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neemt af en 
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Ondervoeding 
 

De grootste oorzaak van overgewicht, 
Is ondervoeding. 

 
Lees die zin gerust nog een keertje en laat hem even bezinken. Bij ondervoeding denken we niet heel 
snel aan een doorsnee Nederlander, maar dit is wat er heel vaak aan de hand is bij overgewicht. En 
overgewicht zien we wel veel terug in westerse landen. Van een buikje tot aan obesitas.  

In week 2 tot week 7 las je welke invloed voldoende voedingsstoffen op ons lichaam hebben. Hoe deze 
stoffen ons lichaam herstellen, schoonhouden, beschermen en jou van energie voorzien. En je leerde 
over de invloed van voeding op onze hersenen en gevoel. Wanneer ons lichaam niet de macro- en 
micronutriënten binnenkrijgt die het nodig heeft om zichzelf fit en gezond te houden, zal je dit altijd 
merken. Trek, eetbuien, emotionele schommelingen, futloosheid, gewichtstoename, hoofdpijn, onrustige 
huid, vage terugkerende klachten… het zijn allemaal tekens dat het lichaam niet optimaal zijn werk kan 
doen. Je bent uit balans.  

Zoals je eerder hebt gelezen, heeft deze disbalans twee grote oorzaken: een tekort aan voedingsstoffen 
en een teveel aan toxiciteit. Dit kan tot gevolg hebben dat je gewicht toeneemt, terwijl je eigenlijk 
simpelweg te weinig van de belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt.  

Waarom je uiteindelijk altijd aankomt van diëten 
Bij een dieet wordt er geschrapt. Een productgroep, een macronutriënt (zoals koolhydraten of vetten) of 
er wordt bezuinigd op de energie (kcal), door minder te eten. Dit is een hele grote veroorzaker van 
nutritionele ondervoeding: een tekort aan voedingsstoffen. Met name de micronutriënten. 

Er ontstaat langzaam een lichamelijke en mentale nood. Er zijn tekorten. De spijsvertering en 
vetverbranding vertraagt en de verandering van de hormonen verandert jouw humeur. Hoe langer dit 
aanhoudt, hoe sterker de signalen worden om bepaalde stoffen te eten. Het brein raakt uiteindelijk zo 
gefocust op voeding vinden, dat het niet meer uitmaakt welke voeding. Enkel om weer aan alle 
voedingsstoffen te voldoen. Wat je niet mag, ga je júíst willen. Je kunt uiteindelijk aan niets anders 
meer denken. Dit is het overlevingsinstinct. En deze wint het altijd van je doorzettingsvermogen. 
Vandaar dat een dieet vol regels niet vol te houden is.  

Stop je met het dieet of ‘zondig’ je een keertje flink, dan slaat het lichaam in de stress deze energie op 
voor later. Want de verbranding is laag en het heeft geleerd dat schaarsheid de norm is. Komt daar 
een emotionele reactie bij, dan vergroot deze stressreactie in het lichaam. En zo verandert een 
nutritionele ondervoeding langzaam in overgewicht. 

 

Diëten en overgewicht 

  

    

Omkering door gezonde voeding 
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Hoeveel eten 
Jouw eetpatroon is in balans wanneer het lichaam dagelijks wordt voorzien van de belangrijke 
voedingsstoffen: de koolhydraten, eiwitten, vetten, vocht, vitamines, mineralen en bioactieve stoffen uit 
planten. Deze balans voel je in je lichaam. Je eet wanneer je honger hebt en kan dan gemakkelijk voor 
een gezonde keuze kiezen die jouw lichaam op dat moment nodig heeft. Je verstaat het ‘zin in’ gevoel 
en je eet niet meer dan nodig. Je voelt je energiek, scherp en je hebt weinig tot geen aanhoudende 
klachten. 

Een tekort aan voedingsstoffen zet het brein aan tot eten, zodat we deze stoffen weer binnenkrijgen. 
Zin in iets hebben en dit nemen is dus goed, tenzij je niet luistert naar je behoefte en onbewust kiest. 
Zo zal je keer op keer voor producten kiezen waar deze stoffen niet inzitten en blijft het tekort bestaan. 
Neem vet, essentieel voor de emotionele balans. Ben je emotioneel geprikkeld? Dan heeft je lichaam 
eerder zin in vet. Neem je dan chips of friet in plaats van noten of een avocado, dan krijg je in plaats 
van de benodigde stoffen (onverzadigde vetten) telkens wél energie binnen. Bewust eten, langzaam 
kauwen en tijdig stoppen is dan moeilijk. Met als groot gevaar: schuld en schaamte. Nog meer emotie. 

