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lang begeleidt hij succesvol cliënten om gezonder, fitter en atletischer te worden. Ook coacht
hij enkele bekende Nederlanders. Medio 2017 opende hij zijn eigen grote goed uitgeruste
private gym (600 m2) gevestigd op de bruisende NDSM werf in Amsterdam. Op de website van
zijn bedrijf PTA® - Personal Training Agency B.V. (www.pta-program.nl) worden er
regelmatig blogs gepost waarin onderwerpen met betrekking tot voeding, training, herstel,
stressmanagement en motivatie worden behandeld. Sinds 2011 heeft Robert Schoot zich
aangesloten bij een selecte groep professionals, die de internationaal hoog gewaardeerde
“Certified Strength and Conditioning Specialist” titel op zak hebben.
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Training en Online Coaching. Per 1 augustus 2017 beschikken wij over onze eigen Private Gym
op de bruisende NDSM werf in Amsterdam.
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Disclaimer >>>
Het E-book Basics voor een optimale vitaliteit en alle onderdelen daarvan, met uitzondering
van bepaalde hyperlinks en afbeeldingen, is eigendom van Robert Schoot. Het is niet
toegestaan om het E-book of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Robert Schoot. Deze toestemming is niet
benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Dit E-book is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden
kunnen echter voorkomen. Aan de teksten van dit E-book kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend en de samensteller kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
gevolgen van eventuele onjuistheden en onvolledigheden. De informatie van het E-book
Basics voor een optimale vitaliteit kan worden aangevuld en/of aangepast. Robert Schoot
behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder
enige kennisgeving door te voeren. Dit E-book is met name bedoeld voor educatieve
doeleinden. Voordat je verandering aanbrengt in jouw sportieve activiteiten- en
voedingsprogramma, adviseert Robert Schoot om eerst de huisarts te raadplegen.
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Voorwoord
In dit E-book verstrekken wij je de basics om meer grip te krijgen op het handhaven van een
goede balans tussen jouw arbeidsleven en het behoud van een optimale gezondheid en
vitaliteit. Voordat we dat doen, lichten we eerst onze visie op de relatie tussen gezondheid en
vitaliteit toe.
Gezondheid
Gezondheid beschouwen wij als een tweedimensionaal begrip. Onder de twee dimensies
rekenen we enerzijds het niveau van de lichamelijke conditie en anderzijds de (sluimerende)
aan- of afwezigheid van één of meerdere mentale/fysieke ziektebeelden en/of gebreken. Onder
een sluimerende aanwezigheid van een ziektebeeld verstaan wij specifieke risicofactoren die
een ziektebeeld in de hand kunnen werken, zoals een te hoog visceraal vetgehalte, langdurig
verhoogd LDL cholesterol, et cetera. Overigens, je kunt pas spreken van een ziektebeeld
wanneer dit daadwerkelijk door een medisch specialist is gediagnostiseerd. Het niveau van de
lichamelijke conditie is samen met de risicofactoren die een ziektebeeld in de hand werken, de
ernst van een ziektebeeld en/of specifieke ernstige hinder die van een bepaald gebrek
ondervonden wordt, bepalend voor het niveau van de actuele gezondheid.
Vitaliteit
Vitaliteit beschouwen wij als de driedimensionale uitbreiding van het begrip gezondheid. Onder
de derde dimensie rekenen wij de beleving van levensenergie. De mate waarin je het gevoel
van levensenergie ervaart is erg dynamisch en is behalve wederzijds afhankelijk van de actuele
gezondheid, vooral wederzijds afhankelijk van de dagelijkse gedragsgewoonten met betrekking
tot de omgang met stress, voeding, beweging en overige lifestyle factoren.
Health and Vitality basics
In dit E-book worden vijf basics besproken waar aandacht aan moet worden besteed wanneer
je met succes een goede balans tussen jouw arbeidsleven en het behoud van een optimale
gezondheid en vitaliteit na wilt streven.
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De complexiteit van gedragsgewoonten
Soms is het nodig om bepaalde ongewenste gedragsgewoonten te doorbreken en te vervangen
met betere gedragsgewoonten. Dit gaat echter niet zo makkelijk als dat het klinkt. Gedrag
wordt namelijk door diverse hormonen en neurotransmitters op overwegend onbewust niveau
geïnitieerd. Wij benadrukken daarom dan ook dat het nastreven van gedragsverandering niet
per definitie een kwestie van gewoon “willen” is. Het is de vraag welke onbewuste “wil” sterker
is: de onbewuste “wil” om dingen te doen die klaarblijkelijk een negatieve impact hebben of de
onbewuste “wil” om dingen te doen die klaarblijkelijk een positieve impact hebben. De
onderlinge balans van de aan gedrag en emotie gerelateerde hormonen en neurotransmitters,
is sterk afhankelijk van de manier waarop we zowel op de korte als op de lange termijn diverse
vormen van stress ervaren en verwerken. In het hoofdstuk “Stressmanagement onder
controle” gaan we hier dieper op in. De bovengenoemde balans is ook erg afhankelijk van de
sociale context waarin we ons dagelijks begeven. Hiermee bedoelen we de mensen met wie je
dagelijks omgaat.
Samenlevingsdieren
Omdat we samenlevingsdieren zijn, beschikken we over zogenoemde spiegelneuronen
waarmee wij ons gedrag in meer of mindere mate aan de mensen in onze omgeving spiegelen.
Zodra er één persoon is die iets ander gedrag vertoond dan de rest van de groep, kan hij
rekenen op de nodige aandacht. Dit kunnen positieve aandacht signalen zijn, maar ook
negatieve aandacht signalen. Het gevaar van negatieve aandacht signalen kan zijn dat ze
doordringen in zijn onderbewustzijn om daar een ongewenst gedragspatroon activeren die
ingaat tegen zijn voorgenomen “positieve” gedragsverandering.
Gedragsverandering
Om een lang verhaal kort te maken: als je gedragsverandering met succes wilt doorvoeren zal
je effectief met stress om moeten gaan en zal je jouw omgeving op de juiste manier moeten
beïnvloeden. Een groot deel van onze tijd brengen we dagelijks op onze werkplek door. En juist
op deze plek word je dagelijks blootgesteld aan diverse stressoren en heb je natuurlijk
voortdurend te maken met gedrag van je collega’s. Als je dus streeft naar het verbeteren en
optimaliseren van jouw gezondheid en vitaliteit zou het erg fijn zijn als jouw werkomgeving jou
daarin steunt.
Een gezonde en vitale werkomgeving
Een actief gezondheidsbeleid voeren op de werkvloer levert voor de werkgever en de
werknemers de ideale win-win situatie op. Immers, des te meer gezondere en vitalere
werknemers een bedrijf heeft des te vitaler het bedrijf wordt. En in combinatie met een positief
en professioneel arbeidsklimaat zal dit de productiviteit naar hogere niveaus brengen. Als
werkgever en werknemers samen willen werken aan een betere vitaliteit van elke individuele
werknemer en van het bedrijf als geheel, is het belangrijk dat er een bedrijfscultuur gecreëerd
wordt waarbij structureel collectieve aandacht uitgaat naar o.a. gezonde voeding en voldoende
beweging. Daarbij is het ook belangrijk dat er bewust op zo effectief mogelijke wijze met
stress wordt omgegaan waar mogelijk.
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Basic 1: Meer bewust worden van je gedragsgewoonten
Hoe ontstaan gedragsgewoonten? >>>
Iedereen beschikt van jongs af aan over een aantal dominant aanwezige primitieve
gedragskenmerken. Zo is de één bijvoorbeeld overwegend introvert en meer een denker en de
ander bijvoorbeeld overwegend extravert en meer een gevoelsmens. De dominantie is
grotendeels genetisch bepaald, maar ook deels afhankelijk van de stressoren waaraan een
pasgeborene als foetus in de baarmoeder is blootgesteld.
In de jaren waarin een kind opgroeit, worden zijn hersenen verder geprogrammeerd om
tijdens “nieuwe” situaties, in o.a. een sociale context, op functionele manieren te reageren. Zo
ontwikkelt het kind een uniek pakket met voor hem functionele gedragsgewoonten. De manier
waarop dit gebeurt, is grotendeels afhankelijk van zijn dominantere primitieve
gedragskenmerken en van de sociale contexten waarin hij zich begeeft.
De hersenen kunnen geprogrammeerd worden, omdat zintuigelijke input wordt gekoppeld aan
emoties. Bij dit proces zijn met name de hormoonhuishouding en het zenuwstelselsysteem
betrokken. Bij elke “nieuwe” situatie worden de emoties gekoppeld aan specifieke
gedragspatronen in de hersenen. Wanneer een geactiveerd gedragspatroon herhaaldelijk een
succesbeleving oplevert in vergelijkbare situaties, ontstaat er een gedragsgewoonte.
Meer bewust van jouw gedrag = meer grip op jouw vitaliteit!
Vitaliteit is voor het grootste deel een beleving van emoties en die emoties leiden tot een
bepaald (on)gewenst gedrag. Andersom leiden (on)bewuste gedragingen op basis van
zintuigelijke input, gedachten en/of andere interne stressoren evengoed tot veranderingen in
de balans tussen hormonen en neurotransmitters en zo tot het ervaren van een bepaalde
vitaliteit. Als je meer grip wilt krijgen op jouw vitaliteitsbeleving, moet jij je allereerst meer
bewust worden van je gedragsgewoonten onder diverse omstandigheden.
De bovenstaande beschrijving van hoe gedragsgewoonten ontstaan betreft slechts een
summiere beschrijving van de daadwerkelijke complexiteit van het fenomeen. Wat belangrijk
is, is dat je begrijpt dat gedrag en vitaliteit wederzijds afhankelijk zijn en dat de vitaliteit
daardoor van het één op het andere moment sterk kan fluctueren.
De invloed van een groep op je gedrag >>>
Zoals al in het voorwoord ter sprake kwam, gaan wij er van uit dat de mens een
samenlevingsdier is dat bepaalde gedragingen op onbewust niveau spiegelt aan gedragingen
van andere mensen in zijn omgeving. Wij geloven in het bestaan van een
spiegelneuronensysteem. Hoewel er ook tegenstanders van deze theorie zijn, zijn er veel
wetenschappers die het bestaan van een spiegelneuronensysteem in de hersenen erkennen.
Er wordt op moment van schrijven volop onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Er zijn
inmiddels een aantal zeer aannemelijke theorieën geformuleerd. Een zeer aannemelijke theorie
stelt dat spiegelneuronen ervoor zorgen dat we onszelf ervaren door het gedrag van de
mensen om ons heen.
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We willen geaccepteerd worden in een groep
Dezelfde spiegelneuronen zouden er ook voor zorgen dat we geneigd zijn om diverse
hedonistische gedragingen te verdringen om zodoende geaccepteerd te worden door de groep
(sociale context) waarin we leven. Wel of niet gehoor geven aan hedonistische gedragingen
hangt nauw samen met de aan gedrag en emotie gerelateerde neurotransmitters serotonine en
dopamine, die zich in een bepaalde balans tot elkander verhouden. Wanneer we lang genoeg in
een groep leven, worden diverse geloofssystemen met bijbehorende gedragingen ingeprent in
een bepaald deel van onze hersenen. Wanneer we iets in onze lifestyle willen veranderen is
met name onze linker hersenhelft voortdurend bezig om gedragingen, die de benodigde
veranderingen dwarsbomen, te rechtvaardigen. Je zal met excuses komen om jouw
ongewenste gedragingen goed te praten; kortom, je houdt jezelf voor de gek op dat moment!
De impact van geloofssystemen
Hoe meer je verbonden bent aan een bepaald geloofssysteem van een groep, hoe moeilijker
het is om daadwerkelijk de benodigde veranderingen in je lifestyle consequent door te voeren.
Een geloofssysteem omvat het geheel aan overtuigingen en gedragingen die in een groep als
een vanzelfsprekendheid worden ervaren en uitgedragen. Bijvoorbeeld een vriendengroep
waarin het gebruikelijk is om met regelmaat tijdens gezellige bijeenkomsten grote
hoeveelheden alcohol te drinken en fastfood te consumeren. Meer over de impact van
geloofssystemen volgt later in dit hoofdstuk.

De invloed van stress op je gedrag >>>
Stress wordt in het algemeen omschreven als een verstoring van de natuurlijke
balans van hormonen en neurotransmitters. Een specifieke stressor kan door
mensen op verschillende niveaus en manieren in het lichaam worden waargenomen. Daar waar
de één deze stressor als een uitdaging waarneemt, neemt de ander hem als een bedreiging
waar. Wijlen wetenschapper Hans Seyle stelde dat stress als fenomeen beschouwd zou kunnen
worden als een continuüm dat enerzijds wordt begrensd door het fenomeen “positieve stress”
en anderzijds door het fenomeen “negatieve stress”. Er bestaan diverse stressoren. Wij
verdelen ze voor het gemak onder in twee groepen, te weten:

Fysieke georiënteerde stressoren:

Mentaal georiënteerde stressoren:

-

-

Ziektes
Pijnbeleving
Orgaanstress
Verkeerde voeding
Oxidatieve stress van trainen
Verontreinigde stoffen additieven

Gevaar / dreiging
Sociaal emotionele stress (bijv. verdriet)
Intensieve (piekerende) gedachteprocessen
Prestatiestress (bijv. werk gerelateerd)

Of de bovengenoemde stressoren nu negatief of juist positief zijn, laten we verder in het
midden. Uiteraard zitten er enkele tussen die zonder meer als negatief ervaren worden, maar
bij sommige stressoren is vooral de perceptie leidend.
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Arousel
De beleving van zowel positieve als negatieve stressoren gaat gepaard met een verhoogde
neurologische (mentale) en fysiologische activiteit, ook wel arousel genoemd. Arousel komt
voor in verschillende toestanden, die meetbaar gemaakt kunnen worden met het registreren
van de hersengolven. Grofweg wordt er onderscheid gemaakt in de volgende lagen van
arousel:
• Lage arousel (slaperigheid)
• Gemiddelde arousel (waakstand/ontspannen)
• Verhoogde arousel (overmatige stressbeleving, opwinding, angstigheid)
Afhankelijk van hoe goed iemand mentaal met stress om kan gaan, heeft arousel een positieve
ofwel negatieve invloed op de prestatie, zowel op fysiek als op neurologisch niveau. Onder
invloed van positieve stressoren ervaren we positieve gevoelens en komen onze hersenen in
een optimale staat van arousel (opwinding en/of euforie). Een gunstige balans tussen de
chemische boodschappers dopamine, endorfine, noradrenaline en serotonine geven ons in een
dergelijke situatie een goed gevoel. Bijvoorbeeld het winnen van een wedstrijd of het gevoel
van verliefdheid. Een te hoge arousel kan echter wel ons bewustzijn en onze focus
vertroebelen. Onder invloed van negatieve stressoren kan dezelfde mate van arousel onze
alertheid verhogen en/of onze life-saver zijn in levensbedreigende situaties. Dit doet het
lichaam door te reageren met een stressrespons.
De aan stress gerelateerde hormonen beïnvloeden onze hersenen en vice versa. Diverse
stressoren, zoals verkeerde voedingsgewoonten, aanhoudende dreigende situaties en/of nonstop piekeren, brengen negatieve emotionele stress te weeg. Met negatieve emotionele stress
worden gevoelens van verdriet, oneerlijkheid, jaloezie, woede, angst, depressiviteit,
onzekerheid, et cetera bedoeld. Negatieve emotionele stress heeft al op de korte termijn een
negatief effect op diverse lichamelijke systemen, met name het hormonale, het zenuwstelselen het immuunsysteem.
Negatieve emotionele stress en de drang naar geraffineerde koolhydraten
Wanneer je negatieve emotionele stress ervaart, vertoon je vaak ongewenst gedrag. Zo komt
het vaak voor dat je door negatieve emotionele stress (on)bewust naar voedingsmiddelen
grijpt die grotendeels uit geraffineerde koolhydraten bestaan. Deze voedingsmiddelen worden
ook wel comfort foods genoemd. Comfort foods zoals chocolade, chips, koek, et cetera
verhogen snel de glucosespiegel in het bloed. De verhoogde glucosewaarden in het bloed
geven de hersenen al snel een energy boost. Het zonnetje gaat even schijnen! Ondanks dat de
verhoogde glucosespiegel een kortstondig positief effect heeft, zal het hormoon insuline de
glucosespiegel al snel weer temperen. Het gevolg kan zijn dat je de negatieve stress emoties
blijft bestrijden met comfort foods.
Hoewel comfort foods de depressieve en/of angstige gevoelens lijken te verlichten, zorgen ze
er in werkelijkheid voor dat je gemakkelijker in een neerwaartse spiraal terecht komt. Zo
worden door de verhoogde insulinespiegel de positieve effecten van groeihormoon en
testosteron onderdrukt en neemt op den duur de kwaliteit van de vet-verbrandende functie
van het lichaam af. Het is niet ondenkbaar dat de negatieve emotionele stress in een dergelijke
situatie aan zal blijven houden en dat de motivatie om gezonder te leven nog verder daalt.
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Daar waar je motiverende prikkels nodig hebt om de goede dingen te doen, laat een
ontregelde balans van bepaalde hormonen je (on)bewust de verkeerde dingen doen. Bewust of
onbewust? Hoe dan ook, jij kunt hier door middel van “bewuste gedragsverandering” veel
invloed op uitoefenen!

In hoeverre kun je gedrag bewust veranderen? >>>
Stel je hebt een verstoorde regulatie van de eetlust. In hoeverre kun je vrijwillig op
verantwoorde wijze honger- en verzadigingssignalen onderdrukken om zo jouw
gezondheidsdoelen te bereiken? Is het simpelweg een kwestie van “vrije wil” of ben je
overgeleverd aan biochemische processen die op onbewust niveau in de hersenen
plaatsvinden? Wat zal er gebeuren wanneer je een onverzadigbare eetlust hebt? Is die
beslissing om weer een paar pizza- en appeltaartpunten naar binnen te stouwen dan al op
onbewust niveau gemaakt? Is jouw mars naar de snackbar onvermijdelijk? Zelfs in een situatie
waarbij je diverse signalen ontvangt vanuit een omgeving die juist afwijzend tegenover dit
gedrag staat? Bijvoorbeeld de huisarts die er in het kader van jouw ernstige
gezondheidsrisico’s op aandringt dat je jouw gewicht moet gaan verlagen. Wat je vaak ziet is
dat men in dergelijke situaties ambivalent gedrag vertoont.
Ambivalent gedrag
Ambivalent gedrag houdt in dat er gedragingen die met elkaar conflicteren tegelijkertijd
vertoond worden. Stel nog niet heel lang geleden ben je begonnen om gezonder te gaan eten.
Je had de ongezonde gewoonte om regelmatig op wekelijkse basis snelle happen buiten de
deur te halen. Je bent inmiddels vier weken goed bezig, maar door het naderen van een
zakelijke deadline kom je meer onder druk te staan. Je ervaart veel stress en hebt geen zin om
vanavond een gezonde maaltijd in elkaar te draaien. Hoewel je gedreven bent om de goede lijn
voort te zetten, kan het zijn dat je de beslissing om een snelle hap buiten de deur te halen al
op onbewust niveau hebt gemaakt; dus nog voordat jij je er zelf bewust van bent! Maar dit
gedrag conflicteert met jouw gedrag om alleen nog maar gezonde maaltijden te eten. Om dit
conflict op te lossen zal jouw bewustzijn er alles aan doen om jouw “snackbar” beslissing te
rechtvaardigen. Bijvoorbeeld door jezelf wijs te maken dat het op dit moment eenvoudigweg
niet bol te werken is om thuis een gezonde maaltijd te bereiden en dat je na al die tijd best
even van de structuur af kunt wijken.
Relativeer!
Hoe dan ook, het gaat er in eerste instantie niet zozeer om of je uiteindelijk wel of niet naar de
snackbar gaat. Het gaat er om of jij in staat bent om dit ambivalente gedrag bij jezelf te
herkennen en of je in staat bent om hier adequaat mee om te gaan. Zo zou je streng kunnen
zijn voor jezelf en de voorgenomen negatieve gedraging uiteindelijk toch te overrulen met de
gewenste gedraging. Je zou ook de touwtjes deze keer kunnen laten vieren, omdat het
constant streng zijn voor jezelf op de lange termijn zeer waarschijnlijk tot een grote motivatiedip leidt. Zorg dat je jouw einddoel voor ogen houdt en dat je achter elke beslissing staat en
vooral dat je hier naar jezelf toe eerlijk over bent. Dit draagt o.a. bij aan het behoud van jouw
commitment aan jouw einddoel!
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Wel of geen vrije wil?
Onderzoek naar de complexe werking van onze hersenen heeft de afgelopen jaren een rappe
groei van nieuwe inzichten opgeleverd. Zo zijn er diverse wetenschappelijke experimenten
verricht waaruit geconcludeerd kan worden dat er al vanaf onze jonge levensjaren niet echt
sprake meer is van een “vrije wil”. Veel wetenschappers zijn het er tegenwoordig zelfs over
eens dat de “vrije wil” een illusie is. Wel of geen vrije wil? Wij gaan er in ieder geval van uit dat
het wel of niet slagen van bewuste gedragsverandering o.a. afhangt van het milieu van
geloofssystemen waarin jij je begeeft en van het niveau van jouw wilskracht. Wij geloven dat
we onze wilskracht kunnen beïnvloeden (lees: versterken). En met die sterker wordende
wilskracht kunnen we, indien nodig, de prikkels die het bereiken van een betere gezondheid en
vitaliteit kunnen belemmeren onderdrukken.

