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Hierbij ontvang je het gratis E-zine voor een Goede lijn, Veel leesplezier!  

 

Mijn doel is voor iedereen een gezonde leefstijl mogelijk te maken met een gezond 

gewicht. Gezond leven met een gezond gewicht is ook voor jou en je gezin 

weggelegd!  

Met een gezonde leefstijl bedoel ik: kiezen voor wat je doet. Met aandacht eten, met 

aandacht bewegen en voldoende aandacht besteden aan jezelf. Je moet een keuze 

maken om bepaalde dingen juist wel of juist niet te doen. 

 

In dit e-zine aandacht voor: 

1 de wisseling van de seizoenen 

2 hormonen en een goede lijn 

3 de juiste weg 

 

Vragen? Stel ze via twitter @goedelijn of via de mail info@vooreengoedelijn.nl 

 

 

Gewichtsconsulente Jolanda 

Voor een Goede lijn 

praktijk voor gewichtsbeheersing en voedingsadvies 

Vicarystrjitte 4 

8731 BZ WOMMELS 

www.vooreengoedelijn.nl 

 

 

 

 

mailto:info@vooreengoedelijn.nl
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Moeten rondom de feestdagen 

Dingen die je eigenlijk zou moeten, zijn dingen waarvan je vindt dat je ze zou 

moeten doen, maar eigenlijk niet wilt doen.  

Afvallen, meer bewegen…Wees reëel in je doelen. Waar heb je tijd en ruimte voor op 

dit moment? 

Je moet af van dingen die je moet doen. Het helpt je niet en kost alleen maar 

kostbare energie. 

‘een goede lijn door goed voor mezelf te zorgen’ 

 klinkt beter dan  

‘ik moet 5 kilo afvallen’  

of niet? 

Slechte eetgewoonten kunnen een verslaving worden. Ik leer je deze doorbreken 
door die eetgewoonten aan te passen. Wees reëel in je doelen deze maand. Wil je 
afvallen, zul je keuzes moeten maken in wat, wanneer en hoeveel je eet. Juist ook 
rondom de feestdagen en niet alleen tijdens het kerstdiner.  

Je komt niet aan van een paar feestmalen in een maand. Je komt wel aan van die 
dagelijkse kerstkransjes, chocolaatje hier, chocolaatje daar. Om over de overdosis 
aan oliebollen nog maar te zwijgen.  

Zet geen schaal met kerstkransjes neer, je blijft gegarandeerd snaaien. Neem een 
kerstkransje bij je tussendoor moment en berg de rest weer op. Nog beter, niet in 
huis halen tot de kerstdagen zijn aangebroken. Weersta de verleiding! Je bent niet 
verplicht om overal aan mee te doen. Jij moet niet al dat lekkers kopen, zeker niet al 
in oktober. Voordeel voor je lijn, in januari heb jij geen extra’s kilo’s op de 
weegschaal. Zorg goed voor jezelf, je hebt altijd een keuze om iets wel of juist niet 
te eten. Elk moment van de dag opnieuw! 

 

 

 

Het geluk van je leven hangt af van de aard van je gedachten.  

Marcus Aurelius 
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De wisseling van de seizoenen 

Ons voedingspatroon verandert mee met de seizoenswisseling. De overgang naar 

een koeler weertype verandert ons patroon. De tijd voor stamppotten is 

aangebroken. We brengen vaak meer tijd binnen door, warme chocolademelk. 

Gezelligheid rondom alle feestdagen. Juist op dit soort momenten, is het 

verstandig je eetpatroon onder de loep te nemen. Een nieuwe levensfase, een ander 

seizoen geeft vaak onrust.  

