groene salade te 
doen. 

 pittige nOten- en zadenmix
Heerlijk is het om noten en zaden (bijvoorbeeld pompoenpitten en zonnebloempitten) kort in 
de pan te roosteren met een scheutje tamarisaus. Eventueel kun je er nog een klein beetje 
zeezout overheen strooien.

Chocolaaaaa!
  basisrecept  sticky chOcOlate

Lekkere suikervrije chocolade kun je heel eenvoudig zelf maken. 
je hebt nOdig 250 gram vruchtenmousse (van bijvoorbeeld vijgen, abrikozen, 
dadels of rozijnen), 125 ml crème fraîche, mon chou of suikervrije rijstroom, 70 gram 
cacaopoeder, 75 gram kokosvet, 2 eetlepels kokossnippers, 4 eetlepels gehakte 
nootjes, 2 eetlepels kokosbloesemsuiker.
Maak de vruchtenmousse door de gedroogde vruchten van jouw keuze fijn te snijden 
en met een klein beetje water ongeveer 10 minuten door te koken tot ze zacht genoeg 
zijn om met de staafmixer te pureren. Smelt het kokosvet in een pannetje en voeg dit 
bij de mousse. Voeg alle overige ingrediënten erbij en doe de chocolade in kleine muf-
finvormpjes of een ijsblokjesvorm en leg dit in de koelkast. Laat het opstijven. Na 
ongeveer 2 uur kun je de chocolade eten. Wel bewaren in de koelkast!

VOOr bij de tV OF een gOed gesprek, VOOr die mOmenten dat 
je nOg wel wat lUst, Omdat je je VerVeelt OF gewOOn zin 
hebt in ‘iets’… Veel Van deze snoep- en snaaIlekkernIjen zIjn 
ook prIma gescHIkt om mee te geVen naar scHool. let erop dat 
je de zoetIgHeden goed combIneert met een eIwItportIe!

Tip  deze cHocolade Is ook HeerlIjk als je er kleIne stukjes (Verse) ananaS of 
aardbei doorHeen roert of Het sap en de rasp Van 1 sInaasappel.

  glUtenVrije sinaasappel-chOcOladebrOwnies
je hebt nOdig 300 gram vruchtenmousse van gedroogde abrikozen, 100 gram 
roomboter, 100 gram kokosvet, 100 gram cacaopoeder, 125 gram worteljulienne, 2 eieren, 
150 gram amandelmeel, 1 eetlepel wijnsteenbakpoeder, 125 ml crème fraîche of sui-
kervrije rijstroom, 100 gram gehakte walnoten, het sap van 2 sinaasappels en 1 eetlepel 
geraspte sinaasappelschil, een snufje zout.
Smelt de boter en het kokosvet in een pannetje. Maak vruchtenmousse door de gedroogde 
abrikozen in kleine stukjes te snijden en met een beetje water in 10 minuten zacht genoeg te 
koken en te pureren met de staafmixer. Doe hier het sinaasappelsap en de sinaasappelrasp 
bij. Meng vervolgens de vruchtenmousse met de eieren, crème fraîche en het vet goed door 
elkaar. Voeg het amandelmeel, de cacao, het zout en de bakpoeder toe en meng dit wederom 
goed door elkaar. Spatel de worteljulienne erdoor en doe het geheel in een bakvorm. Bak op 
175 graden in ongeveer 20 minuten gaar.

Tip 
als je de room 
weglaat zal de 

chocolade harder 
worden.

  recepten   
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Viermomenten
 appel-plaatkOek

