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Hoera, gratis 
Bruna Zomertas
Hij is er weer! De enige echte. 
Je krijgt de tas in de winkel 
bij besteding van 12.50 
aan tijdschriften, doe- 
en puzzelboeken.

Een goed verhaal 
begint bij Bruna
Ook in de zomervakantie

GRATIS
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(On)gezond

EDITORIAL

Om je fit en energiek te voelen, hoef je niet per se keihard te sporten, 
blijkt maar weer. Zo doet redacteur Mirjam sinds een tijdje aan 
Chi Neng Qigong, een rustige Chinese bewegingsleer, en ze voelt 
zich er supergoed bij (pagina 50). Ook is het niet nodig om de hele 
dag op wortels te knagen om lekker in je vel te zitten. De Belgische 
receptenkoningin Pascale Naessens laat al jaren zien dat je lekker en 
gezond kunt eten zonder gefrustreerd calorieën te tellen (pagina 16). 
Ik hoor je denken: dit weten we toch allang? Klopt. Maar sport-
regimes en eetregels kunnen desondanks in je hoofd kruipen. Voor 
je het weet, voel je je slecht als je een dag geen 10.000 stappen hebt 
gezet, of als je een paar avonden uitgebreid (en uitbundig) hebt 
getafeld. Lekker sporten en gezond eten is natuurlijk hartstikke 
goed. Maar als je er obessief mee bezig bent, schiet het z’n doel 
voorbij (pagina 56). Tijd om de teugels wat te laten vieren? 

MENTAAL STERK 
DOOR BOKSEN

Als je moeite hebt om 
voor jezelf op te komen, 

kan bokstherapie je 
leren om je grenzen aan 
te geven. Door letterlijk 

van je af te slaan. 
(pag. 62)

Annalot Boersma
Chef redactie

APART SLAPEN

Als je een relatie hebt, 
slaap je samen in een bed. 

Dat is de norm. Maar 
er zijn genoeg redenen 
dat alleen slapen voor 
jullie beter kan zijn.

(pag. 40)

ALTIJD OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN SANTÉ?
SANTE.NL | FACEBOOK | TWITTER | PINTEREST | INSTAGRAM
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Het klinkt romantisch: samen naar bed 
gaan, samen slapen, samen opstaan.  
Toch pakt dat niet altijd goed uit. Doe je 
bijvoorbeeld geen oog dicht omdat je 
partner de hele nacht ligt te woelen? Of te 
snurken? Als je steevast gebroken wakker 
wordt, is het snel afgelopen met de romantiek. 
Zou je dan beter apart kunnen slapen? En 
heeft dat geen negatieve gevolgen voor je 
relatie? Om die laatste vraag meteen maar 
te beantwoorden: nou, nee. Het kan je relatie 
zelfs ten goede komen, zeggen slaapexperts. 
Het idee dat je samen hoort te slapen is 
hardnekkig, zegt Annelies Smolders. Zij is 
psycholoog, slaapexpert en oprichter van 
online-slaapcoachingprogramma Start to 
Sleep. “Veel mensen vinden dat je in je relatie 
alles samen hoort te doen, zéker slapen”, zegt 
ze. “Anders is er een groot gebrek aan 
intimiteit, vinden we. Dat spreek ik tegen. 
Juist door slaaptekort ontstaat een groot 
gebrek aan intimiteit. Iemand die te weinig 
of slecht slaapt, is prikkelbaar, piekert meer, 
is angstiger en kan nog maar op halve 
kracht functioneren. De meest essentiële 
dingen kun je op die halve kracht nog wel 
doen: jezelf naar het werk slepen, de kinderen 
naar school brengen. Maar alle extraatjes, 
zoals ook seks, ga je schrappen. Daar heb 
je geen energie meer voor, want je bent  
uit geput. Slaapdeprivatie (iemand wakker  
houden) is niet voor niets een foltertechniek.”