Gedrag bewust met succes veranderen >>>
Wij gaan uit van drie succesvoorwaarden die bij zouden moeten dragen aan succesvolle
bewuste gedragsverandering, te weten:
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Succesvoorwaarde 1: Versterk jouw wilskracht
Hoe gemotiveerd ben je? Hoe graag wil je het? Met andere woorden hoe groot is je wilskracht?
Discipline komt namelijk voort uit wilskracht. Bij mensen met een hoge wilskracht zie je dat ze
hun afkeer voor bepaalde benodigde stappen ondergeschikt maken aan het doel. Ze zeuren
niet, ze doen! Om je wilskracht op het hoogste niveau te
brengen en te houden, heb je allereerst een doel, knowhow,
structuur en inspiratie nodig. Als de wilskracht stijgt, stijgen ook
jouw discipline en commitment.

Wat is jouw gezondheidsdoel?
Gebruik de kracht van je verbeelding: wat is het
gezondheidsdoel dat je uiteindelijk wilt bereiken?
Deel dit einddoel op in kleinere realistische
korte termijn doelen. Schakel hierbij
eventueel de hulp van een fitness training
professional en/of voedingsdeskundige in.

Beschik je over de juiste knowhow en is de structuur aanwezig?
Vergaar knowhow uit de juiste bronnen en zorg er zo voor dat je weet aan welke lifestyle
richtlijnen je aandacht moet besteden. Op basis van de informatie uit de juiste bronnen stel je
een persoonlijk lifestyle plan op dat is afgestemd op je (beroeps)agenda. Het persoonlijke
lifestyle plan biedt structuur en stelt je in staat om jouw beschikbare tijd beter te managen.
Het is raadzaam om meer over het onderwerp time-management te lezen!

Wie en/of wat zijn jouw inspiratiebronnen?
Inspiratiebronnen geven je kracht en herinneren je voortdurend aan het feit dat je bezig bent
met een proces om je “zijn” te veranderen, zodat je zo goed mogelijk kunt “doen” om te
krijgen wat je wilt “hebben”. Haal inspiratie(bronnen) uit muziek, films, verhalen, spirituele
bronnen en/of identificeer je met bepaalde karakters/personen.

Succesvoorwaarde 2: Verzamel de juiste mensen om je heen
Het nastreven van een betere gezondheid en vitaliteit gaat soms gepaard met gevoelens van
vervreemding. Dat is vrij logisch, aangezien het proces waar je doorheen moet, het losmaken
van je “huidige” ik en het groeien naar een “nieuwe” ik is. Blijf wel opletten! Gevoelens van
vervreemding maken je instabiel en ontvankelijk voor negatieve impulsen van buitenaf. Nog
voordat je zelf door hebt dat je persoonlijkheid en uiterlijk een groei doormaken, is het je
omgeving al opgevallen. Veel mensen uit je directe omgeving zullen positief reageren. Los van
“goed bedoelde” opbouwende kritiek zijn er altijd een paar mensen die overal wat op aan
moeten merken. Er zijn er zelfs altijd een paar die je neer willen halen.
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Met name aan het begin van een traject waarbinnen je bepaalde gedragsgewoonten wilt
doorbreken, moet je extra hard werken om je te ontkoppelen van geloofssystemen uit jouw
huidige omgeving. Je zal bewust een paradigma verschuiving moeten doorleven. Uiteindelijk
sterkt deze ervaring je motivatie om door te zetten alleen maar meer. Als je echt iets aan jouw
gedrag wilt veranderen, zal jij je moeten bevinden in een omgeving die jouw missie actief
ondersteunt. Het begrijpen waarom je onder bepaalde omstandigheden met een bepaalde
gedraging reageert is de eerste stap naar het loskoppelen van een geloofssysteem waaraan je
vast zit. Pas dan kun je gaan bouwen aan je wilskracht.
Let op reacties van je omgeving en op die van jezelf!
Registreer alle reacties vanuit je omgeving dan ook zo bewust mogelijk en sta boven alle
“negatieve” reacties. Deze mogen niet doordringen tot jouw onderbewustzijn. In je
onderbewustzijn kunnen namelijk bepaalde onzekerheden verankerd liggen die door negatieve
impulsen van buitenaf geactiveerd kunnen worden. Onzekerheid veroorzaakt negatieve
emotionele stress en tast dus je motivatie aan! Je moet kosten wat kost jouw positieve
mindset behouden en verder uitbouwen! Het is de taak van jouw bewustzijn om negatieve
impulsen bewust buiten de poort te houden.
Het is ook erg belangrijk om op je eigen reacties te letten! Als je verdedigend reageert op
negatieve impulsen, is het vaak een teken dat ze al bepaalde onzekerheden in je
onderbewustzijn hebben geactiveerd. In plaats van verdedigend te reageren, kun je beter een
vriendelijke interessediscussie aangaan. Stel bijvoorbeeld diepgaandere vragen aan de persoon
of personen die jou met hun ideeën over een gezondere lifestyle proberen te overtuigen. Waar
baseren zij hun ideeën op? Waar halen zij hun kennis vandaan? Hoor hun verhaal aan en licht
daarna jouw ideeën op onderbouwende wijze toe. Hiervoor dient het wel voor jezelf helder te
zijn waarom je de nieuwe lifestyle gewoonten hanteert en wat daarvan voor jou het nut is.
Kortom: je moet knowhow hebben! Wat je zult merken, is dat de meeste mensen vaak niet
weten waar ze het over hebben. Ze baseren hun ideeën vaak op hun eigen gedragsgewoonten
en weten niet beter.

Succesvoorwaarde 3: Pas e ec ef stressmanagement toe
Stress oefent zoals gezegd veel invloed uit op ons gedrag. Zo is het bijvoorbeeld niet altijd
even makkelijk om gezond te blijven eten en voldoende te bewegen als je langdurig onder
druk staat. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op het beter onder controle krijgen
van stressmanagement.

ti

ff
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Basic 2: Stressmanagement onder controle
Wat gebeurt er bij een stressrespons in het lichaam? >>>
De stressrespons is de reactie van het lichaam op een stressor die als negatief wordt
geregistreerd. Allereerst volgt er een snelle respons van het sympathische deel van het
autonome zenuwstelsel. Deze geeft een direct signaal af aan het bijniermerg om adrenaline en
noradrenaline vrij te maken. De adrenaline en noradrenaline worden door de juiste receptoren
opgepikt en die zorgen er vervolgens voor dat de bloedvaten vernauwen, de bloeddruk stijgt
en het hart sneller gaat pompen. De oogpupillen worden groter voor meer lichtinval - een
betere waarneming - en de spijsvertering wordt stilgelegd. Op die manier stijgt de alertheid en
krijgen de spiercellen de benodigde zuurstof voor de energiesystemen die de spiercontracties
mogelijk maken om aan de bedreiging te ontkomen.
Bij de tweede langzamere respons worden via een bepaald deel van de hersenen
neurotransmitters en hormonen uitgezonden. Deze reizen af naar de bijnierschors om de
boodschap te verkondigen dat deze cortisol moeten produceren.
Wanneer de stressrespons te lang aanhoudt, stijgen al snel de spiegels van de aan stress
gerelateerde hormonen cortisol en adrenaline. De langdurig verhoogde spiegels van adrenaline
en in het bijzonder cortisol beschadigen de verschillende lichaamscellen, kunnen resistentie
van receptoren in de hand werken (hormoonongevoeligheid) en hebben een negatief effect op
de werking van de schildklier en het deel van de hersenen dat o.a. gedrag reguleert.

Afbeelding 1: De stressrespons.
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Herken het niveau van jouw stressbeleving >>>
Zonder stressbeleving zouden we nooit productief zijn! Een mens heeft prikkels nodig om te
beleven en vooral om het gevoel van geluk en voldoening te kunnen definiëren en ervaren om
zodoende zin aan het leven te geven. Veel mensen beschouwen stress echter als een slecht/
negatief fenomeen. Wij gaan er niet per definitie van uit dat alle vormen van stress slecht zijn.
Wij benadrukken wel dat het belangrijk is om goed in te kunnen schatten het of een stressor
een positieve aard heeft of een negatieve aard. Een stressor met een voor jouw negatieve aard
leidt zeer waarschijnlijk tot een ongewenste verhoging van jouw gemiddelde cortisolspiegel.
Zoals je inmiddels hebt begrepen is het belangrijk om in het kader van het optimaliseren van
de gezondheid en vitaliteit de gemiddelde cortisolspiegel zo laag en zo stabiel mogelijk te
houden.
Een lage stressbestendigheid zou kunnen duiden op te weinig stressbeleving!
Ondanks dat negatieve stress op de lange termijn een negatieve invloed uitoefent op het
lichaam kan het toch functioneel zijn dat je hier van tijd tot tijd wat van ervaart. Dit maakt je
namelijk weerbaarder tegen negatieve stress. Dit wordt ook wel verstaan onder het verhogen
van de stressbestendigheid. Net als bij weerstandstraining, kan het lichaam herstellen van
negatieve stress. Mits het daartoe regelmatig in de gelegenheid wordt gesteld. Wellicht ken jij
een persoon die zich al om de kleinste dingen druk kan maken. Bijvoorbeeld alleen al het doen
van boodschappen en het buiten zetten van de vuilnis. Deze persoon zegt dan ook vaak dat hij
veel stress heeft. Het is heel goed mogelijk dat deze persoon vanwege zijn lage
stressbestendigheid het gevoel heeft dat hij een stressvol bestaan leidt.

Afbeelding 2: Maak jezelf weerbaarder tegen stress!
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Weerbaarheid opbouwen
Weerbaarheid tegen negatieve stress (stressbestendigheid) bouw je niet op door erover te
lezen. Weerbaarheid bouw je op door cycli te doorlopen waarin je bloot gesteld wordt aan
negatieve stressoren die groter zijn dan je veerkracht. Het bloot gesteld worden aan
stressoren is slechts het begin van het proces. Je moet allereerst in staat kunnen zijn om te
registreren in welke fase van stressbeleving je zit. Wij maken onderscheid in vier verschillende
niveaus van negatieve stressbeleving, te weten:

Net als bij weerstandstraining kun je (negatieve) stress bewust reguleren door op tijd
effectieve herstelmomenten in te lassen. De gewenste uitkomst is dat het lichaam zich hersteld
op basis van het “super compensatie principe”. Dat wil zeggen dat het de volgende keer beter
bestand is tegen eenzelfde stressbeleving. Het is verstandig om negatieve stressbeleving niet
verder op te laten lopen dan het tweede niveau.
Een doeltreffende manier om direct met negatieve stressbeleving om te gaan is de volgende:
adem diep in door de neus en langzaam uit door de mond en spreek zachtjes het gevoel uit
dat je ervaart. Bijvoorbeeld “ik vind dit niet eerlijk!”. Door dit te doen activeer je bewust een
bepaald deel van de hersenen dat een stressrespons kan onderdrukken. Probeer ook zoveel
mogelijk het “goede” in het “slechte” te blijven zien. Zie een negatieve ervaring als een
belangrijke les die je hebt geleerd!
Wanneer je een hectische lifestyle hebt, waarin je veel negatieve stress ervaart, zal je om de
gezondheid en vitaliteit te kunnen optimaliseren, effectief de negatieve stressbeleving moeten
managen. Neem alle stressoren zo bewust mogelijk waar, houd in de gaten op welk niveau van
negatieve stressbeleving je zit en pas effectieve hersteltechnieken toe. Een gezonder en fitter
lijf bouw je door jouw geest in dienst te stellen van jouw lichaam!
Copyright © 2017 Robert Schoot | All rights reserved |www.pta-program.nl | Yes doe mij een gratis proefles
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Richtlijnen voor effectieve omgang met stress >>>
Goed, je ervaart zo nu en dan negatieve stress en je weet dat dit jouw doelstelling om
gezondheid en vitaliteit te optimaliseren in de weg zit. Hoe kun je de negatieve stressbeleving
effectief managen? Hieronder benoemen wij vijf stappen die met name bijdragen aan effectief
stressmanagement, te weten:
Stap
Stap
Stap
Stap
Stap

1:
2:
3:
4:
5:

Ga op tijd naar bed
Vergeet multitasking
Doe regelmatig aan beweging
Las periodiek een zogenoemde detoxificatieperiode in
Las ontspanningsmomenten in en doe ontspanningsoefeningen

Stap 1: Ga op jd naar bed
De hoeveelheid slaap die men nodig heeft, verschilt per persoon. Het gemiddelde ligt tussen de
zes à acht uur slaap per etmaal. Ons leven is ingesteld op het vierentwintig-uurs ritme waarbij
de aarde om haar as draait in het zonlicht. Veel fysiologische processen in ons lichaam
vertonen eenzelfde ritme in een periode van vierentwintig uur. We beschikken over een
biologische klok die deze vierentwintig-uurs ritmen reguleert. Allerlei impulsen uit onze
omgeving hebben invloed op onze biologische klok, waarvan daglicht en regelmaat in onze
lifestyle gewoonten in het bijzonder. Met name tijdens de derde diepe slaapfase die idealiter
rond 03:00 intreedt, vinden er drie fundamentele fysiologische herstelprocessen plaats die
voor een belangrijk deel bijdragen aan o.a. herstellen van stress, te weten:
1. Herstel van neuronen en de natuurlijke balans van hormonen, neurotransmitters en
receptoren
2. Afgifte van groeihormoon
3. Diverse verhoogde leveractiviteiten
In het hoofdstuk “Overige lifestyle gewoonten onder controle” worden richtlijnen met
betrekking tot een goede nachtrust verstrekt.

Stap 2: Vergeet mul tasking
Multitasking werkt averechts! Te veel impulsen verhogen de werkdruk en geven al snel het
negatieve gevoel dat je niet productief bent. Maak het jezelf gemakkelijker en focus op
singletasking op basis van goed time-management! Je hebt weer tijd voor belangrijkere zaken
en de productiviteit stijgt! Hoe weet je wanneer zaken belangrijk zijn? Wanneer ze buiten je
comfortzone liggen!

Stap 3: Doe regelma g aan beweging
Normale sportieve activiteiten kunnen o.a. de afgifte van brain-derived neurotrophic factor
(BDNF) vergroten. Een gezond niveau van BDNF heeft een positieve werking op de neuronen
van het centrale zenuwstelsel en draagt zo bij aan het omkeren van de effecten van een
langdurige negatieve stressrespons.

ti

ti

ti
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Stap 4: Las periodiek een zogenoemde detoxi ca eperiode in
Vrije radicalen die vrijkomen door oxidatieve stress en het in grote aantallen binnenkrijgen van
verontreinigde stoffen, zoals zware metalen, xeno oestrogenen en additieven, kunnen ervoor
zorgen dat met name de lever het moeilijk heeft om het lichaam voldoende te ontgiften. Dit
zorgt voor een bepaalde mate van stress. Hoe lager de kwaliteit van de detoxificatie functie
van de lever, hoe meer lichamelijke systemen onderling uit balans kunnen raken. Door af en
toe een detoxificatieperiode in te lassen, help je jouw lever, spijsvertering, nieren en
immuunsysteem om steeds beter het lichaam te ontgiften en gezond te houden.

Stap 5: Las ontspanningsmomenten in en doe ontspanningsoefeningen
Las ontspanningsmomenten in tijdens het werk
Het is verstandig om op de werkvloer elke negentig minuten even te relaxen. Geef je hersenen
de gelegenheid om uit een verhoogde arousel terug te komen in een meer gematigde arousel.
Beweeg wat, loop een trap op, haal een glas water en/of eet een gezonde maaltijd. Voordat je
de maaltijd naar binnen werkt, strek je de kruin en adem je een aantal keer bewust diep in
door de neus en langzaam uit door de mond.
Je kunt moeilijk ontspannen op je vrije dag?
Kun je niet ontspannen tijdens jouw vrije dag omdat je rationale geest overladen is met
intensieve gedachteprocessen? Voortbordurend op singletasking: het doen van simpele
huishoudelijke taken, als boodschappen of het huishouden onder begeleiding van een lekker
muziekje, kan een ongelooflijke ontspannende uitwerking op de hersenen hebben.
Heb je moeite om je te ontspannen tijdens het inslapen?
Lig je ’s nachts te piekeren? Doe dan een ademhalingsoefening! Plaats daarbij één hand op de
buik en één op de flank van de borstkas en adem diep in door de neus waarbij je voelt hoe de
flank van de borstkas en de buik uitzetten. Het belangrijkste van het hele ritueel is om vooral
langzaam door de mond te ademen. Adem langer uit dan in. Blijf uitademen tot het moment
dat de longen bijna leeg zijn. Mindfullness en “neuro linguïstisch programmeren” (NLP) blijken
ook zeer effectieve methoden te zijn om te kunnen ontspannen. Het is raadzaam om meer
over het onderwerp mindfullness en NLP te lezen. Zit jouw stressbeleving al voor langere tijd
op het derde of het vierde niveau? In de meeste situaties is het verstandig om jouw werkgever
hiervan op de hoogte te brengen, zodat jullie samen gericht naar een oplossing kunnen
zoeken. Wellicht is dan een vakantie of de hulp inschakelen van een professional een goed
idee.