Minder gezonde keuzes bevatten vaak meer vetten en suikers. Een teveel aan energie wordt altijd 
opgeslagen als lichaamsvet. Voornamelijk extra vet zorgt eerder voor overgewicht omdat deze de 
meeste energie geeft per gram. Maar ook met wijn of bier tikken de calorieën er sneller aan.  

• 1 gram vet    9 kcal 
• 1 gram alcohol   7 kcal 
• 1 gram koolhydraten   4 kcal 
• 1 gram eiwit    4 kcal 
• 1 gram verteerbare vezels 2 kcal 

Hoeveel heb ik nodig? 
Hoeveel energie jouw lichaam nodig heeft is compleet afhankelijk van jouw leven. Hierbij spelen 
geslacht, lengte, leeftijd, gewicht, beweging en mentale gesteldheid een rol. Het is dus onmogelijk om 
te zeggen hoeveel energie jij dagelijks binnen ‘moet’ krijgen.  

Er zijn wel richtlijnen die je kunt hanteren. Zo heeft een vrouw gemiddeld 2000 kcal per dag nodig en 
een man 2500. Zit je de hele dag door of wil je afvallen, dan heb je wat minder nodig. Beweeg je 
intensief, dan wat meer. Hoe ouder we worden, hoe minder energie we nodig hebben. Daarom is het 
belangrijk om te luisteren naar je lichaam en te eten naar gevoel in plaats van naar gewoonte. 

Lukt het nog niet helemaal om naar je gevoel te luisteren, bewust te kiezen, langzaam te eten en tijdig 
te stoppen? Dan heb ik hier wat simpele richtlijnen om je houvast te geven. Onthoud: gevoel is altijd 
leidend. Het mag er altijd een keer anders uitzien dan deze richtlijnen. Minder kcal is geen probleem 
wanneer je voelt dat het lichaam in balans is en hierom vraagt. Af en toe wat meer dus ook niet. 
Gebruik ook eens het portie maatje om gevoelsmatiger je maaltijden mee samen te stellen! 

Richtlijnen energie voor gewichtsbehoud 

 Man (18-50 jaar) Vrouw (18-50 jaar) 
Totaalenergie per dag 2500 kcal  2000 kcal  
Ontbijt 500 kcal  400 kcal  
Lunch 700 kcal 600 kcal 
Avondmaal  500 kcal 400 kcal 
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Tussendoor  Tot 300 kcal per tussendoortje Tot 200 kcal per tussendoortje 

Ben je ouder dan 50 jaar? Dan mag je per 10 jaar 100 kcal aftrekken van bovengenoemde cijfers 

Balans door de dag 
Je weet nu precies wat gezonde keuzes zijn en hoe je deze stapsgewijs gaat toepassen in jouw leven! 
Maar nu rest nog de vraag: wanneer kan ik al die gezonde keuzes het beste eten? Wat je eet is 
belangrijk voor een gezond lichaam! Maar het effect van wanneer, hoeveel en hoe je eet mag ook niet 
onderschat worden.  

 

Hoe vaak je op een dag eet en hoeveel dat is, is helemaal aan jou. Dit programma is geen dieet en ik 
geef je dan ook geen regels! Wat ik je wel geef zijn een hele hoop tools en wetenschappelijk 

onderbouwde tips. Alles wat ik je nu ga vertellen zijn dus handvaten die jij kunt gaan gebruiken, maar 
het allerbelangrijkste is om te blijven luisteren naar jouw lichaam, te doen wat voor jou prettig voelt en 

te eten naar behoefte wanneer je echt honger hebt. 

 

3, 6 of 10 keer eten? 
Sommige zeggen dat 6x per dag moet eten, sommige beweren dat je 3x per dag moet eten. Sommige 
zeggen zelfs dat je iedere 2 a 3 uur moet eten. Maar wat is nou waar?!  

