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Welkom in mijn wereld
Op de ontdekkingstocht naar het ideale leven, optimale gezondheid en intens geluk
ben ik zelf dikwijls tegen de muur gelopen. Net als ieder mens had en heb ik stress,
worstel ik geregeld met mijn gewicht en probeer ik zo gelukkig mogelijk te leven.
Telkens weer is het een uitdaging! Jong moeder zijn heeft me al op heel jonge leeftijd
in situaties gebracht welke andere mensen pas later in hun leven tegenkomen. Door
de dingen die ik meemaakte probeerde ik mijn weg te vinden. De weg bracht me naar
een eigen praktijk als massagetherapeut en stresscoach waar ik jaren mensen hielp
om via coaching en begeleiding hun rust en geluk terug te vinden.
Diezelfde weg leerde mij ook dat ik in feite meer kon en wou als enkel mensen
coachen en masseren. Daarom startte ik in 2014 het gezondheidscentrum
www.gezondopmaat.be Als zaakvoerder van dit centrum coördineer ik een team van
ruim 15 professionele therapeuten om samen te werken aan de gezondheid en het
geluk van onze cliënten. Door samen te werken kunnen we jou als cliënt veel sneller
en efficiënter helpen. Je voelt je hier thuis en dat helpt!

Ik deel met jou mijn eigen leefwijze, die me helpt, die de rode draad is van mijn
gezondheid en mijn geluk, hoe ik gezond en gelukkig wordt en blijf.

Lieve groeten,
Daphne Langedijk
Zaalvoerder van Alterna gezondheidscentrum Sint-Niklaas.
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Gelukkig, Gezond & Stressvrij?!
Voel jij je ook zo vaak gestrest, gespannen, alsof je slachtoffer bent van je eigen leven
en geen grip meer hebt op… Niks….?
Het Stressvrij concept is gemaakt om jou te veranderen van een gestrest
slachtoffer naar een gelukkig, gezond en stressvrije leider van jouw leven. Je leert je
op alle niveaus wapenen tegen stress.
 Stressvrij Eten geeft inzicht in hoe het lichaam functioneert in tijden van
stress en welke rol voeding daarbij heeft. Is ontworpen voor mensen die risico
lopen op lichamelijke en geestelijke stress door een verkeerd
voedingspatroon, ongezonde levensstijl en daardoor meer kans hebben op het
krijgen van burn-out of stress gerelateerde ziektes. Een makkelijk te
volgen eet plan.
 Stressvrij Snacken is voor de emotionele eter en degene die begint te
snoepen in stress situaties. De snacks zorgen ervoor dat je stress verminderd,
en dat je beter tegen de volgende stress situatie kan. Snoep jezelf gezond!
 Stressvrij Koken is voor iedereen die koken als een last ziet. Ik leer je
simpele en gezonde recepten die weinig tijd kosten in de
keuken. En ook praktische tips om op sommige dagen bijna helemaal niets te
hoeven doen!

Stressvrij door je eten?
Dat is lang zo gek nog niet! Eten is een basisbehoefte! Geen luxe, geen
tijdsverspilling. Onze voeding is de basis van onze energie net als
zuurstof, water en zonlicht. Iemand met veel stress is over het algemeen niet
goed meer bezig met het aanvullen van de basisbehoeftes, maar eerder met externe
zaken; Geld verdienen, werken, anderen dienstbaar zijn…..
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Het eet plan dat voor jou is uitgestippeld in dit werkboek helpt

 gezonder eten
 Bewuster te eten
 Ontdekken welke groenten, fruit, vlees en snacks goed zijn in
tijden van stress.
 In de toekomst beter je boodschappen te doen
 Praktisch met je tijd om te gaan
 Geen stress te krijgen door het eten, de boodschappen of het
plannen!
 Hoe je jezelf wapent tegen stress situaties via de juiste voeding.

∞
De resultaten na 4 weken stressvrij eten
 Je hebt meer energie
 Je voelt je sterker
 Je bent minder prikkelbaar
 Je hebt de leiding van je leven terug.
 Je bent stress de baas aan het worden
 Je hebt ervoor gezorgd dat je geen burn-out kan krijgen
 Je zorgt beter voor je lichaam
 Er zijn al heel wat minder lichamelijke klachten
 Je hebt geleerd dat eten genezend is en niet enkel bepaald of je dik of dun
bent.
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Een beetje back to basic leven door meer op gewone gezonde
voeding te letten. Voeding opnieuw te gebruiken als de rode draad
in je leven en op die manier minder last te hebben van stress. Hoe
simpel kan het zijn……

Ik daag je uit om 4 weken lang volgens mijn stressvrij eet plan te leven. Het zal even
wennen zijn in het begin. Maar praktischer en makkelijker kan het niet voor jou
gemaakt worden. Niet hoeven nadenken over je boodschappen, wat eten we
vandaag?, ongezonde en makkelijke maaltijden maken bij gebrek aan eten in huis of
tijd….. Na 4 weken weet ik zeker dat ik jou hebt overtuigd dat je wel degelijk stress
kan verminderen voor jou en je hele gezin door op een andere manier te eten.

Gezonde
Gelukkige
Stressvrije groetjes,

Daphne

Stressvrij & Gezond | Eten

9

Stress en ons oer brein
Stress is in ons oer brein uitgevonden om ons te helpen overleven. Om het heel
simpel uit te leggen is stress eigenlijk onze turbo functie om er in een gevaarlijke
situatie voor te zorgen dat we kunnen vechten als een bokser, rennen als de beste of
doen alsof we dood zijn. Vechten, vluchtten of bevriezen. ….. Maar hier gaan
we eigenlijk in onze huidige tijd al grandioos de fout in: stress zorgt voor energie die
vrijkomt, genoeg energie om iemand knock-out te slaan en wat doen wij…. Niks. We
gaan door met wat we deden, mopperen, vloeken een beetje, bijten op onze
tanden…..
Daar is ons stress systeem niet voor gemaakt! Het is echt de bedoeling dat
we vechten, vluchtten of bevriezen! Na stress moet actie volgen!

Waarom moeten we vechten, vluchtten of bevriezen?
Tijdens een stress situatie gebeurt er iets in ons oer brein. Er worden signalen
uitgestuurd naar ons hele lichaam waardoor er stresshormonen vrijkomen;
Adrenaline zorgt voor de actie die we gaan ondernemen, Cortisol en adrenaline
samen zorgen ervoor dat er meer glucose (suiker) in ons bloed zit. Ons lichaam staat
klaar om te vechten en daarom word er ook voor gezorgd dat bepaalde overbodige
lichaamsfuncties worden uitgeschakeld; Spijsvertering, weefselopbouw,
voortplanting, groei e.a. hebben we niet nodig tijdens stress.
Als we niks doen; iets wat we in de huidige maatschappij maar al te vaak meemaken
dan blijft dit proces in feite aan sudderen. Adrenaline blijft te lang aanwezig, cortisol
blijft te lang aanwezig. Het resultaat is dat we lang in onze lichamelijke stresssituatie
blijven zitten en zelfs vaak overvloeien in de volgende stress situatie.
“Ons lichaam heeft tijd nodig om te recupereren van een stress
situatie.”
En dat kan enkel als de stress uit je systeem is. De snelste, beste en meest effectieve
manier is om zoals het bedoelt is: te vechten, vluchten of bevriezen.
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Oer brein in de huidige maatschappij
In de tijd waarin we nu leven hebben we natuurlijk niet te maken met leeuwen en
tijgers. Maar eerder met files, collega’s, tijdsdruk, kinderen, geld, je baas, hoge
verwachtingen van het leven, je partner….. Niks om van te vluchtten, of in elkaar te
slaan. En ik weet zeker dat als ik voor dood speel mijn kinderen op me gaan springen
voor de grap…
Willen we in deze tijden geen last hebben van stress, dan zullen we
stressmanagement moeten toepassen. Dit zijn in feite tal van verschillende
technieken zoals meditatie, ademhaling, onthaasten, denktechnieken, ontspanning
en dergelijke. Zo leren we omgaan met stress, ons voorbereiden op stress. We
kunnen er zelfs voor zorgen dat we onze eigen gecreëerde stress vaarwel zeggen.
Het enige beestje dat ons nog achternazit op dit moment is het
stressbeest. En wij gaan dit stressbeest zelf moeten temmen!
Hoe we dit gaan doen leg ik jou uit in de volgende hoofdstukken.
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Ons lichaam een batterij?
We kunnen meer doen aan stress dan achteraf recupereren, vechten of vluchten. We
kunnen ons ook goed voorbereiden op wat zou kunnen komen. Want geef toe, we
worden omringd door mogelijke stress situaties en stressprikkels.
We gaan stress te slim af zijn. Hoe?
Zie ons lichaam als een oplaadbare batterij.
Hoe langer de batterij heeft opgeladen, hoe langer hij meegaat. In andere woorden,
hoe meer energie we hebben, hoe beter we met een stress situatie om kunnen gaan.
En op het moment dat we een stresssituatie meemaken zijn we niet direct leeg en
hebben we dus nog voldoende energie over om sneller te kunnen recupereren. We
moeten dus zorgen dat onze batterij goed kan opladen en continue opgeladen is.
EET energie & laad op & rust
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Opladen; Waarom
Stel jij bent een batterij die half leeg is, en je weet dat je bij een stresssituatie ¾
batterij nodig hebt aan energie, het hebben van stress vraagt namelijk enorm veel
energie, vitaminen en mineralen van ons lichaam omdat je lichaam zich klaarmaakt
voor een vlucht of een gevecht. Of je dit nu wel of niet uitvoert. Je zal dus na de
stress situatie leeg zijn, maar ook zijn je energie reserves aangebroken.
Je bent lichamelijk over je grenzen gegaan.
Het zal je nu veel langer duren om te herstellen, je zal langer vermoeid zijn door de
stress. Of nog erger, als je binnenkort weer een stress situatie meemaakt ga je een
grotere kans krijgen op het ontwikkelen van een burn-out.
Kort gezegd; we moeten leren om onze batterijen op te laden! Door onze batterijen
continue opgeladen te hebben, hebben we meer energie, en kunnen we meer aan.
We zijn voorbereidt op alles wat komen gaat.