ti

fi
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Basic 3: Voedingsgewoonten onder controle
Wat zijn jouw voedingsgewoonten? >>>
Iedere maaltijd oefent een directe invloed uit op met name het zenuwstelselsysteem en het
hormonale systeem. Om een stabiele en optimale gezondheid en vitaliteitsbeleving na te
streven, zal jij je o.a. bewust moeten worden van jouw voedingsgewoonten. Afstand doen van
ongunstige voedingsgewoonten draagt op de korte termijn al bij aan het stabiliseren en
optimaliseren van de vitaliteitsbeleving en op de langere termijn aan een betere gezondheid!
Voedingsgewoonten hebben betrekking op de regelmaat waarmee je op bepaalde tijdstippen in
bepaalde omstandigheden en/of omgevingen een bepaalde hoeveelheid van specifieke
voedingsmiddelen consumeert. Voordat we hier dieper op ingaan, vragen wij je allereerst om
alle voedingsgewoonten die je van jezelf kunt benoemen op papier te zetten.
Er is een grote kans dat niet al jouw voedingsgewoonten op het papier zullen staan. Zoals al
eerder in dit E-book ter sprake kwam, worden gedragsgewoonten namelijk hoofdzakelijk op
onbewust niveau geïnitieerd. Ook jij zal ongetwijfeld voedingsgewoonten hebben waar jij je
niet zo snel bewust van bent. Dus, reflecteer en zet allereerst jouw voedingsgewoonten op
papier en vergroot op die manier de benodigde betrokkenheid van jouw bewustzijn! Hieronder
geven wij een aantal voorbeelden van veel voorkomende voedingsgewoonten in onze westerse
samenleving.
Je consumeert met regelmaat kleine borrelhapjes in een gezellige groepsomgeving
Tijdens de lange rit terug naar huis consumeer je met regelmaat een zoete snack
Pas aan het einde van de dag eet je jouw eerste echte maaltijd
Je consumeert overwegend kant en klaar maaltijden
Je schrokt min of meer jouw maaltijd in no-time naar binnen
Je voegt regelmatig sauzen toe aan jouw maaltijden
Jouw maaltijden bevatten weinig tot geen groenten
Na de avondmaaltijd volgt regelmatig nog een kleine zoete consumptie in de vorm van een
toetje of een koekje voor bij de koffie en/of thee
Tijdens stressvolle perioden eet je meer ongezondere voeding
Tijdens stressvolle perioden eet je juist te weinig
Et cetera
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Tegenstrijdige informatie met betrekking tot voeding >>>
Tegenwoordig is er veel tegenstrijdige informatie met betrekking tot voeding te vinden. De ene
“kwalitatieve” bron claimt dat er niks mis is met voedingsmiddel “X” en de andere
“kwalitatieve” bron claimt dat voedingsmiddel “X” slecht is! Waarschijnlijk ben jij met
betrekking tot een voedingsonderwerp ook al een aantal keer in verwarring gebracht door
tegenstrijdige informatie uit “kwalitatieve” bronnen. Zo zou je in een bodybuildingsmagazine
een op wetenschappelijke feiten gebaseerd artikel over voeding kunnen lezen waarin staat dat
de dagelijkse consumptie van een bepaalde hoeveelheid van bepaalde verzadigde vetten goed
is om meer droge spiermassa op te bouwen. Tevens zou je in de krant een artikel kunnen lezen
waarin staat dat het dagelijks consumeren van voedingsmiddelen die verzadigd vet bevatten
één van de voornaamste oorzaken is van de groeiende groep mensen met overgewicht en/of
met een te hoog LDL cholesterolgehalte en dat het verstandig is om de consumptie van
verzadigd vet zoveel te beperken. Wat moet je geloven? Ons advies is om de invalshoek van
de bronnen te beschouwen. Het kan namelijk dat twee of meerdere informatiebronnen van
dezelfde wetenschappelijk onderbouwde feiten uitgaan, maar dat hun conclusies, richtlijnen
en/of marketingboodschappen die zij hieraan verbinden tegenstrijdig zijn. De reden van
dergelijke tegenstrijdigheden, heeft alles te maken met het gedrag dat de schrijvers bij de
lezers willen ontlokken.
Individuele omstandigheden en doelen bepalen de voeding die jij nodig hebt!
Het bodybuildingsmagazine richt zich met haar boodschap tot mensen die minimaal drie keer
per week aan zeer intensieve krachttraining doen en er een strak voedingsprogramma op na
houden. Met dit artikel verstrekt zij de lezers een tip om de anabole capaciteit van hun lichaam
te verhogen. Het krantenartikel beschouwt daarentegen een ongezonde tendens met
betrekking tot de voedingsgewoonten op maatschappelijk niveau; de consumptie van te veel
verzadigd vet in combinatie met te weinig lichaamsbeweging. Met dit artikel wil de krant de
maatschappij aanzetten tot o.a. gezondere voedingsgewoonten. Beide artikelen bevatten
kernen van waarheid, ze verschillen alleen in hun adviezen. Goed of juist slecht? Prik door die
tegenstrijdigheid heen en bepaal op basis van jouw persoonsgebonden omstandigheden en
doelen welk advies je het beste op kunt volgen.
In dit E-book ligt het accent vooral op het handhaven van gezondheid en vitaliteit. Wij
benadrukken nogmaals dat het van jouw persoonsgebonden omstandigheden en doelen
afhangt welke van onze voedingsrichtlijnen voor jou juist wel of juist niet functioneel zijn.

Copyright © 2017 Robert Schoot | All rights reserved |www.pta-program.nl | Yes doe mij een gratis proefles

19

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

Basics voor een optimale vitaliteit 1.0

.

Personal Training Agency B.V.

Welke voedingsmiddelen kun je het beste kiezen? >>>
Voordat we het gaan hebben over welke voedingsmiddelen je het beste kunt selecteren om
jouw gezondheid en vitaliteit naar een hoger niveau te brengen, belichten wij eerst tien veel
gestelde voedingsvragen. In onwillekeurige volgorde zijn dat de volgende vragen:
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe
Hoe

zit
zit
zit
zit
zit
zit
zit
zit
zit
zit

het
het
het
het
het
het
het
het
het
het

met
met
met
met
met
met
met
met
met
met

cholesterol?
transvetzuren?
additieven?
lactose?
gluten?
soja?
fructose?
eigeel?
zout?
rood vlees?

Hoe zit het met cholesterol?
Cholesterol wordt gebruikt als bouwstof voor bepaalde hormonen, celwandstructuren en als
antioxidant voor de aanmaak van het belangrijke vitamine D uit zonlicht. Omdat cholesterol bij
veel biochemische processen een cruciale rol speelt, is het voortdurend nodig. Daarom wordt
ongeveer achtennegentig procent van het cholesterol in het lichaam zelf geproduceerd, met
name in de lever. Om het cholesterol te kunnen vervoeren, maakt de lever ook lipoproteïnen
aan, waaronder very low density lipoproteïnen (VLDL), low density lipoproteïnen (LDL) en high
density lipoproteïnen (HDL).
Het LDL vervoert cholesterol en andere voedingstoffen via de bloedbaan naar de cellen en de
weefsels. LDL-cholesterol heeft de eigenschap om zich gemakkelijk aan de celwanden te
hechten. Op die manier kunnen cholesterol en voedingstoffen in de cellen worden opgenomen.
Over het algemeen wordt veronderstelt dat HDL overbodig cholesterol en verzadigde vetten
terug transporteert naar de lever, waar het via het gal uitgescheiden wordt.
De lever kan cholesterol uit zowel triglyceriden als koolhydraten maken. Uit de “juiste”
triglyceriden, waaronder met name Omega9 en Omega3 vetzuren, kan de lever zowel HDL als
LDL maken. “Verkeerde” triglyceriden waaronder met name de transvetten, stimuleren de
aanmaak van LDL en onderdrukken de aanmaak van HDL.
Roken, overmatige alcoholconsumptie en weinig slaap stimuleren ook de aanmaak van LDL en
onderdrukken de aanmaak van HDL. Verder kan de lever uit geraffineerde koolhydraten alleen
LDL maken. Een hoge inname van geraffineerde koolhydraten kan tevens leiden tot oxidatie
van LDL-cholesterol. Met het oog op een verantwoorde cholesterolstofwisseling is een
verhouding tussen LDL en HDL van “vier staat tot één” (of iets lager) gewenst.
Het optimaliseren van de vet-verbrandende functie van het lichaam en het consumeren van
persoonlijk uitgebalanceerde voeding helpen om deze verhouding na te streven/te behouden.
Doorgaans geldt voor veel mensen dat het zoveel mogelijk mijden van geraffineerde
koolhydraten en transvetten, het matigen van de consumptie van verzadigde vetten, het
opvoeren van de consumptie van vezelrijke groenten, enkelvoudig en meervoudig
onverzadigde vetzuren (met name Omega3 en Omega9) de lever helpt om een gezonde
verhouding tussen LDL-cholesterol en HDL-cholesterol te handhaven.
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Wat zijn de risico’s van langdurige ongezonde LDL:HDL ratio’s?
Een verhoging van het cholesterolniveau behoeft dus niet per definitie alarmerend te zijn
wanneer deze hoofdzakelijk samenhangt met een verhoging van het HDL-cholesterol.
Daarentegen dien je wel op te passen wanneer het LDL-cholesterol niveau omhoog gaat ten
opzichte van het HDL cholesterol niveau.
Het gevaar van een naar verhouding te hoog LDL-cholesterol niveau (met mogelijk een deel
dat geoxideerd is) is dat deze zich door een tekort aan HDL-cholesterol in grote aantallen in de
binnenbekleding van bloedvaten gaat nestelen. Bij het proces waarbij het lichaam ophopingen
van LDL-cholesterol in het endotheel op probeert te ruimen, kan aderverkalking ontstaan. Dit
kan leiden tot ernstige bloedvatvernauwing. Met name slagaders rondom het hart of in de
hersenen kunnen dan op den duur dichtslibben waardoor bepaalde weefselstructuren dus niet
meer worden voorzien van zuurstof met afstervend weefsel tot gevolg.
Aderverkalking behoeft overigens niet alleen door een structureel te hoog LDL-cholesterol
niveau te zijn veroorzaakt. Ook een structureel verhoogde bloeddruk, diabetes en jarenlang
roken kunnen tot aderverkalking leiden. Daarnaast zijn er ook mensen die erfelijk belast zijn
met een cholesterol gerelateerde ziekte.

Hoe zit het met transvetzuren?
Transvetzuren komen met name tot stand bij voedselbereidingsprocessen waarbij oliën die rijk
zijn aan onverzadigde vetzuren sterk worden verhit. Wanneer je bijvoorbeeld olijfolie gebruikt
om vlees te bakken, zie je bij het te snel verhitten van de olijfolie al snel rookontwikkeling. Op
dat moment worden dan transvetzuren gevormd. Transvetzuren zijn de enige vetzuren die een
goede gezondheid direct tegenwerken. Ze verhogen namelijk de LDL activiteiten en verlagen
de HDL activiteiten. Het binnenkrijgen van grote hoeveelheden transvetzuren leidt tot een te
hoog LDL cholesterol. Ook werken transvetzuren een verhoogde insulinespiegel in de hand en
belemmeren ze de productie van testosteron en een goede werking van het immuunsysteem.
Wij adviseren om voedingsmiddelen die veel transvetzuren bevatten zoveel mogelijk te mijden.
Voedingsmiddelen die veel transvetzuren bevatten zijn margarine, worstsoorten, fastfood,
chips en overige hartige snacks.
Tevens adviseren wij om bij het bakken, braden en/of grillen uitsluitend gebruik te maken van
een kleine hoeveelheid verzadigd vet. Bij voorkeur kokosvet en in mindere mate roomboter.
Verzadigd vet oxideert namelijk minder snel bij verhitting.

Afbeelding 3: Gebruik een kleine hoeveelheid kokosvet of roomboter voor het bakken en braden
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Hoe zit het met addi even?
Additieven zijn stoffen die toegevoegd worden aan (eetbare) levensmiddelen om deze
kunstmatig te kunnen bewerken. Er zijn verschillende soorten additieven waaronder
emulgatoren, stabilisatoren, conserveermiddelen, kleurstoffen en smaakversterkers.
Additieven komen in onze westerse samenleving in grote aantallen en variëteiten voor in en op
allerlei eetbare en niet eetbare levensmiddelen. Er zijn additieven die de werking van
enzymen, hormonen en neurotransmitters op ongunstige wijze kunnen beïnvloeden en die zo
de belastbaarheid van o.a. de lever en het spijsverteringssysteem naar beneden kunnen halen.
Twee bekende zeer ongewenste additieven zijn de E-nummers E621 en E951. Hoewel ze de
gezondheid niet zo snel negatief beïnvloeden, kunnen ze bij het op de lange termijn
binnenkrijgen van grote hoeveelheden wel tot schadelijke gevolgen leiden.
Moet alles biologisch?
Om additieven zoveel mogelijk te mijden, zou je overwegend voor de consumptie van
biologische voedingsmiddelen en levensmiddelen kunnen kiezen. Deze lifestyle vereist
uiteraard wel meer discipline, tijd en vooral geld. En daarbij blijkt dat het bijna onmogelijk is
om alle in- en opname van additieven te mijden. Ons algemene advies is in ieder geval om
voedingsmiddelen die de zeer ongewenste E-nummers E621 en E951 bevatten zoveel mogelijk
te mijden.

Hoe zit het met lactose?
Lactose tref je aan in zuivelproducten. Lactose moet met behulp van het enzym lactase in de
darmen worden afgebroken tot glucose. Indien men weinig van het enzym lactase in de
darmen heeft (lactose-intolerantie), kan lactose nauwelijks afgebroken worden. Hierdoor
kunnen er spijsverteringskanaal problemen ontstaan zoals een opgeblazen buik of
winderigheid.
De meeste zuivelproducten worden van koemelk gemaakt. Veel mensen denken bij koemelk
aan calcium. Het is heel belangrijk dat ons lichaam dagelijks een bepaalde hoeveelheid calcium
uit de voeding kan opnemen. Echter, bij de meeste mensen neemt het lichaam nauwelijks
calcium op uit de koemelk. Om toch je dagelijks benodigde calcium binnen te krijgen, kun je je
beter richten op het onderhouden van een adequate Vitamine D huishouding en op de
consumptie van groenten. Het lichaam is namelijk wel goed in staat om calcium uit groenten
op te nemen. Vooral boerenkool en broccoli blijken groenten te zijn met een hoog
calciumgehalte.
Zuivel
Hoewel lactose bij enkelen onder ons voor problemen in het spijsverteringskanaal kan zorgen,
kan het gematigd consumeren van gefermenteerde zuivel daarentegen positieve effecten op de
gezondheid van de darmen hebben. Fermentatie is een proces waarbij specifieke bacteriën
worden toegevoegd aan de koemelk. Dit wordt ook wel het “aanzuren” van de zuivel
genoemd. De koemelk krijgt hierdoor een andere dikte en een andere smaak. De specifiek
toegevoegde bacteriën kunnen een gunstig effect hebben op de kwaliteit van de darmflora.
Uiteraard moet je er niet “te” veel van binnenkrijgen! Indien je omwille van het ondersteunen

ti
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van de darmflora en het invullen van de dagelijkse eiwitbehoefte zuivel wilt consumeren kun je
het beste voor de gefermenteerde zuivelproducten uit koemelk kiezen, zoals kwark en
hüttenkäse. Ook zuivelproducten afkomstig van de geit zijn een goede keuze. Geitenkaas is
rijk aan eiwitten en is gemakkelijk verteerbaar.

Hoe zit het met gluten?
Gluten zijn aanwezig in voedingsmiddelen die van granen zijn gemaakt, zoals alle
broodsoorten, crackers, cornflakes, muesli, pizzabodems, pasta’s, (paneer)meel, couscous,
koek, gebak, etc. Gluten zitten ook in veel verpakte bewerkte voedingsmiddelen. In principe
zijn dierlijke voedingsmiddelen vrij van gluten, tenzij het bij de bereidingswijze op de een of
andere manier in aanraking is gekomen met gluten. Zo kan zuivel toch sporen van gluten
bevatten. Ook in bepaalde levensmiddelen kunnen gluten zitten. Zo bevatten o.a. diverse
soorten kauwgum, make-up en postzegels sporen van gluten.
Zolang het immuunsysteem naar behoren werkt en je een gezonde darmflora hebt, zou je
lichaam in staat moeten zijn om normale hoeveelheden gluten te kunnen verwerken. Echter,
wanneer het darmslijmvlies ontstoken is, doe je er verstandig aan om de consumptie van
gluten op dat moment te mijden. Onder invloed van gezondere lifestyle gewoonten, waaronder
verantwoorde voeding met ondersteuning van specifieke voedingssupplementen zoals
probiotica en L-glutamine, kan de darmflora zich na een bepaalde tijd herstellen. De praktijk
zal dan uit moeten wijzen in hoeverre je in de toekomst nog gluten kunt verdragen. Zo kan de
één gerust weer brood eten, maar krijgt de ander al bij het inslikken van een broodkruimel
opnieuw “gluten-gerelateerde” klachten. Wij adviseren uit voorzichtigheid om de consumptie
van voedingsmiddelen die gluten bevatten te matigen.
Brood
Brood is een erg praktisch koolhydraatrijk voedingsmiddel waarmee gemakkelijk en snel
maaltijden samengesteld kunnen worden. Brood bevat zoals gezegd ook gluten. Hoewel brood
gluten bevat, staan wij in het kader van gezondheid en vitaliteit niet per definitie afwijzend
over het gematigd consumeren van brood. Er zijn genoeg mensen die zonder problemen elke
dag brood kunnen eten, maar er zijn ook veel mensen die er baat bij hebben om in plaats van
brood voor andere koolhydraatrijke voedingsmiddelen te kiezen zoals zoete aardappel,
zilvervliesrijst en/of zilvervlies rijstwafels. Als je het nog nooit hebt geprobeerd, raden wij aan
om eens te experimenteren met het matigen/mijden van de consumptie van brood voor een
bepaalde tijd. Om vervolgens de consumptie weer op het oude niveau terug te brengen.
Daarbij is het zaak dat je dan goed let op de verschillen tussen de kwaliteit van de
spijsvertering, de buikomvang en het energieniveau. Op een dergelijke manier kun je voor
jezelf nagaan wat de consumptie van brood met je doet. Tot slot raden wij aan om ook eens te
experimenteren met verschillende soorten beleg. Veel mensen krijgen van de combinatie brood
met vleeswaren en van de combinatie brood met fruit spijsvertering gerelateerde klachten
zoals een opgeblazen buik en winderigheid.

Copyright © 2017 Robert Schoot | All rights reserved |www.pta-program.nl | Yes doe mij een gratis proefles

23

Basics voor een optimale vitaliteit 1.0

.

Personal Training Agency B.V.

Hoe zit het met soja?
Sojaproducten zoals tofu en tempé zijn rijk aan plantaardige eiwitten en kunnen ingezet
worden als alternatief voor dierlijke eiwitten. Er zijn wetenschappelijk onderzoeken die
positieve effecten van soja aandragen, maar er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken die
negatieve effecten van soja aandragen. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FD)
stelt op moment van schrijven dat het veilig is om sojaproducten te consumeren. Toch raden
wij uit voorzichtigheid aan om de consumptie van sojaproducten zoveel mogelijk te matigen/
beperken.

Afbeelding 4: Sojaproducten…wel of niet nemen?

Hoe zit het met fructose?
Fructose wordt, eenmaal in de bloedbaan, direct naar de lever getransporteerd om daar
verwerkt te worden. In de lever kan fructose als glycogeen opgeslagen worden. Echter,
wanneer de lever al behoorlijk is volgetankt met glycogeen, wordt een dagelijks aanbod van
dertig tot vijftig gram fructose al snel omgezet in triglyceriden (vetzuren) die vervolgens
grotendeels als vet worden opgeslagen. Wanneer de dagelijkse voeding rijk is aan fructose en
je hebt een gemiddeld tot hoger dan gemiddelde buikomvang* is de kans groot dat de lever al
snel zal veranderen in een vet opslag machine. Ook andere geraffineerde koolhydraten die via
de voeding in de bloedbaan terecht komen, zullen dan door de lever sneller opgeslagen worden
als vet. Wat betekent dit? Dat je de consumptie van voedingsmiddelen die fructose of
fructosestroop bevatten maar beter zo veel mogelijk kunt mijden?
Als je een gemiddeld tot hoger dan gemiddelde buikomvang* hebt, of je neigt die kant op, is
het inderdaad verstandig om de consumptie van fructose en/of fructosestroop voorlopig zoveel
mogelijk te beperken. Wanneer de lever na een bepaalde periode onder invloed van een
uitgebalanceerd voedings- en bewegingspatroon iets lager qua vaste glycogeenvoorraad komt
te staan, kan het lichaam weer omschakelen naar een modus waarbij hij geraffineerde
koolhydraten allereerst in leverglycogeen opslaat. De lever zal dan ook kleine hoeveelheden
fructose niet meer automatisch in vetzuren omzetten maar eerder in leverglycogeen.
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Wel of geen fruit?
Wij staan niet afwijzend over het dagelijks consumeren van een stuk fruit. Een stuk fruit bevat
gemiddeld slechts vijf tot tien gram fructose. In plaats van dat het direct opgeslagen wordt als
vet, zal het zeer waarschijnlijk snel opgebrand worden in de lichaamscellen. Fruit is ideaal als
lekker en gezond tussendoortje. Probeer zoveel mogelijk voor het donkere fruit te kiezen. Fruit
zoals frambozen en blauwe bessen bevatten veel vitaminen, antioxidanten en vezels. Wel
plaatsen we een kanttekening bij de consumptie van droog fruit en/of fruitsapjes. Deze
bevatten namelijk al per standaardportie veel calorieën en dus ook veel meer fructose.
*later in dit hoofdstuk verstrekken we een tabel met de verschillende BMI, buikomvang en vetpercentage zones

Hoe zit het met eigeel?
Je leest en hoort vaak dat mensen bijvoorbeeld voor het bakken van drie eieren het eigeel van
één, twee of wellicht alle drie de eieren verwijderen. Wat zou daar de meerwaarde van zijn?
Eigeel bevat relatief veel cholesterol. Is het weglaten van eigeel dan beter voor je
cholesterolstofwisseling? We kunnen hier geen eenduidig antwoord opgeven. De
cholesterolstofwisseling is namelijk van meerdere factoren afhankelijk. Feit is wel dat je
lichaam slechts twee procent van de cholesterol uit de voeding opneemt en de rest zelf
produceert. De enige functionele reden om het eigeel te verwijderen die wij aan kunnen
dragen, is om daarmee de hoeveelheid calorieën van die betreffende maaltijd naar beneden te
brengen. Zonder dat je daarbij het eiwitgehalte van de maaltijd drastisch omlaag gaat. Hoe
dan ook, wij stellen dat er niks mis is met eigeel.