je hebt nOdig (voor een kleine ovenbakplaat) 1 eetlepel wijnsteenbakpoeder, 150 
gram havervlokken, 175 gram volkorenmeel en 175 gram amandelmeel (of 350 gram 
volkorenmeel als je niet glutenvrij wilt of hoeft te bakken) , 4 grote appels (geschild en 
geraspt), 2 geprakte rijpe bananen, sap van 2 sinaasappels, 4 eetlepels kokosbloe-
semsuiker, 100 gram roomboter en 100 gram kokosvet, kaneel, kokossnippers, een 
snufje zout.
Smelt de roomboter en het kokosvet samen in een pannetje. Prak de bananen en meng deze 
met de havervlokken, kokosbloesemsuiker, amandelmeel, volkorenmeel, de bakpoeder, si-
naasappelsap, zout en de boter door elkaar totdat er een kruimelig deeg ontstaat. Leg de 
helft van het deeg in een bakvorm of op een bakplaat. Goed aandrukken! Verdeel vervolgens 
de geraspte appel over de bodem en strooi er lekker veel kaneel en de kokossnippers over-
heen. Verdeel het tweede deel van het deegmengsel over de appel. Bak ongeveer 30 minuten 
in een voorverwarmde oven op 180 graden. 

 chOcOlademarmercake
je hebt nOdig (basisrecept cake): 150 gram dadels in kleine stukjes gesneden, 150 
gram vijgen in kleine stukjes gesneden, 5 eieren, 150 gram roomboter en 150 gram 
kokosvet, sap van 2 sinaasappels, 400 gram speltmeel (voor een glutenvrije variant 
vervang je het speltmeel door 200 gram amandelmeel + 200 gram kastanjemeel), 150 
gram worteljulienne, 1 eetlepel wijnsteenbakpoeder, 100 gram abrikozen in kleine 
stukjes (geweekt), 3 eetlepels cacaopoeder.
Klop de roomboter samen met het kokosvet in de keukenmachine of met de mixer luchtig. 
Kook de dadels en vijgen in een klein beetje water in ongeveer 10 minuten zacht. Pureer dit 
met de staafmixer tot een zoete mousse. Voeg de vruchtenmousse bij de boter en mix dit 
goed door elkaar. Vet intussen een cakevorm in. Voeg er al kloppend de 5 eieren bij en voeg 
daarna het speltmeel toe. Voeg tot slot het sinaasappelsap en de stukjes abrikoos erbij en 
spatel de worteljulienne door het beslag. 
Meng 3 eetlepels cacaopoeder door de helft van het deeg. Doe het witte deeg in de cakevorm 
en doe daar overheen het chocoladedeeg. Bak ongeveer 1 uur op 180 graden. 

 VrUchtenmUFFins
Voeg aan het basiscakedeeg grof gehakte stukjes gedroogd fruit, kokossnippers en citroen-
rasp toe. Doe dit in cakevormpjes. Bak ongeveer 30 minuten op 180 graden.

 hartige cake OF mUFFins
je hebt nOdig 3 eieren, 150 gram volkoren speltmeel, 1 eetlepel bakpoeder, 100 
ml olie, 125 ml havermelk, 100 gram geraspte geitenkaas, ongeveer 250 gram vulling. 
dit meng je allemaal door elkaar en bak je 45 minuten in de oven op 180 graden.
tipS voor de vulling
• Geraspte wortel met walnoten en blauwe kaas.
• Fijngehakte champignons met een uitje en fetakaas; even voorbakken voordat je 
   dit toevoegt.
• Olijven, zongedroogde tomaten, courgette en Italiaanse kruiden.

 pasteitje met pestO en Fetakaas
Lekker als traktatie, maar ook heel handig om mee te nemen als lunch of om te eten als diner 
met een frisse salade. 
je hebt nOdig 3 koffiekopjes kikkererwtenmeel (ongeveer 250 gram), 125 gram 
koude roomboter (let op: de verhouding meel en roomboter is altijd 2 delen meel op 1 
deel roomboter; houd daar rekening mee als je meer deeg wilt maken), 1 ei, een paar 
snufjes zout en een klein beetje koud water. heel lekker is het om wat verse peterselie 
of koriander aan het deeg toe te voegen.
Meng het kikkererwtenmeel, de roomboter, het ei en het zout door elkaar. Voeg druppelsge-
wijs een klein beetje water toe totdat het een bal wordt. Let op: de bal mag niet plakken. Als 
de bal plakt, voeg je nog wat kikkererwtenmeel toe. Laat dit deeg vervolgens een halfuurtje 
rusten in de koelkast. 
Maak ondertussen het vulmengsel door verse pesto en blokjes schapen-fetakaas met elkaar 
te mengen in een kom. Rol het deeg uit en snijd vierkantjes of rondjes eruit die groot genoeg 
zijn om dubbelgevouwen te worden met wat vulling erin. Leg een flinke eetlepel in het midden, 
vouw vervolgens dubbel. Zet het geheel ongeveer 30 minuten in een voorverwarmde oven 
op 180 graden.