Opladen; Hoe?
Genoeg energie hebben komt voort uit een aantal onderdelen: Vitaminen, mineralen,
flexibel zijn en uitgerust zijn.
 Vitaminen en mineralen. Deze halen we uit onze voeding.
 Flexibiliteit. Dit wilt eigenlijk zeggen dat het celletje van de batterij open
kan staan om opgeladen te worden.
 Uitgerust zijn. Dit halen we uit onze lichaam en geest die met regelmaat
ontspant zodat de batterij kan opladen
Effectief opladen kan enkel als we continue goede vitaminen en mineralen
binnenkrijgen en zorgen voor regelmatige ontspanningsmomenten.
Het belangrijkste om te weten is dat we enkel en alleen kunnen
opladen als we in rust zijn. Je kan een batterij ook enkel opladen als
hij in de lader zit en niet wanneer deze gebruikt word……

Stressvrij & Gezond | Eten
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De juiste situatie

Het plaatje hierboven toont een juiste situatie. In het ontspanningsmoment openen
de deurtjes van jouw cellen net als een soort luxaflex welke openstaat die de zon
binnen doet schijnen en het huis laat opwarmen. Insuline word aangemaakt in de
alvleesklier en werkt in ons lichaam als een soort treintje en brengt energie, voeding
oftewel Glucose naar de cel. Dat wilt dus zeggen dat jouw batterij op dit moment aan
het opladen is met energie.
Je bent je nu aan het sterk maken, en je bent goed voorbereid op
een stress situatie of andere situatie waarin je energie moet leveren.
De foute situatie

Dit plaatje daarentegen laat zien wat er gebeurd als je stress hebt. De deurtjes zijn
plots gesloten. De aanmaak van Insuline in onze alvleesklier wordt gestaakt. Er is dus
geen treintje meer dat energie naar de cel kan brengen. Maar doordat de deurtjes
gesloten zijn kan er ook geen energie meer in.
Dat wat er in zat, dat is waar we het mee moeten doen de
komende tijd.
Stressvrij & Gezond | Eten
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Conclusie?
 In de tijd van rust wanneer de cel deurtjes open staan moet je zorgen dat de
energie die binnenkomt in je lichaam en opgeslagen kan worden in de cel vol
zit van vitaminen en mineralen; Echte bouwstoffen. Je batterij laad op en zit
vol met goede energie die lang blijft duren.
 Leef je in deze periode op suikers, alcohol of andere ongezonde voeding
zonder voedingswaarde, dan is je batterij gevuld met waardeloze energie
welke snel op gaat.
 Neem je geen rust in tijden van stress, dan loopt je batterij leeg waardoor je
grote kan krijgt op het ontwikkelen van een burn-out.
In andere woorden: het van essentieel belang om te leren hoe je kan ontspannen en
hoe je er voor zorgt dat het geen je eet, vol zit van de juiste bouwstoffen en energie.
En hier zeker extra op let in tijden van stress of spanning.

Stress beheersing via voeding is van essentieel belang voor ieder
mens die gezond wilt leven en te maken heeft met stress.

∞
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Onze basisbehoeftes; de rode draad in je leven
Als iemand mij vraagt wat is het doel van het leven? Dan is mijn antwoord duidelijk;
Leren leven met dit lichaam. Waarom? Dit lichaam is ons belangrijkste bezit,
het brengt ons van A naar B, het draagt onze geest, maakt onze kinderen, helpt ons
de dingen te doen die we willen doen. Maar als we al die dingen willen doen met ons
lichaam en onze geest, dan moeten we verdomd goed leren zorgen voor dit lichaam.
Voor mij vormt het zorgen voor je lichaam de rode draad in je leven. En dat zou het
voor iedereen moeten zijn.
Denk maar eens heel goed na; Wanneer gaat het slecht met jou, wanneer word je
ziek, wanneer heb je het meeste stress, wanneer ben je het meest vermoeid?
Is dit in periodes dat je goed voor je lichaam aan het zorgen was? Of was dit juist in
de periodes dat je voornamelijk bezig was met externe zaken. Je werk, je financiën,
zorgen en problemen van of om anderen. Was dit in een periode dat je geen tijd nam
om fatsoenlijk te eten, te drinken en te rusten?

Ik denk dat je het antwoord al weet….
De tijd is gekomen dat ik je opnieuw uitleg wat je basisbehoeften zijn, zodat je ze
begrijpt, inziet maar ook weer weet dat je er aandacht aan moet geven…. En als je
stress wilt voorkomen of de baas wilt zijn dat je de basisbehoeftes moet toepassen in
je leven.
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Water; meer dan drinken
 Je kunt ongeveer 4 weken zonder eten maar je kan slechts
4 dagen zonder water.
 Ons lichaam bestaat voor 70% uit water, waarvan 92% zich
in ons bloed bevindt, de hersenen 80% , botten 20% en
onze tanden 10%
 Onze spieren bestaan voor 72% uit water.

Water in ons lichaam:
Eén van de belangrijke functies die water heeft in ons lichaam is transport! Water
transporteert vitaminen, mineralen en voedingsstoffen naar de cellen om goed te
kunnen functioneren. Ook is water nodig voor de goede werking van de nieren; afval
stoffen filteren en elimineren uit ons lichaam. Daarnaast regelt water onze
lichaamstemperatuur, hydrateert en geeft ons energiepeil een boost!
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Water en stress:
Stress zorgt voor een opstapeling van afvalstoffen en hormonen afval. Deze moeten
uit ons lichaam verwijderd worden. Door genoeg en extra water te drinken worden
de afvalstoffen weg getransporteerd via de nieren en onze urine naar buiten, zo
raken we deze afvalstoffen kwijt en is ons lichaam beter in staat om met de stress om
te gaan.
We voelen ons alerter, frisser en fitter door voldoende water…..
Wanneer je een lange tijd te weinig water drinkt kan dit er zelfs voor zorgen dat je
een lichamelijke stress reactie krijgt. Ons oer brein denkt door dit tekort dat er gevaar
is en maakt zich klaar voor de strijdt. Zonder dat je het beseft en bedoelt bevindt
jouw lichaam zich in een ongewenste en onbedoelde stresssituatie.

Wat kan er zoal gebeuren als we geen of te weinig water drinken:
 Afvalstoffen stapelen op: hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen
 Uitdroging van cellen en ons lichaam: Obstipatie, speeksel vermindering,
minder urine=minder afdrijven van afvalstoffen
 Verzuring van ons lichaam
In andere woorden: We vergiftigen ons lichaam als we niet genoeg water drinken,
vooral in tijden waar er zoveel slechte stoffen in onze voeding zitten, en wij slechte
voedingsgewoontes hebben gecreëerd voor ons zelf.

De bovenstaande klachten lijken wel verdacht veel op
stressklachten. Daarom is het ook de eerste stap om mensen
met stress een ander voedingspatroon aan te meten. Hoe weet
je nu echt hoeveel “stress” je hebt als je van eten en drinken
dezelfde klachten kan krijgen?
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Hoeveel moeten we drinken?
Afhankelijk van onze leef gewoontes, sport, gewicht, leeftijd zwanger niet zwanger
enz, moeten wij meer of minder water drinken. Gemiddeld is het aan te raden om 1,5
liter water te drinken naast koffie, zwarte thee, fruitsap en frisdrank, alcohol telt
uiteraard ook niet mee als vocht inname.

Enkele tips om meer te drinken
 Voor elk glas fruitsap, frisdrank, zwarte thee of kop koffie dat u drinkt,
drinkt u ook een glas water, maak hier een gewoonte van.
 Drink water gedurende de dag, niet enkel als u dorst heeft, dorst duidt al
op een tekort aan vocht in het lichaam (droge mond, vermindering
speeksel = tekort aan vocht in lichaam)
 Drink tijdens en na lichamelijke inspanning
 Drink meer met warm weer
 Telkens als je iets eet of snoept, drink je een glas water.
 Eet fruit! Een sinaasappel bestaat voor 83% uit water, en een watermeloen
zelfs uit 93%! Daarnaast bevatten ze natuurlijk ook heel veel vitamines
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Zuurstof; adem jezelf stressvrij
Een mens kan een maand zonder eten, een paar dagen zonder drinken, maar na een
paar minuten zonder zuurstof zullen we sterven. Ademhaling is van levensbelang!
Een gezonde manier van ademhalen is de buikademhaling. Natuurlijk zal je
gedurende de dag en tijdens recht zitten en staan of lopen eerder met de borst
ademen maar als je er even op concentreert zou je perfect met je buik moeten
kunnen ademen. Iemand die veel last heeft van stress zal over het algemeen
verkeerd ademen; Oppervlakkig, heel snel en eventueel ook hyperventileren. Het
ideaal zou zijn om gemiddeld 7 keer per minuut in en uit te ademen: 3 tellen in, 1 tel
rust, 4 tellen uit.
Je ademhaling is van groot belang in tijden van stress. Zuurstof
breekt adrenaline af! Iemand die tijdens een stresssituatie of in
tijden van stress regelmatig ademhalingsoefeningen doet of met
regelmaat even focust op zijn ademhaling zal sneller adrenaline uit
zijn bloed halen en dus ook sneller kunnen recupereren van een
stress situatie.
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Wat gebeurt er bij ademhaling in ons lichaam
1. Zuurstof komt via de longen je lichaam binnen,
2. De zuurstof word dan via het bloed naar de lymfe gebracht (vocht dat rond de
cellen zit).
3. De cellen halen uit het lymfe vocht de benodigde voedingsstoffen en zuurstof.
4. Wat de cel niet nodig heeft en dus overblijft; kooldioxide en toxische stoffen
worden tijdelijk opgeslagen in het lymfesysteem. Het lymfesysteem bevat ook
de witte bloedcellen.
Het lymfesysteem fungeert als een tijdelijke afval opslag.