Hoe zit het met zout?
Het langdurig consumeren van teveel zout zal de vochthuishouding verstoren en daarmee de
nieren al snel flink belasten. Het gevolg kan zijn dat de bloeddruk omhoog gaat en dat het
lichaam o.a. extra calcium uit zal scheiden. Ook dit kan weer leiden tot allerlei
gezondheidsklachten. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bedraagt zes gram zout per dag.
Ons advies is om uitsluitend gematigd zout toe te voegen om maaltijden op smaak te brengen.
Verder raden wij om de consumptie van voedingsmiddelen die relatief veel zout bevatten te
matigen en/of te mijden. Vooral in kant- en klaar maaltijden, kaas, vleeswaren, soepen,
sauzen, brood, maar ook in koek en gebak zit relatief veel zout.

Hoe zit het met rood vlees?
Er is al veel onderzoek gedaan en er wordt telkens nieuw onderzoek gedaan naar de
gezondheidsrisico’s verbonden aan de regelmatige consumptie van rood vlees. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de consumptie van bewerkt rood vlees en de consumptie van
onbewerkt rood vlees. Veel onderzoeken lijken wel uit te wijzen dat gematigde consumptie van
onbewerkt rood vlees weinig tot geen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee lijken te
brengen. In hoeverre de regelmatige consumptie van rood vlees gevolgen heeft voor de
gezondheid op de lange termijn hangt uiteraard af van meerdere factoren, waaronder de mate
van regelmatige lichamelijke activiteit, de persoonsgebonden werking van het
spijsverteringssysteem, et cetera. Hoe dan ook, het ligt in de lijn der verwachting dat er vanuit
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gezondheidsperspectief nooit een eenduidige conclusie getrokken zal worden. Wij adviseren in
ieder geval om zowel vanuit ecologisch oogpunt als vanuit gezondheidsoogpunt zoveel mogelijk
te kiezen voor biologisch rood vlees. Tot slot raden wij in het algemeen aan om, over een
langere termijn beschouwd, de consumptie van rood vlees te beperken tot een gemiddelde van
maximaal drie keer per week.

Het selecteren van de juiste voedingsmiddelen >>>
Behalve specifieke vitaminen en mineralen (micronutriënten), bevatten voedingsmiddelen een
bepaalde hoeveelheid aan koolhydraten, eiwitten en/of vetten. Door te variëren in de
voedingsmiddelen die je kiest, zorg je er in elk geval voor dat je niet te veel de ene
micronutriënt binnenkrijgt en te weinig van de andere. Tevens boost je jouw fysiologische
systemen, waaronder de spijsvertering, door af en toe voedingsmiddelen met andere typen
eiwitten, koolhydraten en vetten te consumeren.
Om het selecteren van de juiste voedingsmiddelen gemakkelijker te maken, kun je ze het
beste indelen op vier categorieën, te weten:
1.
2.
3.
4.

Koolhydraatrijke voedingsmiddelen
Eiwitrijke voedingsmiddelen
Vetrijke voedingsmiddelen
Groenten

Hieronder behandelen we in het kort de belangrijke zaken waarmee rekening gehouden dient
te worden bij elk van de bovengenoemde categorieën. Per voeding categorie verstrekken we
een tabel met daarin door ons aanbevolen voedingsmiddelen.

Koolhydraatrijke voedingsmiddelen
De belangrijkste reden om regelmatig voldoende koolhydraatrijke voeding binnen te krijgen is
omdat koolhydraten een primaire bron van energie voor het lichaam zijn. Denk daarbij aan de
energie voor hersenactiviteiten en voor intensieve lichamelijke inspanningen. Maar denk ook
aan energie voor het herstel van intensieve lichamelijke inspanningen. De hoeveelheid
koolhydraten die je op de korte termijn nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk en kan
fluctueren. Het ideale dagelijkse aandeel aan koolhydraten kan, afhankelijk van de manier
waarop het lichaam koolhydraten verwerkt, variëren; grofweg tussen de dertig en de zestig
procent ten opzichte van de dagelijkse calorie inname. Later in dit hoofdstuk laten we zien hoe
je de dagelijkse calorie behoefte kunt berekenen.
Verschillende soorten koolhydraten
Er zijn verschillende soorten koolhydraten, waaronder enkelvoudige, tweevoudige en
meervoudige koolhydraten. Vezels worden ook tot de koolhydraten gerekend. Meer over het
belang van vezels volgt verderop in dit hoofdstuk. De verschillen hebben betrekking op de
snelheid waarmee een bepaald type koolhydraat geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken en in
de bloedbaan terecht komt. En met de mate waarin de bloedsuikerspiegel daardoor verhoogt.
Een fluctuatie van de bloedsuikerspiegel brengt hormonale reacties teweeg. Hierbij speelt het
hormoon insuline een sleutelrol.
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Het belang van een stabiele bloedsuikerspiegel
Met betrekking tot het nastreven van een betere vitaliteit is het zeer belangrijk om de
suikerspiegel en het insulineniveau in het bloed gedurende het etmaal zoveel mogelijk binnen
strakke grenzen te houden. Dat wil zeggen: probeer zowel grote pieken als dalen te
voorkomen. Beiden oefenen namelijk veel invloed uit op andere hormonen en
neurotransmitters. Veel van die hormonen en neurotransmitters zijn bepalend voor onze
emoties en ons (on)bewuste gedrag. Als we dus vat willen krijgen op bepaalde ongunstige
gedragsgewoonten, is het nastreven van een stabiele bloedsuikerspiegel en
insulinehuishouding van essentieel belang. Afhankelijk van hoe goed de receptoren van jouw
lichaamscellen, waaronder die van de spiercellen, in staat zijn om te binden met insuline
(insulinegevoeligheid) kun je op bepaalde tijden beter wel of beter niet een bepaalde
hoeveelheid van een bepaald type koolhydraat consumeren. In plaats van de complexe
wetenschap hierachter toe te lichten, voorzien wij je met betrekking tot de consumptie van
koolhydraatrijke voeding hieronder met drie praktische tips te weten:
1. Welke koolhydraten kies je?
2. Wanneer neem je koolhydraatrijk voedsel?
3. Hoeveel koolhydraatrijk voedsel consumeer je?
Koolhydraat tip 1 – “welke koolhydraatvorm kies je?”
Het ontstaan van pieken en/of dalen in de bloedsuikerspiegel en de insulinehuishouding
voorkom je o.a. door rekening te houden met de fluctuerende gevoeligheid van de cellen voor
insuline. Praktisch vertaald betekent dit dat je rekening houdt met de samenstelling van, de
grootte van en de timing van de maaltijden. Met name koolhydraatrijke maaltijden oefenen
invloed uit op de bloedsuikerspiegel en de insulinehuishouding.
Zoals gezegd zijn er verschillende soorten koolhydraten. Enkelvoudige en tweevoudige
koolhydraatvormen vallen onder de zogenoemde geraffineerde koolhydraten. Deze
koolhydraatvormen worden snel afgebroken en laten de bloedsuikerspiegel abrupter stijgen en
ontlokken dus een snelle verhoging van insuline. Kenmerkend daarbij is dat je al vrij snel weer
een hongergevoel ervaart. Het is verstandig om er een gewoonte van te maken om de inname
van de geraffineerde koolhydraten zoals sacharose, maltose, fructose en lactose zoveel
mogelijk te beperken. Deze zitten o.a. in frisdranken, vruchtensappen, bewerkte
voedingsmiddelen, ijs, snoep, koek, chocola, zoutjes, fastfood et cetera.
De meest verantwoorde lifestyle keuze die je kunt maken om de energievoorraden van jouw
lijf op peil te houden, is door te kiezen voor meervoudige koolhydraten. Ook wel complexe
koolhydraten genoemd. Deze worden namelijk langzamer afgebroken en laten bij de
consumptie van normale hoeveelheden de bloedsuikerspiegel en het insulineniveau niet te
abrupt stijgen. Met name zoete aardappel, aardappels, zilvervlies rijst, bruine rijst, havermout,
quinoa en amarant zijn goede keuzes. Ook bonen en peulvruchten bevatten naast plantaardige
eiwitten ook veel meervoudige koolhydraten.
Een uitzondering op de bovenstaande tip is wanneer je in het kader van herstel aansluitend op
een intensieve sportinspanning koolhydraatrijke voeding consumeert. Doordat de
koolhydraatvoorraden in de belaste spiercellen en in de lever zijn aangesproken en doordat
daardoor de insulinegevoeligheid kortstondig is verhoogd, heeft het lichaam direct na de
sportinspanning baat bij de consumptie van snel afbreekbare koolhydraten; bij voorkeur
dextrose.
Copyright © 2017 Robert Schoot | All rights reserved |www.pta-program.nl | Yes doe mij een gratis proefles

27

Basics voor een optimale vitaliteit 1.0

.

Personal Training Agency B.V.

Afbeelding 5: Welke koolhydraatrijke voeding kies je?

Koolhydraat tip 2 – “wanneer neem je koolhydraatrijk voedsel?”
Het is verstandig om er een gewoonte van te maken om de consumptie van koolhydraatrijke
maaltijden in de ochtend en overdag in te plannen. Vanaf vroeg in de ochtend tot halverwege
de middag is de insulinegevoeligheid namelijk op zijn hoogst en daarna neemt het rap weer af.
Later op de dag zal de alvleesklier dus meer insuline moeten produceren om de
bloedsuikerspiegel naar beneden te krijgen. Indien dit door specifieke voedingsgewoonten over
een langere termijn een normale situatie wordt voor het lichaam, zal de kans dat het lichaam
sneller vet onder de huid en in de buikholte (visceraal vet) op gaat slaan toenemen. Met name
een te hoog vetgehalte in de buikholte is op de lange termijn ongunstig voor de gezondheid.
We zeggen niet dat het consumeren van koolhydraatrijk voedsel in de avond verkeerd is. Wat
we wel zeggen is dat wanneer je teveel visceraal vet hebt, je er verstandig aan doet om de
consumptie van koolhydraatrijk voedsel aan het eind van de dag en in de avond zoveel
mogelijk te matigen/mijden.
Een uitzondering op de bovenstaande tip is wanneer je laat in de middag of in de avonduren
aansluitend op de intensieve sportinspanning nog een koolhydraatrijke maaltijd neemt. Door
de intensieve sportinspanning is de insulinegevoeligheid namelijk kortstondig verhoogd. De
alvleesklier zal dan dus niet extra insuline af hoeven te geven om de bloedsuikerspiegel naar
beneden te brengen.
Koolhydraat tip 3 – “hoeveel koolhydraatrijk voedsel consumeer je?”
De hoeveelheid koolhydraatrijk voedsel die je het beste kunt consumeren, is grofweg
afhankelijk van twee aspecten, te weten:
1. De manier waarop jouw lichaam op koolhydraten reageert
2. De mate van mentale en fysieke inspanningen die je in een bepaalde periode verricht
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Voordat we onze tips met betrekking tot de gewenste koolhydraataandelen verstrekken, tref je
hieronder allereerst een tabel met een overzicht van de verschillende BMI, buikomvang en
vetpercentage zones.

BMI –
Buikomvang –

Wanneer matig je de consumptie van koolhydraatrijk voedsel?
Een gematigde koolhydraatconsumptie houdt een dagelijks koolhydraataandeel van ongeveer
dertig tot veertig procent van een normale calorie inname in. Vanzelfsprekend houdt dit in dat
het aandeel eiwitrijk en vetrijk voedsel iets hoger komt de liggen. Een van de voordelen
hiervan is dat eiwitrijk en vetrijk voedsel sneller een verzadigd gevoel geven en dat het vaak
langer duurt voordat het hongergevoel weer aan begint te wakkeren.
Als blijkt dat je al geruime tijd een te hoge BMI in combinatie met een te grote buikomvang
hebt, is de kans groot dat jouw alvleesklier gemiddeld meer insuline moet afgeven om een
gestegen bloedsuikerspiegel weer op het gewenste niveau te brengen. Kortom jouw lichaam
reageert dan minder gunstig op de consumptie van koolhydraatrijk voedsel. Daar komt bij dat
een groot deel van de bloedglucose als vet opgeslagen zal worden. Het voort zetten van de
consumptie van relatief veel koolhydraatrijk voedsel zal er zeer waarschijnlijk voor zorgen dat
de BMI, de buikomvang en/of het vetpercentage te hoog blijven. In dat geval is onze tip om
met betrekking tot de voedingsgewoonten om zowel de dagelijkse calorie inname als de
consumptie van koolhydraatrijk voedsel voor een bepaalde tijd naar beneden af te stemmen.
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Op de dagen waarop je intensieve sportinspanningen verricht is het vanzelfsprekend dat je iets
meer koolhydraatrijk voedsel neemt dan op de dagen waarop je geen tot gematigde fysieke
inspanningen verricht. Volg deze tip in ieder geval net zo lang op totdat in ieder geval de
buikomvang weer binnen de acceptabele zone valt. Tevens adviseren wij om daarbij zo goed
mogelijk “Koolhydraat tip 1” en “Koolhydraat tip 2” op te volgen.
Nog een goede reden om de consumptie van koolhydraat voedsel relatief laag te houden is
uiteraard wanneer je diabetes hebt. Ook wanneer je in het kader van een cosmetisch doel
streeft naar een lager vetpercentage kan het functioneel zijn om tijdelijk de consumptie van
koolhydraatrijk voedsel laag te houden.
Tot slot zijn er nóg twee belangrijke redenen om de consumptie van koolhydraatrijk voedsel
voor een bepaalde tijd naar beneden af te stemmen. Namelijk slaapproblemen en/of een
langdurige hoge stressbeleving. Beiden kunnen er voor zorgen dat de gemiddelde
bloedsuikerspiegel hoger ligt en daarmee ook het gemiddelde insulineniveau. Hoewel je in
dergelijke situatie zeer waarschijnlijk (on)bewust meer trek hebt in geraffineerde koolhydraten
zoals, zoetigheid, zoutjes, fastfood, et cetera, kun je beter kiezen voor een eiwitrijke snack
zonder geraffineerde koolhydraten. Het aanpakken van je slaapproblemen en/of hoge
stressbeleving is dan uiteraard ook een must!
Wanneer volg je de gemiddelde consumptie van koolhydraatrijk voedsel?
Een gemiddelde consumptie van koolhydraatrijk voedsel houdt een dagelijks
koolhydraataandeel van ongeveer veertig tot vijftig procent van een normale calorie inname in.
Dit aandeel is ideaal wanneer met name de BMI en de buikomvang binnen de acceptabele
zones vallen. Als je op fysiek vlak gematigde inspanningen verricht kun je het beste dichter bij
de veertig procent blijven. Als je op fysiek vlak met regelmaat intensieve inspanningen
verricht, kun je, indien wenselijk, het aandeel geleidelijk opvoeren tot vijftig procent.
Onze tip is om een periode van zes weken te experimenteren met een aandeel dat dichter bij
de veertig procent ligt en vervolgens een periode van zes weken met een aandeel dat dichter
bij de vijftig procent ligt. Zodoende kun je voor jezelf achterhalen of dit in combinatie met de
mate van fysieke en mentale inspanningen een bepaald effect op jouw BMI, buikomvang,
vetpercentage, gemoedstoestand en/of energieniveau teweeg brengt. Je leert je lijf dan
gegarandeerd beter kennen!
Wanneer voer je de consumptie van koolhydraatrijk voedsel op?
Wanneer het koolhydraataandeel hoger is dan vijftig procent van een normale calorie inname
spreken we van een hoog koolhydraataandeel. Er zijn mensen die zonder problemen dagelijks
een koolhydraataandeel hoger dan vijftig procent kunnen verwerken. Van deze mensen wordt
dan ook wel gezegd dat ze een snelle stofwisseling hebben. Dat betekent eenvoudig gezegd
dat hun lichaamscellen met een hoger dan gemiddeld tempo van energie moeten worden
voorzien. Daar het verbranden van vetzuren en/of eiwitten veel langer dan het verbranden van
koolhydraten duurt, ervaren mensen met een snelle stofwisseling vaak een energiedip wanneer
hun algemene dieet rijk aan eiwitten en vetten is en arm aan koolhydraten.
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In principe zouden volwassenen met een snelle stofwisseling prima moeten kunnen
functioneren met een gemiddelde consumptie van koolhydraatrijk voedsel (koolhydraataandeel
van veertig tot vijftig procent). Uiteraard zouden ze hun koolhydraataandeel ook kunnen
verhogen tot boven de vijftig procent van de normale calorie inname. Echter, het aandeel
eiwitrijk en vetrijk voedsel komt dan vanzelfsprekend lager te liggen. Zolang de minimale
dagelijkse eiwitbehoefte van gemiddeld 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht (voor
volwassenen) daarbij niet in het gedrang komt en wanneer spiermassa opbouwen niet tot een
van de fitheid/schoonheidsdoelen behoort, is hier niks mis mee.
Onze tip is om uitsluitend een koolhydraataandeel van hoger dan vijftig procent aan te houden,
wanneer je in het kader van specifieke duursportinspanningen op hoog niveau wilt presteren.
Daarbij is het dan wel vanzelfsprekend dat jouw BMI, buikomvang en vetpercentage binnen de
gewenste zones vallen.
Je hoort of leest ook wel eens dat “magere” mensen die puur in gewicht of specifiek in
spiermassa aan willen/moeten komen het beste meer koolhydraatrijk voedsel kunnen gaan
consumeren in combinatie met een trainingsplan op maat. Wanneer ze dit advies opvolgen
betekent dit vaak dat daarmee hun koolhydraataandeel ten opzichte van de calorie inname
omhoog gaat.
Ons advies aan die mensen is om ten eerste de dagelijkse calorie inname op te voeren en
daarbij eventueel ook het koolhydratenaandeel van vijftig tot maximaal zestig procent op te
voeren. Tevens is ons advies om daarbij rekening te blijven houden met de hoeveelheid
eiwitten die je nodig hebt. Het opvoeren van zowel de dagelijkse calorie inname als het
koolhydraataandeel zonder dat je daarbij te weinig eiwitten binnenkrijgt, vergt op voorhand
wel het nodige rekenwerk.
Hieronder tref je een tabel met door ons aanbevolen koolhydraatrijke voedingsmiddelen.
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Eiwitrijke voedingsmiddelen
Eiwitrijk voedsel wordt, behalve uit macro- en micronutriënten, opgebouwd uit aminozuren.
Aminozuren worden gebruikt bij bijna alle fundamentele fysiologische processen, zoals de
aanmaak van hormonen, neurotransmitters, enzymen en de opbouw van “nieuw” spierweefsel.
Een aantal aminozuren kan het lichaam niet zelf maken. Deze aminozuren worden tot de
essentiële aminozuren gerekend en moeten we via onze voeding binnenkrijgen.
Het is erg belangrijk om op te letten met de hoeveelheid eiwitten die we op de korte termijn
(per dag) binnenkrijgen. Een te lage consumptie van eiwitrijk voedsel zorgt er vanzelfsprekend
voor dat het lichaam in allerlei fysiologische processen aminozuren en bepaalde
micronutriënten tekort komt. Een te hoge eiwitinname kan echter op de korte termijn ook
diverse verstoringen inleiden, waaronder het afremmen van de spieropbouw en nierproblemen!
Verschillende soorten eiwitten
Met betrekking tot eiwitten kan er onderscheid worden gemaakt in dierlijke eiwitbronnen en in
plantaardige eiwitbronnen. Dierlijke eiwitten hebben vanzelfsprekend een hogere biologische
waarde, aangezien mens en dier min of meer hetzelfde aminozuurprofiel hebben.
De meest vooraanstaande voedingsmiddelen die plantaardige eiwitten bevatten zijn bonen en
peulvruchten. Hoewel we bonen en peulvruchten niet tot de eiwitrijke voedingsmiddelen
rekenen, maar juist tot de voeding categorie “groenten”, bevatten ze veel plantaardige
eiwitten. Ook bevatten bonen en peulvruchten belangrijke micronutriënten, waaronder o.a.
vitamine B5, calcium en magnesium. Andere voedingsmiddelen die veel plantaardige eiwitten
bevatten zijn soja en spirulina.
De micronutriënten in de eiwitrijke voedingsmiddelen zijn vooral belangrijk voor de werking
van enzymen tijdens biochemische processen in het lichaam.
Dierlijke eiwitbronnen, zoals vlees, vis, eieren en zuivel, bevatten belangrijke micronutriënten
waaronder vitamine A, vitamine B, vitamine D3, vitamine E, vitamine K, chroom, fosfor, ijzer,
kalium, mangaan, seleen en zink.
Hoeveel eiwitrijke voeding heb je nodig?
Op het moment van schrijven adviseert het Voedingscentrum een minimale hoeveelheid van
gemiddeld 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht voor volwassenen voor. Daarbij vermeld ze
wel dat o.a. zwangere vrouwen, mensen met bepaalde aandoeningen of wonden en mensen
die sportief zijn meer nodig hebben.
Wij adviseren in het algemeen een dagelijkse eiwitinname van minimaal 1,5 gram tot
maximaal 2,8 gram per kilogram lichaamsgewicht. Op basis van de meest recente
onderzoeken is dit een volkomen veilige marge. In enkele gevallen zou je voor een korte
periode ook hoger uit kunnen komen dan de 2,8 gram per kilogram lichaamsgewicht.
Bijvoorbeeld wanneer het koolhydraataandeel ten opzichte van de normale calorie inname
tijdelijk tussen de dertig en de veertig procent ligt.
Als spieren opbouwen tot de doelstelling behoort raden wij aan om minimaal 2,0 gram per
kilogram lichaamsgewicht te zitten. Wanneer je consistent een vast voedingsschema volgt, zal
al snel duidelijk worden of het nodig is om het aandeel eiwitten op te voeren tot maximaal 2,8
gram per kilogram lichaamsgewicht of eventueel voor een korte periode nog hoger.
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Vegetarisch en eiwitrijke voeding
Een groot deel van de eiwitbehoefte kunnen vegetariërs invullen met het dagelijks consumeren
van eieren. Met het oog op het voorkomen van allergieën, is het wel verstandig om de
bereidingswijze van de eieren te variëren. De overige dierlijke eiwitten kunnen vegetariërs
halen uit gefermenteerde (biologische) zuivelproducten zoals yoghurt, kwark en/of uit eiwit
supplementen zoals wei proteïne. Verder zijn er natuurlijk de plantaardige eiwitten.
Vegetariërs moeten met name oppassen dat ze geen zinktekorten opbouwen en dat ze niet te
weinig vitamine B typen binnenkrijgen. Om te voorkomen dat je als vegetariër bepaalde
micronutriënten, welke voornamelijk in vlees, vis en gevogelte voorkomen, te kort komt, raden
wij aan om naast de inname van multivitaminen elke dag één tot twee handjes ongebrande en
ongezouten noten te consumeren.
Op welke momenten kun je het beste eiwitrijke voeding nemen?
Eiwitrijke voeding kun je in principe elk moment van de dag nemen. Wij schrijven in het
algemeen voor om de dagelijkse eiwitinname zo evenwichtig mogelijk te verdelen over de
dagelijkse maaltijden. Op die manier worden de cellen en weefsels van jouw lichaam
regelmatig van een breed scala aan aminozuren en de uit eiwitrijke voedingsmiddelen
verkregen micronutriënten voorzien.
Hieronder tref je een tabel met door ons aanbevolen eiwitrijke voedingsmiddelen.