  recepten   
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Suikervrije drankjes

 icetea Zet een pot sterke vruchtenthee en laat deze afkoelen in een glazen sapkan. 
Voeg hier naar smaak een paar schijfjes sinaasappel of citroen aan toe (niet te veel!) en een 
tak verse munt. Serveer met ijsklontjes.

 Frisse mUntdrank Neem een kan met koud water en voeg daar een paar flinke 
takken verse munt, een paar schijven citroen en eventueel een tak citroenmelisse aan toe. Laat 
even trekken en serveer met ijsklontjes.

 pittige gemberthee met kaneel Neem een thermoskan en vul deze 
met gekookt water. Voeg hier een paar stukjes gember aan toe en een stokje kaneel. Even 
laten trekken en je hebt een heerlijke verwarmende drank. 

 FrUitwater Voeg aan een kan met water een handje gojibessen of ander gedroogd 
fruit toe. Pas wel op dat je het niet te zoet maakt. Eigenlijk moet er net genoeg in zodat je een 
klein beetje smaak proeft.
 

 sUikerVrije chOcOlademelk Vooral in de winter ben ik gek op cho-
colademelk, maar als er ergens veel suiker in zit… Daarom ben ik heel blij met deze suikervrije 
variant, die ik maak van een flinke kop rijstmelk, 1 flinke eetlepel cacao en 1 theelepel kokos-
bloesemsuiker.  Breng de rijstmelk  aan de kook en maak in een mok lekker ouderwets een 
papje van de cacao, kokosbloesemsuiker en een paar druppels water. Goed roeren totdat 
alles is opgelost. Voeg vervolgens de gekookte melk erbij en roer goed door. Lekker met een 
flinke toef suikervrije slagroom!

 kOkOswater Vers kokoswater uit een kokosnoot is natuurlijk het summum, maar 
dat is vaak nogal een gedoe. Daarom koop ik meestal kokoswater in de natuurwinkel. Kies 
voor de naturelvariant zonder toegevoegde suiker of smaakjes. 

alhOewel water en (krUiden)thee de allerbeste sUiker-
Vrije Opties zijn, krijg ik regelmatig Vragen Van mensen 
OF er nOg iets anders mOgelijk is… jawel Hoor!

     Tip
           drink ’m 
   ijskoud!

  recepten   
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Dankwoord

En dan te bedenken dat het 
allemaal begonnen is met een 
grapje… Ik kan alleen maar 
ontzettend dankbaar zijn voor 

wat er allemaal gebeurt; ik hoop oprecht dat dit boek veel mensen zal bereiken en zal inspi-
reren om (weer) een stapje te zetten in de richting van een gezonde(re) suikervrije leefstijl. 
Het is de hoogste tijd dat we weer zelf de verantwoordelijkheid durven te nemen voor ons 
eigen lichaam. Dat we ons geboorterecht op een gezond en energiek lichaam claimen, zodat 
we het leven kunnen leven waarvoor we in de wieg zijn gelegd. In liefde, gezondheid en vol 
energie, sámen met de mensen om ons heen. Het is de hoogste tijd om wakker te worden uit 
onze massale ‘suikerhypnose’, een hypnose die zorgt voor angst, schaarste, pijn en verdriet 
en die veel mensen in haar greep houdt en belet om de grootste versie van zichzelf te leven. 
Dat is mijn droom en ik ben dan ook meer dan gelukkig met het boek dat hier nu is ontstaan. 
Zonder alle fantastische, bijzondere en kundige mensen om me heen, die me hebben aange-
moedigd, geïnspireerd en die bovenal in mij bleven geloven op de momenten dat ik het 
vertrouwen in mezelf even kwijt was, was me dit echt nooit gelukt. ‘Teamwork makes the 
dream work’, het is zo waar! Ik wil iedereen die op wat voor manier dan ook een rol heeft 
gespeeld bij de totstandkoming van dit boek, ontzettend bedanken. 

een aantal mensen wIl Ik daarIn tocH graag naar Voren Halen. zonder 
Hun onopHoudelIjke support en Vooral Vertrouwen In mIj was dIt 
boek er nooIt gekomen.