OPGELEGD CONCEPT
Mensen die slecht slapen, zullen niet 
meteen de oorzaak bij hun partner zoeken: 
daarvoor is het idee dat je nou eenmaal 
samen hoort te slapen ons te stevig ingeprent. 
Slaapwetenschapper en -therapeut Merijn 
van de Laar, die het boek Slapen als een 
oermens schreef, noemt dat idee een social 
construct: iets wat we elkaar opleggen. 
Dat doen we trouwens niet helemaal voor 
niets, want er zitten wel degelijk voordelen 
aan samen slapen. En nee, dan bedoelen we 
niet dat je je maar hoeft om te draaien om 
seks te kunnen hebben, of dat het gezelliger 
is om samen een Netflix-serie te kijken in 
bed – beeldschermen in bed zijn sowieso 
geen goed idee. “Er zijn meerdere weten-
schappelijke onderzoeken gedaan naar de 

heb ik voorgesteld om apart te slapen. 
Als mijn vriend om tien uur naar bed gaat, 
haalt hij een deken en kussen voor mij naar 
beneden. Hij slaapt in de slaapkamer, ik op 
de bank in de woonkamer. Dat gaat prima, 
zeker sinds ik een speciaal zijligkussen heb. 
En ik slaap toch pas om middernacht, dus 
dan kan ik ook nog even tv kijken. Mijn 
vriend staat vroeger op dan ik. Als hij naar 
zijn werk gaat, maakt hij me wakker, brengt 
hij mijn spullen naar de slaapkamer en slaap 
ik daar nog even verder. In het weekend 
slapen we soms wel samen, maar als ik 
niet kan slapen, ga ik gewoon weer naar
de bank. Mensen vinden het misschien 
vreemd, maar voor ons werkt dit. 
Mijn vriend hoeft zich niet meer schuldig 
te voelen over mijn slaapgebrek en ik ben 
niet meer geïrriteerd.”
 
SNURKTERREUR EN 
DEKBEDGEVECHT
Een snurkende partner is een veelgehoorde 
reden om apart te gaan slapen, zegt 
Annelies Smolders. Lig je naast iemand die 

In een goede relatie slaap je samen, is de norm. Maar het bed delen 
met je partner is niet altijd goed voor je humeur, laat staan voor de 

romantiek. Soms is apart slapen helemaal nog niet zo’n gek idee.
TEKST KIM VAN DER MEULEN | BEELD GETTY IMAGES 

HET BED Hulptroepen
Apart slapen kan in veel 

gevallen helpen je nachtrust 
en relatie te verbeteren. Wil 

je ondanks slaapverstoringen 
door je partner toch liever 

samen slapen, maar weet je 
niet hoe? Maak dan een 

afspraak met een slaap
therapeut. Doe dat ook als je 

regelmatig slecht slaapt, vaak 
wakker ligt en vooral: als je 

daar overdag onder lijdt. 
Voor meer informatie over 

de experts in dit artikel, 
zie Starttosleep.be 

(Annelies Smolders) en 
Zorgvoorslaap.nl 

(Merijn van de Laar).

effecten van samen slapen”, zegt Van de 
Laar. “Uit één daarvan bleek dat mensen 
die samen sliepen tien procent meer droom-
slaap hadden (de fase waarin je droomt, 
ook bekend als REM-slaap, red.) en dat die 
minder vaak werd onderbroken. Misschien 
doordat je je omgeving als veiliger ziet met 
je geliefde in dezelfde kamer.” 
Ook synchroniseerde de slaap van stellen 
die samen sliepen, bleek uit dit onderzoek 
van de universiteit van Kiel. Beide partners 
belandden tegelijk in droomslaap en in 
diepe slaap. Hoe beter de relatie, hoe meer 
dit gebeurde. “Blijkbaar gaat je slaap meer 
gelijk op als je relatie goed zit.”

