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Checklist

  Je relatie met eten is geen onenightstand. Je bent ermee getrouwd en dus kun je het 

maar beter leuk, gezellig en spannend houden.

  In het geval van eten heb je feitelijk twee partners: je brein en je lichaam en 

 ongelukkigerwijs hebben ze allebei heel andere ‘eetprioriteiten’. 

  Je mensenbrein weet prima wat gezond is. Maar als het gaat om wat je eet, heeft je 

mensenbrein het in slechts 1% van alle gevallen voor het zeggen. De overige 99% is je 

oerbrein aan het woord en dat houdt van pizza en patat (liefst zoveel mogelijk).

  Alle diëten en voedingsadviezen die er zijn, maar ook stromingen als mindfulness, 

negeren de enorme macht en kracht die je oerbrein heeft als het gaat om het nemen 

van beslissingen. 

  Langdurig succes kun je alleen behalen wanneer je de 1% invloed van jouw mensen-

brein zo effectief mogelijk benut en tegelijkertijd de 99% invloed van je oerbrein gaat 

herprogrammeren met nieuwe gewoonten die je lichaam en gezondheid ondersteunen. 

  Om een Gelukkige Eter te worden hoef je alleen maar te ontdekken hoe jouw brein 

 ‘tikt’ als het gaat om eten en vervolgens je te houden aan de eetstructuur en 

 eetregels die jouw breintype nodig heeft. 

  Er zijn drie breintypes wat betreft eten:

  Een minimaal verslavingsgevoelig brein (je vergeet te eten)

  Een gemiddeld verslavingsgevoelig brein (je eet met de situatie mee)

  Een hoog verslavingsgevoelig brein (jouw leven draait om eten) 
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  Ruim 85% van alle producten in de supermarkt bevat (een vorm van) suiker.

  Rond 1800 aten we ongeveer twee kilo toegevoegde suiker per jaar, zo’n 5,5 gram per 

dag. Inmiddels eten we per dag ruim 160 gram toegevoegde suikers, wat neerkomt op 

bijna vijftig kilo per jaar!

  De abnormale hoeveelheden suiker die we dagelijks binnenkrijgen, zorgen voor een 

enorme belasting van ons lichaam en onze hersenen.

  Suiker zorgt voor extreme verslavingsreacties in je hersenen waardoor je er steeds 

meer van wilt hebben en het lastig is om ervan af te blijven.

  Suiker is de grootste maatschappelijk geaccepteerde drug ter wereld.

  Ons lichaam vindt bewerkte suikers irritant. Het haalt veel liever haar suikers uit 

gezonde koolhydraten in de vorm van groenten, knollen, fruit en, in mindere mate, 

peulvruchten.

  Suiker is een hoofdveroorzaker van migraine, hoge bloeddruk, een te hoog 

 cholesterolgehalte, hart- en vaatziekten, slapeloosheid, overgewicht, vermoeidheid, 

diabetes en breinziekten als dementie en depressie.

  Suiker zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel uit balans raakt waardoor in je lichaam 

de alarmbellen gaan rinkelen en je oerbrein direct de regie overneemt. Hierdoor kun je 

niet meer helder nadenken over de eetkeuzes die je op dat moment maakt. 

  Suiker vangt je brein op vier manieren:

  de Dopamineval: het maakt je verslaafd;

  de Insulineval: het maakt je vergeetachtig, dik en dom;

  de Leptineval: het maakt je onverzadigbaar;

  de Serotonineval: het maakt je ongelukkig en depressief.

  De 1% zeggenschap die jouw mensenbrein heeft, werkt alleen maar wanneer je 

 bloedsuikerspiegel goed in balans is. 

  De eerste stap naar een relaxte relatie met eten is stoppen of fors minderen met de 

suikers in jouw leven.
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  Je wilskracht maakt deel uit van de 1% eigen wil die ons mensenbrein beschikbaar 

heeft om keuzes te maken en invloed uit te oefenen op ons (eet)gedrag.

  De primaire functie van wilskracht is om goed gedrag te stimuleren en gezonde 

beslissingen te kunnen nemen: het helpt je om normaal te kunnen functioneren en 

 een leuk en fijn mens te zijn.

  Grof gezegd wordt je wilskracht voor de volgende vier gebieden gebruikt:

   Het beheersen van gedachten

   Het beheersen van emoties

   Het beheersen van impulsen

   Het beheersen van prestaties

  Per dag heb je ongeveer 15 minuten aan wilskracht beschikbaar voordat de 

 batterij leeg is.