 Allereerst Batti, degene waarmee het allemaal is begonnen; samen zijn we gestart met de 
allereerste Sugarchallenge. Dank voor je support, hulp en enorme enthousiasme!

 Henny, mijn steun en toeverlaat en beste vriendin. Hoe vaak jij wel niet ‘komt wel goed 
schatje’ tegen me hebt gezegd… En inderdaad, het is goed gekomen, schatje. Dank dat je er 
bent. 

 Gertie, dank voor jouw vriendschap, alle telefoongesprekken, de brainstormsessies, wijze 
woorden, liefde, input en jouw rotsvaste, onwankelbare vertrouwen in mij. Ik hoop dat we nog 
heel lang zullen samenwerken!

 Wilfried, dank voor al jouw wijze adviezen, zakelijke coaching, meedenken en vertrouwen 
in dit avontuur, dit is voor mij echt van onschatbare waarde geweest!

 Marjolein Dubbers, dank voor jouw prachtige voorwoord en ontzettende draagkracht van 
de Sugarchallenge. Heerlijk om met jou te mogen samenwerken.

 Ralph Moorman, ik ben er trots op om deel uit te mogen maken van jouw netwerk met 
zoveel gepassioneerde, geweldige ‘gezondheidsridders’. Dank voor je steun, support en hulp 
bij de totstandkoming van dit boek.

 Astrid Becks-te Winkel, een geweldige, ongelooflijk vakkundige en vooral ontzettend lieve 
collega en vriendin. Dank voor jouw support, ondersteuning en bijdragen!

 Richard de Leth, medestrijder voor een gezondere maatschappij. Dank voor je waardevolle 
input voor dit boek!

 Marck Hofmeester, dank je voor jouw hulp en creatieve bijdragen in het receptengedeelte 
van het boek. Koken met jou is één groot magisch avontuur vol smaak en kleur!

Tot slot wil ik alle Sugarchallengers bedanken voor het aangaan van hun persoonlijke Sugar-
challenge en daarmee voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld. Ik hoop dat de groep 
zal blijven doorgroeien en dat we gezamenlijk een enorme suikervrije revolutie ontketenen!

Carola

een jaar geleden had ik niet kUnnen bedenken dat ik Op dit 
mOment, één dag VOOr mijn Verjaardag, het dankwOOrd 
zOU schrijVen VOOr mijn allereerste bOek. al sInds Ik kan 
scHrIjVen droom Ik HIerVan, en nu Is Het zoVer.
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Over de 
                         auteur

Carola van Bemmelen is Nederlands eerste Sugar Addiction coach. Zij heeft vele nationale 
en internationale trainingen, opleidingen en seminars gevolgd over voeding, gezondheid, 
coaching en persoonlijke ontwikkeling. Deze kennis, gecombineerd met haar persoonlijke 
ervaringen, opgedaan tijdens het afkicken van haar eigen suikerverslaving, gebruikt zij om 
haar cliënten op haar eigen, unieke wijze te helpen om suikervrij te worden. Zo bereiken én 
behouden zij een gezond, energiek lichaam en een blijvend gezond gewicht. 

Websites
Op basis van alle reacties, ervaringen en resultaten van de honderden cliënten die zij inmiddels 
heeft begeleid heeft Carola de Sugarchallengeprogramma’s ontwikkeld. Eenvoudige program-
ma’s die al duizenden mensen hebben geholpen om hun bloedsuikerspiegel blijvend in balans 
te brengen en hierdoor:

 moeiteloos en zonder honger af te kicken van hun suikerverslaving
 lekkerder in hun vel te zitten
 meer energie te krijgen
 een betere gezondheid te ervaren
 hun gezonde gewicht te bereiken én behouden.