Waarom is de juiste ademhaling belangrijk?
Het lymfesysteem is jouw persoonlijk zuiveringssysteem om afval en gifstoffen uit
jouw lichaam te werken. Het lymfesysteem werk niet met een pomp zoals je hart je
bloedomloop regelt; je ademhaling fungeert als “pomp” van het
lymfesysteem, het is dus belangrijk dat dit goed werkt.
Te veel gifstoffen in ons lichaam zijn slecht voor onze cellen, je krijgt sneller cel
veroudering, de cellen kunnen muteren (kankercellen worden) ze verzwakken of
sterven af.
Een diepe ademhaling zorgt er in andere woorden voor dat je de
afvalstoffen beter kan kwijtraken!
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Ademhaling en stress
Het stressmechanisme in ons lichaam is gemaakt om te vechten, vluchten of
bevriezen. In onze huidige maatschappij hebben we vaak te maken met
stresssituaties waarbij we niet hoeven te vechten of vluchtten. Maar eerder andere
vormen van stress, psychisch, emotionele stress, mentale stress, spirituele stress….
Om deze stress niet te hoeven voelen hebben we andere reacties, denk daarbij aan
snoepen, verslavingen, urenlang op internet, afleidingen zoeken, maar we doen ook
iets met onze ademhaling….. namelijk: Niet ademen, of sneller en oppervlakkiger
gaan ademen. Daarbij blokkeren we eigenlijk ons middenrif wat ervoor zorgt dat we
indirect het stressgevoel blokkeren (soms kan dat nodig zijn) Maar hierdoor beperken
we ook levensnoodzakelijke zuurstof toevoer naar ons hart en hersenen. En daardoor
verhoogt dan weer ons stressgevoel.
Doordat de hersenen minder zuurstof krijgen kunnen deze minder goed
functioneren: angstgedachten ontwikkelen, concentratiestoornissen, slaap/waak
stoornissen, niet meer logisch/oplossingsgericht kunnen nadenken.
Zo zie je dat onze ademhaling zeer belangrijk is om in de gaten te houden en om op
te oefenen in tijden van stress!
Kort samengevat:

 Diepe ademhaling is zuiverend
 Bewuste en diepe ademhaling werkt ontspannend
 Te veel gifstoffen zijn slecht voor ons organisme.
 Te weinig zuurstof in slecht voor ons organisme.
 Stress verstoord de ademhaling
 Een juiste ademhaling verminderd stress. (afbraak adrenaline)
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Oefen je buikademhaling:
Dit is een oefening die je dagelijks zou moeten doen. Bij het opstaan, voor het
slapengaan, als je in de file staan of in de trein zit, als je tv kijkt, als een 5 minuten
pauze op je werk….. En het moment dat je dit zeker moet doen is wanneer je je in
een stresssituatie bevind. Zuurstof breekt adrenaline af, onthoudt dat
goed!

1. Ga op een gemakkelijke stoel zitten, of leg je neer op bed, zetel of op de grond
met een kussentje onder je. Als je plat ligt kan het helpen om je knieën op te
trekken.
2. Leg 1 of 2 handen op je buik, laat bij elke inademing je buik bol worden. Voel
hoe je handen mee omhoog gaan.
3. Adem uit en voel je handen naar beneden zakken.
4. Je voelt hoe de ademhaling je handen op en neer doet gaan, als het niet goed
lukt kan je proberen met je hand iets meer druk te leggen op je buik, of leg
bijvoorbeeld een dik boek op je buik. Je hoeft nog niet direct te letten op je
ademhaling, enkel op de beweging van je buik.
5. Eenmaal dat het lukt om op je buik te concentreren en de buikademhaling uit
te voeren kan je proberen om op je ademhaling te letten door te tellen: adem
in (3 tellen) 1 tel vasthouden, adem uit (4 tellen), 1 tel vasthouden, adem in (3
tellen), 1 tel vasthouden, en ga zo door.
6. Probeer dit 5 a 10 minuten vol te houden.
De ademhalingsoefening is de makkelijkste ontspanningsoefening die
er bestaat, hij is gezond voor ons lichaam, maar vooral makkelijk,
we hebben onze ademhaling altijd bij ons!

∞
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Liefde; het krachtigste bezit
Wie leeft vanuit zijn hart zal het meest bereiken.
Nee, geen sappige verhalen en altijd rozengeur en maneschijn. We blijven realistisch.
Op het moment dat liefde en geluk de drijfveer is in je leven zal je het meeste
bereiken. Door lief te zijn voor jezelf, naar je hart te luisteren en leren toegeven en
luisteren naar je gevoelens blijf je bij jezelf. Wie bij zichzelf blijft heeft minder kans
om door de buitenwereld of externe factoren “aangetast” te worden.
Iemand die van zichzelf houdt :
 Zal veel sterker in zijn schoenen staan
 Je bent zelfzeker
 Je hebt minder of geen last van faalangst
 Je barst van het zelfvertrouwen
 Heeft geen bevestiging nodig van anderen
 Weet wat hij/zij moet doen
 Heeft succes
Je ziet dat iemand die van zichzelf houdt eigenlijk weinig last zal
hebben van stress, of veel beter met stress situaties om kan gaan.
Andere voordelen van liefde en houden van jezelf:
 Iemand die van zichzelf houdt zal sneller liefde van een ander krijgen
 Iemand die uit liefde leeft, kan ook zijn liefde delen
 Iemand die vanuit liefde leeft zal positiviteit uitstralen
 Iemand die leeft vanuit liefde kan met minder moeite meer bereiken
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Hoe leer je van jezelf houden?
1. Accepteer je lichaam, waardeer je lichaam. Het is een uniek iets dat jou de
hele dag overal naartoe brengt, dat proef, ruikt, voelt. Je hoeft er niet uit te
zien als een model, je bent perfect zoals je bent.
2. Iedereen maakt fouten, jij ook. Wees niet boos op jezelf en blijf niet knagen op
je fout. Probeer er iets uit te leren en neem die wijsheid mee.
3. Luister naar de mening van anderen, maar blijf bij jezelf; je hoeft het niet met
ze eens te zijn.
4. Het is goed zoals het is. Je hoeft het niet te veranderen.
5. Wees dankbaar voor de dingen die je meemaakt ze zijn er om je iets te leren.
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Slapen; een uitgerust lichaam
Tijdens een goede slaap heeft ons lichaam de kans om te herstellen van je dagelijkse
activiteiten. Spijsvertering, lichamelijke ontspanning, verwerken van spanningen. Het
is van groot belang dat we voldoende slapen, maar ook een kwalitatieve slaap
hebben.
Wanneer er veel stress in het lichaam aanwezig is zullen mensen vaak slaap
problemen ervaren. Een te kort aan slaap kan dan op zijn beurt weer zorgen voor
meer stress in het lichaam en prikkelbaarder worden voor stresssituaties met als
gevolg dat we weer in een vicieuze cirkel terechtkomen.
Slaapproblemen bij stress heeft meerdere redenen, 1 ervan is de
vele gedachten , angsten en zorgen die iemand kan hebben met
stress, de andere is hormonaal.
Bij stress word het hormoon Cortisol gestimuleerd, cortisol zorgt bij een stressreactie
voor alertheid en actie. Zodra adrenaline daalt kan melatonine aangemaakt worden,
ons natuurlijk slaapmiddel. En cortisol word dan weer in de ochtend aangemaakt
waardoor melatonine daalt en je wakker word( in een normale leefsituatie, zonder
stress). Iemand die veel stress ervaart, heeft het risico dat de cortisol productie
blijvend is of hoog blijft , waardoor je s ’nachts regelmatig wakker word.
Dan komt er nog bij dat er ook een kans is dat je adrenaline in de avond pieken heeft
waardoor melatonine niet goed word aangemaakt. Als je bijvoorbeeld net een
intense actie film hebt gekeken bestaat de kans dat je niet goed in slaap raakt door
een te hoog gehalte van adrenaline!

Zzzz

zzzzzzzzzzz
Stressvrij & Gezond | Eten

26

Hoe zorg je voor de beste slaap


Creëer een vast slaap ritueel. Ga elke avond op een vast uur slapen en sta op
rond hetzelfde uur. In het weekend probeer je om ditzelfde patroon vat te
houden met een uurtje verschil. je lichaam raakt hier zodanig aan gewoon dat
je op den duur niet eens meer naar de klok hoeft te kijken om te zien of het al
bedtijd is. Activeer zo je innerlijke “wekker” en wordt
automatisch wakker op het correcte uur.

