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Alles al geprobeerd? 
Deze 5 fouten voorkomen dat je strakker in je vel 

komt te zitten en wat je daaraan kan doen. 
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#1 Diëten werkt niet
Je lichaam is een pracht van een creatie dat zich heel goed naar omstandigheden kan 

aanpassen. Als je calorie inname drastisch veranderd zal je lichaam hier naar aanpassen. 
In meest gunstige omstandigheden zal je vet als energie gebruiken en vetmassa verliezen. 
Maar dit is vaak niet het geval en wordt je alleen maar vetter. Je metabolisme( energie 
omzet van je lichaam) wordt vertraagd. Hierdoor verbruik je minder energie in rust en 
slaat overtollige energie uit voeding weer op als vet. 

Oplossing 
Door je lichaam regelmatig van voeding te voorzien houdt je je energie hoog. 

Probeer 6 x per dag te eten. Start je dag met een eiwitrijk ontbijt bijvoorbeeld een bak 
kwark. Daarnaast wil je wat gezonde vetten toevoegen in de vorm van ongebrande 
(rauwe) noten. Om je ontbijt compleet te maken neem je nog wat rauwkost ernaast; 
komkommer, wortel, paprika etc. Je tweede maaltijd nuttig je 3 uur later in de vorm van 
een snack bijvoorbeeld een stuk fruit en groot glas water ernaast. Je lunch maak je een 
gemengde salade met kip en een eetlepel olijf olie. Drie uur later een tweede koolhydraat 
bijvoorbeeld een bakje yoghurt met wat ongezoet meusli of granola. Diner in de vorm van 
groenten en vlees. Voorkeur gaat uit naar mager vlees, vette vis of gevolgelte.  Wegen is 
niet nodig, want je porties grootte vergelijk je met je handen:

Eiwit.             1 vuist (ter grootte van één gesloten hand)
Groenten.      2 vuisten
Vet.                 1 duimmuis, eetlepel olie of handje noten 
Koolhydraat 1 vuist 
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#2 Je eet teveel gefabriceerde voeding
Als jou voedingspatroon veelal uit verpakte voeding bestaat dan is de kans groot dat 

je veel koolhydraten binnen krijgt en met name toegevoegde suikers. Veel gefabriceerde 
voeding is gemaakt om lekker te zijn zodat je meer en vaker eet. Daarnaast heeft het niet 
veel meer met voeding te maken, want als er meer dan 3 ingrediënten in de het 
voedingsmiddel zit  kan dat niet veel goeds betekenen. Veelal verdikking middelen, 
kunstmatige smaak- en kleurstoffen, glucosestroop, zoetstoffen etc etc. 

Oplossing
Door verpakte voeding te vermijden. Haal je vlees bij de slager en groenten bij de 

groenteboer. Eet producten die zo natuurlijk mogelijk zijn. Alles wat rent, zwemt, vliegt je 
zelf kan plukken of opgraven is toegestaan. Of wel je eten moet uit een ingrediënt bestaan. 
Vermijdt geraffineerde en toegevoegde suikers. 
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#3 Je neemt niet voldoende tijd voor je maaltijden
Als je niet de tijd neemt om verse producten aan te schaffen, te bereiden en zittend 

aan tafel te nuttigen gaat het veelal fout.  Snelle keuzes; magnetron- en of bezorg 
maaltijden nemen de overhand. Even snel opwarmen en dan zittend voor de televisie 
eten. 

Oplossing
Plan je maaltijden een aantal dagen van te voren. Maak een lijst van ingrediënten per 

voedingsgroep en gebruik deze om boodschappen te doen. Heb je een drukke dag dan 
bereidt je je maaltijden de dag van te voren voor en neem het in bakjes mee. Ga aan tafel 
zitten en kauw op je eten tot dat je het kan drinken. Neem de tijd voor je maaltijd zodat je 
bewust bent van wat je eet en gegeten hebt. Drink niets tijdens je maaltijd om te 
voorkomen dat je niet goed kauwt en je voeding wegspoelt. 
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#4 Je voedingsstoffen worden niet voldoende 
opgenomen. 

Door diverse voedingsmiddelen gelijktijdig te eten worden deze niet optimaal 
verteerd. Eiwitten worden goed verteerd in een zure omgeving van je maag maar 
koolhydraten niet. Deze worden door aanmaak van enzymen afgebroken en die enzymen 
remmen je maagzuur. Zodoende blijven voedingsmiddelen in je maag liggen, welke een 
opgeblazen gevoel geven. Iedereen heeft het wel eens ervaren bijvoorbeeld na een kerst 
maaltijd dat je uit elkaar ploft en de bovenste knoop van je broek open zet. 

Oplossing
Door je voeding in groepen te scheiden en gestructureerd tot je te nemen neem je 

beter voedingsstoffen op. Voorbeeld van de gescheiden voedingsgroepen en structuur als 
hierboven beschreven onder diëten werkt niet. 
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#5 Je beweegt te weinig en/of niet effectief genoeg. 
Uit onderzoek is gebleken. Dat Nederlanders veruit het langst per dag zitten in 

Europa. Zo’n 8 uur per dag gemiddeld. Daarnaast wordt er niet tot weinig bewogen of 
gesport. Tevens sporten velen niet effectief en blijven langdurige resultaten uit. 

Oplossing
Probeer kleine aanpassingen te maken en er gewoontes van te maken. Na de 

maaltijd tien minuten wandelen. Je collega’s opzoeken i.p.v. mailen. Krachttraining 
verkiezen boven cardio om spieren te kweken, want die verbruiken veel energie in rust. 
Door teveel langdurige cardio te doen zal je juist spiermassa verliezen, omdat je lichaam 
efficiënt wil worden in lang en ver. Cardio kan je het best hard en snel doen met gepaste 
rust tijden om je ademhaling en hartslag te verhogen en geen spiermassa te verliezen. 
Probeer een goed geschoolde sportschool te vinden waar begeleiding echt centraal staat.

!

CROSSFIT COEVORDEN �7