Carola geeft op aanvraag trainingen, workshops en lezingen voor een breed publiek.

op de sugarcHallengewebsIte (www.sUgarchallenge.nl) VInd je 
uItgebreIde InformatIe oVer alle mogelIjkHeden.

De praktijk is de beste theorie…
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groentelasagne   171
pizza   167
glycering   72
glycogeen   78
glykemische index (GI)   49, 57, 58

glykemische lading (GL)   57, 58
groeihormoon (HGH)   70, 82
groentelasagne, glutenvrije   171
groenten   40, 60, 66, 101, 104, 105, 112, 128, 131

haaruitval   108
haarvaten   73, 82
halvajam   116
halvarine   107, 117, 133
hart   28, 73
hart- en vaatziekten   16, 43, 53, 62, 70, 72, 73, 75, 78, 81, 102, 
107, 117
hartaanval   75
Hartstichting   73, 75, 106
hersenen, tweede   63
hersentumoren   46
HGH (groeihormoon)   70
High Fructose Corn Syrup   78
honger   13, 36, 56, 69, 70, 77, 90, 91, 105, 106, 114, 120, 152, 
154, 187
-aanval   86, 115, 126
-gevoel   36, 46, 57, 69, 109, 114, 147
-gevoelens   104, 107, 121
-hormoon   69
-pieken   141
-signaal   69, 116
honing   44, 57, 58, 78, 105, 141, 142, 147
hoofdpijn   46, 67, 82, 86, 92, 110, 116, 139, 147
hooikoorts   134
hormoonhuishouding   28, 42, 62, 68, 70, 83, 102
hormoonproductie   56, 103
houdbaarheidsdatum   35, 137
huid, stralende   39
hyperactiviteit   80, 116
hyperinsulinemie   71
hypoglykemie   67, 80

ijzer   49
ik kies bewust-logo   129
immuuncellen   63
immuunsysteem   42, 62, 63, 66, 67, 80, 107, 117



190 191

ingrediënten
kunstmatige -   31
-lijst   137
instantaandacht   38
instantliefde   19, 27
instantvervanger   19
insuline   46, 68-72, 80, 81, 90, 91, 116-118, 126
-gevoelig   81, 117
-receptoren   71
interne communicatie   36, 37
invertsuiker  42

jicht   82

kalium   49
kandijsuiker   42
kanker   9, 16, 46, 53, 80, 83, 102, 107, 117
-cellen   63, 80, 133
dikkedarm-   53
 
karamel   42
keukenkastje, suikervrij   128, 143
kilo’s, overtollige   26, 39
kindervoeding   18
kleurstoffen   34, 36, 101, 117
klieren   68
koffie   28, 34, 102, 110, 114, 118, 127, 133
kokos
-bloesemsuiker    49, 126, 128, 147
-vet   107, 112, 128, 131, 133, 147
-water   133
koolhydraathoudende producten    55
koolhydraten   55-57, 65, 66, 71, 76, 77, 79, 88-92, 
102-108,  115, 127, 152 
essentiële    104-106
langzame   55, 104, 105, 152
snelle   55, 56, 69, 71, 75, 77, 79, 90, 91, 105, 132, 
152
kristalsuiker   42
kruidenmixen   131, 135
kunstmatige 

ingrediënten   31
toevoegingen  31
vulstoffen   36
zoetstoffen   46
lactase  134
lactose   58, 134, 135
leefstijl   50, 70, 93, 145, 184
leegte   10, 20, 25, 38
lekkernijen   52, 126, 176
leptine   91
let op vet-campagne   55, 106, 113, 119
levensstijl, suikervrije   123
levensverwachting   53
levercirrose   43
levertumoren   43
leververvetting   43, 78, 133
non-alcoholische -   43, 78
libidoproblemen   67, 108
lichaam, slank   68
lichaamscellen   27, 71, 107, 108
lichaamsprocessen   37, 68, 76, 103
lichaamsvreemde stoffen   102
light
-frisdrank   118, 119, 133, 142
-producten   46, 54, 106, 114, 125, 142
longemfyseem   81
love handles   91
lucuma   49
lunchrecepten   156 