Ze zijn allemaal net zo waar als dat ze niet waar zijn. Allemaal hebben ze een goede onderbouwing en 
allemaal kunnen ze helpen bij het behouden van een gezond lichaam. Alleen niet voor iedereen. Want 
ieder lichaam heeft een ander voedingspatroon waar het zich prettig bij voelt. Dit hangt af van jouw 
bouw, spijsvertering, darmwerking en dagelijkse activiteiten. Sport je veel en intensief? Dan zijn 
meerdere eetmomenten voor jou belangrijk. Maar zit je de hele dag achter een bureau. Dan heeft je 
lichaam al deze energie niet nodig en kan je spijsvertering wel wat rust gebruiken.  

Het enige wat wel zeker is, is dat je door dagelijks 1 of 2 keer per dag te eten niet alle voedingsstoffen 
binnen kunt krijgen die jouw lichaam nodig heeft. Je maag is hier gewoonweg niet groot genoeg voor! 
Bedenk maar eens dan je in 1 maaltijd 1000 kcal naar binnen moet werken. Dat zijn 12 boterhammen, 8 
volle lepels pindakaas, 11 bananen, of 65 trostomaten. Voel je jouw maag al omkeren? Daarom zijn 3 
maaltijd op een dag een soort comfortabel ‘minimum’ voor onze voedingsbehoefte. 

En als je het aan mij vraagt is dat ook het beste voor je lichaam! Dagelijks 3 maaltijden vol met vezels, 
vitamines en mineralen. Door dagelijks goed te ontbijten, uitgebreid te lunchen en een passend diner te 
eten krijg je alles binnen wat je nodig hebt. Dit zorgt niet enkel voor een goed gevoed lichaam, maar 
dit gaat ook vervelende snaaibuien tegen en zorgt dat jij bruist van de energie. 

Zo hou jij jouw lichaam fit en gezond!  
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Voordelen van 3 grote maaltijden: 
 

1. Een gelukkig lichaam 
In 3 grote maaltijden krijg jij heel de dag door alle belangrijke voedingsstoffen binnen die jij 
nodig hebt! En een goed gevoed lichaam is een gelukkig lichaam. Zowel fysiek als mentaal. 
Probeer dan ook wanneer je maar kunt een handje groenten extra toe te voegen aan je maaltijd 
voor extra verzadiging, vitamines, mineralen en vezels! 
 

2. Minder snaaibuien 
Door regelmatig uitgebreid te eten krijgt het lichaam telkens voldoende brandstof binnen om 
jou aan het werk te houden. Je bent verzekerd voldaan! Of je nu achter een computer zit, veel 
moet bewegen of veel met je hoofd bezig bent. Voldoende brandstof zorgt ervoor dat jij minder 
snel een seintje krijgt om weer wat te eten of te snaaien! 
 

3. Rust en herstel 
Drie keer per dag een grote maaltijd eten geeft het lichaam tijd om op te ruimen na de 
maaltijd, toxines af te voeren, te rusten en te herstellen voordat de volgende maaltijd 
binnenkomt. Dit is een essentieel onderdeel voor alle lichamelijke klachten! Van veel 
onzuiverheden/rode vlekken op de huid, snaaibuien en darmklachten tot hormonale issues. 
Allemaal hebben ze baat bij rust tussen eetmomenten in. Daarnaast zorgt het voor minder 
belasting van de lever en nieren, die belangrijk zijn voor het ontgiften. Probeer daarom 
regelmatig tussen de maaltijden niets te eten. Iedere pinda of kauwgom zet het hele 
verteringsstelsel weer in werking, dus probeer af en toe eens een paar uur niets in je mond te 
stoppen. Dit gaat steeds makkelijker naarmate jij jouw voeding en gewicht weer terug in 
balans krijgt. 
 

4. Gewichtsbeheersing 
Minder eetmomenten betekent ook minder tot geen tussendoortjes. Fruittussendoortjes of 
noten zijn over het algemeen gezond, maar wanneer deze tussendoortjes uit granenkoeken, 
energierepen of belegde boterhammen bestaan krijg je al snel meer energie binnen dan je 
nodig hebt. Deze energie wordt dan opgeslagen als lichaamsvet waardoor je aankomt in 
gewicht. Daarnaast zorgt het voor een goed gevoed lichaam, minder snaaibuien en een betere 
spijsvertering. Allemaal onderdelen die jouw lichaamsgewicht in balans houden! 
 