Aanbevolen eiwitrijke voedingsmiddelen
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Vetrijke voedingsmiddelen
Vetrijke voedingsmiddelen zijn belangrijk voor de aanvoer van brandstof voor diverse
fysiologische processen. Daarnaast bevatten vetrijke voedingsmiddelen belangrijke
bouwstenen, o.a. voor de opbouw van celmembranen en bepaalde hormonen en vitaminen.
Verschillende soorten vetzuren
Vetrijke voeding bevatten verschillende vetachtige stoffen waaronder sterolen, vetzuren en
fosfolipiden. Om het niet te ingewikkeld maken, behandelen we hieronder slechts de vetzuren.
Enige kennis van wat het effect van de consumptie van bepaalde vetzuren op de lange termijn
op de gezondheid en met name op de korte termijn op de vitaliteit heeft, is nodig om de juiste
vetrijke voedingsmiddelen te selecteren. Er zijn vier vetzuurvormen waaronder verzadigde
vetten, enkelvoudig onverzadigde vetten, meervoudig onverzadigde vetten en transvetten.
Transvetten hebben we al eerder in dit hoofdstuk behandeld. De overige vetzuursoorten
worden hieronder toegelicht.
Verzadigde vetzuren
Verzadigde vetten herken je aan de harde/gestolde vorm. Slechts wanneer verzadigd vet
verwarmd wordt, neemt het een vloeibare vorm aan. Verzadigde vetten zitten in vlees (met
name dierlijk vetweefsel), melk en enkele plantaardige vetbronnen zoals palm- en kokosvet.
Kunstmatige geharde vetten zijn ondanks hun “smeerbare” hardheid geen verzadigde vetten!
Kunstmatig geharde vetten, zoals smeerbare boters en margarines zijn in werkelijkheid
onverzadigde vetten die door middel van een hydrogenatieproces gehard worden. Bij het
hydrogenatieproces worden veel transvetzuren gevormd. Wij raden dan ook aan om zo min
mogelijk kunstmatig geharde vetten te consumeren.

Matig over het algemeen de verzadigde vetten
Over het algemeen wordt aangeraden om de consumptie van verzadigde vetten zoveel
mogelijk te beperken. Ook wij sluiten ons hierbij aan. Verzadigde vetten zijn niet per definitie
slecht, maar een te hoog aanbod van verzadigde vetten in de voeding leidt er al snel toe dat er
in de lever naast de verzadigde vetten ook meer cholesterol aan de zogenoemde
lipoproteïnen, waaronder LDL en HDL worden toegevoegd. Dit kan een tijd lang goed gaan
wanneer diverse lichaamscellen goed in staat zijn om deze vetten om te zetten in energie. En
wanneer daarbij de lever met behulp van een voldoende aanbod van de juiste vetzuren in staat
is om ook voldoende HDL te blijven produceren. Dit is noodzakelijk om het cholesterol en de
“neergedaalde” verzadigde vetten weer terug te transporteren naar de lever. Het gaat echter
fout wanneer een hoge consumptie van verzadigde vetten gepaard gaat met een hoge
consumptie van Omega6 vetzuren, een hoge consumptie van geraffineerde koolhydraten en
een inactief leven. Kortom: verkeerde lifestylegewoonten. Hierdoor ontstaat dan al snel een
ongunstige verhouding tussen het LDL-cholesterol en HDL-cholesterol. Iets wat helaas bij veel
mensen in onze westerse samenleving het geval is.

Copyright © 2017 Robert Schoot | All rights reserved |www.pta-program.nl | Yes doe mij een gratis proefles

34

Basics voor een optimale vitaliteit 1.0

.

Personal Training Agency B.V.

Enkelvoudig onverzadigde vetzuren
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren behoren niet tot de essentiële vetzuren. Het lichaam is
namelijk heel goed in staat om de enkelvoudig onverzadigde vetzuren Omega7 en Omega9 zelf
te produceren. Enkelvoudig onverzadigde vetzuren zijn een belangrijke bron van energie en
zijn dragers van in vet oplosbare vitaminen. De lever kan uit onverzadigde vetzuren ook HDL
produceren.
Meervoudig onverzadigde vetzuren
De meervoudig onverzadigde vetzuren Omega6 en Omega3 behoren tot de essentiële
vetzuren. Het lichaam is niet in staat om de meeste meervoudig onverzadigde vetzuren zelf te
produceren. Dat betekent dat we ze via onze voeding binnen moeten krijgen.
De Omega3 en Omega6 balans is leidend!
De verhouding tussen Omega3 en Omega6 vetzuren die we uit de voeding binnenkrijgen zit bij
de meeste mensen tegenwoordig rond de “één staat tot twintig”. Dit heeft hoofdzakelijk te
maken met het feit dat ze in grote hoeveelheden bewerkte voedingsmiddelen consumeren.
Veel bewerkte voedingsmiddelen bevatten namelijk veel Omega6 vetzuren en nauwelijks tot
geen Omega3 vetzuren.
Het blijkt dat het lichaam beter in balans is en dus beter functioneert naarmate het voeding
aangeleverd krijgt dat zorgt voor een Omega3 tot Omega6 verhouding in het lichaam van “één
staat tot één” tot “één staat vier”. Dit draagt dus ook bij aan een betere gezondheid en
vitaliteit. De Omega3 en Omega6 balans oefent veel invloed uit op verschillende hormonale
processen op celniveau, waaronder diverse immunologische processen. Behalve de Omega3 en
Omega6 balans oefenen de insulinehuishouding, consumptie van alcohol, toxische stoffen en
overige stressoren ook invloed uit op de hormonale processen op celniveau.
In plaats van nog dieper op de ingewikkelde wetenschap achter deze benodigde balans in te
gaan, verstrekken wij praktische richtlijnen met betrekking tot de consumptie van vetrijke
voeding die met name rekening houden met de gewenste balans tussen Omega3 en Omega6.
Vanuit de basis kun je het beste met regelmaat maaltijden van gemiddelde grootte
consumeren. Deze maaltijden zijn samengesteld met verse (onbewerkte) en gevarieerde
voedingsmiddelen, die rijk zijn aan essentiële aminozuren, goede vetzuren, complexe
koolhydraten en vezels. Eet dus met name mager vlees, mager gevogelte, vis, eieren, rauwe
noten, groenten en complexe koolhydraatbronnen. Hiermee houd je de bloedsuiker- en
insulinespiegel onder controle en zet je de eerste stap naar het optimaliseren van de balans
tussen Omega3 en Omega6.
Let met het selecteren van bepaalde voedingsmiddelen extra op dat je niet teveel Omega6
vetzuren binnenkrijgt. Omega6 zit met name in oliën (rijk aan onverzadigde vetzuren) en in
veel verpakte (bewerkte) voedingsmiddelen die met behulp van dergelijke oliën zijn gemaakt.
Wanneer je voor overwegend voor verse onbewerkte voedingsmiddelen kiest, krijg je in
principe voldoende van het belangrijke linolzuur binnen (een belangrijk Omega6 vetzuur).
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Olijfolie is een olie die juist rijk is aan Omega9 vetzuren. Olijfolie kan dagelijks geconsumeerd
worden. Zorg er verder voor dat je dagelijks Omega3 vetzuren binnenkrijgt. Deze zitten in
vette vis, rundvlees en bijvoorbeeld walnoten. Voor het nastreven van een betere balans raden
wij tot slot aan om dagelijks de voeding aan te vullen met een hoogwaardig visolie
supplement.
Hoeveel vetrijke voeding heb je nodig?
Vetten haal je niet alleen uit vetrijke voeding, maar ook uit dierlijke producten. Het is aan te
bevelen om tijdens het uitwerken van een nieuw voedingsprogramma goed na te gaan hoeveel
je van wat soort vetten uit de geplande hoeveelheden vetrijke en eiwitrijke voeding
daadwerkelijk binnenkrijgt. Eén gram vet bevat negen calorieën. Je hoeft dus niet heel veel
vetrijke voeding te consumeren om aan je dagelijkse vetten te komen.
Door het gewenste koolhydraataandeel en het benodigde eiwitaandeel ten opzichte van de
normale calorie inname als uitgangspunt te nemen, weet je wat er onder aan de streep
overblijft voor de hoeveelheid vetten. Het vetaandeel kan op basis van onze richtlijnen dus
tussen de tien en de dertig procent ten opzicht van de normale calorie inname liggen. Verderop
in dit hoofdstuk gaan we dieper in op de benodigde calorie inname per dag en de daarbij
gunstige verhoudingen tussen koolhydraten, eiwitten en vetten.
Hieronder tref je een tabel met door ons aanbevolen vetrijke voedingsmiddelen.

Aanbevolen vetrijke voedingsmiddelen
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Groenten
Groenten zou je ook tot de koolhydraatrijke voedingsmiddelen kunnen rekenen, maar omdat
de hoeveelheid koolhydraten in groenten erg laag is, beschouwen wij groenten als een aparte
voeding categorie. Groenten eten is belangrijk, omdat het rijk is aan vitamine C (krachtig
antioxidant) en vitamine B11 (foliumzuur). Verder zijn groenten rijk aan vezels. Vezels zijn erg
belangrijk voor een optimale spijsvertering. Zo dienen bepaalde vezels die in de dikke darm
kunnen worden afgebroken als belangrijke voedingsbron voor goede bacteriën in de darm. Het
merendeel van de vezels kan echter niet worden afgebroken en vergroot daardoor het volume
van de darminhoud. Hierdoor wordt de stoelgang gestimuleerd. Een normale en regelmatige
stoelgang draagt in belangrijke mate bij aan een betere gezondheid en vitaliteit.
Hoeveel groenten heb je nodig?
Wij adviseren om minimaal tweehonderd tot tweehonderdvijftig gram groenten per dag te
eten. Veel mensen eten onvoldoende tot nauwelijks groenten. Het excuus is vaak dat ze geen
tijd hebben om groenten klaar te maken. Onzin natuurlijk! Denk maar eens na over het
volgende cliché: tijd moet je maken! Je hebt wel tijd; je bent of lui, of het nastreven van een
betere gezondheid en vitaliteit behoren niet tot jouw primaire focus.
Er zijn ook mensen die wel groenten eten, maar juist te weinig variëren in de groenten die ze
eten. Het eten van verschillende groenten gedurende de dag, zorgt ervoor dat je een breed
scala aan micronutriënten binnenkrijgt en verlaagt de kans dat je teveel van minder gewenste
micronutriënten binnenkrijgt.
Hieronder tref je een tabel met enkele door ons aanbevolen groenten.

Groenten
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Verantwoord energie- en bouwstoffenmanagement >>>
Verantwoord energie- en bouwstoffenmanagement gaat over hoe goed jij in staat bent om
jouw lichaam op de juiste momenten van de juiste hoeveelheden juiste voeding te voorzien.
Afhankelijk van de ruststofwisseling, de manier waarop op het lichaam voeding verwerkt en de
manier waarop het lichaam wordt belast heeft het voldoende energie nodig om te kunnen
presteren en om herstel- en onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Voor de herstel- en
onderhoudswerkzaamheden heeft het lichaam ook bepaalde bouwstenen en ander
bouwmateriaal nodig.
Vitaliteitsbeleving en voedingsgedrag zijn wederzijds afhankelijk
In verantwoord energie- en bouwstoffenmanagement ligt een belangrijke sleutel verankerd
voor de deur naar een betere vitaliteit op de korte termijn en betere gezondheid op de langere
termijn. Verantwoord energie- en bouwstoffenmanagement luistert heel nauw. Ieder lichaam
vereist dan ook een zorgvuldige benadering.
Veel mensen zijn door hun drukke leven (werk, studie, gezin, sociaal) voor het grootste deel
niet bewust met hun voeding bezig. De hoeveelheden voeding die ze op uiteenlopende
tijdstippen binnenkrijgen, evenals de soorten voedingsmiddelen verschillen van dag tot dag.
Door verkeerde voedingsgewoonten gaat de vitaliteitsbeleving naar beneden en komen ze in
een vicieuze cirkel terecht. Onder stressvolle omstandigheden grijpen ze onbewust vaak naar
zogenoemde comfort foods om zichzelf even snel op te peppen, maar daarmee wordt het er
uiteraard niet beter op. Voeding valt voor hen onder de zogenoemde secundaire focus. Kortom,
voeding is een bijzaak. Enigszins logisch aangezien we in een welvaartsmaatschappij leven
waarin we relatief gemakkelijk aan voeding kunnen komen. Als je meer grip op jouw
gezondheid en vitaliteitsbeleving wilt krijgen, moet dat anders!
Maak energie- en bouwstoffenmanagement tot jouw primaire focus!
Elke dag moet verantwoord energie- en bouwstoffenmanagement een primaire focus krijgen!
Er zijn drie belangrijke aspecten die in het kader van verantwoord energie- en
bouwstoffenmanagement doorlopend zorgvuldig op elkaar en op de vitaliteitsbeleving moeten
worden afgestemd, te weten:
1. De dagelijkse caloriebehoefte
2. De verhoudingen tussen de koolhydraten, eiwitten en vetten
3. De timing van de maaltijden

Het bepalen van de dagelijkse caloriebehoe e
Je hebt vast wel van de uitdrukking “elk pondje gaat door het mondje” gehoord. Zoals gezegd
zijn veel mensen zich niet bewust van de hoeveelheden en de soorten voeding die ze elk
etmaal naar binnenwerken. Vanaf hun twintigste bouwen ze dan al snel iets teveel gewicht in
de vorm van overtollig lichaamsvet op. Deze mensen krijgen ongetwijfeld op dagelijkse basis
onbewust te veel calorieën binnen. Er zijn ook mensen die onbewust structureel te weinig
calorieën binnenkrijgen. Te veel of te weinig; beide partijen kampen regelmatig met diverse
vitaliteit gerelateerde problemen. Gebrek aan energie, langzaam herstel van zwaardere fysieke
en/of mentale inspanningen, slaperig, futloos, opgeblazen buik, et cetera.

ft
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De eerste stap is om van een aantal dagen precies bij te houden in welke hoeveelheden je
bepaalde voedingsmiddelen (inclusief dranken) hebt binnengekregen. Tegenwoordig zijn er
diverse uitstekende gratis softwareapplicaties voor o.a. op de mobiele telefoon te downloaden
waarmee je dit gemakkelijk kunt doen. Je hebt dan meteen van een aantal dagen een goed
overzicht van de totale calorie inname van die dag. Deze calorie inname zou in de buurt
moeten liggen bij de caloriebehoefte van die dag. Wij raden in het algemeen aan om binnen
een marge van maximaal tweehonderdvijftig calorieën erboven of eronder te blijven.
Een van de meest gebruikte formules voor het berekenen van de dagelijkse caloriebehoefte is
de Harris Bennedict formule. Bij de Harris Bennedict formule wordt allereerst de
ruststofwisseling berekend op basis van geslacht, lichaamsgewicht, lichaamslengte en de
leeftijd. Om de uiteindelijke caloriebehoefte te bereken, wordt de ruststofwisseling afhankelijk
van het fysieke belasting patroon tot slot vermenigvuldigd met een specifieke
vermenigvuldigingsfactor. Hieronder staat de Harris Bennedict formule toegelicht. Deze formule
is rechtstreeks van Wikepedia overgenomen. Wij hebben daar zelf onze aanbevolen afwijkende
marges aan toegevoegd.
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Het bepalen van de koolhydraten, eiwi en en ve en verhoudingen
Wij raden aan om bij het bepalen van de verhoudingen in elk geval altijd de eiwitbehoefte
veilig te stellen. Hoewel de minimale eiwitbehoefte gemiddeld op 0,8 gram per kilogram
lichaamsgewicht ligt, adviseren wij een minimale eiwitinname van 1,5 gram per kilogram
lichaamsgewicht per dag. Afhankelijk van het fysieke belasting patroon kan dit opgevoerd
worden tot maximaal 2,8 gram per kilogram lichaamsgewicht. Dit komt neer op een aandeel
van ongeveer twintig tot dertig procent van de dagelijkse caloriebehoefte. Als je jouw lichaam
meerdere malen per week zwaar belast met intensieve weerstandstraining heeft het
vanzelfsprekend meer eiwitten nodig om de beschadigde weefselstructuren te herstellen.
Eerder in dit hoofdstuk hebben we in “koolhydraat tip 3” uitvoerig besproken welke keuzes je
het beste kunt maken met betrekking tot hoeveelheid koolhydraatrijke voeding die je dagelijks
consumeert. Uitgaande van een BMI, buikomvang en vetpercentage die binnen de normale
marges vallen, raden wij in het algemeen de gulden middenweg aan. Volgens de gulden
middenweg bestaat ongeveer de helft van de dagelijkse caloriebehoefte uit koolhydraten.
De hoeveelheid vetten bepaal je door van de dagelijkse caloriebehoefte de gewenste
eiwithoeveelheid en koolhydraathoeveelheid af te trekken. In het algemeen komt dit neer op
een vetaandeel van twintig tot dertig procent van de dagelijkse caloriebehoefte.

tt

tt
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Timing van maal jden
In het kader van een stabielere bloedsuiker- en insulinespiegel is het ook belangrijk om jouw
lichaam met regelmaat van voeding te voorzien. Rekening houdend met een druk arbeidsleven
raden wij vanuit de basis drie maaltijden van normale grootte en twee kleinere maaltijden per
etmaal aan.
Met betrekking tot het timen van maaltijden maken we onderscheid tussen een “gevoede” en
een “vasten” status. We spreken van een “vasten” status als het spijsverteringssysteem voor
een aangesloten duur van minimaal twaalf uur geen nieuwe voeding aangeleverd heeft
gekregen. Al het voedsel dat zich twaalf uur eerder al in het systeem bevond, is dan inmiddels
verteerd en opgenomen. Vanaf ongeveer acht uur vasten, vinden een aantal gunstige
fysiologische processen plaats die bijdragen aan het optimaliseren van de vet-verbrandende en
spieropbouwende functie.
Uiteraard heeft een “vasten” status een bepaalde ideale duur. Wij adviseren vanuit de basis
een vastenperiode van minimaal tien-twaalf uur per etmaal. Het meest praktische is om de
vastenperiode grotendeels samen te laten vallen met de nachtrust.
Het voordeel van de minimale vastenperiode van tien-twaalf uur is dat we het aantal
maaltijden, indien wenselijk, per etmaal terug kunnen brengen naar vijf. Op die manier zit er
ook niet meer dan drie uur tussen de maaltijden. Een stabiele bloedsuiker- en insulinespiegel
blijft op die manier gewaarborgd. Uiteraard is het mogelijk om de dagelijkse caloriebehoefte
ook te verdelen over meerdere maaltijden. Echter, minder maaltijden betekent overigens wel
minder voedingsbeslissingen en dus meer vrijheid!