maag   64, 91, 117
-kanker   80
-klachten   67, 116
maaltijden voor het gezin, recepten   164
maand, suikervrije   123, 124
maatschappij, mannelijke   21   
magnesium   80, 90, 92
maïs   35, 131, 134
-stroop   44, 45
malt   42
maltodextrine   42, 45, 117

maltose   45
mannelijke energie   20, 21
maple syrup    44
margarine   35, 106, 107, 117, 133
marketing   17, 25, 37
medicijnen   16, 17, 44, 46, 53, 54, 78, 79, 
132
cholesterolverlagende   7, 56
melasse   41, 42, 44
melatonine   70, 92
melk   18, 34-36, 61, 134 
-producten   134
menstruatiecyclus   92
mesquitepoeder   49
mineraalbalans   80
mineraalvoorraden   20, 42
mineralen   13, 42, 49, 62, 90, 102, 103, 111, 
116, 130, 135
-supplement   112, 141
moe en futloos zijn   87
moeilijke stoelgang   110, 115
mondgevoel   120
monosodiumglutamaat (MSG)   117
mooimakers   40
moutstroop   45
multiple sclerose (MS)   81

nachtelijke eetbuien   92
nachtrust   63, 70, 92
natuurlijke suikers   41, 43, 44, 116, 126, 127, 
133, 141
natuurlijke vruchtensuikers   116
neurotransmitters   63, 88
nieren   66, 82
nierziekten   82
non-alcoholische leververvetting   43, 78
nutriënten   103
nutteloosheid   26

obesitas   9, 62
-epidemie   53
oerdieet   101

oerinstinct   22
oermens   101
oersuiker   44, 147
oestrogeen   82, 92, 107
oligofructose   49
olijfolie   107, 112, 128, 133, 145
omega-6-vetten   135
onbewerkte voeding   40, 130
onrust   87, 92
ontbijt, recepten voor het   152
ontbijtkoek   34, 103, 104, 125
ontgiftingsverschijnselen   139, 140
ontlasting   64
ontstekingen   43, 55, 67, 77-79, 107
ontwenningsverschijnselen   86
onverzadigde vetten   107
oorsuizingen   46
opiaten   134
opvoeding   24
orgaanvlees   132
organen   36, 56, 67, 68, 73, 100, 103
osteoporose   81, 107
ouderdomsdiabetes    71
ouderdomskwaaltjes   70, 121
ouderdomssuiker   71
ouderdomsziekten   83
ovengerechten, recepten voor   171
overgangsklachten   9
overgewicht   13, 16, 26, 52-54, 70, 81, 83, 91, 102, 
106, 113, 119
overlevingsmechanisme    69, 87
overtollige kilo’s    26, 39
overtuigingen   94-97, 100
oxidatieve stress   82

palmsuiker   48, 49, 128
parasieten   63
Parkinson, ziekte van   82
PDD-NOS   102
pepmiddel   27 
pizza, glutenvrije   167
premenstrueel syndroom (PMS)   82, 92

-klachten   92  
producten, koolhydraathoudende   55

raffineren   41
recepten
 burgers   163
 chocolade   177
 desserts, suikervrije   174
 drankjes, suikervrije   180
 lunch   156
 maaltijden voor het hele gezin   164
 ontbijt   152
ovengerechten   171
 roerbakgerechten   168
 salades   159
 smaakmakers   172
 snoepen en snaaien   176
 soepen   161
 spreads en smeersels voor op brood   156
 zoet en hartig gebak   178
rietsuiker   42, 44, 141
ruwe -   44, 141
rijststroop   44, 45
bruine -   45
roerbakken, basisregels voor   168
roerbakgerechten, recepten voor    168
roken   10, 18, 27, 53, 62
roofbouw   20
roomboter   107, 112, 117, 128, 133
ruwe rietsuiker   44, 141

sacharose   42
salades, recepten voor   159
sandwichspread   119
schijf van vijf   34
schimmelgroei   66
schimmels   65, 66, 130
schimmelvorming   65, 91
serotonine   88, 92, 152
-spiegel   88
-tekort   88
slaap   13, 28