5. Het is simpeler 
Als dat je nog allemaal niet overtuigd, dan helpt misschien dit laatste puntje. 6 of meer 
maaltijden betekent 6 of meer eetmomenten bedenken, boodschappen voor doen en 
klaarmaken. Vooral wanneer je nog moet wennen aan nieuwe keuzes kan dit stress opleveren. 
3 grote eetmomenten betekent minder voorbereiden, minder nadenken, minder boodschappen 
sjouwen en minder op de tijd letten. Veel meer rust dus. En dat is weer goed voor je darmen! 
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3 maaltijden plan 
 

1. Ontbijt 
Net zoals jij, wil jouw lichaam fris wakker worden. Dit doet het lichaam het beste met een passend 
ontbijt dat niet te koud is. Na het slapen is je spijsverteringsvuur namelijk een beetje uitgegaan. Gooi je 
hier nu een moeilijk verteerbaar ontbijt op of iets rechtstreeks uit de koelkast, dan krijgt je lichaam dit 
maar langzaam op temperatuur. Dit kost veel energie en belemmert de spijsvertering, waardoor we ons 
door de dag heen vermoeid kunnen voelen. Een warm of lauw ontbijt werkt veel beter, of neem een 
smoothie op kamertemperatuur. 

De sleutel tot een gezond ontbijt: 

֎ Makkelijk verteerbaar (niet te veel gecombineerd), bij voorkeur fruit 
֎ Niet koud, zowel voeding als drank vanaf kamertemperatuur en warmer 
֎ Firestarter, vezelrijke koolhydraten voor snelle én langdurige energie 

 

Wat, hoeveel en hoe laat je een ontbijt eet is heel persoonlijk. De een heeft genoeg aan een smoothie 
rond 11 uur, de ander wil liever een grote bak havermout direct na het opstaan. Misschien doe jij het 
goed op een schaaltje kokosyoghurt met granola, crackers, een boterham of is een boeren uitsmijter 
jouw ultieme start! Wat voor jou werkt kun je zelf ondervinden door regelmatig bewust te variëren. 
Onderzoek eens wat verschillende ontbijtjes met je energie, humeur en hongergevoel doen!  

 

2. Lunch 
De middag is de piektijd voor het lichaam. Het heeft al veel gedaan vóór het middaguur en gaat nog 
veel doen na het middaguur. Je spijsvertering is daarom rond het middaguur optimaal! Een gezonde 
lunch voorziet het lichaam dan ook van veel belangrijke voedingsstoffen en werkstoffen om mee door 
te gaan. Voor velen betekent dit dat de lunch de hoofdmaaltijd mag zijn. Zelfs dierlijke eiwitten kunnen 
nu goed verteerd worden, maar ook de plantaardige eiwitten uit peulvruchten en soja hebben nu de 
voorkeur. 

Lunchtips: 

֎ Eet je lunch bij voorkeur tussen 11.00 en 13.00 uur, afhankelijk van jouw honger 
֎ Maak van de lunch de hoofdmaaltijd, warm of op kamertemperatuur en barstensvol groentes 
֎ Eet bewust en rustig, zorg voor weinig afleiding, geen haast, geen telefoon of tv 
֎ Drink 30 min voor of na de maaltijd niet, of drink een warme kruidenthee 

 

In Nederland zijn we niet gewend om in de middag onze warme hoofdmaaltijd te eten en zitten we 
braaf met onze boterham in de kantine. Maar bijna overal op de wereld is dit wel de standaard. En 
eigenlijk werkt dit het beste voor ons lichaam. Veel landen geven werknemers tussen de middag zelfs 
ruimte om thuis of buitenshuis warm de hoofdmaaltijd te eten.  

Je hoeft natuurlijk niet direct naar huis hiervoor. Je kunt prima op je werk de hoofdmaaltijd eten. Kijk 
eens in het e-boek Lunchpreppen hoe je gemakkelijk een uitgebalanceerde lunch kunt meenemen. Veel 
bedrijven hebben al een kantine met een combimagnetron of kookplaatje. Is dit beschikbaar voor je? 
Maak hier dan zeker gebruik van!  
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3. Diner 
Tot slot het diner. Ook hierbij heeft warm de voorkeur omdat de spijsvertering langzaam terugzakt. 
Wanneer de lunch al de hoofdmaaltijd vormt, mag het diner lichter zijn, maar je kunt ook nu de 
hoofdmaaltijd eten. Neem ’s avonds geen zwaar voedsel zoals vlees, yoghurt, kaas, kwark of iets 
anders met veel dierlijk eiwit. Maak gebruik van gezonde vetten en lichte groenten. Gegrilde groenten 
vormen een goede basis. Ook soep met een broodje of een salade werken nu goed.  