 Kijk het laatste uur voor je gaat slapen geen tv. Actiefilms en negatieve
nieuwsbulletins zullen je geest activeren en je cortisol niveau verhogen. Ook
het gebruik van computer, tablets en gsm’s kunnen bepaalde emoties
opwekken waardoor je ongewenst onrustig wordt.
 Luister naar ontspannende muziek, lees rustig een boek, neem een douche of
een warm bad.
 Zorg dat je slaapkamer een oase van rust is. Vermeid rommel, bureau, tv,
telefoon of gsm in de kamer. Teveel elektronische apparaten zijn ongezond.
Een slaapkamer is om in te slapen, respecteer dit.
 Zorg voor een goed bed, matras en kussen. We brengen bijna 30% van ons
leven door in bed, dus het is zeker de moeite om hier genoeg geld in te
investeren.
 Drink geen koffie of alcohol voor het slapen gaan. Ook roken of een zware
maaltijd kunnen onze slaap kwaliteit aantasten.
 Gebruik oordopjes als je bijvoorbeeld veel geluiden hoort tijdens de nacht.
Zelfs al hoor je geluiden tijdens een diepe slaap niet, je zenuwstelsel word er
toch door geprikkeld met als gevolg een iets verhoogde bloeddruk.
 Avond- sex of een stevige vrijpartij zijn wondermiddelen voor een betere
nachtrust, ook masturbatie heeft hetzelfde effect!

Je slaap is bedoelt om te recupereren van je dagelijkse
activiteiten, hij zou daarom best zo optimaal mogelijk
zijn.
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Eten; genieten en opladen
Eten; voeding blijft een zeer belangrijke basisbehoefte. Het is
niet enkel wat je eet, maar ook hoe en dat je eet.
Eten moet je niet enkel doen om af te vallen, om emoties weg te eten, omdat je nu
eenmaal van snoepen houdt of omdat het moet. Eten is een eerste levensbehoefte
die jouw lichaam nodig heeft om te functioneren.

Optimaal eten:
 Zorg voor een ontspannen sfeer. Ik heb je al uitgelegd in het batterij
verhaal hoe belangrijk het is dat je ontspant; als je ontspannen bent zijn de
deurtjes van je cellen open en kunnen je cellen voedingsstoffen opslaan.


Eet bewust. Als je aan het eten bent, ben je met niks anders bezig. Proef de
smaken van je eten, beleef de texturen. Dit noemen ze ook wel
mindful eten.

 Eet rustig. Je hebt geen haast. Eten doe je op het gemak anders geef je je
lichaam verkeerde signalen. Creëer tijd om te kunnen eten. Soms helpt
het om jezelf 20-30 keer te laten kauwen tot je doorslikt.
 Geniet! Eten is geen plicht, het is een genot. Verder in dit boek leg ik je uit
wat je best eet om stressbestendig te worden, maar als je nu eens echt zin heb
in een zak friet, een taart, koffie of een glas wijn; GENIET! Voel je niet
schuldig over wat je eet, dat zorgt enkel voor stress.
 Me-time & Eat-Time. Het moment van koken, bezig zijn met je eten en
je maaltijd opeten kan een super fijne ontspanningsoefening zijn voor jou.
Het is heerlijk om nieuwe dingen te maken, echt genieten….
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Stress & de impact van voeding
Stress word niet enkel veroorzaakt door drukte, angsten, negatieve gedachten of
spanningen in je dagelijkse leven. Bepaalde voedingsgewoontes kunnen lichamelijke
stress gevoelens opwekken, andere voedingsgewoontes kunnen stress doen afnemen
of je lichaam meer bestand maken tegen stress.
Iemand die stress in zijn lichaam heeft is vaak geneigd om meer
vette, zoete en zoute producten tot zich te nemen
Dit word veroorzaakt door het hormoon cortisol). Mensen die roken, roken vaak
meer door stress, en mensen die alcohol of koffie drinken, drinken meer en
regelmatiger.

Bepaalde voeding of eetgewoontes kunnen stress geven. Als je
wilt weten hoeveel stress je hebt door je werk, je gezin of …..
Dan moet je dus eerst zorgen dat je geen stress hebt van je
eetgewoontes. Elimineer de stress die je zelf veroorzaakt en kijk
dan eens wat er eventueel nog overblijft.
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Welke voeding veroorzaak lichamelijke stress:

Snelle/geraffineerde koolhydraten
Witbrood, taarten, gebak, aardappelen, pasta, witte rijst, koekjes, witte suiker
Dit zijn enkele voorbeelden van “snelle” koolhydraten. Wanneer we deze
consumeren komt er in het lichaam direct een grote hoeveelheid bloedsuiker vrij. Het
lichaam reageert hierop door snel insuline aan te maken om de “brandstof” naar de
spieren te sturen. Daarna daalt de bloedsuikerspiegel weer heel snel. Dit met een jojo
effect van zowel glucose als insuline als gevolg.
Je zult dus met een grote regelmaat blijven “snoepen” van
deze voeding omdat je lichaam blijft vragen naar meer. Dit
zorgt er voor dat we vermoeid raken: we krijgen geen echte
energie binnen. Iemand die stress heeft leeft al op reserves en
raakt daardoor al vermoeid. We versnellen hier dus het proces
om een burn-out te krijgen!
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Vetrijk voedsel
Friet, mayonaise, roomijs, chips, pizza, ……
Het verbranden van vetten kost ons lichaam veel vitamines, mineralen en energie.
Eet je regelmatig vet en junkfood dan zal je bloedsuiker ook gaan spiegelen.
Stress verbruikt veel van onze vitaminen en mineralen, als we
dan ook nog vetrijk voedsel gaan eten zullen we in een veel
kortere tijd door onze reserves heen zijn Door deze tekorten in
je lichaam verzwakt je immuunsysteem. we worden hierdoor
vatbaar voor ongewenste ziektes. Ook hier moet je oppassen
voor de burn-out die op de loer ligt. Hij komt 2 keer zo snel
hierheen als je te vetrijk leeft!
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Cafeïne
Koffie, zwarte thee, energiedrankjes.
Cafeïne geeft je een tijdelijke “rush” je hebt het gevoel dat je extra energie hebt,
maar in feite is het je adrenaline die stijgt. Op korte termijn voelt dit misschien goed
maar op lange termijn heeft het meer nadelen: een permanent verhoogde adrenaline
en cortisol gehalte, nervositeit en slaapstoornissen, verhoogde bloeddruk en
cholesterol. Koffie verhoogt acute vasculaire(=bloedvaten) ontstekingsreacties net
zoals stress! Koffie verdubbeld in tijden van stress je kans op hart- en vaatziekten.
2 koppen per dag is meer dan genoeg!
Cafeïne lijkt hier dus in feite op een exacte kopie van stress.
Denk eens aan al die mensen die op hun werk niks anders
drinken als koffie? En zeker bij koffie is dit het geval; hoe meer
stress en spanning mensen voelen hoe meer kopjes ze
inschenken. We verdubbelen hiermee onze stress.
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Suiker
Koek, snoep, chocolade e.d.
Ook van suiker krijg je een tijdelijke “rush” soms heb je het gevoel dat je wat slapjes
ben, en dan neem je een snelle gesuikerde snack, denk bijvoorbeeld aan een Mars
reep. Je bloedsuiker vliegt snel omhoog wat resulteert in een hoge dosis insuline. Je
lichaam reageert met een hoge aanmaak van Cortisol (stresshormoon dat we juist
laag willen houden)
Het is hier hetzelfde verhaal als bij de snelle koolhydraten.
Alleen suikers maken het ons zeer moeilijk. Bijna in alle
bereidde producten die we nuttigen zit suiker verwerkt. Heb je
behoefte aan een lekkere snack die je wel energie geeft maar
voor een lange tijd? Dan kiezen we dus best natuurlijke suikers
uit bijvoorbeeld fruit en noten, dat geeft ons ook energie,
goede energie!
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Alcohol
Wijn, sterke drank, bier e.d
Wie dagelijks meer dan 1 alcoholische drank nuttigt zal lichamelijk problemen
beginnen ondervinden in het volgende: je lichaam kan moeilijker en minder vitamine
B en zink opnemen, bloedsuiker stijgt, je kunt last krijgen van slaapstoornissen en
verstoorde emoties. Deze mensen zijn minder bestand tegen stress. Geadviseerd
word om per week maximaal 7 glazen alcohol te consumeren.
Stress veroorzaakt ook slaapstoornissen, en vitamine b en zink
hebben we hard nodig in tijden van stress. Alcohol is dus geen
goed inslapertje als je door stress niet kan slapen, het is ook
geen goede “ontspanningsoefening”. Een kalmerend kopje
kruidenthee is een beter alternatief. Natuurlijk mag u genieten
van een glaasje wijn of een biertje, maar beperk dit dan tot
bijvoorbeeld enkel uw weekend.
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Zout
Kant-en-klaar maaltijden, chips, nootjes e.d.
Zelfs met het gebruik van zout moet je opletten. Zout verhoogd de broeddruk en
emotionele instabiliteit. Wie regelmatig teveel zout eet kan last krijgen van een
overbelaste bijnierschors (dit is funest voor
onze bloeddruk, hormoonhuishouding,
water balans, glucosehuishouding)
Stress geeft ons een
verhoogde bloeddruk en
verstoord onze
hormonenhuishouding. Door
te veel zoute producten te
nuttigen versnellen en vergroten we dit proces.