  Je kunt jouw wilskrachtbatterij opladen door het eten van een gezonde maaltijd of 

door rust en ontspanning en een gezonde nachtrust.

  Wanneer je bloedsuikerspiegel chronisch uit balans is, gaat je wilskracht ‘kapot’. 

 Je batterij loopt dan veel sneller leeg. Voordat je het weet, neemt je oerbrein het 

 ‘(food)management’ over. Hierdoor kun je vrijwel geen invloed meer uitoefenen 

 op je (eet)gedrag.

  Wanneer je wilskracht uitgeput is, wordt zelfbeheersing heel moeilijk. Zeker in 

 de avonduren, wanneer je moe bent, is het daarom vaak lastiger om fatsoenlijk en 

respectvol met elkaar om te gaan en wordt het moeilijker om de beslissing te nemen 

om nog een fatsoenlijke maaltijd te koken.

  De sleutel naar een relaxte relatie met eten is een gezonde wilskracht in combinatie 

met goed geprogrammeerde, automatische gewoonten die worden opgestart wanneer 

je oerbrein toch een keertje de leiding overneemt. 
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  Je brein bestaat uit drie delen:

  Je reptielenbrein: dit is het oudste deel van je brein, waarin je 

basisbehoeften worden geregeld. Het leeft in het NU.

  Je zoogdierenbrein (of middenbrein of limbische brein): dit is het deel van je brein 

dat verantwoordelijk is voor je gedrag, gevoelens, hoe je beweegt, wat je zegt en wat je 

denkt. Dit leeft in het VERLEDEN.

  Je mensenbrein (of cortex): dit is je oplossingenmachine en je geweten. 

Het leeft in de TOEKOMST.

  Je reptielenbrein en je zoogdierenbrein vormen samen je oerbrein.

  De werking van je oerbrein kun je vergelijken met het koken van een kikker: 

 zolang het niet NU pijn of gevaar ervaart, zal het geen actie ondernemen.

  Je reptielenbrein ontvangt signalen van hormonen: op basis daarvan geeft het je 

 zoogdierenbrein instructies. Je zoogdierenbrein zoekt in de kaartenbak naar het juiste 

programma en gaat dat uitvoeren. Wanneer dit programma je niet meer dient zal je 

mensenbrein iets anders bedenken. 

  Je mensenbrein heeft slechts 1% beslissingsbevoegdheid en je oerbrein bezit 

 de overige 99%.

  Vernieuwingen tot stand brengen met enkel je 1% mensenbrein kun je vergelijken met 

Kleinduimpje die in zijn eentje een mammoettanker van koers wil laten veranderen: op 

zijn zachtst gezegd lastig.

  Zodra je oerbrein de leiding overneemt draait het standaard je oude gedrag af.

  Je kunt je oerbrein alleen overtuigen om nieuw gedrag te vertonen wanneer je een 

goed doordacht en onderbouwd plan hebt, waarin je factoren als urgentie en schaar-

ste verwerkt.

  Een andere manier om je oerbrein in beweging te krijgen en ander gedrag in te 

 programmeren is via een wake-upcall of traumatische ervaring.

  In alle gevallen geldt: pas wanneer de pijn van het oude groter is dan de angst voor 

 het nieuwe komt je oerbrein in actie. Tenzij je het kunt verleiden tot nieuw gedrag door 

gebruik te maken van je wilskracht. 
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  Het nemen van beslissingen gebeurt in verschillende delen van je brein die allemaal 

met elkaar samenwerken. 

  Alle informatie die binnenkomt in je brein wordt geïnventariseerd op belangrijkheid 

voor het hoofddoel van je brein: overleven en voortplanten.

  De hersenen nemen beslissingen in deze volgorde:

  Je voelt een motivatie (je wilt iets).

  Je gaat een oplossing bedenken (je gaat bedenken hoe je dat wat je wilt kunt krijgen).

  Je gaat de oplossing uitvoeren (je ontvangt wat je wilt).

  Je oerbrein bestaat uit heel veel kleine afdelingen die ieder hun eigen belangen en 

agenda hebben.

  Iedere afdeling van je oerbrein wil graag NU haar projecten doorvoeren en afronden. 

Om dit te kunnen doen, praten de verschillende afdelingen allemaal tegelijk tegen je in 

jouw stem en met jouw woorden. Vandaar dat het soms een beetje druk kan zijn in je 

hoofd.