Gezond dineren 

֎ Diner bij voorkeur vóór 18.30 uur 
֎ Zorg voor een warm diner met ongeveer 80% groenten 
֎ Vul aan met rijst, volkorenpasta of gezonde vetrijke producten 
֎ Combineer geen zware eiwitten omdat de vertering snel terugloopt 

Maak na de avondmaaltijd een kleine wandeling om de spijsvertering te stimuleren. zo beland je 
minder snel uitgeblust op de bank. 

Meerdere maaltijden 
Dat drie maaltijden voordelen kent, wil niet zeggen dat het voor niemand de moeite waard is om naar 
kleinere of meerdere maaltijden over te stappen. Merk jij dat je eigenlijk altijd na drie uur weer honger 
hebt? Dan werkt 3 grote maaltijden niet en zul je toch gezonde snacks tussen de maaltijden moeten 
inpassen. Lees het snackboekje voor een hoop gezonde snacktips en receptjes! 

Ben jij de uren voor de volgende maaltijd standaard chagrijnig? Ook dan geldt weer dat voor jou 
kleinere maaltijden waarschijnlijk een betere keuze zijn. Focus je dan op wat meer vet tussendoor. 
Bijvoorbeeld door een handje ongezouten noten te nemen! In het snackboekje vind je een lekker 
kokoskoekje. 

Heb je structureel nog geen honger tegen het volgende eetmoment? Dan mag je gerust af en toe een 
maaltijd uitstellen en/of verlichten, bijvoorbeeld met een lauwwarme salade of een smoothie. Of 
probeer eens periodiek vasten uit (hierover zodadelijk meer). Dit kan dan erg goed werken voor jouw 
lichaam. Maar let op: wanneer je tussendoor wel dingen in je mond stopt kun je beter geen maaltijden 
overslaan! Liever een grote voedende maaltijd dan veel snelle snacks.  

Onderzoek hoe actief jouw leven is en ontdek wat voor jou de beste manier is om eetmomenten te 
verdelen. Een plan dat jij kunt volhouden, is de beste manier om blijvende resultaten te behalen! 

Drinken bij het eten 
Koud water drinken werkt ‘blussend’ voor je spijsverteringsvuur. Toch is het wel goed om de 
vochtvoorraad regelmatig aan te vullen. Start de dag daarom met een groot glas lauw/warm water en 
maak gebruik van bulkdrinken tussen de maaltijden in. Drink het water niet direct uit de koelkast. Zo 
is het spijsverteringsvuur weer opgewarmd voordat de maaltijd gegeten wordt.  
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Intermittent Fasting 
Intermittent fasting is niet echt een dieetvorm, maar meer een eetwijze. Bij dit vasten, ook wel 
periodiek vasten genoemd, neem je regelmatig grote pauzes tussen eetmomenten. Je vast dus niet 
langdurig, maar juist regelmatig. De insteek van dit vasten is dan ook niet om af te vallen, al kan dit 
wel een onbedoeld gevolg zijn. Het is simpelweg dezelfde caloriebehoefte in een kortere tijd nuttigen 
zodat het lichaam meer ruimte krijgt tot rust en herstel. 

Voordelen en risico’s 
Hoewel de wetenschap nog druk bezig is met onderzoek, komen er al voorzichtig voordelen en nadelen 
naar boven. Deze zijn dus nog niet allemaal wetenschappelijk bevestigd. Maar het is natuurlijk wel fijn 
om te weten waarom je dit zou willen proberen en waar je mogelijk rekening mee moet houden.  

Voordelen 

1. Meer rust en herstel 
Door de spijvertering rust te geven krijgt 
het de ruimte om op te ruimen en te 
herstellen. Hierdoor kan het gehalte 
toxiciteit en ontstekingen in het lichaam 
verminderen. Dit heeft een positieve 
invloed op het gehele lichaam zoals 
gewrichts-, spijsverterings-, 
stofwisselings- darm- en mentale klachten. 
Er zijn zelfs aanwijzingen dat het de kans 
op (chronische) ziekten verkleint. 
 

2. Herstel van insulinegevoeligheid 

Er zijn aanwijzingen dat periodiek vasten 
een positief effect heeft op diabetes, 
doordat het lichaam meer tijd krijgt om 
suikers te verbranden. 