Dierlijke vetten:
Dierlijke vetten stimuleren de productie van dopamine en noradrenaline, deze
worden geassocieerd met stijgende stress en nervositeit! Kortom, las af en toe een
Veggie-day in!
Nee, je hebt niet elke
dag vlees nodig voor
energie. Als je altijd
vlees zou eten zou je in
feite zelfs energie
kunnen verliezen door
de extra lichamelijke
stress die je krijgt. Die groentjes geven ons langdurige energie,
en bovendien helpen ze ons met het opruimen van die
afvalstoffen die we tijdens stress opstapelen.
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Kant en Klaar/Fastfood/uit blik:
Weet jij precies wat er in zit? Dat is nu net het probleem. De meeste kant-en-klaar
maaltijden maar ook fastfood zit vol met verborgen suikers, teveel zout,
smaakversterkers, en heel veel e-nummers die we liever niet in ons systeem hebben.
De conserveringsmiddelen hebben ook een grote impact op ons systeem en kunnen
we beter vermijden.
Als ons lichaam belast word met afvalstoffen en toxines moet
onze lever hard werken om alles te zuiveren. Staan we ook
onder stress, dan zorgt stress ook voor extra afvalstoffen en
toxines. Ons lichaam kan niet alles zuiveren en raakt
overbelast. Maak je keuzes, waar wil jij energie aan verspillen?
Onnodige chemische voedingsstoffen verwerken of stressvrij
worden?
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Hoe eet je jezelf stressvrij?
Trage / complexe koolhydraten en vezelrijke voeding:
Wetenschappers geloven dat het eten van koolhydraten de hersenen aanzetten tot
een hogere productie van Serotonine. Vezels zijn dan weer goed om vreetbuien te
vermijden
Goede koolhydraten vind je in deze voeding:
 Hele granen (niet bewerkt) zoals bruine rijst, volkoren producten en Quinoa
 Fruit en groenten: Stress tast in een korte tijd ons immuunsysteem aan. Door
een hogere consumptie van fruit en groenten met een hoog gehalte aan
antioxidanten kunnen we ons immuunsysteem weer versterken.
Enkele voorbeelden van goede groenten en fruit:
 Broccoli is stress reducerend
 Wortels bezitten veel antioxidant betacaroteen
 Citrusvruchten zijn stress bestrijdend en hoog in antioxidanten
 Noten en zaden Ze zitten boordevol Omega-3 vetten, zorgen voor minder
hoge pieken in de stress hormonen en doet ons cortisol gehalte dalen
 Bladgroenten zitten boordevol vitamine C en magnesium, 2 stoffen die
essentieel zijn in tijden van stress.
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Vitaminen & mineralen:
Alle vitaminen en mineralen die je nodig hebt in tijden van stress en die je lichaam
verbruikt tijdens een stress situatie heb ik hier voor je uitgelegd. Heb je stress, dan
moet je deze binnenkrijgen om een lichamelijke burn-out te voorkomen, om minder
last te hebben van stress of om sneller te recupereren.
Komt er een zware periode aan zoals een verhuizing, jaarafsluiting op je werk of……
Dan zorg je best vooraf dat je een degelijk eet plan uitwerkt om te voorkomen dat je
er aan onderdoor gaat. Daar help ik je in de volgende hoofdstukken mee.

Omega 3 vetzuren:
Het is van belang dat onze adaptogene capaciteit goed werkt, dit wilt in andere
woorden zeggen: lichamelijk stress goed kunnen opvangen. Onze adaptogene
capaciteit word bepaald door de vloeibaarheid van celmembranen, hoe vloeibaarder
(flexibel) de celmembranen; hoe beter je stress kunt opvangen, hoe stress
bestendiger je bent. Zie het als een trampoline, als hij goed mee veert kan je heerlijk
hoog springen, is hij stroef, dan kan de stof zelf scheuren en breek jij je benen……
Omega 3 heeft een positieve invloed op de vloeibaarheid van de
celmembranen en maakt ons veerkrachtig.
Hoe krijg je voldoende omega 3 binnen:
 Voedingssupplementen
 Makreel
 Haring
 Zalm
 Ansjovis & Sardientjes
 Tonijn
 Walnoten
 Echte boter
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Vitamine B:
Alle vitamines uit de B groep ondersteunen het zenuwstelsel en zo ook ons
immuunsysteem. Ze helpen ook bij het afbreken van suikers, eiwitten en vetten.
Bovenal helpen de B vitaminen bij het verminderen van stress.
De belangrijkste B-vitamines zijn: B1, 2, 3, 5, 6, B11(foliumzuur) en B12.
In deze voeding vind je veel vitamine B:
 Fruit
 Groenten
 Noten
 Volkoren producten
 Bonen zoals sperziebonen

Vitamine C:
Deze vitamine zorgt ervoor dat onze weerstand op peul blijft. Ook zorgt vitamine C
voor een goede wondgenezing en een beter opname van ijzer. Vitamine C remt

de productie van stresshormoon cortisol en is dus stress
verlagend!
In deze voeding vind je vitamine C:
 Citrusvruchten
 Kool
 Aardappelen
 Kiwi’s
 Bessen

Magnesium:
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Magnesium is het antistress mineraal bij uitstek! Het lichaam houdt spijtig genoeg
maar een kleine hoeveelheid op voorraad dus moet je altijd zorgen dat je genoeg
ervan binnenkrijgt op regelmatige basis. 60% van de bevolking heeft een tekort aan
magnesium! Magnesium is de beste anti-stress pil die je altijd in huis
moet hebben!
In deze voeding vind je veel magnesium:
 Groene bladgroenten
 Noten, zaden, rozijnen, dadels, vijgen
 Appels, bananen
 Knoflook en uien
 Volkorenproducten: bruine rijst, haver,
quinoa
 Avocado

Zink:
Zink wordt gering opgeslagen in het lichaam, bij lange periodes van stress kan een
zinktekort ontstaan met alle gevolgen van dien. Zinktekort kan
voedselintoleranties uitlokken net zoals migraine en diabetes, en
verminderde werking van het immuunsysteem.
In deze voeding vind je veel zink:
 Vlees
 schaal en schelpdieren
 Zuivelproducten: melk, yoghurt
en kaas
 Pinda's, pindakaas,
 Bonen en volkoren granen, bruine
rijst, volkoren brood
 Aardappelen

Calcium:
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In periodes van stress scheidt het lichaam teveel calcium uit via de urine. Het is dan
aan te raden om extra calcium te slikken. Denk eraan dat calcium pas door het
lichaam wordt opgenomen wanneer er genoeg vitamine D aanwezig is, zonlicht is dus
essentieel, is dat er niet, slik het dit dan in pil of vloeibare vorm! Zink word ook
vaak ingezet bij: Migraine, hartproblemen en hoge bloeddruk.
In deze voeding vind je veel calcium:
 Groene bladgroenten zoals broccoli, boerenkool, raapstelen en paksoi of
Chinese kool
 Oesters en sardines in blik.
 Sojabonen
 Bessen
 Eigeel
 Aardappelen zijn ook bronnen
van calcium.

Vitamine D:
Deze vitamine hebben we nodig om Calcium goed op te kunnen nemen. Vitamine D
stimuleert ons immuunsysteem, iets dat zeker nodig is in tijden van stress. Een tekort
aan deze vitamine kan symptomen geven van een depressie, burn-out, vermoeidheid,
hartproblemen en meer. Cortisol zorgt ervoor dat de aanmaak van
vitamine D word geblokkeerd, in andere woorden: bij stress zal je
een tekort krijgen aan vitamine D.
In deze voeding vind je veel vitamine D:
 Makreel, Haring
 Zalm, Ansjovis
 Paling, Tonijn
 Sardienen
 Eierdooiers
 Natuurlijk zonlicht!!

En voor de Chocoholics…..
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Chocolade is een typisch product waar veel mensen onbewust naar
grijpen in stressvolle of moeilijke tijden, dat is niet zo verwonderlijk
aangezien er tal van goede stoffen in zitten
(we spreken hier wel over pure en liefst natuurlijk gezoete chocolade):

 IJzer dat vermoeidheid voorkomt
 Methylxanthine heeft een stimulerend effect
 Het natuurlijke antidepressivum fenylethylamine
 Het antistressmineraal magnesium
 Cafeïne en theobromine (theobromine werkt op hoe iemand zich voelt.)
 Zetmeelsuikers welke je bloedsuikerspiegel boosten
 Is bloeddrukverlagend!
Honderd gram zwarte chocolade bevat 33% van je dagelijkse
magnesiumbehoefte.
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Het anti-stress dieet
Gebaseerd op alle bovenstaande informatie ontstond een uniek eet plan waarin alle
voedingsmiddelen verwerkt zijn die jou optimaal ondersteunen in tijden van stress,
welke je vitaminen en mineralen reserves zal aanvullen wanneer ze door stress
afgebroken en verbruikt worden. En wanneer je op deze manier blijft eten met de
wijsheid die je hebt opgedaan zal je voorkomen dat stress de bovenhand kan nemen
en doorgroeit in een burn-out.
Bekijk eerst hoe een algemeen dagschema er uit zou zien voordat we doorgaan met
de volgende stappen.
Ontbijt:
 Havermout
 Spelt, Volkoren en bruin brood met gezond beleg
Snacks:
 Pure chocolade met stevia
 Gedroogd fruit, rozijnen
 Zaden en noten
 Rijstwafels
 Maiswafels
 Fruit
Lunch:
 Salades
 Zelfgemaakte gezonde broodjes
 Soep met brood
Avondeten:
 Zoete aardappel puree met Zalm
 Gewokte groenten met kip
 Broccoli pesto pasta
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Voedingstabel voor op je koelkast:

Dit eet en drink je NIET
Alcohol
Cafeïne
Frisdranken
Light frisdranken
Koemelk

Dit eet en drink je WEL
Water
Kruidenthee
Sojamelk
Vers vruchtensap

Chocolade

Pure chocolade met stevia

Pinda’s

Gedroogd fruit (b.v. dadels), rozijnen

Roomijs, taart

Zaden en noten

Gezouten producten

Rijstwafels

Nootjes, chips

Maiswafels

Koekjes
Gezoete cornflakes
Gezoet brood
Geraffineerde producten (wit brood,
suiker, witte rijst, spaghetti e.d.)