  Doordat je oerbrein tegen je praat in jouw stem en met jouw woorden denk je dat je 

alles wat je doet zelf bedenkt. Dat jij ‘in charge’ bent. In werkelijkheid voer je slechts de 

instructies uit van je oerbrein en dat kan zorgen voor innerlijke conflicten.

  Ons brein houdt niet van incongruentie, het zal daarom achteraf ons gedrag altijd 

goedpraten.

  Je kunt de saboteur in je brein met een aantal trucjes minder kans geven om de leiding 

over te nemen:

  Zorg voor een gezonde bloedsuikerspiegel zodat je optimaal gebruik kunt maken 

van je wilskracht.

  Maak haalbare afspraken met jezelf en houd je daaraan.

  Stop met multitasken.
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  Per dag nemen we ruim tweehonderd beslissingen die te maken hebben met eten.

  Hoe makkelijker we toegang hebben tot voeding, hoe meer we eten.

  Voeding kan je maken en breken. Het is informatie voor je cellen en je lichaam gebruikt 

het om zichzelf mee te onderhouden en op te bouwen. Wat je vandaag eet is morgen 

een deel van jou, dus waar wil je uit bestaan?

  Eten uit pakjes, bakjes en zakjes is misschien de norm geworden, normaal is het niet.

  Volgens het RIVM heeft op dit moment een op de drie Nederlanders een chronische 

aandoening en is de helft van alle Nederlanders te dik.

  Liefde, vervulling, verbinding en voldoening zijn ook een belangrijke voedingsbron. 

Zodra er een ontbreekt, is de kans groot dat je dat gaat compenseren met eten of 

ander gedrag.

  Gezond eten maakt je gezond, perfect eten maakt je niet perfect; een gezonde leefstijl 

zorgt ervoor dat je luistert naar wat je nu nodig hebt, een perfecte leefstijl niet.

  Heel veel eetproblemen zijn in de kern geen eetprobleem, maar een overgevoeligheid 

voor listige manipulatietrucs op het gebied van voeding.

  Afleiding tijdens het eten zorgt er niet alleen voor dat je meer eet, het zorgt er ook voor 

dat je minder lang verzadigd bent.

  Ons lichaam zoekt van nature naar calorierijke voeding omdat dat onze kansen op 

overleving en succesvolle voortplanting vergroot.

  Er bestaat een link tussen rigide en obsessief eten: het een werkt vaak het ander 

 in de hand.

  Het leven is perfect: alles wat je hebt is alles wat je nodig hebt. Alle energie die je 

gebruikt om te vechten tegen je imperfectie kun je niet gebruiken om het leven te 

creëren waar je naar verlangt. Zodra je stopt met vechten komt deze energie vrij.

 94 
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  Van alle dunne mensen heeft een kwart een te hoog vetpercentage. Dik(ker) zijn 

betekent daarom niet per definitie ongezonder zijn.

  We zijn zo gefocust op het binnenkrijgen van zo min mogelijk calorieën dat we verge-

ten te kijken naar de inhoud van wat we eten. Echter: de hoeveelheid calorieën die een 

product bevat, zegt helemaal niets over de hoeveelheid voedingsstoffen die je lichaam 

eruit kan halen. De ene calorie is echt de andere niet.

  Voor je lichaam staan calorieën gelijk aan energie. Het gebruikt deze energie om te 

werken en om de lichaamstemperatuur te regelen. Een eventueel overschot aan 

calorieën slaat het op als vet. 

  Je lichaam heeft voedingsstoffen nodig om zichzelf te onderhouden en calorieën om 

de lichaamsprocessen op gang te houden. 

  Het lichaam telt zelf calorieën via het natuurlijke vetsetpointsysteem: komt er een 

periode te veel binnen, dan zal het ervoor zorgen dat je daarna een periode minder eet. 

  Voorbewerkte voeding is woest aantrekkelijk voor ons brein omdat het daar heel snel 

energie uit kan halen. 

  Leptine is het sleutelhormoon voor je vetsetpointsysteem. Het geeft aan je hersenen 

door dat je voldoende hebt gegeten en dat stopt de honger. 

  Bij een te hoge bloedsuikerspiegel wordt de werking van leptine bij de hersenstam 

geblokkeerd door insuline. Hierdoor ga je ongecontroleerd, automatisch eetgedrag 

vertonen. 