SLAAPGEBREK
Toch is samen slapen niet de heilige graal: 
in veel gevallen hebben we vooral het idéé 
dat we met z’n tweeën beter slapen. Vaak 
slapen we juist slechter, blijkt uit onderzoek 
van de universiteit van Surrey. De meeste 
stellen die aan het onderzoek meededen, 
zeiden het gevoel te hebben beter te slapen 
als ze in één bed liggen, maar hun slaap 
bleek gemiddeld vijftig procent vaker te 
worden verstoord dan wanneer ze alleen 
sliepen. “De subjectieve ervaring van je 
nachtrust – hoe je geslapen denkt te 
hebben – is beter”, zegt Van de Laar. 
“Maar objectief slaap je samen slechter.” 
Raven Plücken (31) en haar verloofde 
besloten afgelopen december de nacht niet 
meer in één bed door te brengen. “Tot kort 
daarvoor had ik geen werk en kon ik het 
gesnurk van mijn vriend nog wel handelen, 
maar in november kreeg ik een nieuwe baan 
en kreeg ik werkstress. Daardoor kon ik er 
niet meer doorheen slapen. Mijn vriend  
kan er niets aan doen, maar ik werd heel 
chagrijnig van het slaapgebrek. Daarom 

‘UIT EEN ONDERZOEK BLEEK 
DAT MENSEN DIE SAMEN 

SLIEPEN 10 PROCENT MEER 
DROOMSLAAP HADDEN’

»

(niet)DELEN
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Zwetende, gespierde mannen in een ring 
die elkaar tot bloedens toe knock-out 
proberen te slaan. Muhammed Ali. Mike 
Tyson. Daar denk je misschien aan. Toch is 
boksen heus niet per se een gewelddadige 
mannensport. Om met dat laatste te 
beginnen: de Nederlandse Boksbond ziet al 
jaren dat de populariteit onder vrouwen 
toeneemt. We snappen het wel: boksen is 
een echte killer work-out. Je traint je armen, 
benen en core. (Probeer na afloop van een 
les maar eens je naam te schrijven en je zult 
merken dat je amper een pen kunt vast-
houden). Al na een paar lessen is je conditie 
verbeterd, net als je reactievermogen. Wreed 
hoeft boksen ook niet te zijn. Het draait 
vooral om balans. Door te boksen sta je niet 
alleen letterlijk steviger in je schoenen, ook 
mentaal word je weerbaarder. 

MEER ZELFVERTROUWEN
Angelina (46) ervaarde hoe haar zelfver-
trouwen verbeterde toen ze een paar jaar 
geleden de bokshandschoenen aantrok. 
Door een zware jeugd en het mantelzorgen 
voor haar moeder naast haar baan in een 
casino, belandde ze in een depressie. 
“Op een gegeven moment was ik helemaal 
geïsoleerd. Ik kwam amper buiten. In de 
supermarkt keek ik naar beneden, om maar 
geen oogcontact te maken met anderen”, 
vertelt ze. Via een vriend met een sport-
school besloot ze een bokstraining te 
volgen. “Niet omdat ik energie kwijt moest, 
want ik had juist geen puf, maar om aan 
mijn mindset te werken en weer ritme in de 
dag te krijgen. Ik ging vaak rond tien uur 
’s ochtends trainen, dan had ik een reden 
om uit bed te komen. De eerste keren voelde 
de drempel om te gaan zo hoog als de 
Berlijnse muur, maar al snel merkte ik hoe 
fijn het was om een uur lang te bewegen. 
Mijn hartslag ging omhoog en ik kon mijn 
frustratie kwijt.”
Steeds vaker lukte het Angelina om na 
afloop een praatje te maken met andere 
deelnemers. Sommigen bleken óók met 
allerlei dingen te worstelen. Die herken-
baarheid was fijn. “Gaandeweg verbeterde 
mijn zelfvertrouwen en vond ik mijn zelf-
respect terug. Ik voel me nu fitter en ik kan 
me beter concentreren. Ik ben in therapie 
gegaan, maar ook het boksen heeft zeker 
geholpen er weer bovenop te komen.”