Insuline resistentie ontstaat doordat het 
lichaam overbelast raakt door suikers. Bij 
vasten maakt het lichaam alle suikers op 
voordat het weer nieuwe suikers 
binnenkrijgt. Hierdoor wordt de kans op 
deze resistentie veel kleiner en kan het 
zelfs resistentie weer omkeren.  

3. Toename groeihormoon 

Door te vasten stijgt het groeihormoon 
level in het lichaam. Het groeihormoon 
heeft als taak om cellen en weefstel te 
repareren en het speelt een rol bij de 
vetverbranding. 

Periodiek vasten kan dus een positieve 
invloed hebben op onze langdurige 
gezondheid en ons lichaamsgewicht! 

Risico’s 

1. Nutritionele ondervoeding 
Wanneer je periodiek vasten ziet als een 
snelle manier om af te vallen, dan zal je de 
plank misslaan. Het is heel belangrijk om 
altijd alle voedingsstoffen en kcal binnen te 
krijgen, ook al heb je minder tijd. Niets 
schrappen maar goed voorbereiden, 
bewust eten en blijven plannen dus! 
 

2. Medicijnen 
Gebruik je medicijnen? Overleg dan altijd 
met je dokter of je periodiek mag vasten. 
Bij medicatie zoals cholesterolverlagende 
middelen kan het namelijk erg gevaarlijk 
zijn.  
 

3. Sporters 
Voor sporters en bij lichamelijk intensieve 
beroepen kunnen de vast periodes 
problemen opleveren. Het lichaam krijgt 
dan simpelweg niet voldoende energie! 
 

4. Aankomen 
Niet elk lichaam vindt het fijn om langere 
periodes niets te eten. Zit jij de hele dag 
aan eten te denken? Dan is het beter om 
niet of maar korte periodes te vasten of 
niet te vasten. Langer vasten kan eetbuien 
aanwakkeren waardoor je kunt aankomen. 
 

5. Menstruatie en zwangere vrouwen 
Het is gevaarlijk voor menstruerende en 
zwangere vrouwen om langere tijd weinig 
te eten. Dit kost ons namelijk veel energie. 
Deze energie wegnemen kan erg stressvol 
en schadelijk worden voor het lichaam. 



  

Variaties van intermittent fasting 
Vasten kent heel veel verschillende manieren. Dit is fijn, zo kun je een variant kiezen die goed bij je 
past. Toch zijn er aandachtspuntjes waar je rekening mee moet houden. Met sommige varianten kun je 
maanden of jaren doorgaan (zoals de 12/12 methode), maar bij andere is dit erg stressvol voor het 
lichaam. Goed onderzoek doen voordat je begint is dus altijd belangrijk.  

Periodiek vasten  
Bij periodiek vasten vast je op gezette dagen. Mijn advies: vast nooit hele dagen voor een langere 
periode achtereenvolgend. Volg je een methode waarbij je periodes niets of weinig eet (zoals de 5/2 
methode), doe dit dan maximaal 3 weken achter elkaar. Werk altijd om je menstruatie heen! Neem een 
pauze of wissel af met een lichte methode voordat je weer opnieuw begint. 
 
De 5/2 methode is de bekendste methode. Bij deze methode eet je wekelijks 5 dagen normaal en 2 
dagen weinig (1 maaltijd, <600 kcal). De 24 uurs methode is een variant op de 5/2 methode. Waarbij je 
enkel 1 dag in de week 24 uur lang vast. Deze methodes zijn niet geschikt voor iedereen. Met name 
menstruerende of zwangere vrouwen, bij ondergewicht, medicijnen en een intensief beroep kunnen 
deze beter vermeden worden! Wil je deze proberen of gaan volgen? Neem dan na 3 weken een pauze.  

Tijdsgebonden vasten 
Tijdsgebonden vasten kan op verschillende manieren en de hele week door, of afwisselend per dag. Je 
maakt enkel een afspraak met jezelf over een tijdsbestek waarin je eet. De eerste manier heb ik je 
eigenlijk al verteld. Drie grote maaltijden die je volledig verzadigen en tussendoor niet snacken. Zo 
geef je het lichaam tussen de eetmomenten voldoende rust voor vertering, opruiming en herstel. Dit is 
dus ook een methode en noem ik mini vasten! Een perfecte manier om mee te beginnen.  