Volkoren brood
Volkoren pasta
Havermout

olie met verzadigde vetzuren

extra virgin olijfolie

margarine

echte boter

gezoet broodbeleg
vet broodbeleg (mayonaise, salades)

zelfgemaakt confituur met stevia
mager, puur vlees, kipfilet, rosbief
Kaas

suiker

Stevia

Kant-en-klaar maaltijden

Snelle wok gerechten

Fast food

Salades

Belegde broodjes (gekocht)

Zelf gemaakte broodjes
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Voeding met de hoogste anti-stress waarde

Groenten en
Fruit

Vis & Vlees

Extra's

Snacks

Zoete aardappel

Ansjovis

Boter

Noten

Appels

Haring

Bruine rijst

Rijstwafels

Avocado

Makreel

Haver

Fruit

Bananen

Paling

Kaas

Pure
chocolade

Bessen

Rood vlees

Eieren

Rozijnen

Broccoli

Sardientjes

Pindakaas

Zaden

Citrusvruchten

Schaaldieren

Quinoa

Dadels

Wit vlees (kip)

Volkoren pasta

Bladgroenten

Zalm

Volkoren brood

Kiwi

Yoghurt

Knoflook
Kool
Noten
Uien
Vijgen
Wortels
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Het stressvrij eet plan
Jij wilt zonder zorgen en zonder stress eten? Je wilt zorgen dat je minder stress
krijgt door wat je eet? Je kunt dat allemaal bereiken als je de volgende dingen
begint toe te passen.

1. Beslis wat je graag eet uit mijn adviezen lijst, welke groenten, welk fruit,
welke snacks, welk vlees/vis? Heb je je keuze gemaakt? Dan gaan we met die
basis ingrediënten aan de slag om een lekkere maaltijd voor jou te maken. We
vullen natuurlijk aan met andere producten die niet op de lijst staan maar wel
gezond zijn.

2. Zoek recepten die je kan maken met de gekozen basis ingrediënten. In het
boek stressvrij koken help ik je hier natuurlijk mee. De recepten die je
kiest:
a. zijn best niet te ingewikkeld
b. hebben maar een paar ingrediënten
c. hebben een lage bereidingstijd

3. Maak een week overzicht en plan de maaltijden in. TIP; de maaltijd die je
maakt met verse minder lang houdbare ingrediënten als eerste inplannen na je
boodschappen ronde..

4. Het creëren van een routine in je eetpatroon verminderd stress en vraagt
minder tijd. Spitsuur koken word op die manier makkelijker! Voor ontbijt,
lunch en avond eten kies je dus best vaste ingrediënten kiest op een dag. B.v.
vrijdag is visdag, dinsdag is pasta dag. Dan scheelt het al heel wat nadenkwerk.
Maandag havermout ontbijt, woensdag omelet… Zorgt wel in hoe je het maakt
voor afwisseling, niet elke maandag havermout met appeltjes, maar telkens
een ander soort fruit bijvoorbeeld.
a. Je kan hier ook proberen rekening te houden met eventuele dagelijkse
aanbiedingen bij de supermarkt, slager, de groenteboer, marktdag e.d.
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5. Maak gebaseerd op je weekplan en de ingrediënten van je gekozen maaltijden
je boodschappenlijstje op. Vul aan met de andere huishoudelijke
benodigdheden! Op deze manier doe je gemiddeld 1 keer per weken
boodschappen en eventueel tussendoor nog eens een kleine boodschap.

6. Snelle en gezonde lunch? Baseer je lunch op je avondeten van de vorige dag,
zo heb je weinig tijd nodig om een gezonde lunch te maken. gebruik
bijvoorbeeld de overgebleven groenten of vlees of maak er extra bij. Kijk maar
naar het schema hoe ik het heb gedaan.

7. Kies een vaste dag voor de boodschappen. Kies voor een winkel die een ruim
aanbod heeft zodat je praktisch alles van je lijst kan halen. Heb je geen tijd of
heb je een hekel aan boodschappen doen? Kies dan eventueel voor online
shoppen…….
a. Collect & Go
b. Caddy at home
c. AH afhaal
d. En eventuele andere opties zijn voor mensen die echt niet kunnen of
willen shoppen: Hellofresh of smartmat. Enige nadeel hier is dat je geen
lunch hebt, en geen controle over welke maaltijden.

8. Houdt altijd rekening met al je maaltijden per dag/week. Ga je uit eten of weet
je van jezelf dat je in het weekend niet wilt koken, leg jezelf dan niet op om
wel boodschappen te doen voor die dag. Voorkom dat je onnodig eten
verspilt.

9. Hang je plan ergens in je keuken, de koelkast. Nu kan iedereen het zien en
meedenken!! Kinderen hebben vaak behoefte aan structuur, en jij ook
natuurlijk. Op deze manier ondersteun je dat perfect.

10.

Hou je aan het plan.

Bewaar je weekplan en boodschappenlijst en gebruik het over een
aantal weken opnieuw!
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Pas je dit eet plan toe in een zeer stressvolle periode of wanneer je in een burn-out
zit? Dan vul je dit het beste aan met een degelijk stress-complex. Zie verder in dit
boekje voor meer info hierover.

Eetplan Checklist
o Kies jouw voeding uit de voedingslijst
o Bedenk de maaltijden voor de week
o Creëer een dag routine
o Maak een weekoverzicht
o Maak je boodschappenlijstje
o Doe je boodschappen op 1 vaste dag
o Voorkom verspilling
o Hang je eet plan op in je keuken

∞
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Natuurlijk is dit niet zo easy als ik het uitleg, of toch wel?! Om je te helpen heb ik voor
jou een perfect week plan uitgewerkt. Lukt het je om dit toe te passen, dan zal je
merken dat je heel wat minder hectiek hebt tijdens de maaltijden en de
voorbereiding.

Hoe doe ik het? Natuurlijk kan ik jou eens vertellen hoe ik dit
precies doe, ik denk dat het je helpt!
 Op zondag zit ik altijd met mijn kids en man aan de eettafel en laat ik iedereen
meebepalen waar ze zin in hebben, met mijn weekplan naast me.
 In mijn achterhoofd houdt ik rekening met de promoties bij de slager; zo weet
ik dat het dinsdag gehaktdag is, als ik dus spaghettisaus voor een maand wilt
maken dan doe ik dat op die dag en eet ik natuurlijk ook spaghetti. Kortom
dinsdag of woensdag is gehaktdag!
 Al zo lang als de kids een eigen willetje kregen hebben we er een gewoonte
van gemaakt dat vrijdag pizza/friet dag is, ik koop dus nooit eten voor vrijdag
avond enkel als we eens zelf samen pizza gaan maken. Ook is het weekend het
moment voor een zak chips, dus 1 zak koop ik altijd.
 Ontbijt spreekt voor zich, mijn kids eten het liefst spelt brood; ik koop
voldoende broden en steek deze in de diepvries, elke dag vers brood! Mijn
man kiest voor de smoothies en ik wissel een beetje af, yoghurt, broodje,
havermout. In het weekend doen we wat anders; wentelteefjes
mogen dan!
 Nadat we ons hele eet plan hebben uitgestippeld maak ik de
boodschappenlijst op. Kids blijven thuis bij papa en ik ga op mijn gemakje naar
de winkel.
 1 keer per week ga ik nog naar de slager. Nu is deze bij ons om de hoek, dus
dat kost praktisch geen tijd.
 Ik probeer op sommige dagen 2 porties te koken (2x teveel dus) zodat ik het
kan invriezen voor een andere keer. Zo kan ik 1 keer per week gezond eten
zonder te koken!
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Ontbijt

snack

Lunch

snack

Maandag

Havermout +
blauwe bessen
Glas Water

Banaan +
Glas Water

Kip wrap +
hummus

chocolade
+ Glas
Water

Dinsdag

Omelet
/Banaan
+ Glas Water

Appel
+ Glas
Water

Slaatje met
vis + Quinoa

Nootjes +
Glas Water

Havermout +
appel + Glas
Water

mandarijn
+ Glas
Water

Zalm wrap

Kiwi + Glas
Water

Donderdag

Smoothie + Glas
Water

Appel + Glas
Water

pastasalade

Chocolade
+ Glas
Water

Vrijdag

Toast hummus
+ Glas Water

Kiwi + Glas
Water

Slaatje met
kip

Woensdag

Zaterdag

Ontbijtquiche +
Glas Water

Yoghurt+
honing

Zondag

Wentelteefjes +
Glas Water

Chocolade+
Glas Water

Diner
VISDAG
Vis + Notenkorst
Quinoa

QUICHEDAG
Burrito quiche

PASTADAG

Broccolisoep
Met brood

Nootjes +
Glas Water

Pesto pasta met
zalm

VEGGIEDAG
Wok + rijst

PIZZADAG

VLEESDAG
banaan+
Glas Water

Courgette balletjes
In tomatensaus

KIPDAG
RESTJESDAG

Nootjes+
Glas Water

Kaneelkip +
Sperziebonen
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De boodschappen
Je hebt altijd zelf de volgende basis ingrediënten in huis:
(Himalaya )Zout, peper, olijfolie, kippenbouillon blokjes, tijm, oregano, kaneel,
Hieronder de boodschappenlijst voor het uitgewerkte eet plan:
Gemiddelde prijs:
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De stressvrije Recepten
De recepten die ik hier met je meegeef zijn door mij geschreven en gesmaakt..
Je mag ze aanpassen als er iets in zit wat je echt niet lekker vind, maar ik denk dat dat
geen probleem gaat zijn. Ik heb voor jou in dit weekplan alvast een routine
gecreëerd. Als je bepaalde maaltijd gewoontes liever op een andere dag hebt dan
mag je hier natuurlijk in schuiven tot je jouw ideale formule hebt ontworpen. Zelfde
geldt natuurlijk ook voor lunch en ontbijt.
Ik wens jou net zoveel plezier als ik heb met het maken van mijn eten, als het
boodschappen doen en het genieten.
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Havermoutpap
5 min

Ingrediënten voor 1 portie:
o 300 ml Sojamelk of amandel melk
o 40 gram havermout
o 1 appel in stukjes gesneden of een handje vol rood fruit
o ½ theelepel kaneel
o 2 theelepels rietsuiker/stevia
Benodigdheden:
o Kleine pan
o Lepel

Bereiden:
 Doe de melk en de havermout in een pannetje, breng zachtjes aan de kook.
 Voeg kaneel en suiker toe.
 Voeg een handje rood fruit toe of Snijd de appel nu in stukjes terwijl je af en
toe even roert in de pap.
 Als de pap er iets steviger uitziet voeg je het fruit toe, roer nog even en dien
op.
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Bananen omelet
5 min

Ingrediënten voor 1 portie:
o 1 ei
o 1 banaan
o Snufje vanille suiker
o Stevia (gelijk aan 1 theelepel rietsuiker)
o Kokosolie of boter om in te bakken
Benodigdheden:
o Kommetje
o Kleine bakpan
o Vork

Bereiden:
 Pel de banaan en plet deze met de vork tot puree in een kom.
 Breek het ei en kluts deze goed samen met de banaan.
 Voeg de suiker toe en roer nog even goed door.
 Laat de boter of kokosolie smelten in de pan en giet het mengsel erbij. Bak aan
beide zijden tot goudbruin.
Eventueel kan je hier nog wat speltstroop over doen of fruit natuurlijk!