   De enige manier om blijvend gewicht te verliezen, is door ervoor te zorgen dat de 

 leptinesignalen in je brein optimaal werken. Alleen dan komen alle signalen op een 

juiste manier door. Je oerbrein gaat dan ineens zien dat je veel te veel vet op voorraad 

hebt en zal je gaan helpen om het los te laten.

  Om je vetsetpoint te resetten is het belangrijk dat je:

  kiest voor voeding die minder belonend is;

  stopt met het eten van suikers en snelle koolhydraten;

  geen tussendoortjes meer eet;

  voldoende eiwitten eet;

  Omega 3-waarden in je lichaam optimaal zijn.
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  Je lichaam bestaat uit 50 triljoen cellen die met elkaar willen praten. Dit kan echter 

alleen maar als er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn. Zonder voedingsstoffen 

gaat het mis met de cel-tot-celcommunicatie in je lijf.

  De voedingsstoffen, vitaminen en mineralen in voeding houden ons in leven. 

 Voeding die je vandaag eet, is morgen een deel van je lichaam.

  Bij een tekort aan voedingsstoffen:

   kun je niet optimaal de voeding verbranden die binnenkomt;

   kun je ziek worden van een teveel van een bepaalde stof in je lichaam;

   kun je ziek worden van een tekort aan een bepaalde stof in je lichaam.

  Wanneer je een tekort hebt aan bepaalde voedingsstoffen, ga je heel vaak jezelf 

oppeppen met verslavende stoffen als suiker, cafeïne, alcohol of drugs.

  Voedingsstoffen zijn onderverdeeld in: 

  macronutriënten, voedingsstoffen waar je veel van nodig hebt, dit zijn: water, 

eiwitten, koolhydraten, vetten;

  micronutriënten, voedingsstoffen waar je weinig van nodig hebt, dit zijn: vitaminen, 

mineralen, sporenelementen. De micronutriënten helpen je om de macronutriënten op 

te kunnen nemen.

  Vetverbranding is onze natuurlijke verbranding: uit 1 gram vet kan het lichaam

 121 energie-eenheden (ATP) halen en uit 1 gram koolhydraat maar 36. 

 Dat betekent dat een efficiënte vetverbranding tot vier keer meer energie oplevert.

  Voeding is niet gezond of ongezond. Het is voedzaam of niet. En het kan ervoor zorgen 

dat je gezond of ongezond wordt. 
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  We eten veel meer en veel vaker dan ons lichaam nodig heeft. Bovendien stoppen 

 we vaak goedkope rommel in ons lijf en smeren we dingen op onze huid die we niet 

mogen eten. Waarschijnlijk ziet het er bij menig medemens vanbinnen dan ook 

hetzelfde uit als in de huizen van extreme verzamelaars.

  Onze lever is overbelast door alle gifstoffen waaraan we dagelijks worden blootgesteld. 

Hierbij kun je denken aan luchtverontreiniging, schoonmaakmiddelen, stoffen 

 in onze voeding en gifstoffen uit het lichaam zelf. De lever kan al deze gifstoffen

 alleen maar uit het lichaam verwijderen als hij beschikt over voldoende grondstoffen.

  In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is niet ontgiften, maar het bewaken 

 van een gezonde bloedsuikerspiegel de hoofdtaak van de lever. Hoe meer tijd en 

grondstoffen daarvoor nodig zijn, hoe minder ruimte overblijft om te ontgiften.  

  Je kunt de lever het beste vergelijken met een enorme zeef die alle gifstoffen uit het 

lichaam filtert. In de lever worden gifstoffen uitgefilterd, bewerkt en vervolgens uit het 

lichaam gebracht of opgeslagen op een plek waar ze geen schade kunnen aanrichten 

(de vetcellen).

  Wanneer je onvoldoende ontgiftingscapaciteit hebt, blijven gifstoffen in het lichaam 

circuleren en kunnen ze uiteindelijk schade veroorzaken aan het DNA. Ook kunnen ze 

zorgen voor hardnekkige kilo’s overgewicht, vermoeidheid, allergieën en chronische 

aandoeningen. 

  Belangrijke belastende gifstoffen voor je lichaam zijn suikers en geraffineerde 

 koolhydraten, eten uit de fabriek, alcohol, transvetten, cafeïne en synthetische stoffen. 