MENTAAL 
STERKER

DOOR 
BOKSEN

Van boksen word je sterk en fit. Maar de 
sport doet ook iets voor je mind. Je krijgt 
meer zelfvertrouwen en zit lekkerder in 

je vel. Daarom wordt het ook steeds 
vaker therapeutisch ingezet.

TEKST YASMINE ESSER | BEELD GETTY IMAGES

VOOR JEZELF OPKOMEN
Sylvie (57) had alles verloren op het 
moment dat ze besloot te boksen. In een 
korte tijd overleed haar stiefvader, kreeg ze 
borstkanker en wilde haar man scheiden. 
Door haar ziekte en stukgelopen huwelijk 
nam ze ook afscheid van het bedrijf dat ze 
samen met haar ex-man had én moest ze 
verhuizen. “Op een dag werd ik wakker en 
was ik mezelf zo beu. Toen ontmoette ik 
Willem, een bokstrainer die net voor zichzelf 
was begonnen. Ik kon bij hem terecht in 
een privéstudio, want de sportschool zag ik 
niet zitten. Hij vroeg wat ik wilde, en ik zei 
dat ik weer wilde leren voelen, want ik kon 
alleen nog maar overleven.”
Willem droeg Sylvie op om klaar te gaan 
staan in de bokshouding. Hoe dat moest? 
Ze had werkelijk geen idee, ze bokste voor 
het eerst. Vervolgens liep hij naar haar toe 
en kwam hij steeds dichterbij. Te dichtbij. 
Hij liep haar bijna omver. Ze deed niets. Ze 
zette geen stap. Ze zei geen ‘stop’. Sylvie: 
“Toen zei hij: ‘Je laat het allemaal maar 

gebeuren, hè.’ En ik dacht: ja, dat klopt, ik 
ga zó over mijn grenzen heen. Het was 
meteen een eyeopener.” In de maanden 
daarna leerde ze eindelijk weer voor zichzelf 
op te komen. Bijvoorbeeld door simpelweg 
‘au’ te zeggen als iets pijn deed. Door zich 
niet meer in te houden als ze stoten mocht 
uitdelen. En als haar ogen vol met tranen 
stonden, maar ze niets zei, vroeg Willem 
waarom ze niet huilde, waarom ze zichzelf 
groot hield. “Hij stelde precies de juiste 
vragen. Ik was alleen maar bezig met over-
leven, maar nu mocht ik eindelijk loslaten.”

BOKSTHERAPIE
Dat sporten niet alleen goed is voor het 
lichaam, maar ook voor de geest, is al langer 
bekend. Uit tal van wetenschappelijke 
onderzoeken blijkt dat sporten je mentale 
gezondheid en weerbaarheid verbetert. 
Sommige wetenschappers zijn er zelfs van 
overtuigd dat voldoende beweging de beste 
preventie is tegen – een nogal uiteenlopend 
rijtje aandoeningen – depressie, stress, 
overgangsklachten, ADHD, verslaving en 
Alzheimer. Psychologen en coaches zetten 
sporten daarom steeds vaker in om de 
psychische conditie te verbeteren. 
Running- en wandeltherapie is bijvoorbeeld 
al vrij gangbaar in de gezondheidszorg. 
Wat is er anders aan boksen?
Marcel Amstelveen, oprichter en eigenaar 
van Bokstherapie, besloot te onderzoeken 
waarom boksen zo goed is voor de mentale 
gezondheid toen hij zelf de helende effecten 
ervan ontdekte. Negentien jaar geleden 
kreeg hij een burn-out. Zijn therapeut 
stuurde hem de ring in. Het werkte zo goed 
dat hij – een aantal jaar later – besloot zijn 
werk te maken van bokstherapie. Hij liet 
zich omscholen tot coach, ontwikkelde een 
eigen methodiek en richtte een praktijk op 
voor bokstherapie in Amsterdam. 
Inmiddels leidt hij ook andere coaches en 
therapeuten op tot bokstherapeut. De 
bokstherapie die Amstelveen ontwikkelde 
gaat verder dan ‘gewoon boksen’ en onder-
tussen een beetje praten. Het is een combi-
natie van praten, oefeningen, boksen en 
ervaren. Meestal coacht Marcel mensen 
individueel, maar soms ook koppels of 
families, afhankelijk van waar iemand aan 
wil werken. Hij begeleidt mensen met een 
traumatische ervaring, een burn-out of 

'Gaandeweg 
verbeterde mijn 

zelfvertrouwen en 
vond ik mijn 

zelfrespect terug’

SLA 
VAN 

AF!

voorbij (pagina 56). Tijd om de teugels wat te laten vieren? 