Ook heerlijk voor de kids!
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Ontbijtsmoothie
3 min

Ingrediënten voor 2 personen:
o 1 banaan
o 1 handje rood fruit
o 4 eetlepels volle yoghurt
o 2 eetlepels havermout
o Handje ijsblokjes
o 100 ml fruitsap (appelsap, gojibessensap, guava sap of…..)
Benodigdheden:
o Blender

Bereiden:
 Voeg alle ingrediënten samen in de blender en mix op vol vermogen tot
een smeuïge massa
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Toast met Hummus
5 min

Ingrediënten voor 1 persoon:
o 2 sneetjes speltbrood
o hummus
o komkommer
o tomaat
Benodigdheden:
o broodrooster

Bereiden:
 Toast het speltbrood
 Snijd intussen tijd 10 dunne plakjes van de komkommer en van de
tomaat ong 6 plakjes
 Zodra de toast klaar is smeer je een flinke laag hummus en daarop leg je
de tomaat en komkommer.
Hmmmmmm!
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Mini ontbijt quiche
10 min Bereiden | 18 min oven

Ingrediënten voor 4 persoon:
o 8 sneetjes speltbrood
o 8 eieren
o 8 plakjes parmaham
o Geraspte kaas naar smaak
o Boter
Benodigdheden:
o Deegroller
o Muffinvorm

Bereiden:
 Verwarm de oven voor op 175 °C. Smelt de boter in een steelpan.
 Snijd in de tussentijd de korsten zo dun mogelijk van het brood en met de
deegroller maak je de sneetjes plat.
 Besmeer het brood aan 1 kant met boter.
 Duw de boterhammen met de beboterde kant naar onder in 8 holtes van de
muffinvorm zodat er een ruim “bakje” ontstaat.
 Leg de plakjes parmaham in het broodbakje.
 Breek boven elk broodbakje 1 ei.
 Bestrooi met een beetje peper en zout
 Bedek met een dun laagje geraspte kaas
 Bak de quiches in het midden van de oven in ca. 18 min. knapperig en tot het
eiwit is gestold. .

Je kan de parmaham perfect vervangen met gerookte zalm!
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Mix het Wentelteefjes met rood fruit
7 min

Ingrediënten voor 1 persoon:
o 1 sneetje spelt brood
o 1 ei
o ½ theelepel kaneel
o 2 theelepels rietsuiker/stevia
o ½ kom rood fruit (vers of diepvries)
o Boter /kokosolie
Benodigdheden:
o Bakpan
o Kom
o Klopper
o Vork & lepel

Bereiden:
 Mix het ei met de kaneel en suiker

 Leg het brood in het ei mengsel en zorg dat beide kanten goed “doordrenkt”
zijn.

 Bak met een beetje boter of kokosolie in een pan aan beide zijden
 In de tussentijd verwarm je het fruit in een steelpan tot het zacht is. Je mag
een beetje suiker of stevia toevoegen.

 Leg het wentelteefje op je bord en schep het fruit erover.
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Kip wrap
5 min

Ingrediënten voor 1 persoon:
o Fijn gesneden kip (van gisteren)
o hummus
o Enkele slablaadjes
o Dungesneden tomaat
o 2 tortilla wrap

Bereiden:
 Smeer ong. 1 eetlepel hummus in een rechte lijn over het midden van de
tortilla’s.
 Leg de dungesneden kip in een lijn over de hummus.
 Leg de sla en de tomaat over de kip.
 Rol de tortilla’s op en wikkel in aluminium folie of vershoudfolie. Zo rolt hij niet
open op weg naar je werk!
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Basis lunch salade
5 min

Ingrediënten voor 1 persoon:
o Salade ong. 2 handjes vol
o 1 tomaat
o Komkommer ong. 5 cm
o Geraspte worteltjes 1 handje vol
o Vinaigrette naar keuze
o Vlees, vis van de dag ervoor.
o Quinoa, rijst, pasta van de dag ervoor
Benodigdheden:
o Tupperware potje met deksel
Bereiding:
 Snijd de tomaten in blokjes en leg in het potje
 Snijd de komkommer in blokjes en leg in het potje
 Schenk ong 1 a 2 eetlepels vinaigrette hierbij
 Neem de wortel en leg deze erop.
 Neem de salade en leg deze erop
 Heb je nog wat rijst, quinoa of pasta over? Leg er maar op.
 Neem de vis of vlees en snijd deze in dunnen plakjes en leg op de salade.
 Sluit je potje en klaar!
Door de “natte” voeding samen met de vinaigrette van onder te leggen zorg je ervoor
dat je sla zelf niet slap word. Eenmaal het etenstijd is hoer je enkel maar te mengen
en je hebt zo ook geen 4 potjes nodig voor je mengsel!
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Zalm wrap
5 min

Ingrediënten voor 1 persoon:
o 50 gr gerookte zalm (restant van gisteren)
o kruidenkaas
o Enkele slablaadjes of bladspinazie
o 2 tortilla wrap

Bereiden:
 Smeer ong. 1 eetlepel kruidenkaas in een rechte lijn over het midden van de
tortilla’s.
 Leg de dungesneden zalm in een lijn over de kaas
 Leg de sla en over de zalm.
 Rol de tortilla’s op en wikkel in aluminium folie of vershoud folie. Zo rolt hij
niet open op weg naar je werk!
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Pastasalade
5 min

Ingrediënten voor 1 persoon:
o 1 kopje gekookte pasta ±100 gram (rest van de dag ervoor)
o Handje fijngesneden sla
o 1 tomaat fijngesneden
o 1 Sjalotje fijngesneden
o ½ handje nootjes (fijngehakt)
o Olijfolie
o Peper en zout
o Eventueel: Een beetje broccoli pesto van de dag ervoor
Benodigdheden
o Tupperware potje met deksel
Bereiden
 Snijd de sla in kleinere stukken, leg in potje
 Snijd de tomaat in blokjes en de sjalot fijn, leg in het potje
 Hak de nootjes, leg in het potje
 Meng met 2 eetlepels olijfolie en peper en zout.
 Voeg eventueel de pesto toe
 Roer de pasta door het mengsel heen
 Sluit je potje af, klaar om mee te nemen!
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Broccolisoep
5 min bereiden |10 minuten wachtten | 2 minuten afwerken
Ingrediënten
o 1 grote broccoli
o 1 ui
o 1 a 2 groentebouillontablet
o zout en peper
o Water ( tot alles onder water staat)
Benodigdheden
o Kookpot van >2 liter
o Staafmixer
Bereiden
 Snijd de broccoli in stukken en was
 Pel en snijd de ui in grove stukken
 Leg samen met de broccoli in de pan.
 Vul met water tot alles juist onder water staat.
 Voeg de groentebouillon tabletten toe
 Een ½ theelepel zout en ½ theelepel peper
 Zet op het vuur en breng eerst aan de kook. Daarna laat je het ± 10 minuten
zacht pruttelen tot de broccoli zacht is.
 Mix met de staafmixer tot helemaal fijn en smaak eventueel af met wat extra
zout/peper.
Heerlijk met een beetje gesnipperde gerookte zalm of een beetje roomkaas.
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Vis met notenkorst
10 min bereiden | 20 minuten wachten
Ingrediënten voor 4 personen
o 4 mootjes vis van ± 150 gram of 1 stuk vis van ± 600 gram
o 50 gram pecan of walnoten
o 5 blaadjes verse basilicum of 1 theelepel gedroogde
o ½ theelepel peper & ½ theelepel zout
o 3 a 4 eetlepels olijfolie
o 1 teen look
o Zoete aardappel (3 a 4 grote)
o 1 ui
Benodigdheden
o