07:00: Maaltijd 1
10:00:
13:00:
16:00:
19:00:

Maaltijd
Maaltijd
Maaltijd
Maaltijd

2
3
4
5

ti
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Evalueer regelmatig jouw vitaliteitsbeleving in relatie tot de voeding
Beschouw over een hele week een aantal factoren. Bijvoorbeeld de stoelgang, de buikomvang,
normaal of opgeblazen gevoel en het energieniveau. Koppel deze factoren aan de
maaltijdgroottes, maaltijdsamenstelling, maaltijdtiming en het aantal smokkelmaaltijden maar
ook aan de hoeveelheid en de intensiteit van beweging, de mate van stressbeleving en de
kwaliteit van de nachtrust.
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Basic 4: Bewegingsgewoonten onder controle
Wanneer heb je een goede conditie? >>>
Veel mensen hebben het idee dat het over het algemeen niet al te best is gesteld met hun
conditie. Maar waar meten ze dat dan af? Aan het feit dat ze buiten adem zijn als ze een
sprintje moeten trekken naar de bushalte of wanneer ze de trap naar tweehoog nemen? Waar
meet jij het aan af? Conditie staat voor velen gelijk aan uithoudingsvermogen. Hoewel
uithoudingsvermogen een ruim begrip is, is conditie veel meer dan alleen
uithoudingsvermogen.
Voor fitnessprofessionals is het begrip conditie een optelsom van vijf parameters, te weten:
kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen, lenigheid en snelheid. Sommigen voegen daar nog
behendigheid als zesde parameter aan toe. Zodoende kan conditie allerlei mogelijke vormen
aannemen en is het dus specifiek. Conditie is ook een weerspiegeling van een bepaald deel van
jouw vitaliteitsbeleving. Als je merkt dat je fitter wordt ga je je energieker voelen. Als je merkt
dat je je minder energiek gaat voelen, heb je het idee dat je fitheid afneemt. En net zoals jouw
vitaliteitsbeleving, kan jouw conditie in korte tijd fluctueren. Wanneer je bijvoorbeeld stopt met
trainen, zal het conditieniveau dat je hebt opgebouwd al vrij snel weer afnemen. In het kader
van die snelle vergankelijkheid kun je jezelf dus afvragen in hoeverre het zin heeft om o.a. aan
de hand van de conditionele parameters jouw gezondheid te beoordelen. Hoe dan ook, er is
een vanzelfsprekende samenhang tussen een evenwichtig ontwikkeld conditiepakket en een
blakende gezondheid. Simpelweg omdat een goed ontwikkeld conditiepakket over het
algemeen een gewenst lifestylegedrag, waaronder gewenste bewegingsgewoonten, voor de
langere termijn vertegenwoordigt.
Het fundament van de conditie
Hoewel het niveau van de bovengenoemde conditionele parameters afhankelijk is van met
name de bewegingsgewoonten en dus relatief dynamisch is, is er één parameter die een
stabieler karakter heeft dan die van de andere parameters en dat is coördinatie. Iemand die
van nature niet over de meest geweldige coördinatie beschikt, kan na een paar jaar sportief
bewegen al een verbeterde coördinatie voor het leven opbouwen. Met coördinatie wordt de
algehele controle van bewegingen bedoeld. Ook wel motoriek genoemd. Des te beter de
kwaliteit van de motoriek des te sterker en betrouwbaarder is het fundament om jouw conditie
op elk gewenst vlak succesvol verder op te bouwen. Dit is dan ook waar wij in het kader van
het optimaliseren van de gezondheid en de vitaliteit de nadruk op willen leggen in dit
hoofdstuk.

Het belang van een optimale motoriek >>>
Om zo lang mogelijk kwalitatief en vitaal te bewegen is het zaak dat de spiervezelstructuren,
ligamenten, pezen en botten in het ieder geval het lichaamsgewicht kunnen controleren in elke
fase van een volledig uitgevoerde natuurlijke bewegingsbaan. Veel mensen hebben naarmate
ze ouder worden bijvoorbeeld steeds meer moeite om op een correcte manier in een
hurkpositie te zakken. Om te zorgen dat je nu en ook op latere leeftijd goed en veilig kunt
blijven bewegen, dienen met name jouw mobiliteit en stabiliteit doorlopend onderhouden te
worden.
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Mobiliteit en stabiliteit zijn fundamentele fysieke eigenschappen die we vanaf onze geboorte
ontwikkelen door middel van primitieve bewegingen, zoals grijpen, rollen, kruipen, lopen, maar
ook de manier waarop we ademhalen. Het onderhouden van de kwaliteit waarmee je
ademhaalt en waarmee je de primitieve beweegpatronen kunt blijven uitvoeren, dragen in
belangrijke mate bij aan de vorm van het bindweefsel en vice versa.
Bindweefsel is letterlijk wat ons lichaam bij elkaar bindt
Bindweefsel is een netwerk van verschillende typen celweefsels dat o.a. spierweefsel, organen,
vetweefsel, zenuwen en bloedvaten ondersteuning biedt, ze bij elkaar houdt, ze verbindt en ze
zodoende een bepaalde vorm meegeeft. Afhankelijk van de genen van onze ouders krijgen we
een uniek DNA mee dat bepalend is voor de capaciteiten van weefselgroei en dus ook voor de
initiële vorm van het bindweefsel. Met de vorm van het bindweefsel bedoelen we hoe stijf de
bindweefselstructuren op verschillende plekken van het lichaam is. Deze stijfheid wordt
behalve door genen ook beïnvloed door alle stressoren waar het lichaam in de loop der tijd aan
blootgesteld wordt, zoals lichamelijke belasting, voeding, carrièrestress, de opbouw van
verontreinigde stoffen in het lichaam, et cetera. Dit maakt dat we allemaal een uniek lichaam
hebben en verder ontwikkelen.
Mobiliteit en stabiliteit zijn de belangrijkste pijlers van de motoriek
Zoals gezegd zijn met name mobiliteit en stabiliteit bepalend voor de kwaliteit van beweging.
Mobiliteit staat voor de fundamentele kwaliteit en vrijheid waarmee spieren en gewrichten
beweegpatronen tot stand kunnen brengen. Stabiliteit staat voor de fundamentele kwaliteit
waarmee spieren en gewrichten in staat zijn om kracht of beweging te controleren.
Wij begrijpen dat de bovengenoemde definities van mobiliteit en stabiliteit ietwat ingewikkeld
geformuleerd zijn. We kunnen het helaas niet gemakkelijker maken dan dat het is. Ook voor
de fitnessprofessional is het niet altijd even makkelijk om snel te kunnen bepalen of een cliënt
nu juist een mobiliteits- en/of een stabiliteitsprobleem of juist een ander probleem zoals
bijvoorbeeld een ongunstige balans van stijfheid in het bindweefsel heeft. Het één kan uit het
ander voortkomen. Het is het klassieke kip en ei verhaal. Welke was er eerder?
Zo kan het lijken wanneer iemand die niet met gestrekte benen vanuit rechtopstaande stand
met de vingers zijn tenen aan kan tikken, een probleem met de mobiliteit heeft. Na een aantal
specifieke motorische testen blijkt echter dat er bij hem een stabiliteitsprobleem in het bekken
en de lage rug is. Een of meerdere spieren die voor de stabiliteit in het bekken en de lage rug
moeten zorgen, verwaarlozen hun taak waardoor de hamstrings op de rem trappen. De
persoon in kwestie voelt dan ook letterlijk dat de hamstrings protesteren. Maar betekent dat
automatisch dat hij niet flexibel genoeg is? In plaats van eindeloos de hamstrings te stretchen,
wordt deze persoon met een paar functionele correctieve oefeningen aan het werk gezet. Al
snel blijken de stabiliserende spieren veel beter hun werk te doen en kan die persoon wel met
gestrekte benen vanuit rechtopstaande stand met de vingers zijn tenen aanraken.
Het voortdurend optimaliseren van mobiliteit en stabiliteit is de rode draad in het
weerstandstrainingsprogramma van succesvolle atleten. Dit verlaagt het blessurerisico en stelt
ze in staat om prestatie bepalende factoren, zoals kracht, uithoudingsvermogen, snelheid en
behendigheid, verder te optimaliseren. Maar ook voor de minder intensieve sporters is het in
het kader van een lang vitaal leven erg belangrijk om de mobiliteit en stabiliteit doorlopend te
evalueren en te blijven optimaliseren.
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Ernstige tekortkomingen op het gebied van mobiliteit en stabiliteit ontwikkelen zich onder
invloed van diverse factoren. Hieronder benoemen wij een aantal veel voorkomende factoren.
Langdurig ongunstige lichaamshouding en/of inactief leven
Actuele blessure aan het beweegapparaat
Littekenweefsel en/of verklevingen (triggerpoints)
Veranderde motorische beweegpatronen door toedoen van eerder fysiek en/of mentaal
trauma, mogelijk gepaard met pijnsymptomen.

Arbeid gerelateerde factoren die de motoriek beïnvloeden >>>
Ook op het werk zien we de bovengenoemde factoren terugkomen. Het is bijna onmogelijk om
ongeschonden door het leven te gaan. We nemen allemaal wel eens voor langere tijd een
ongunstige lichaamshouding aan of maken wel eens een fout tijdens onze routine bewegingen
en/of komen voor onverwachte motorische uitdagingen te staan. Soms is het lastig om precies
de oorzaak van een motorisch probleem te kunnen herleiden. Hoewel de bovengenoemde
factoren elk afzonderlijk kunnen leiden tot tekortkomingen op het gebied van de mobiliteit en
stabiliteit, zie je in de praktijk bijna altijd dat meerdere elkaar overlappen. Ook zie je in de
praktijk dat een motorisch probleem en/of een blessure meestal niet acuut ontstaat, maar in
de loop der tijd. Met uitzondering van blessures die het gevolg zijn van een arbeidsongeluk
hebben wij de vier bovengenoemde factoren iets meer gespecificeerd tot arbeid gerelateerd
factoren die in de loop der tijd tot een motorisch probleem kunnen leiden. In onwillekeurige
volgorde zijn dat:
Langdurig ongunstige werkhouding
Routinematige bewegingen met een gematigde intensiteit tijdens het werk
Langdurig lichamelijk werk met een te hoge intensiteit
Langdurig mentaal werk met een te hoge intensiteit

Langdurig onguns ge werkhouding
Door frequent urenlang in eenzelfde ongunstige houding door te brengen, kunnen er
ongewenste disbalansen tussen spieren optreden. Een ongunstige werkhouding is bijvoorbeeld
een zittende werkhouding waarbij de rug van onder tot boven is gebold, het hoofd te ver naar
voren helt en de schouders naar voren hangen.
Bepaalde spieren worden bij een langdurig verkeerde werkhouding juist lui, terwijl anderen
overactief worden. Op den duur wordt ook het bindweefsel ernaar gevormd. Je groeit als het
ware vast in de houding. Deze vervormingen kunnen beperkingen opleveren voor het
aannemen van een natuurlijke staande lichaamshouding en ze kunnen bovendien op de lange
termijn de kwaliteit van de motoriek naar beneden halen. In de praktijk zien we over het
algemeen twee werkhoudingen terugkomen, namelijk de zittende werkhouding en de
stilstaande werkhouding.
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Zittende werkhouding

Een jarenlang zittende werkhouding in
combinatie met weinig lichaamsbeweging
gaat vaak gepaard met karakteristieke
disbalansen tussen spieren, waaronder het
“strakker” worden van één van de of beide
heupbuigers, hamstrings en de borstspieren
en het “slapper” worden van de boven rug- en
bilspieren. Wat vaak voorkomt bij mensen die
veel zittend werk doen, is dat ze moeite
hebben om met gestrekte benen vanuit
rechtopstaande stand met de vingers de
tenen aan te tikken. Ook hebben veel van hen
moeite om in een correcte hurkpositie te
zakken. Op den duur kunnen met name de
neurologische en/of mechanische disbalansen
tussen de spieren regelmatig (a)specifieke
rugklachten veroorzaken.

Afbeelding 6: De correcte zittende werkhouding

Bij de bovengenoemde disbalansen komen
meerdere “staande” voorkeurshoudingen voor.
De meest prominente is die waarbij het
bekken voorover gekanteld is en de schouders
naar voren hangen. Daarbij is het ook nog
mogelijk dat het bovenlichaam ten opzichte
van het onderlichaam iets helt en/of geroteerd
staat. Behalve de ontwikkeling van ongunstige
staande voorkeurshoudingen, komt het ook
vaak voor dat door het zittende werk een
verkeerd ademhalingspatroon ontwikkeld
wordt. Men gaat oppervlakkiger ademhalen,
waarbij de middenrifspier als het ware luier
wordt en met name de nekspieren een groot
deel van de ademhaling over gaan nemen. Dit
in combinatie met langdurige repetitieve
bewegingen van met name de armen kan op
den duur bijdragen aan de ontwikkeling
van(pijn)klachten in de nek, schouders en
armen. Meer over repetitieve bewegingen
volgt later in dit hoofdstuk.
Afbeelding 7: Rechts de ongunstige voorkeurshouding
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Een goede eerste stap om motorisch gerelateerde
klachten die voortkomen uit zittende werk te
voorkomen, is om er een gewoonte van te maken
het zittende werk regelmatig af te wisselen met
momenten waarbij je het lichaam meer in beweging
brengt of waarbij het lichaam even op een andere
manier wordt belast. Bijvoorbeeld door zittend
werken met staand werken af te wisselen. Ook kun
je er een gewoonte van maken om regelmatig te
oefenen op een diepere langere ademhaling.

Afbeelding 8: Het ontstaan van een oppervlakkige ademhaling

Stilstaande werkhouding
Een langdurig stilstaande werkhouding leidt vaak tot problemen met de doorbloeding van de
benen waarbij o.a. spataders kunnen ontstaan. Ook kan een dergelijke werkhouding tot
verschillende pijnklachten aan met name de rug, benen en voeten leiden. Door de pijnklachten
kunnen vervolgens gecompenseerde bewegingen en/of voorkeurshoudingen ontstaan die al
snel tot een gewoonte leiden. Hierbij ontstaan dan ook weer neurologische en/of mechanische
disbalansen tussen bepaalde spieren en wordt de motoriek zodoende beperkt. De pijnklachten
die voortkomen uit langdurig stilstaand werk vinden hoofdzakelijk hun oorsprong in de
langdurig hoge belasting van de wervelkolom en de hoge belasting van de verschillende
weefselstructuren in de benen en voeten.
Een goede eerste stap om motoriek gerelateerde klachten die voortkomen uit stilstaand werk
te voorkomen, is om er een gewoonte van te maken om tijdens het stilstaande werk
regelmatig af te wisselen met werk waarbij je het lichaam even probeert te ontlasten.
Bijvoorbeeld door het werk indien mogelijk af en toe even op een zittende wijze voort te
zetten.
We belasten onze heupen sowieso te weinig
Het is haast onvermijdelijk dat we in onze westerse maatschappij teveel zitten. Dit geldt zelfs
voor fitness en wellness professionals! Ook al sport je vijf tot zes keer per week, als je voor
jezelf nagaat hoeveel uur je per etmaal zittend en daarbovenop nog eens liggend doorbrengt,
zal het je ongetwijfeld vies tegenvallen. Onze heupen zijn min of meer op zo’n manier
geëvolueerd dat ze per dag uren lang onder het juk van ons lichaamsgewicht met dynamische
activiteiten belast kunnen worden. Wanneer dit niet gebeurt, zal dit op de lange termijn hoogst
waarschijnlijk gevolgen hebben voor de kwaliteit van hun functioneren. De lage rug en/of
knieën zijn hier dan meestal als eerste de dupe van. Hoe dan ook, langdurig zittend werk of
juist langdurig stilstaand werk is niet bevorderend voor het waarborgen van voldoende
dagelijkse dynamische belasting van met name onze heupen.
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Het merendeel van de mensen die dit boek lezen zal een zogenoemde “zittende lifestyle”
hebben. Een factor waarmee wij ook rekening houding bij het verstrekken van richtlijnen voor
het optimaliseren van het fysieke fundament verderop in dit hoofdstuk.

Rou nema ge bewegingen met een gema gde intensiteit jdens het werk
Met routinematige bewegingen bedoelen we bewegingen van de armen met een lage
inspanning die je dag in dag uit uren lang uitvoert o.a. op het werk. Veel mensen hebben te
maken met relatief lichte routinematige bewegingen op het werk. Denk aan het gebruik van de
computer, de telefoon, maar ook aan het gebruik van speciaal gereedschap in beroepen zoals
tandheelkunde, muzikanten, stukadoors, et cetera.
Routinematige bewegingen van de armen die met een gematigde intensiteit die uren achter
elkaar uitgevoerd kunnen worden, kunnen op den duur tot een verstoring van het
zenuwstelselsysteem leiden. Dat komt omdat door toedoen van een hoge werkfocus de
natuurlijke vermoeidheidssignalen van de werkende spieren als het ware overruled worden. Op
den duur wordt hierdoor de functie van de zenuwvezels in die spieren verstoord en kunnen ze
pijnsignalen afgeven aan de hersenen. Het lichaam houdt niet van pijn en zal op onbewust
niveau gecompenseerde bewegingen introduceren om pijn te voorkomen. Op den duur wordt
hiermee de motoriek beperkt.