LEKKERE 
NAZOMER
LUCHTJES

(PAG. 54)
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Update

3x boterzacht

ZWARE WANDELING
Breng je powerwalk of work-out naar 

een hoger level met deze gewichtjes aan 
je enkels of polsen. Bala bangles à ½ kg, 

set van 2 € 54,95 Debijenkorf.nl

Na een zomer vol zon- en stranddagen kan je 
huid wel wat extra’s gebruiken. Deze body butters 
hydrateren en zorgen voor een superzachte huid.

1. Smoothing Body Butter Coconut, Petal Fresh
€ 6,99 (237 ml) 2. Almond Milk Body Butter, 
The Body Shop € 17 (200 ml) 3. Nimbu Body Butter, 
Pestle & Mortar € 36 (200 ml)

Lunch to go, Janine Jansen € 18,99 
(Uitgeverij Luitingh-Sijthoff)
60 recepten voor een gezonde, 
duurzame én snelle meeneemlunch, 
aangevuld met handige tips over het 
verwerken van restjes en hoe je je 
lunch het handigst kunt meenemen.

Treinreizen in Europa, Lonely Planet 
€ 26,99 (Unieboek Het Spectrum)
Met de trein reizen is hip, hot en 
duurzaam. Deze gids helpt je met het 
plannen van de mooiste treinvakanties.

De wielershirts van Dare 2b zijn voorzien van toffe prints, 
gemaakt van een vochtafdrijvende stof, en hebben 3 zakjes 
op de rug om bijvoorbeeld sportvoeding in mee te nemen. 

Praktisch én je steelt de show op je fiets. Win-win! 
€ 40 Dare2b.com

OP DE TRAPPERSTipTop

CHECK DEZE NIEUWE BOEKEN
▼ ▼

➊ ❷ ➌
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DAAR KUN JE 
CHOCOLA VAN MAKEN
Met de chocolademengsels van 
ChoQola maak je je eigen pralines, 
truffels of chocoladefondue. Maar 
dan zuivel-, gluten- en sojavrij, 
en zonder geraffineerde suikers, 
additieven en andere chemische 
toevoegingen. De chocolade is 
honderd procent natuurlijk en 
gemaakt met een basis van noten 
en kokosolie. Er zijn verschillende 
smaken verkrijgbaar. Smelt het 
mengsel au bain-marie en giet 
het in de ChoQola-vormpjes om 
er homemade bonbons van te 
maken. Ook lekker met fijngehakte 
nootjes erin. Zet vervolgens een 
uurtje in de vriezer en klaar! Of 
gebruik de gesmolten chocolade 
als dip voor bijvoorbeeld verse 
aardbeien. Vanaf € 19,90 (220 g) 
Myfoodmykingdom.com

Vegan met sterren
De Nieuwe Winkel
Dit restaurant in Nijmegen kreeg enkele 
maanden geleden zijn tweede Michelinster 
en is daarmee het eerste veganistische 
restaurant met dit aantal sterren. Je hebt 
keuze uit een drie-, zes- of negengangen-
menu, gevuld met de lekkerste plantaardige 
seizoensgroentengerechten. Die kunnen 
snel veranderen, want het restaurant 
werkt ook met micro-seizoenen die soms 
maar enkele dagen duren, zoals bij jonge 
scheuten, zacht blad en bloemen. Wees 
wel op tijd: het schijnt dat ze dit jaar al 
helemaal vol zitten. Je kunt dus pas voor 
2023 een plekje reserveren. 
Gebroeders van Limburgplein 7, 
6511 BW Nijmegen

HOTSPOT
Met jouw initialen of naam - of die 

van je partner of kinderen  - 
op je ketting geef je je outfit

een persoonlijke twist. 
De kettinkjes van KAYA 

kun je zelf samen-
stellen met zo
veel kubussen
als je wilt. 