 

 

Bij de 12/12 methode wissel je een halve dag slapen + vasten af met een halve dag eten. Je hebt dus 12 
uur tijd om je maaltijden te eten. Van 8 tot 20 uur is hierbij het makkelijkste, en dit is eigenlijk een erg 
haalbare manier die je heel lang veilig kunt volhouden! Deze methode raad ik zeker aan als je wilt 
vasten. Eet na 20:00 uur niets meer en begin pas weer met je ontbijt na 8:00 uur in de ochtend.   

Heb je al wat geoefend met vasten en bevalt het, dan kan de 16/8 methode interessant voor je worden. 
Bij deze medium methode heb je een tijdzone van 8 uur om 3 grote maaltijden te eten waarin je alle 
voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt. Bijvoorbeeld tussen 12 en 20 uur, of juist tussen 8 en 16 
uur. Wat jij fijn vindt! Het is dan niet verkeerd om één gerecht wat meer uit vezelrijke koolhydraten 
(met wat plantaardige vetten) te laten bestaan, en het andere gerecht uit hoogwaardige eiwitten. Zorg 
altijd dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. 

Ben je gevorderd en wil je nog meer? Dan kan je de 20/4 methode proberen, waarbij je tussen 12 en 16 
uur of 14 en 18 uur eet. Maar let op! Deze methode is niet bedoeld om langere tijd achter elkaar vol te 
houden. Plan deze methode 3 keer per week in, of doe hem maximaal 3 weken achter elkaar en hou 
dan een pauze. Met name voor vrouwen kan deze methode gevolgen hebben voor de hormoonbalans. 
Werk daarom altijd om de menstruatie heen. Start na de menstruatieweek pas weer opnieuw.  

Mini vasten 12/12 16/8 20/4
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Aandachtspunten  
Vasten kan een mooie aanvulling zijn op een gezonde leefstijl. Een leefstijl die al in balans is. Die 
stabiel voor 80% uit gezonde keuzes bestaat. Dit is belangrijk zodat jij goed voor je lichaam kunt 
zorgen tijdens het vasten. Een groot risico van vasten is dan ook ondervoeding en dit moeten we 
natuurlijk altijd voorkomen!  

Daarnaast is onvoorbereid aan de slag gaan erg stressvol voor je lichaam en hoofd! Je gaat dan niet 
alleen je eettijden aanpassen, maar ook wat je eet en drinkt. Je brein zal snel in opstand raken, je zult 
heel veel aan eten denken en het zal niet makkelijk gaan. Hierbij kunnen er grote eetbuien ontstaan.  

Daarom is dit geen dieet en niet om snel wat kilo’s kwijt te raken!  
Is het vasten niet fijn of gaat het niet makkelijk? Stop dan direct of doe een grote stap terug! 

 

Tips voor succesvol periodiek vasten 
 

֎ Bereid je goed voor, lees over de verschillende soorten en begin simpel  
֎ Bouw het op indien je hier behoefte aan hebt, het is geen wedstrijd 
֎ Zorg voor een gezonde basis in voeding en leefstijl 
֎ Maak wekelijks een maaltijdschema om ondervoeding te voorkomen 
֎ Gebruik bij tijdsgebonden vasten de 80/20 methode: 80% gezond, 20% vrije keuze 
֎ Kies bij de 5/2 methode 100% gezond op de dagen dat je weinig eet 
֎ Blijf naar je lichaam luisteren, forceer niets: je faalt niet wanneer je even stopt 
֎ Geef het lichaam voldoende rust, zorg voor 8 uur goede slaap 
֎ Zorg voor gezonde ‘noodsnacks’ voor stevige trek, eet altijd wanneer je echt honger hebt 
֎ Drink voldoende water en thee tijdens het vasten 
֎ Vermijd suikerhoudende of zoetstof houdende dranken 
֎ Vast nooit intens tijdens de menstruatie 
֎ Vast nooit tijdens zwangerschap of bij borstvoeding 
֎ Rook niet, dit heft het hele gezondheidseffect op 
֎ Drink geen alcohol tijdens vast periodes 
֎ Beweeg dagelijks, maar sport niet intens tijdens vast periodes 

 

Hulp 
Vragen over veilig vasten, loop je ergens tegenaan of heb je hulp nodig bij het starten? Stuur me 
gerust een berichtje! Ik help je graag naar een manier van vasten die voor jou goed werkt. 

 