Afbeelding 9: Muisarm

ti

ti

ti

ti
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De bovengenoemde pijnsignalen komen in allerlei vormen voor en worden onder de noemer
RSI (Repetitve Strain injury) ofwel CANS (Complaints of Arm, Neck and Shoulder) geplaatst.
Een theorie die door veel wetenschappers wordt ondersteund, is dat bij RSI steeds dezelfde
spiervezelsstructuren worden aangesproken en dat deze te weinig zuurstof krijgen en slecht
hun afvalstoffen af kunnen voeren. Zodoende kunnen ze overbelast raken waarbij
pijnsymptomen op kunnen treden. Bijvoorbeeld zogenoemde triggerpoints. De eerste stap die
je moet zetten, is het aanpakken van mogelijke triggerpoints. Schakel hiervoor een (medisch)
professional in of doe het zelf door middel van Self Myofascia Release (SMR). Meer over SMR
volgt later in dit hoofdstuk. Een tweede goede stap die je kunt zetten is de betreffende spieren
meer op een andere manier te gaan belasten. Bijvoorbeeld met weerstandstraining of sport.
Hiermee spreek je ook de andere spiervezelstructuren in die spieren aan en verbeter je de
soepelheid van de spier en de doorbloeding. Hierdoor kunnen de afvalstoffen vervolgens weer
beter afgevoerd worden.
In de laatste jaren zijn er een aantal onderzoeken afgerond waarin wordt gesteld dat de
oorzaak van RSI niet uitsluitend bij een verkeerde werkhouding en/of repetitieve bewegingen
ligt, maar meer in de combinatie van een verkeerde werkhouding, repetitieve bewegingen en
een te hoge werkdruk. Ook bij het aanpakken van of het voorkomen van pijnklachten die
voortkomen uit repetitieve bewegingen geldt dus dat het belangrijk is om ongunstige
gedragsgewoontes te herkennen en te vervangen met betere gewoontes. In plaats van de
gewoonte om aan één stuk door te knallen totdat het werk af is, ontwikkel je idealiter de
gewoonte om regelmatig te checken of je werkhouding nog goed is. En de gewoonte om
regelmatig te variëren in de werkbewegingen en bijvoorbeeld de gewoonte om van tevoren
strategische korte pauzes in te plannen. Ook is het erg belangrijk dat jij je doorlopend bewust
bent van het niveau van stress dat je ervaart en dat je indien deze te hoog wordt adequaat
weet te managen en/of af weet te stemmen op de bovengenoemde gewoontes.

Langdurig lichamelijk werk met een te hoge intensiteit
Wanneer je dag in dag uit zwaar intensief werk doet en het lichaam weinig de tijd krijgt om te
herstellen kan er een bepaalde vorm van oververmoeidheid ontstaan. Dit komt met name
doordat het zenuwstelselsysteem minder goed gaat werken. Door de toenemende
vermoeidheid van o.a. het zenuwstelselsysteem neemt ook de concentratie af. Hiermee neemt
het risico dat je fouten gaat maken tijdens de zware inspanningen toe. Dergelijke fouten
kunnen tot ernstige kwetsuren leiden. Behalve dat de functie van het zenuwstelselsysteem bij
gebrek aan herstel af kan nemen, bouwen de spieren, banden en pezen een bepaalde vorm
van microschade op. Denk daarbij aan minuscule beschadigen aan met name pees- en
spierweefsel. Deze microschades kunnen leiden tot triggerpoints en littekenweefsel. Op den
duur kan de opgebouwde microschade tot een abrupte ernstige blessure leiden, bijvoorbeeld
een spierscheuring. Naarmate het aantal opgelopen blessures toeneemt, neemt
vanzelfsprekend de kwaliteit van de motoriek af en dat gaat uiteraard ook ten koste van de
vitaliteit.
Als je vaak zwaar lichamelijke arbeid moet verrichten, is het belangrijk om dagelijks de
belastbaarheid van jouw lichaam te evalueren. Als je bijvoorbeeld een zeurderige pijn in de
knieën hebt, is het verstandig om zo snel mogelijk maatregelen te treffen om de oorzaak van
de pijn te achterhalen. Slaap je te weinig? Drink je te weinig? Eet je niet de juiste voeding voor
herstel? Of heb je misschien teveel microschade opgebouwd en/of een kleine beperking in de
motoriek waardoor je bij de zware inspanningen niet op de juiste manier jouw knieën belast?
Kortom, neem de vermoeidheid, stijfheid en/of pijnsignalen van jouw lichaam altijd serieus en
raadpleeg bij pijnsymptomen allereerst een (medisch) professional.
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Afbeelding 10: Zwaar lichamelijk werk

Langdurig mentaal werk met een te hoge intensiteit
Door langdurig intensief mentaal werk kunnen diverse lichamelijke systemen uit balans raken.
Één van de eerste lichamelijke systemen die door overmatige mentale belasting zoals
bijvoorbeeld een hoge werkdruk uit balans kan raken, is het zenuwstelselsysteem. Door
aanhoudende verhoogde spiegels van met name cortisol kan het lichaam o.a. minder goed de
benodigde grondstof voor serotonine produceren. Een langdurig verlaagde serotonine spiegel
in met name de hersenen is slecht voor de gemoedstoestand, energiebeleving en kan
bovendien de pijngevoeligheid verhogen. Kortom de vitaliteitsbeleving zal achteruit gaan. Het
risico is daarmee groot dat je motivatie om meer te gaan bewegen nog meer daalt. Sterker
nog, je zal meer geneigd zijn om fysieke inspanningen zoveel mogelijk te mijden. Als deze
situatie lang genoeg aanhoudt, neemt het risico op ernstige burn-out verschijnselen toe.
Kortom, je komt in een neerwaartse spiraal terecht.

Afbeelding 11: Burn-out verschijnselen

Wat je vaak ziet is dat mensen die langdurig hoge niveaus van stress hebben beleefd als het
ware verkrampen. De schouders zijn daarbij opgetrokken en naar voren gedraaid. De
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ademhaling is oppervlakkig en de tonus in veel houdingsspieren is verhoogd. Dit maakt dat de
mensen wat stijvere spieren hebben en vaak houterig bewegen. Indien deze situatie lang
genoeg aanhoudt, groeien mensen vast in een dergelijke houding. Hoewel je bij gebrek aan
flexibiliteit meteen denkt aan stretching, kunnen mensen die door een langdurig hoge
werkdruk een verkrampt lijf hebben zich allereerst beter richten op ontspanning in combinatie
met ademhalingsoefeningen. Bewegingsactiviteiten zoals yoga-vormen van een lichte
intensiteit, Tai Chi, wandelen, et cetera zijn uitstekende keuzes om een door stress verkrampt
lijf te mobiliseren. Uiteraard is het ook belangrijk om tegelijkertijd de stress effectiever te gaan
managen. Wellicht is het verstandig om daarbij de hulp van een (medisch) professional in te
schakelen. Naarmate je lijf meer ontspannen raakt en je soepeler gaat bewegen, is het een
goede vervolgstap om door middel van weerstandstraining alle spieren in je lijf sterker te gaan
maken, waardoor je de doorbloeding en de lichaamshouding kunt verbeteren. Indien je daarbij
alsnog ernstige tekortkomingen op het gebied van de motoriek ervaart, kun je ook daarvoor de
hulp van een (medisch) professional inschakelen. Tevens kun je een voorzichtige start maken
met de richtlijnen die wij verderop in dit hoofdstuk verstrekken met betrekking tot het
optimaliseren van de motoriek.

Vitaal blijven bewegen in een arbeidsomgeving >>>
Een basisbeoordeling van de motoriek
Op voorhand benadrukken wij dat een betrouwbare beoordeling van de algehele motoriek
slechts is weggelegd voor (medisch) professionals die zich hierin hebben gespecialiseerd.
Hoewel alle complexe bewegingen die een mens kan verrichten een combinatie zijn van slechts
een paar basale beweegpatronen (buigen, strekken, duwen, trekken en draaien), is het lastig
om direct de aard van een motorisch probleem dat bijvoorbeeld met pijnsymptomen gepaard
gaat te kunnen achterhalen. Vaak zijn er meerdere specifieke motorische testen door een
deskundige voor nodig om tot de oorzaak van bijvoorbeeld bewegingspijn te komen.
Gray Cook en collega’s zijn al jaren lang internationaal leidende experts op het gebied van
blessurepreventie en revalidatie. Op basis van hun jarenlange klinische ervaringen hebben ze
onder de naam van Functional Movement Systems ™ een wetenschappelijk onderbouwde
methodiek ontwikkeld waarmee ze de kwaliteit van basale beweegpatronen (buigen, strekken,
duwen, trekken en draaien) kunnen beoordelen. Zodoende kan een effectief strategisch
behandelplan opgesteld worden waarmee de kwaliteit van basale beweegpatronen snel
verbeterd kan worden. Van eenvoudige basale patronen zoals op één been staan, tot en met
complexe basale patronen zoals de overhead squat.
Wij hebben zeven motorische testen van hun methodiek geselecteerd waarmee je op
zelfstandige wijze enig inzicht verkrijgen in hoe het top-down gesteld is met de kwaliteit van
jouw motoriek. De onderstaande testen moeten duidelijk maken of er wel of niet sprake is van
pijnklachten en/of bewegingsrestrictie bij basale bewegingen. De keuze van de zeven
onderstaande testen is volledig afgestemd op bewegingspijn en/of bewegingsrestrictie die
voortkomt bij alledaagse bewegingen welke kunnen zijn ontstaan door een “zittende lifestyle”
in combinatie met arbeid gerelateerde factoren, zoals langdurig zittend werk achter de
computer. Het is aan jou of je deze motorische testen wilt toepassen om een beter beeld van
je fysieke fundament te krijgen.

De neiging om de motorische tekortkomingen te verdoezelen
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Bijna iedereen heeft de neiging om bij het uitvoeren van de onderstaande motorische testen
zijn of haar eigen te tekortkomingen te willen verdoezelen. Logisch, want jezelf beter en
sterker doen laten overkomen is min of meer een survival instinct. Echter, wanneer het
aankomt op het afnemen van motorische testen, moet je elke test zo neutraal mogelijk en
precies volgens de richtlijnen uitvoeren. Wat we hiermee bedoelen is dat je tijdens de
uitvoering van een motorische test geen geforceerde bewegingen gaat maken om zogenaamd
de test toch succesvol te kunnen volbrengen. Wanneer je bijvoorbeeld merkt dat het je niet

gaat lukken om met één geleidelijk tempo met gestrekte benen vanuit rechtopstaande staand
met de vingers de tenen aan te tikken, volbreng de test dan niet door middel van een verende
buigbeweging waardoor je even in staat bent om de tenen aan te tikken. Hiermee hou je
slechts jezelf voor de gek. Het doel is namelijk dat je actief aan de slag gaat met het
optimaliseren van jouw fysieke fundament. Nogmaals het is geen wedstrijd of een
sollicitatieronde. Zorg dat je elke test zorgvuldig volgens de richtlijnen uitvoert en beoordeel
de uitvoering kritisch; van top tot teen! Kritisch betekent dus ook dat je er op let of één of
beide voeten tijdens de uitvoering van positie veranderen. Kortom, is het me wel of is het me
niet precies volgens de richtlijnen gelukt? Zo niet, dan is dat dus een aandachtspunt!
KEEP IT STUPID SIMPLE!
Lukt het je momenteel niet om één of meerdere motorische testen succesvol uit te voeren? Wij
adviseren om met uitzondering van de aanwezigheid van pijn en/of ernstige stijfheid niet
zozeer te focussen op de complexiteit van de werking van het menselijk beweegapparaat,
maar juist te focussen op het optimaliseren van de beweging.
Test 1: “Nek-mobiliteit” testen
Eerste “Nek-mobiliteit” test:

Tweede “Nek-mobiliteit” test:
Derde “Nek-mobiliteit” test:
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Deze drie nek-mobiliteitstesten moeten duidelijk maken of je vrij van pijn en ernstige
bewegingsrestrictie het hoofd probleemloos in alle natuurlijke richtingen kunt bewegen.
Ernstige bewegingsbeperkingen van het hoofd kunnen leiden tot disbalansen van nekspieren,
schoudergordelspieren, armspieren en mogelijk ook tot disbalansen van spieren in het
onderlichaam. Hoewel we vanwege onze overwegend zittende lifestyle eerder heup-bekkenonderrug gerelateerde tekortkomingen hebben, komen nekklachten ook vaak voor. Met name
bij mensen die zittend werk hebben en veel met computers moeten werken komt het voor dat
bepaalde nekspieren verkort zijn en/of triggerpoints hebben. Ook neemt door disbalansen van
de nekspieren de kans op (a)specifieke nek-schouder en armklachten en/of hoofdpijn toe. Je
zal geneigd zijn om fysieke activiteiten zoveel mogelijk te mijden. Al met al niet bevorderlijk
voor de gezondheid en vitaliteit.

Test 2: “Impingement” test

Dit is een goede test om de schoudergewrichten te checken op impingement klachten. Bij
impingement raken bepaalde structuren bekneld tussen de kop van de bovenarm en het
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zogenoemde dak van het schouderblad. Impingement kan verschillende oorzaken hebben
waaronder een verstoorde samenwerking tussen de spieren die verantwoordelijk zijn voor het
adequaat roteren, heffen en verlagen van het schouderblad in relatie tot specifieke
armbewegingen. Echter een dergelijke verstoorde samenwerking kan bijvoorbeeld weer
voortkomen uit nekklachten. Indien de samenwerking van de schouderbladspieren verstoord
is, kan er bij bepaalde bewegingsuitslagen van de armen te weinig ruimte zijn in de
schouderkom waardoor bepaalde weefselstructuren beklemd en beschadigd kunnen raken. Op
den duur kan dit leiden tot ontstekingen in de schouderkom en de bijbehorende
pijnsymptomen en bewegingsrestricties. Het is mogelijk dat door langdurig zittend werk in
combinatie met een verkeerde zithouding en routinematige bewegingen met een gematigde
intensiteit bepaalde triggerpoints in die betreffende schouderbladspieren kunnen ontstaan
waardoor hun bewegingsfunctie in kwaliteit afneemt. Het risico op beknellingen bij bepaalde
armbewegingen en klachten die hieruit voortvloeien neemt hierdoor toe.
Test 3: “Multi-segmental flexion” test

Dit
is een goede test om onder andere de samenwerking tussen de heupgewrichten, het bekken
en de onderrug te evalueren. De test geeft ook inzicht in het buigvermogen van de bovenste
ruggenwervels. Tot slot daagt deze test het kinetisch bewustzijn uit. Met kinetisch bewustzijn
bedoelen we met name het bewustzijn van het verschuiven van jouw zwaartepunt bij het
uitvoeren van een beweging. Bij de uitvoering van deze test voel je het gewicht van het
lichaam meer verschuiven naar de bal van de voet.
Omdat we een overwegend zittende lifestyle hebben, is de kans groot dat de spieren die de
heupen, het bekken en de onderrug op een natuurlijke manier ten opzichte van elkaar moeten
laten bewegen niet goed samenwerken. Doordat bepaalde spieren in de heup-bekken-onderrug
regio ten opzichte van elkaar niet op het juiste moment aanspannen of juist ontspannen, wordt
de bewegingsuitvoering beperkt. Zo kunnen één of beide de heupbuigers inactief en verkort
zijn, de strekkers van de lumbale wervels verkort zijn, één of beide de grote bilspieren inactief
en zwak en de hamstrings van één of beide benen overactief zijn. Met behulp van specifieke
vervolgtesten zou achterhaald kunnen worden of er sprake is van een mobiliteits- en/of een
stabiliteitsprobleem. Hoe dan ook, indien je geen pijnklachten en/of ernstige stijfheid ervaart,
zal je met het consequent opvolgen van de onderstaande richtlijnen met betrekking tot het
optimaliseren van de motoriek al snel beter scoren op deze test.
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Test 4: “Multi-segmental extension” test

Dit is een goede test om onder andere de samenwerking tussen de heupgewrichten, het
bekken en de onderrug te evalueren. De test geeft ook inzicht in de mobiliteit van de
schoudergewrichten bij het overstrekken van de ruggenwervels. Tot slot daagt ook deze test
het kinetisch bewustzijn uit. Bij de uitvoering van deze test voel je het gewicht van het lichaam
meer verschuiven naar de hak van de voet.
Ook moet deze test de aanwezigheid van problemen bij de samenwerking tussen spieren die
betrokken zijn van de beweging van de heupen, het bekken en de onderrug onthullen.
Dergelijke problemen ontstaan zeer waarschijnlijk door onze zittende lifestyle.
Ook voor deze test geldt dat een (medisch) professional in geval van pijn of ernstige stijfheid
met behulp van specifieke vervolgtesten zou kunnen achterhalen of er sprake is van een
mobiliteits- en/of een stabiliteitsprobleem. Hoe dan ook, indien je geen pijnklachten en/of
ernstige stijfheid ervaart, zal je met het consequent opvolgen van de onderstaande richtlijnen
met betrekking tot het optimaliseren van de motoriek al snel beter scoren op deze test.
Test 5: “Multi-segmental rotation” test
Dit is een goede test om onder andere de samenwerking tussen de heupgewrichten, het
bekken, de onderrug en de boven rug te evalueren. De test geeft ook inzicht in het roterende
vermogen van de bovenste ruggenwervels.
Zoals gezegd is de kans groot dat vanwege onze zittende lifestyle de spieren die de heupen,
het bekken en de onderrug op een natuurlijke manier ten opzichte van elkaar moeten laten
bewegen niet goed samenwerken. Echter wanneer er zich een mobiliteit en/of
stabiliteitsprobleem in de heupen en/of onderrug ontwikkeld, zal deze ook vaak zijn weg hoger
in de wervelkolom vinden. Zelfs de werking van de dieper gelegen spieren die betrokken zijn
bij de ademhaling kunnen beïnvloedt worden. De hersenen zullen op onbewust niveau via het
zenuwstelselsysteem tekortkomingen op het gebied van mobiliteit en stabiliteit opheffen door
bepaalde spieren juist overmatig aan het werk te houden en anderen te ontzien. Wat vaak
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voorkomt bij mensen die een zittende lifestyle hebben, is dat de nekspieren de zwakkere
houdingspieren van de boven rug compenseren door te verkorten. Verder zie je vaak dat de
borstspieren vaak verkort zijn en rechte buikspier zwak. Ook komt vaak voor dat de externe
schuine buikspieren verkort zijn en de interne schuine buikspieren zwak zijn. Dergelijke
disbalansen tussen spieren kunnen het moeilijk maken om het bovenlijf zonder de nodige
compensatie te roteren ten opzichte van het onderlijf. Uiteraard heeft dit op de lange termijn
gevolgen voor de motoriek.