2 x Ovenschaal

o Keukenmixer
Bereiden
 Verwarm de oven voor op 200 graden
 Giet een beetje olijfolie in de ovenschaal en leg de vis in de schaal
 Bestrooi met een beetje zout en peper
 Doe de noten, basilicum, peper, zout, olijfolie en look in de keukenmixer en
mix tot je een mooie fijne korrel verkrijgt “een papje” als het te droog is mag
er nog wat extra olijfolie bij.
 Leg met een lepel een dikke laag ± ½ cm op de vis en druk een beetje aan.
 Schil de zoete aardappel en snijd in blokjes van ± 1,5 cm
 Pel de ui en snijd in stukjes.
 Meng de zoete aardappel en de ui in de andere ovenschaal en giet er een
beetje olijfolie overheen en bestrooi met peper en zout.
 Zet de 2 ovenschotels in de oven voor 20 a 25 minuten
In de wachttijd kan jij op het gemak iets anders doen!
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Burrito quiche met avocado salade
15 minuten bereiden | 30 minuten wachten
Ingrediënten
o Roomboterbladerdeeg genoeg voor 1 taartbodem
o 300 g gemengd gehakt
o 1 ui, fijngesneden
o 1 klein blikje mais
o 1 paprika
o 1 prei
o 1 zakje Fajita kruiden
o 2 avocado’s &2 tomaten
o Mayonaise, Peper & zout
o 1 Tortilla wrap
o Geraspte kaas
Benodigdheden
o Taartvorm & Bakpan
Bereiden
 Verwarm de oven voor op 180 °C.
 Bekleed de quichevorm met het bladerdeeg en prik met een vork gaatjes in de
bodem
 Snijd de ui, prei en de paprika fijn. Laat de mais uitlekken
 Bak het gehakt en voeg de gesneden groentjes en de mais toe. Bak ong 5 minuten
 Voeg de fajita kruiden en water toe laat 5 minuten zachtjes pruttelen.
 In de tussentijd pel je de avocado’s en snijd in partjes van ong 1,5 cm
 Snijd de tomaat in even grote stukjes en meng met de avocado, voeg 1 eetlepel
mayonaise toe en peper en zout naar smaak.
 Haal het gehakt van het vuur en schep het mengsel in de taartvorm dek af met 1
tortilla wrap en bestrooi met wat kaas.
 In de oven voor 30 minuten, en daarna lekker smullen!

In de tussentijd heb je genoeg tijd om nog iets anders te doen!
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Pesto pasta
10 min bereiden | 2 minuten afwerken
Ingrediënten
o 1 grote broccoli (400 gr)
o ± 20 blaadjes basilicum
o 80 gram nootjes (amandel, cashew of pijnboompitjes)
o ½ theelepel peper, 1 theelepel Himalaya zout
o 40 gram Parmezaanse kaas
o 1 teen knoflook
o 150 ml olijfolie
o 1 pak spaghetti (spelt/volkoren/quinoa)
o Restant gerookte zalm
Benodigdheden
o Grote Kookpot voor de spaghetti, Kleine kookpot
o Keukenmachine
Bereiden
 Zet een grote pot water op het vuur met wat olijfolie en zout en breng aan de
kook (voor de spaghetti straks)
 Snijd de broccoli in stukken en was
 Pel de knoflook
 Voeg alle ingrediënten samen in de keukenmachine (behalve de spaghetti
natuurlijk!) mix op volle kracht tot je een smeuïge massa krijgt.
 Kook de spaghetti zoals aangegeven op de verpakking.
 Schep de broccoli pesto in de kleine kookpot en warm al roerend op.
Eventueel extra olie (of een beetje kokosroom) toevoegen als het mengsel te
dik is.
 Giet de spaghetti af en schep in borden, leg er een flinke schep broccoli pesto
op, eventueel nog een beetje Parmezaanse kaas en als je in huis hebt wat
stukjes gerookte zalm.
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Veggiewok
15 min bereiden
Ingrediënten
o 1 prei
o 1 rode paprika
o 1 ui
o Taugé (±150 gram)
o 2 wortels
o 1 grote hand cashew nootjes
o 1 eetlepel gember siroop
o 1 eetlepel soja saus
o Peper/zout naar smaak
o 150 gr bruine rijst + 300 ml water
Benodigdheden
o Kookpot
o Wokpan
Bereiden
 Zet de rijst met het water op het vuur en breng aan de kook, zet het vuur
daarna lager en kook zacht tot al het water is opgekookt. Daarna zet je het
vuur af en laat je staan met deksel erop. In de tussentijd:
 Verwijder de buitenste laag van de prei, verwijder het “kontje” en snijd in
dunnen plakjes tot je het donker groene bereikt. Was.
 Verwijder de pitjes van de paprika en snijd de rest in partjes van ong 1,5 cm.
 Pel de ui en snijd net als de paprika in grove partjes.
 Was de wortel en snijd in blokjes of schijfjes van ong 0,5 cm
 Verhit de wokpan met wat olijfolie en voeg de gesneden groenten toe. Bak
ong 5 minuten op een hoog vuur. Voeg de taugé, nootjes, saus, peper en zout
toe. Zodra de rijst klaar is mag je ook deze toevoegen aan de groenten.
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Courgette balletjes
15 min bereiden |15 minuten wachtten | 2 minuten afwerken
Ingrediënten
o 1 courgette
o 1 ui
o 750 gram gemengd gehakt
o 1 ei
o paneermeel
o zout en peper
o 1 puntpaprika
o 1 teen knoflook
o 1 blik bio tomaten in stukjes
o Bouillon blokje
o Naar keuze spaghetti, quinoa, rijst……….
Benodigdheden
o Keukenmachine
o Grote braadpan
o kookpot
Bereiden
 Was de courgette en pel de uien
 Snijd de courgette in grove stukken net als 1 ui en hak deze fijn in de keukenmachine
 Mix het gehakt met de courgette, 3 eetlepels paneermeel, peper en zout en 1 ei.
Goed kneden en maak grote ballen van ongeveer 4 a 5 cm doorsnede.
 Verhit wat olijfolie in een braadpan en bak de courgette ballen rondom bruin.
 Snijd de andere ui in kleine stukjes en snijd de knoflook fijn. Voeg toe in de braadpan.
 Snijd nu ook de paprika fijn en voed ook toe. Laat ong 5 minuten bakken en voed dan
het blik tomaten blokjes toe met het bouillonblokje.
 Laat ongeveer 15 minuten sudderen, smaak af met peper en zout.
 Tijdens het sudderen kook je de quinoa, spaghetti of rijst naar keuze.
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Kaneelkip
5 min bereiden |25 minuten wachtten | 2 minuten afwerken
Ingrediënten
o 4 kipfilets
o Handje gerookte spekblokjes
o Handje cashewnoten
o 2 eetlepels honing of speltstroop
o Kaneel
o Gegaarde aardappeltjes (krieltjes)
o Sperziebonen
Benodigdheden
o Kookpot
o Ovenschaal
Bereiden
 Verwarm de oven voor op 175 graden
 Sprenkel een beetje olijfolie in de ovenschaal en leg hier de kipfilets op
 Bestrooi met kaneelpoeder
 Schenk de honing of speltstroop over de kip
 Strooi het spek en de nootjes over de kip.
 Leg de aardappeltjes rondom de kip
 Plaats in de oven voor 25 minuten….. in tussen
 Snijd de topjes van de sperziebonen en nog even wassen
 Laat de sperziebonen in ruim water (met een teentje knoflook) Ong. 15
minuten koken.
 Alles is klaar op ongeveer hetzelfde moment.
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Extra Checklist
Voor jou heb ik dit boek ook nog aangevuld met 2 extra checklists die je kan inzetten
in moeilijke tijden. Ik hoop dat ze jou de nodige hou vast zullen geven en ervoor
zullen zorgen dat jij nooit of te nummer een burn-out zal krijgen, of geleefd word
door stress.

Checklist NO-stress
Zit je in een stressvolle periode? Of komt er 1 aan? Bereid je dan alvast goed voor en
zorgt voor de volgende zaken:
o Zorgt voor voldoende maaltijden met de in dit boek beschreven
voedingswaarde. De juiste groenten en fruit
o Creëer dagelijks een me-time moment van minstens 20 minuten zonder
afleiding!
o Drink minstens 1,5 liter water.
o Koop een goed magnesium supplement in de apotheek of biowinkel. Slik elke
avond. Dit helpt je beter slapen en je word er rustiger van. En houd je stress
wat onder controle.
o Ga op tijd slapen. Je moet nu echt recupereren.
o Eet voldoende, eet op tijd.
o Neem met regelmaat een 5 minuten adempauze en focus even goed op je
buik.
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Checklist van Burn-out naar Energie
Zit je in een Burn-out, of leef je op het randje en voel je er 1 aankomen? Dan is het
hoog tijd om aan jezelf te gaan werken ipv op de bank te hangen, depressief te wezen
of doordoen en ontkennen dat je dit meemaakt:
o Erken je situatie, vecht er niet tegen! Als je een burn-out hebt kan je minder,
en je lichaam heeft behoefte aan bevestiging dat jij luistert.
o Zorgt voor voldoende maaltijden met de in dit boek beschreven
voedingswaarde. De juiste groenten en fruit.
o Creëer dagelijks een me-time moment van minstens 20 minuten zonder
afleiding! Denk hierbij aan een ontspanningsoefening, een simpele meditatie
of
o Drink minstens 1,5 liter water.
o Koop een goed magnesium supplement in de apotheek of bio-winkel. Slik dit
elke avond. Dit helpt je beter slapen en je wordt er rustiger van. En het houdt
je stress beter onder controle.
o Zorg voor een goed vitamine-B complex en slik dit minstens 3 maanden.
o Zoek eventueel naar een voedingssupplement met tryptofaan, dit verhoogt je
serotonine gehalte op een natuurlijke manier. Het maakt je gelukkiger.
o Ga op tijd slapen en op een vast uur. Je moet nu echt extra recupereren. Dan
zorg je best voor 7 a 8 uur slaap per nacht.
o Eet voldoende, eet op tijd.
o Ook al zit je misschien thuis van je werk, creëer een vast dag patroon. Maar
zoek voldoende rust momenten en geef toe aan je vermoeidheid.
o Neem met regelmaat een 10 minuten adempauze en focus even goed op je
buik.
o Doe iets wat je leuk vind, herontdek je hobby, doe iets dat jou energie geeft!
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Ontbijt

snack

Lunch

snack

Diner

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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