-behoefte   67, 139
-hormoon   92
-problemen   67
slagaderen   73
slank lichaam   68
slank zijn   26
slimme combinaties   56
slokdarm   64
smaak
-makers   34, 36, 40, 150, 172
-papillen   40, 91
-sensaties   40
-versterkers   34, 36, 101, 117, 119, 
135
smeerkaas   116
smoothie   104, 114, 126, 131, 142, 
147
snaaien   88, 89, 107, 151, 176
snel-klaarproducten   54
snoep   18, 27, 31, 34, 36, 54, 104, 126, 
127, 129, 142
snoepen   47, 72, 147, 151, 176
snoepen en snaaien, recepten voor   
176
snoep-en-snaai-aanvallen   152
soep, recepten voor   161
sorbitol   126
spataderen   81
speltstroop   44
spieren   56, 63, 67, 103
spiermassa
afbreken   68
opbouwen    68
spierpijn   92, 110
spierweefsel   56
spijsvertering   49, 64, 104
spijsverteringskanaal   64
spijsverteringsproblemen   66, 80
spijsverteringsproces   130
spijsverteringsstelsel   64
splenda   47
spreads en smeersels voor op brood   
156
sporten   37, 62, 105, 106, 110, 125, 
140, 144
staar   72, 81
stemmingswisselingen   13, 27, 83, 87, 
92



stevia   48, 126-128, 147
-extract    48
-plant   48
-poeder   48
stevioside   48
stoelgang, moeilijke   110, 115
stoffen, lichaamsvreemde   102
stralende huid   39
stress   28, 62, 63, 65, 77, 130, 144
chronische -   38
oxidatieve -   82
stresshormonen   70, 76, 132
sucralose   47, 126
sucranaat   44
sucrose   42, 58
sufheid   81
sugar addiction test   87
Sugarchallenge   11, 12, 28, 44, 48, 72, 93, 122-
124, 126, 139, 141, 142 144-146, 164, 165 
-programma’s   120, 122, 139
suiker
-bom   38, 116
bruine -   44, 141, 147
-consumptie   64, 68, 71, 75, 80, 123, 126
figuurlijke -   16, 17, 38
geraffineerde -    41-43, 147
letterlijke -   17, 38
-moleculen   72, 81
-moment   147
natuurlijke -   41, 43, 44, 116, 126, 127, 133, 141
-spiraal   70, 89
-stroop   41, 45
-verslaving   9, 12, 16, 86, 87, 96, 121, 126
afkicken   93, 123
symptomen   87
-vervangers   41, 46, 48, 49, 126
witte - 44, 45, 126
suikervrije 
chocolade, recept voor   177
desserts   174
levensstijl   123
maand   123, 124

supermarkt   34, 36, 40, 130, 135, 136
suikervrij shoppen in de -   129
-marktvoeding   35
symptoombestrijding    54

tafelsuiker   42
tandvleesaandoeningen   81, 83
tarwe   34-36
-stroop   44, 45
textuurverbeteraar   45
thee   34, 110, 118, 119, 127, 133, 145
gemberthee   150
toevoegingen
chemische -    90, 114, 138
kunstmatige -   31
toxines   66
toxische afvalstoffen   66
traktatie  147, 168, 179
transvetten   107
triglyceriden   78, 80
trillerig gevoel   69
trombose   72
troosteten   27
tussendoortjes   34, 36, 54, 70, 117, 
125, 144, 155, 176
tweede hersenen   63

uiterlijk   40

vanillesuiker   42
varkensvlees   132
verbinding met jezelf   19, 38, 39
verdoofd   39
verhoogde vetopslag   46, 56
verkoopcijfers   35
verleiding   19, 31, 123, 126, 144
veroudering, vroegtijdige   80
verouderingshormoon   70
verouderingsproces   39, 70, 81, 130
verslavingen, algemeen   11, 93
verstand   37, 46
verveling   26-28, 144