Ook voor deze test geldt dat een (medisch) professional in geval van pijn of ernstige stijfheid
met behulp van specifieke vervolgtesten zou kunnen achterhalen of er sprake is van een
mobiliteits- en/of een stabiliteitsprobleem. Hoe dan ook, indien je geen pijnklachten en/of
ernstige stijfheid ervaart, zal je met het consequent opvolgen van de onderstaande richtlijnen
met betrekking tot het optimaliseren van de motoriek al snel beter scoren op deze test.
Test 6: “One leg stance” testen
Eerste “One leg stance” test:
Tweede “One leg stance” test:

Dit is een goede test om onder andere de samenwerking tussen de heupgewrichten, het
bekken en de onderrug te evalueren in situaties waarbij het lichaam op één been moet
balanceren. In dergelijke situaties werken de spieren in met name de heupgewrichten, het
bekken en de onderrug op een andere manier samen dan in situaties waarbij het lichaam op
twee benen staat. Terwijl je jouw bovenlijf stil en gestrekt houdt, wordt er van het
heupgewricht van het zwaaibeen mobiliteit gevraagd en van het heupgewricht van het
standbeen stabiliteit. Door een zittende lifestyle is het bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat één
of beide heupen niet maximaal gestrekt kunnen worden. Omdat, dit in sommige situaties wel
nodig is, kan het lichaam dit compenseren door bijvoorbeeld de onderrug te overstrekken. Dit
zorgt voor extra belasting van de onderste ruggenwervels en dat kan weer tot allerlei
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(a)specifieke rugklachten leiden. Kortom, heupen die niet goed genoeg functioneren, zijn op de
lange termijn niet bevorderend voor de gezondheid en de vitaliteit.
Test 7: “Overhead squat” test
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De „Overhead squat” test is de ultieme overkoepelende motorische test om de samenwerking
tussen alle gewrichten en spieren van het lichaam te testen. Indien tijdens de uitvoering de
armen en/of het bovenlichaam te veel naar voren hellen, is er sprake van een kink in de kabel.
Ook moet je opletten of de knieën en/of enkels tijdens de gehele beweging niet naar binnen
vallen, de voetstand verandert en/of de hakken loskomen van de vloer. Tot slot is het ook
belangrijk om te letten op extreme holling van de onderrug. Indien je niet in staat bent om de
test volgens de richtlijnen uit te voeren, is er geen reden om in paniek te raken. Focus je in
eerste instantie op de andere motorische testen. Zijn er andere motorische testen die je niet
naar behoren uit kunt voeren? Ga aan de slag met de aan die specifieke test verbonden SMR,
stretch en correctieve oefeningen. Je moet al snel stappen in de goede richting kunnen maken.
Door ook regelmatig opnieuw te checken hoe het met de uitvoering van jouw overhead squat
is gesteld, kun je nagaan of je daar ook vorderingen hebt gemaakt.
Kun jij de overhead squat perfect uitvoeren?
Als je deze test perfect uit kunt voeren, kun je er in principe van uit gaan dat het goed gesteld
is met de kwaliteit van jouw fysieke fundament. De spieren en gewrichten in jouw lijf zijn
namelijk in staat om één van de meest complexe basale beweegpatronen met succes uit te
voeren. Uiteraard is het daarbij nog wel mogelijk dat je wel beperkingen ervaart bij andere
motorische testen. Het is zaak om deze beperkingen altijd serieus te nemen, omdat ze, hoe
klein ze ook zijn, in de toekomst tot ernstigere beperkingen op het gebied van mobiliteit en
stabiliteit kunnen leiden. Het gevolg daarvan kan zijn dat je alsnog de overhead squat niet
meer volgens de richtlijnen kunt uitvoeren.
Aandachtspunten bij motorische tekortkomingen bij het uitvoeren van de testen
Indien je pijn ervaart bij het uitvoeren van de bovenstaande motorische testen is het absoluut
raadzaam om een medisch professional in te schakelen. Ook wanneer je grote verschillen
tussen links en rechts ervaart en/of ernstige moeite ervaart zoals coördinatieproblemen of
ernstige stijfheid bij het uitvoeren van één of meerdere van de bovenstaande motorische
testen, is het verstandig om een (medisch) professional te raadplegen. In geval van relatief
kleinere verschillen tussen links en rechts en/of matige stijfheid zou je alvast een voorzichtige
start kunnen maken met de onderstaande richtlijnen die wij verstrekken met betrekking tot
het optimaliseren van de motoriek.
Richtlijnen voor het optimaliseren van de motoriek
Wij schrijven drie strategische stappen voor waarmee je zelfstandig de beperkingen in de
motoriek die zijn ontstaan door werk gerelateerde factoren aan kunt pakken, te weten:
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

Self Myofascia Release (SMR) en stretchen
Functionele correctieve oefeningen
Opbouwen van functionele kracht

Stap 1 - Self Myofascia Release en stretchen
Bij Self Myofascia Release maak je zelfstandig dieper gelegen bindweefselstructuren in en
rondom spierbundels los. Dit kan bewerkstelligd worden door middel van verschillende
technieken waarbij druk op de triggerpoints wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld met behulp van
foam rollers, een tennisbal of manueel. Door druk op een triggerpoint uit te oefenen, kan het
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in dat gebied slordig geformuleerde bindweefsel meer in de lijn van de spiervezelstructuren
komen. Symptomen zoals draaierigheid, misselijkheid en hoofdpijn komen regelmatig voor na
toediening van SMR. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met het vrijkomen van de vele
afvalstoffen die zich in het slordig geformuleerde bindweefsel hebben opgebouwd. Wij raden
aan om aansluitend op SMR altijd wat stretchoefeningen voor de betreffende spieren te doen
en om deze vervolgens te mobiliseren. Regelmatige SMR in combinatie met stretchen en
mobiliseren kan triggerpoints grotendeels of zelfs helemaal laten verdwijnen. Hierdoor kunnen
een gebied van spiervezelstructuren en één of meerdere gewrichten al snel meer
bewegingsvrijheid krijgen en dus beter functioneren. Bovendien kan in het betreffende gebied
de doorbloeding en de aansturing van de spieren verbeterd worden. Door op de onderstaande
link te klikken wordt je doorgelinkt naar één van onze webpagina’s waarop we voorbeelden van
enkele arbeid en lifestyle gerelateerde SMR oefeningen geven.
Klik hier voor arbeid en lifestyle gerelateerde SMR & stretchoefeningen >>>

Stap 2 – Func onele correc eve oefeningen
Correctieve oefeningen zijn alleen maar functioneel wanneer ze voor jou een bijdrage kunnen
leveren aan het verbeteren van de mobiliteit en/of stabiliteit in basale
beweegpatronen. Functionele correctieve oefeningen dragen indirect bij aan een verbeterde
mobiliteit en/of stabiliteit in diverse arbeid specifieke beweegpatronen. Je kunt deze
oefeningen zien als een software update voor de motorische beweegprogramma’s in de
hersenen. Door op de onderstaande link te klikken wordt je doorgelinkt naar één van onze
webpagina’s waarop we voorbeelden van enkele arbeid en lifestyle specifieke correctieve
oefeningen geven.
Klik hier voor arbeid en lifestyle gerelateerde correctieve oefeningen >>>

Stap 3 – Opbouwen van func onele kracht
Door middel van specifieke SMR, stretch en correctieve oefeningen heb je het fysieke
fundament van jouw lijf weer naar een acceptabel niveau gebracht. De verbeterde functie in de
spieren zelf en tussen de spieren stellen je in staat om gemakkelijker in elke fase van een
volledig uitgevoerde bewegingsbaan het lichaam beter te controleren en om meer kracht te
genereren. Nu kun je op een veilige manier weer evenwichtig de basiskracht opbouwen bij
basale beweegpatronen zoals buigen, strekken, duwen, trekken en roteren.
De basiskracht opbouwen doe je door middel van weerstandstraining. Al na een paar weken
gericht trainen kun je significant meer kracht genereren tijdens basale beweegpatronen.
Behalve dat je door aan weerstandstraining te doen ervoor zorgt dat je jouw lijf in beweging
brengt, zorg je er indirect voor dat jouw werkhouding beter wordt, en dat je lijf beter bestand
is tegen de routinematige bewegingen.
Door op de onderstaande link te klikken wordt je doorgelinkt naar één van onze webpagina’s
waarop we voorbeelden van functionele krachtoefeningen geven.
Klik hier voor functionele krachtoefeningen >>>

ti

ti

ti
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Het verder opbouwen van de conditie >>>
Afhankelijk van de belasting intensiteit waaraan jij je lijf onderwerpt, zal het zich in principe zo
aanpassen opdat het de volgende keer beter bestand tegen eenzelfde belasting intensiteit.
Zoals gezegd is het conditieniveau dus specifiek.
Wat wij gedaan hebben in dit E-book is het uitlijnen van de gewenste basisconditie en we
hebben je de richtlijnen verstrekt om deze basisconditie te optimaliseren. Hoe jij het vanaf hier
verder voort wil zetten is aan jou. Heb je een esthetisch doel, of heb je juist een sportief doel?
Of een combinatie van beiden? Concretiseer jouw einddoel en deel het dan op in kleinere
doelen. Bepaal vervolgens de meest logische volgorde van het nastreven van de kleinere
doelen. Werk een plan uit waarmee de structuur duidelijk wordt, zodat je consistent op kunt
leven naar de in dit E-book beschreven basics. Hou je jezelf zodoende gemotiveerd. Schakel
eventueel de hulp van een fitnesstraining professional in.
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Basic 5: Overige lifestyle gewoonten onder controle
De vochthuishouding optimaal houden >>>
Door elke dag de vochthuishouding te onderhouden, onderhoudt je het elektriciteitsnetwerk
in het lichaam en kunnen biochemische processen in en rondom lichaamscellen
gemakkelijker plaatsvinden. Kortom, een optimale vochthuishouding maakt je gezonder en
vitaler! Echter, bij veel mensen is de vochthuishouding door de gewoonte om te weinig te
drinken behoorlijk uit balans geraakt. Dit kan leiden tot ernstige dehydratie-verschijnselen
en/of lichtere symptomen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, et cetera. Het lichaam beschikt
gelukkig over een aantal mechanismen om ernstige dehydratie te voorkomen, waaronder de
dorstprikkel. De dorstprikkel is een gedragspatroon in de hersenen dat aanzet tot drinken.
Wanneer je dorst ervaart, is er dus reeds sprake van een bepaalde mate van dehydratie.
Met andere woorden: je had eigenlijk al veel eerder moeten drinken!
Hoeveel en wat moet je drinken?
Veel mensen hebben de verkeerde gewoonte ontwikkeld om tijdens het werk weinig te
drinken. Velen ervaren zelfs op dagelijkse basis de eerste symptomen van dehydratie.
Ervaar jij dagelijks één of meerdere van de onderstaande symptomen?
Zeer donkergele urine
Hoofdpijn
Spierkrampen
Droge mond en dorst
concentratiestoornissen
Loom en futloos gevoel
Indien jouw antwoord bevestigend is en je een sterk vermoeden hebt dat je te weinig
drinkt, doe je er verstandig aan om actief met deze gedragsgewoonte aan de slag te gaan!
De eerste stap die je daarbij zet, is het bepalen van jouw vochtbehoefte. De hoeveelheid
vocht die je nodig hebt, is onder andere afhankelijk van de lichaamsgrootte, de
lichaamssamenstelling, de mate van fysieke en mentale inspanningen, het voedselpatroon,
de geografische omstandigheden, et cetera.
Als het aankomt op het invullen van de vochtbehoefte is “water drinken” de beste keuze die
je kunt maken. De meeste fitness en wellness professionals schrijven standaard
tweeëneenhalf tot drie liter water per dag voor. Hou er rekening mee dat dit een algemene
standaard is. Het is niet verstandig om in elke situatie van deze standaard uit te gaan. De
vochtbehoefte verschilt namelijk per persoon en van moment tot moment. Het in een korte
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periode overmatig veel water drinken, kan gevaarlijk zijn. Dit heeft te maken met de manier
waarop het lichaam tracht om de specifieke osmolariteit in de vloeistofcompartimenten te
handhaven. Het gevaar dat je te veel water drinkt wordt echter zeer laag geacht. Wij
hebben voor jou een tabel uitgewerkt die je kunt gebruiken om een goede inschatting te
maken van jouw benodigde waterinname op een bepaalde dag.

*In de periode tijdens en rondom de menstruatie houden vrouwen vaak een aantal dagen vocht vast. Dit heeft te
maken met hormonale schommelingen. Wij adviseren om ook tijdens de menstruatie gewoon de bovengenoemde
richtlijnen aan te houden.

De nachtrust optimaliseren >>>
De balans van onze hormonen en neurotransmitters wordt behalve door ons gedrag ook
beïnvloedt door de hoeveelheid zonlicht op dagelijkse basis. Ofwel het dag en nachtritme.
Normaliter daalt het niveau van het stresshormoon cortisol en neemt o.a. de
insulinegevoeligheid af wanneer het zonlicht afneemt en de nacht zijn intrede doet. Echter,
doordat we onszelf geconditioneerd hebben om ook tot later in de avond nog actief bezig te
zijn en we daarbij blootgesteld worden aan kunstmatig licht, zullen de waardes van cortisol
langer verhoogd blijven. Aanhoudende hoge cortisolspiegels kunnen o.a. de insulinespiegel
en een flink aantal neurotransmitters die een belangrijke rol spelen bij onze gedragingen en
bij de beleving van emoties ontregelen. Met name de productie van de neurotransmitter
serotonine wordt door langdurig verhoogde cortisolwaarden ondermijnt. Indien de
serotonineproductie afneemt, kan er o.a. onvoldoende melatonine gevormd worden.
Melatonine is het hormoon dat ons juist helpt om in slaap te komen.
De kwaliteit van de nachtrust oefent ook invloed uit op de productie van groeihormoon in
een bepaald deel van de hersenen. De gehele dag door produceert het lichaam
groeihormoon. Echter op geen enkel ander moment gedurende het 24-uurs ritme is de
productie zo groot als tijdens de diepe slaapfases van de nachtrust. Drie á vier uur na in
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slaap te zijn gevallen, vindt er bovendien een piek plaats van groeihormoon productie.
Voldoende groeihormoon draagt o.a. bij aan het onderhoud van de spiermassa en het
verbranden van lichaamsvet. Een combinatie van hogere cortisolspiegels en lagere
groeihormoonspiegels gaat gepaard met weefselafbraak. Weefselafbraak gaat min of meer
gepaard met een lager basaal metabolisme. Als deze situatie lang genoeg aanhoudt, zal het
lichaam steeds meer geneigd zijn om vet op te gaan slaan.

Tot slot vinden wij het in het kader van het optimaliseren van de gezondheid en vitaliteit
ook belangrijk om te benoemen dat de kwaliteit van de nachtrust invloed uitoefent op twee
uiterst belangrijke hormonen die o.a. bij eetlustregulatie betrokken zijn. Door frequent
slaaptekort kunnen zich ongecontroleerde vreetbuien voordoen en kan de drang naar
geraffineerde koolhydraten toenemen. Veelvuldige ongecontroleerde vreetbuien en een
verhoogde consumptie van geraffineerde koolhydraten in combinatie met een hoge
cortisolspiegel, verlaagde insulinegevoeligheid en verlaagde groeihormoonwaarden is de
perfecte setup voor de ontwikkeling van obesitas en op den duur diabetes. Kortom,
regelmatige gebrekkige nachtrust leidt al snel tot een situatie waarbij allerlei lichamelijke
processen elkaar wederzijds negatief beïnvloeden. Het risico is groot dat je door ongunstige
slaapgewoonten al snel in een neerwaartse spiraal terecht komt.
Pak je slaapgewoonten aan!
Veel mensen hebben de ongunstige gewoonte om met name op werkdagen relatief laat naar
bed te gaan en vroeg op te staan. Daarbij komen veel van hen elke dag één tot drie uur
slaap tekort. Ook met betrekking tot de kwaliteit van de nachtrust is het niet al te best
gesteld. Zo hebben veel mensen moeite om in slaap te vallen en worden ze daarbij
gedurende de nacht ook nog eens een aantal keer wakker. Hoewel het voor sommige
mensen gedurende bepaalde perioden vrijwel onmogelijk is om voldoende slaap te pakken,
kunnen velen dat in principe wel. Het enige dat ze hoeven te doen is hun ongunstige
slaapgewoonten doorbreken en ze komen wel aan hun benodigde slaapuren. Als je van
jezelf bijvoorbeeld weet dat je onnodig te laat naar bed te gaan, is het verstandig om dat
gedrag aan te gaan pakken!
Hoeveel slaap heb je nodig?
De eerste stap die je zet is het verkrijgen van inzicht in de hoeveelheid slaap die je nodig
hebt in verschillende situaties. De dynamiek van het leven maakt namelijk dat we de ene
keer meer en andere keer minder slaap nodig hebben. De hoeveelheid benodigde slaap
hangt af van het dagelijkse activiteitenniveau, de leeftijd, het geslacht en/of een
opgebouwde slaapschuld. Hoewel voldoende slaap essentieel is, gaat het met name om de
kwaliteit van de slaap. Daarbij is net als bij het managen van de maaltijden en de
vochthuishouding het nastreven van regelmaat uiterst belangrijk. Regelmaat draagt
namelijk bij aan een stabiele biologische klok. Een stabiele biologische klok is weer
belangrijk bij een goede samenwerking tussen de verschillende lichamelijke systemen. Zo
reguleert de biologische klok o.a. de afgifte van neurotransmitters, welke weer gelinkt zijn
aan de werking van het (autonome) zenuwstelselsysteem en het gehele hormonale
systeem. Breng dus regelmaat aan in jouw slaappatroon en probeer deze zoveel mogelijk
na te leven; ook in het weekend!
Let wel, soms is het nodig om de regelmaat enigszins te doorbreken. Onder bepaalde
omstandigheden kan de duur van de diepe slaap en/of de droomslaap fluctueren. Mogelijke
Copyright © 2017 Robert Schoot | All rights reserved |www.pta-program.nl | Yes doe mij een gratis proefles

63

Basics voor een optimale vitaliteit 1.0

.

Personal Training Agency B.V.

veranderingen in jouw lifestyle en/of leefomgeving (veranderingen daglicht) hebben dan
voor verschuivingen in de behoefte aan de diepe slaapfase en/of de droomslaapfase
gezorgd. Zo kun je wekenlang zonder moeite met regelmaat om 06:30 van de wekker
wakker worden en met een energiek gevoel opstaan. En van het één op het andere moment
heb je een flink vermoeid gevoel bij het opstaan. Een mogelijk verlengde duur van de diepe

slaapfases kan er toe hebben geleid dat je nu telkens om 06:30 geforceerd uit een diepe
slaapfase gewekt wordt. Wanneer je geforceerd uit een diepe slaap gewekt wordt, is de
kans erg groot dat er op dat moment nog een grote hoeveelheid adenosine in de hersenen
aanwezig is. Deze neurotransmitter onderdrukt o.a. de werking van zogenoemde “actie
transmitters”, zoals dopamine, adrenaline en noradrenaline. Het gevolg is dat je erg veel
moeite hebt om de dag op te starten.
Regelmaat is erg belangrijk, maar het is dus nog belangrijker om goed te blijven luisteren
naar het lichaam. Heb je het vermoeden dat je structureel uit een diepe slaapfase gewekt
wordt? Probeer dan allereerst uit te vinden wat de lifestyle gerelateerde oorzaken van de
eventuele fluctuaties in de duur van diepe slaap en of de droomslaap kunnen zijn. Zit je in
een stressvolle periode? Slaap je lastiger in? Heb je een blessure? Eet je minder goed?
Drink je te weinig water? Herstel je onvoldoende en/of te langzaam van
weerstandtrainingssessies? Neem je wellicht teveel hooi op je vork? Vervolgens is het zaak
dat je experimenteel uit gaat vinden of het helpt om een half uur tot een kwartier eerder
naar bed te gaan of dat het helpt om de wekker een kwartier tot een half uur later te
zetten. Wijk met het oog op het handhaven van een stabiele biologische klok niet teveel van
de regelmaat af. Verkort en/of verleng daarom de slaapduur met maximaal 1,5 uur (duur
van één slaapcyclus). In principe zou het verlengen met een kwartier tot een half uur al een
aanzienlijke verbetering op moeten leveren.

Al jaren, misschien wel eeuwenlang bestaan er ideeën over andere invullingen van de
slaapbehoefte die verschillen van een traditionele zes tot acht uur durende nachtrust. Denk
aan een aantal kortere slaapperiodes verdeeld over één etmaal, waarbij een hoop
zogenoemde “qualitytime” gewonnen wordt. Met andere woorden; meer tijd voor nog meer
hersenactiviteiten. Vaak wordt bij die korte slaapperiodes voorkomen dat de diepe slaapfase
intreedt. Of dit soort strategieën nu wel of niet functioneel en/of verantwoord gezond zijn,
laten wij in het midden.
Met het oog op het krijgen van voldoende diepe slaap onderstrepen wij het belang van een
slaapduur die minimaal uit drie opeenvolgende slaapcycli bestaat. Op die manier wordt de
minimale benodigde hoeveelheid diepe slaap gewaarborgd. Dit komt neer op een totale
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slaapduur van minimaal viereneenhalf tot vijf uur. Toch adviseren wij om toch zoveel
mogelijk een traditionele nachtrust van zes tot acht uur slaap te pakken.

Met het oog op voldoende fysieke en mentale herstel, zijn de diepe slaapfases essentieel.
Tijdens de diepe slaapfases kunnen de eiwitsynthese in de spieren en het herstel/
vastleggen van diverse neurologische verbindingen pas echt goed plaats vinden. Bovendien
heeft een traditionele nachtrust als voordeel dat je zeker zes tot acht uur van de beoogde
tien-twaalf urige vastenperiode redelijk onbewust doormaakt. Maak er dus een gewoonte
van om tussen 23:00 en 00:00 naar bed te gaan!
Hoe kun je de kwaliteit van je slaappatroon verbeteren?
Als je vaak ernstige slaapproblemen ervaart, raden wij allereerst aan om een (medisch)
professional in te schakelen. Uiteraard is de kans groot dat je daarbij wel in een
medicatiecircuit beland. In sommige gevallen is medicatie wellicht overbodig wanneer je
bereid bent om bepaalde ongunstige slaapgewoonten te doorbreken. Hieronder benoemen
wij een aantal gedragsgewoonten waarmee je zelfstandig op een overwegend natuurlijke
manier stappen in de goede richting kunt maken.
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Dankwoord
We willen jou als lezer bedanken voor het lezen van dit E-book. We wensen je heel veel
succes met het nastreven van een goede balans tussen jouw arbeidsleven en het behoud
van een optimale gezondheid en vitaliteit. Als je dagelijks tips en updates van de Personal
Training Agency wilt volgen, volg dan ons Instagram account (ptaprogram_nl), like onze
Facebook page (ptaprogramsterdam) en abonneer je op onze YouTube channel
(personaltrainingagency)
Met vriendelijke groet,

Robert Schoot
Robert Schoot, CSCS
Founder van PTA® - Personal Training Agency B.V.
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