Verschillende fases van ons leven brengen ook een verandering mee qua eet- en 

leefpatroon. Wat dacht je van een verandering wanneer er kinderen komen, of deze 

het huis verlaten. Vergeet ook de overgang niet! Een periode van lichamelijke 

veranderingen breekt aan bij het aantreden van de overgang. Opvliegers, nachtelijk 

zweten, verhoogd risico op osteoporose en hart- en vaatziekten. Medicijnen of 

hormonen kun je gaan gebruiken om klachten te verminderen. Wist je dat met 

gezonde voeding veel gezondheidsklachten verbeteren of zelfs verdwijnen? Je kunt 

de extra kilo’s accepteren, maar wil je dit? 

Dat gezonde voeding veel gezondheidsklachten positief beïnvloeden is niet nieuw. 

Gezond eten in de overgang werpt zeker z’n vruchten af. Nieuw in de praktijk is de 

op maat begeleiding voor klachten rondom de overgang. De nadruk ligt op het 

vergroten van de kennis rondom de gezonde voeding, waarom worden 

sojaproducten aanbevolen tijdens de overgang? Leer over voeding en hormonen, tips 

om makkelijker de overgang door te komen.  
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Hormonen en een goede lijn 

Ik wil je vandaag voorstellen aan ‘leptine’ en ‘ghreline’, hormonen voor het 
verzadigingsgevoel en de eetlust. 

Leptine zorgt voor ons verzadigingsgevoel, ghreline voor onze eetlust. Het 
verzadigingsgevoel kan beïnvloed worden door verandering in je 
hormoonconcentraties, eetpatroon, stress, belonende waarde van voeding. Waar ligt 
bij jou de nadruk op? Je eigen valkuilen herkennen is van groot belang. Zo kun je 
actie ondernemen wanneer je met je valkuil wordt geconfronteerd. 

Vandaag de hormonen en ons verzadigingsgevoel. Voldoende slapen is erg 
waardevol voor de hormoonbalans. Ik hoor u denken; ‘Ik moet extra leptine 
aanmaken dus meer slapen? ’ JA. Voldoende slapen en langzaam eten is erg 
belangrijk. Het verzadigingsgevoel komt na zo’n 20 minuten, leptine zorgt voor het 
verzadigingsgevoel na het eten. Slaap je weinig, heb je minder leptine in het bloed 
en zit je niet goed vol. Hier komt onze vriend ghreline om de hoek, die neemt de 
overhand. Slecht voor de lijn? JA! Ghreline wekt juist de eetlust op. 

Eet langzaam om teveel eten te voorkomen. Het verzadigingsgevoel komt na zo’n 20 
minuten las je net. Een aantal tips voor je op een rij zodat je de vrienden in 
evenwicht houdt: Neem kleine hapjes, kauw goed en eet met aandacht. Geen 
afleiding in de vorm van de televisie, krant of iets anders. Neem een klein bord en 
schep een keer op. Ook een goede manier om teveel eten te voorkomen. Zo heb je 
een aantal tips om niet teveel te eten en een hele goede reden om eens vroeg onder 
de wol. 

Ben je een emotie eter of stress eter? Bedenk wat je nodig bent op een bepaald 
moment. Ben je moe? Ga lekker slapen. Belangrijk voor een goede balans tussen de 
hormonen. Zorg in ieder geval dat je emoties niet koppelt aan je eten. Een juiste 
balans tussen de hormonen voorkomt het Jojo-effect met als gevolg een blijvend 
goede lijn! 

Begrijp jij je lichaam of begrijpen jullie elkaar niet? Heb je behoefte aan een coach 
die je begeleidt met het in balans brengen van je hormonen? Heb je vragen? Neem 
gerust contact op via het contactformulier op de website. 
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De juiste weg 

Een training voor een marathon. 42 kilometer hardlopen! Als dat zou kunnen? Graag! 
In de lijn naar het kunnen hardlopen van 42 kilometer gaat heel wat vooraf. Hoe pak 
je dat aan? Je begint met jezelf een doel stellen. Zorgt voor een goede 
voorbereiding, begeleiding en tips om het geheel haalbaar te maken. Zonder trainen 
gaat het in ieder geval niet lukken, hier ga je de tijd en ruimte voor vrijmaken. 