vervulling   26
verzadigde vetten   73, 75, 76, 103, 107, 117, 135
verzadigingshormoon   91
vetcellen, aanmaak   68
vetopslag
-hormoon    68, 70, 116
verhoogde -   46, 56
vetreserve   56
vetten
essentiële -   106
gehydrogeneerde -   107
gezonde -   55, 91, 107, 155
onverzadigde -   107
verzadigde -   73, 75, 76, 103, 107, 117, 135
vetverbranding   68, 71
vetverbrandingsmodus   107
vetvervanger   45
vetzuren   117
vezels   42, 43, 49, 90, 104, 115, 120
viermomenten    178
virussen   63, 76
visolie   107, 112
vitamine D   76, 112
vitamines   42, 49, 65, 102, 103, 111
chemische -   11  
vochthuishouding   62
voeding   11, 20, 35-38, 40, 56
bewerkte -   40, 101, 130
biologische -   31, 130
cholesterolhoudende -   73, 75, 76, 132
onbewerkte -   40, 130
Voedingscentrum   34
voedingsindustrie   10, 45, 52
voedingsmiddelen   11, 44, 48, 54
voedingsplan   29
voedingsstoffen   35, 36, 38, 41, 43, 45, 48
voedingssupplementen   46
voedingsvezels   49
voedingswaarde   49
voedsel
-inname   83

-scheiding   64
voorraad
-depots   152
-kasten   31, 56
vroegtijdige veroudering   80
vrouwelijke energie   10, 20, 21
vruchtensappen   54, 78, 103, 104, 119, 127, 131, 147, 152
vruchtensuiker   43, 78, 116
natuurlijke   116
vulmiddel   38, 45
vulstoffen, kunstmatige   36

waterhuishouding   68
weefselelasticiteit   80
weefsels   6, 108
welvaartsziekten   16, 53, 77, 106
wheat syrup   44
witte suiker   44, 45, 126

xylitol   47

yakonsiroop   49, 126, 147, 155

zenuwstelsel   46, 68, 102, 111, 116
zoethoudertje   18, 27
zoetigheid   9, 18, 27, 87, 89
zoetmiddel   44, 58, 141
zoetstoffen   41, 45-49, 104, 114-116, 118, 120, 125, 128, 
133, 141
chemische -   125
kunstmatige -   46
zuiveldrankjes   54, 103, 115, 142
zuurgraad   42, 62
zwangerschapsvergiftiging  81

RECEPTENREGISTER

ontbijt
Griekse yoghurt met fruit en noten   154
havermoutpap met dadels   152
ontbijtrepen met zaden, pitten en gedroogd fruit  155
sandwich met een vers gekookt eitje en avocadomousse    153
sandwich met verse geitenkaas, komkommer en rucola   154
wentelteefjes met banaan en geitenroomkaas   156

lunch
burgers   163
hamburger   163
rijstburger   163
groenteomelet   159
spreads en smeersels voor op brood  156 
hummus   156
sandwichspread   157
guacamole   157
filet americain   158
tosti met geitenkaas en pesto   
salades   159
basisrecept voor dressing   160
gerookte-makreelsalade met appel   159
tonijnsalade   159
witlofsalade met banaan, ei en tijm   159
soepen   161
groentebouillon   161
Jeanettes linzensoep   161
oriëntaalse pompoen-wortelsoep   161
Toscaanse tomatensoep   161

maaltijden voor het hele gezin   164
glutenvrije pizza margherita   167
basisrecept glutenvrij pizzadeeg   167
basisrecept pizzasaus   167
glutenvrije quiche   165
quichedeeg basisrecept   165
quichesaus basisrecept   166
quichevullingen   166
ovengerechten   171
glutenvrije groentelasagne   171
Toscaanse runderstoofschotel   171
roerbakgerechten   168
paksoi met rode paprika, rundvleesreepjes en tamari   169
kipcurry met witte kool, kokos, rozijnen en mango   169
boerenkool met walnoten en geitenkaas   169
mediterraan vispakketje   170
stamppotten zonder aardappel  164
pastinaakstamppot met prei en makreel   164
stamppot pompoen met zoete aardappel, wortel en lams-
vlees   165

desserts   174
apple crumble   175