Vanaf
€ 29,90

Kayasieraden.nl

Eetlepeltje
vezels

Vezels zijn onmisbaar voor een gezonde darm-
flora, maar een westers eetpatroon bevat ze vaak 
te weinig. Volgens Maag Lever Darm Stichting eten 
Nederlanders gemiddeld 15 tot 23 gram vezels 
per dag, terwijl we tussen de 30 en 40 gram 
nodig hebben. Daar heeft WholeFiber iets op 
bedacht: krokante blokjes van gedroogde witlof-
wortel. Witlofwortel, ook wel cichoreiwortel 
genoemd, bevat een hoog gehalte prebiotische 
vezels en die dragen bij aan gezonde darmen. 
Je voegt ze gemakkelijk toe aan je yoghurt met 
granola en fruit, in een salade of in de soep. 
1 tot 2 eetlepels per dag zou voldoende zijn 
om binnen 2 weken je darmgezondheid te 
verbeteren. € 19,95 (350 g) Wholefiber.nl

Tofu, Emma de Thouars € 23,99 
(Nijgh & van Ditmar)
Met (reis)verhalen en achtergrond-
informatie laat Emma zien dat tofu niet 
slechts een vleesvervanger is, maar een 
opzichzelfstaand product. Inclusief 
40 recepten: van gefrituurde tofu met 
knoflookcrispies en sticky saus tot aan 
chocolademousse van tofu.

Het grote groenteboek, Alice Hart 
€ 29,99 (Uitgeverij Terra)
Meer dan 80 eenvoudige recepten voor 
hobbykoks, waarin groenten de hoofdrol 
spelen. Met tips voor de voor bereiding, 
een overzicht van welke groenten bij 
welk seizoen horen én suggesties voor 
ingeblikte, gefermenteerde of ingevroren 
alternatieven.

▼ ▼
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Dossier

Je microbioom heeft grote 
invloed op je staat van welzijn, 
want het bepaalt hoe goed jij 
fysiek én mentaal in het leven 
staat. Voor je gezondheid is het 
dus belangrijk om je microbioom 
in topconditie te houden. 
FLEUR BAXMEIER | BEELD GETTY IMAGES

Hoe
houd je

je darmen 
gezond?

HET MICROBIOOM
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Een tot anderhalve kilo aan bacteriën, virussen, 
parasieten, schimmels en gisten... Dat klinkt een beetje 
vies en al helemaal niet als iets wat goed voor je is, 
maar dat is precies waar het microbioom uit bestaat: 
een verzameling van allerlei soorten levende micro- 
organismen. “Vroeger dachten we dat bacteriën 
alleen maar slecht waren”, zegt darmfloratherapeut en 
voedings deskundige Nienke Gottenbos. Zij is docent 
van de cursus Darmvitaal bij Sonnevelt en auteur van 
onder meer De Poepdokter. “Het klopt dat er bacteriën 
zijn waar je ziek van kunt worden, maar dat is maar een 
klein percentage. Deze ziekmakende bacteriën hebben 
bovendien alleen maar grip op je gezondheid op het 
moment dat je microbioom niet optimaal is. Normaal 
gesproken is verreweg het grootste deel van de 
bacterie soorten in je lichaam neutraal of gunstig, 
waardoor er snel korte metten gemaakt kan worden 
met een verkeerde bacterie of een parasiet.”