Er zullen dagen zijn dat je de motivatie niet kunt opbrengen of geen tijd hebt. De 
training pak je wel weer op, anders gaat het niet lukken. Je wilt toch echt een mooie 
tijd neerzetten! Waarom schrijf ik hierover en niet over voeding? Tja, omdat ik 
hardlopen leuk vindt. En je graag wil laten zien dat je het trainen voor de marathon 
goed kunt vergelijken met gezond afvallen. Lees maar verder dan begrijp je het. 

De stap van 0 naar 5 kilometer is eenvoudiger dan van 0 naar 42. Maar zonder een 
plan, is de kans groot dat een na een tijdje afhaakt. Met een goed plan hou je jezelf 
gemotiveerd. Met afvallen gaat dit net zo. Zonder plan wordt het lastig je doel te 
behalen. Na een training heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen. Ontspanning 
en slapen zijn onmisbaar in het schema. Te weinig slaap zorgt ervoor dat je zwaarder 
wordt, de hormonen worden verstoort en je krijgt overdag sneller trek. Heb je dan 
ook nog ‘slecht eten’ zoals chips, drop of chocoladerepen in huis dan wordt het erg 
lastig om die trek te weerstaan. Maar daar hadden we het nu niet over. Terug naar 
het herstel. 

Na inspanning heeft het lichaam hersteltijd nodig. Van 0 naar 5 kilometer is niets. 
Dus we gaan voor snel, tijd voor een spoedcursus. Een spoedcursus om over een 
maand 21 kilometer te kunnen lopen. Je zult veel moeten trainen. Volgens een zwaar 
programma, een eentonig schema moeten volgen. Je herstelt niet goed, voelt je 
minder prettig en raakt zelfs geblesseerd. Klinkt als een crashdieet? Klopt! Je houdt 
het niet vol, voelt je niet fitter en zult waarschijnlijk afhaken. 

Toch maar volgens het juiste schema naar lijn42. De motivatie is volledig terug en je 
brengt variatie aan in je trainingsschema. Langere duurlopen afwisselen met korte, 
intervaltrainingen. Krachttraining en rustmomenten heb je in je schema verwerkt. 
Vergelijk je dit met afvallen, kom je op variatie. Een belangrijk sleutelwoord naar een 
blijvend gezond gewicht! 

Het verschil tussen een 21 of 42 kilometer? Je zult meer tijd moeten besteden aan 
trainen. Hoe meer je wilt afvallen, hoe meer tijd je zult moeten nemen. Het gaat er 
niet om of je 5,10,21 of 42 kilo(meter) wilt hardlopen of verliezen. Zonder een goed 
plan, motivatie en begeleiding kom je niet dichterbij je doel. Welke weg ga je 
volgen? De juiste! Persoonlijke, deskundige begeleiding om je doel te behalen. Als 
voedingscoach help ik je in balans voor een optimaal resultaat. 

Je ziet, het trainen voor een marathon is te vergelijken met gezond afvallen. 

  

http://www.vooreengoedelijn.nl/neem-contact-op/
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Voor een Goede lijn kan je helpen met het krijgen van een gezonde leefstijl met een 

gezond gewicht 

- Met persoonlijke deskundige aandacht en een persoonlijk voedingsplan 

- Met E-coaching  

- Met eenmalig voedings- en leefstijladvies om je inzicht te geven in concrete 

verbeterpunten 

- Met een blijvend gezond gewicht verkrijgen door verantwoord afvallen 

Met als resultaat dat je lekker in je vel zit en je fitter voelt dan ooit, mét een 

goede lijn! 

 

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek via het 
contactformulier op mijn website  

 

 

 

Deze E-zine is met zorgvuldigheid samengesteld, voor een goede lijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden en/of onduidelijkheden in het e-zine. 

 

 

 

http://www.vooreengoedelijn.nl/e-coaching/
http://www.vooreengoedelijn.nl/eenmalig-voedingsadvies/
http://www.vooreengoedelijn.nl/neem-contact-op/
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