  Zodra je de lever voldoende grondstoffen geeft om alles te kunnen ontgiften, ervoor 

zorgt dat je zo min mogelijk nieuwe gifstoffen binnenkrijgt en zorgt dat je darmen in 

orde zijn zodat er geen gifstoffen meer door de darm in je bloed kunnen lekken, 

kunnen de opgeslagen gifstoffen worden vrijgemaakt en afgevoerd via je lymfeklieren, 

nieren en het bloed. 
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  Eten is al sinds mensenheugenis dé manier om te verbinden, met anderen en met 

onszelf, dus waarom zou je het niet de aandacht geven die het verdient?

  Wanneer je bewust eet, weet je lichaam dat je eet en maak je automatisch veel 

 gezondere keuzes voor jezelf. Bovendien voel je eerder wanneer je vol zit.

  Stress zorgt ervoor dat je oerbrein de leiding over je eetgedrag overneemt en een hele 

serie aan reacties in gang zet die er uiteindelijk voor zorgen dat je meer en ongezonder 

eet en je eten minder goed kunt verteren. 

  Onder invloed van stress wordt je spijsvertering nagenoeg stilgelegd omdat je lichaam 

alle energie nodig heeft om te kunnen nadenken, vechten en vluchten. 

  Het autonome deel van ons zenuwstelsel kun je niet bewust beïnvloeden en is onder te 

verdelen in de sympaticus (denk: leeuw) en parasympaticus (denk: hangmat). 

  Ons lichaam functioneert het beste wanneer we rustig en ontspannen zijn, dus 

 wanneer het parasympathische deel van ons zenuwstelsel actief is. 

  Het eten van suiker activeert het sympathische deel van ons zenuwstelsel en zorgt 

voor allerlei stressreacties.

  Stress kent in het lichaam verschillende fasen:

  wanneer stress wordt gesignaleerd, maakt je lichaam adrenaline aan; 

  om de ontstekingsreacties die worden veroorzaakt door adrenaline te remmen, maakt 

het lichaam cortisol aan;

  cortisol maakt insulineresistent en geeft een urgentiegevoel aan de simpelste dingen;

  wanneer je lichaam onvoldoende grondstoffen beschikbaar heeft om de stressreactie 

te stoppen, kun je in een chronische stress-situatie vast komen te zitten die uiteindelijk 

kan leiden tot een burn-out.

  Stress is de grootste oorzaak van hardnekkig overgewicht: het zorgt ervoor dat je

 te veel en ongezond eet. Zolang het lichaam zich niet veilig voelt, zal het geen vet 

verbranden.

  Wanneer je je schuldig voelt over wat je hebt gegeten, ervaart je lichaam dit als stress, 

dus: kies heel bewust wat je eet, kies het allerbeste en het allerlekkerste en geniet 

ervan. 



Checklist

  Hak de dingen die je in een week wilt doen in stukjes: het zijn niet de grote doelen 

 die je stelt, maar de kleine dingen die je iedere dag consequent doorvoert die jouw 

kwaliteit van leven en de resultaten die je behaalt bepalen. 

  Zodra je een goed systeem hebt waarin je kleine dingen dagelijks kunt doen, 

 heb je de sleutel tot succes in handen.

  We overschatten wat we kunnen doen in een dag, maar onderschatten wat we kunnen 

doen in een jaar.

  Iedere nieuwe uitdaging, gelegenheid of verlangen roept een bepaalde angst op in je 

brein.

  Ons brein is niet gemaakt voor grote sprongen, maar voor babystapjes.

  Als je iedere dag een klein stapje zet in de goede richting, gaan je hersenen helpen 

door nieuwe software te ontwikkelen die jouw veranderingen ondersteunt.

  Het bereiken van doelen kost veel wilskracht: hoe sneller je een goed systeem 

 ontwikkelt dat je helpt om jouw doel te bereiken, hoe minder wilskracht het je kost.

  Systemen zijn opgebouwd uit gewoonten die neurale paden vormen in je brein die 

nooit meer zullen verdwijnen.

  Door veel en langdurig nieuwe gewoonten te oefenen, worden de oude gewoonten in 

je brein minder belangrijk en zal je brein eerder de nieuwe gewoonten opstarten dan 

de oude.

  Nieuwe gewoonten hebben tussen de 18 dagen en 8 maanden nodig voordat ze goed 

in je systeem zitten en je systeem ze automatisch opstart. Gemiddeld genomen wordt 

voor het ‘imprinten’ van nieuwe gewoonten 66 dagen gehanteerd.

  Een goede eetstructuur helpt je om rust in je relatie met eten te brengen en helpt je 

 om jouw gezonde eetgewoonten vol te blijven houden.
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