Invloed van generaties
Welke micro-organismen er in je maag en darmen 
zitten, is niet zo heel belangrijk. Het gaat er vooral om 
dat er veel verschillende soorten zijn, omdat de balans 
op die manier is gewaarborgd. “Het mooiste is als je 
moeder een goed microbioom heeft, want je krijgt de 
samenstelling van haar mee”, legt Gottenbos uit. “Als 
haar microbioom niet goed is, kan het zijn dat dat van 
jou ook te wensen overlaat. Of het microbioom dat je 
‘erft’ gezond is, heeft te maken met genen, maar ook 
met opvoeding en eetpatroon. Mijn oma heeft de 
hongerwinter meegemaakt, mijn moeder groeide op 
met veel witbrood, jam en siroop en ik ben een kind van 
de jaren tachtig dat veel antibioticakuren heeft gekregen. 
Zo beïnvloedt elke generatie het microbioom op zijn 
eigen manier, waarbij we zien dat het de afgelopen eeuw 
steeds iets minder ideaal is geworden. Tegelijk zijn we 
ons daar de laatste jaren veel bewuster van geworden, 
waardoor het microbioom zich weer kan herstellen.”

Contact met de buitenwereld
Wetenschappers hebben het liever niet meer over 
darmflora of darm-microbioom als synoniem, omdat 
die termen niet helemaal kloppen. Flora verwijst naar 
planten, terwijl het microbioom daar niet uit bestaat. 
Behalve over je darmen, gaat het bovendien ook over 
je maag. De laatste jaren lezen we steeds meer over het 
microbioom en dan vooral over de werking ervan. Dat 
is niet voor niets, want het wordt steeds duidelijker hoe 
belangrijk een goedwerkend microbioom eigenlijk is. 
“De binnenkant van je darm is de buitenkant van je 
lichaam”, zegt Ben Witteman, MDL-arts in ziekenhuis 
Gelderse Vallei in Ede en hoogleraar voeding en 

darmgezondheid aan de Wageningen 
University & Research. “Dat klinkt 
raar, maar je lichaam is eigenlijk een 
holle buis. Als je door je mond naar 
binnen gaat, kun je bij de anus weer 
naar buiten zonder dat je in één 
weefsel bent geweest. Pas als iets 
opgenomen wordt in de darm, komt 
het in je lichaam. De binnenkant 
van je darm is dus je contact met de 
buitenwereld, want de huid is dik. 
Daar gaat niks doorheen, maar door 
de darmwand wel.”
Je kunt er bijvoorbeeld voedings-
stoffen mee opnemen, wat belangrijk 
is om groot en sterk te worden. 
Tegelijk moeten toxische stoffen van 
buiten worden tegengehouden, want 
die wil je juist niet in je lichaam. 
Zo is het microbioom ontstaan, wat 
je eigenlijk kunt zien als een extra 
orgaan buiten ons lichaam in de 
darm. “Het microbioom speelt 
onder meer een grote rol bij de spijs-
vertering en het aanmaken van 
energie voor het gezond houden van 
de darmen zelf”, legt Witteman uit. 
“Maar het is ook heel belangrijk bij 
de regulatie van je immuunsysteem. 
Bacteriën in je darmen communiceren
met de levende organismen die samen 
je afweer vormen: hé, er is hier iets 
aan de hand wat niet helemaal klopt. 
Samen kunnen ze snel en adequaat 
reageren als er bijvoorbeeld een 
dreiging is van binnenkomende 
ziekteverwekkers en virussen. Als 
je microbioom gezond en divers is, 
doen de bacteriën goed hun werk en 
heb je minder kans op allergische 
reacties, chronische ontstekingen en 
auto-immuunziektes. Het is dus heel 
fijn en belangrijk een microbioom te 
hebben dat in een goede conditie is.”

Darmpraat
Een goedwerkend microbioom zorgt 
er niet alleen voor dat je fysiek lekker 
in je vel zit, ook je mentale staat van 
zijn vaart er wel bij. 
“De bacteriën in het microbioom zijn 
verantwoordelijk voor een groot deel 

‘VERREWEG HET 
GROOTSTE DEEL VAN 

DE BACTERIESOORTEN 
IN JE LICHAAM IS 

NEUTRAAL OF GUNSTIG’

Nienke Gottenbos over
TE SCHONE HUIZEN
“In de oertijd leefden we 
buiten in de bossen met 
overal bacteriën om ons 
heen. Dat is heel anders 
dan nu, met huizen die elke 
week worden gereinigd met 
schoonmaak middelen. 
Hoe biologisch ze zijn, 
maakt niet uit. De meeste 
middeltjes doden zowel 
de slechte als de goede 
bacteriën in huis. Daardoor 
ontstaat een karige mono-
cultuur van één of enkele 
soorten en dat is niet goed 
voor je gezondheid. Een 
oplossing hiervoor zijn 
schoonmaakmiddelen 
waar goede bacteriën aan 
zijn toegevoegd, zodat de 
slechte bacteriën minder 
kans krijgen om de over-
hand te krijgen. Daar blijkt 
je leefomgeving op vooruit 
te gaan, waardoor je zelf 
ook gezonder leeft.”

»
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van de neurotransmitters in je 
lichaam”, aldus Gottenbos. “Neuro-
transmitters zijn signaalstoffen als 
serotonine en dopamine die er onder 
meer voor zorgen dat je je kunt 
concentreren, dat je dingen kunt 
onthouden, snel kunt reageren en je 
rustig, veilig en geborgen voelt. Als 
de bacteriën in je microbioom deze 
neutotransmitters niet voldoende 
kunnen aanmaken, heeft dat niet 
alleen effect op je lichaam, maar 
ook op je gedrag en stemming. Wat 
hierbij bijzonder is, is dat het micro-
bioom daadwerkelijk met je hersenen 
communiceert. Dat klinkt gek, maar 
je brein is rechtstreeks met je darmen 
verbonden via de langste hersenzenuw
van het lichaam: de nervus vagus. 
Via die zenuw communiceren de 
darmen en de hersenen met elkaar, 
vandaar dat de darmen ook wel ‘je 
tweede brein’ worden genoemd. Die 
communicatie gaat er bijvoorbeeld 
over of je vol zit, stress ervaart, trek 
hebt of naar het toilet moet.”

Breinconnectie 
Om aan te geven hoe invloedrijk de 
connectie tussen microbioom en de 
hersenen is, vertelt Gottenbos haar 
cliënten vaak een anekdote over een 
ruzie in een Grieks restaurant. “Stel 
je eens voor dat jij bij een Grieks 
restaurant gaat eten en slaande ruzie 
krijgt met je partner. Door die ruzie 
heb je geen honger meer. Maar het 
zou kunnen dat je microbioom denkt 
dat het iets te maken heeft met het 
eten. Grieks eten wordt vanaf dat 
moment gezien als een vijand, waar-
door je de volgende keer dat je Grieks 
gaat eten, last krijgt van je maag. 
Jij denkt misschien dat je allergisch 
bent voor dit soort eten, maar in 
werkelijkheid is dat een reactie op de 
keer dat je ruzie kreeg in een Grieks 
restaurant. Zo weten we bijvoorbeeld 
dat de verbinding tussen de darmen 

en de hersenen bij mensen met het prikkelbaredarm-
syndroom vaak niet optimaal is. Ze schieten – bewust 
of onbewust – snel in de stress, wat niet zo gek is als je 
veel pijn hebt als je iets hebt gegeten. Daardoor gaan 
de darmen minder goed werken en is hun pijnbeleving 
vaak ook hoger dan bij andere mensen. Dat zijn tekenen 
dat er iets niet goed gaat in de communicatie tussen 
hersenen, darmen en het microbioom.”

Voer voor bacteriën
Het zou makkelijk zijn als we precies wisten hoe het 
ideale microbioom eruitziet, want dan heb je iets om 
naartoe te werken. Maar wat een goedwerkend micro-
bioom is, is voor iedereen anders. Een samenstelling die 
bij de een gunstig uitpakt, kan voor iemand anders juist 
ongunstig zijn en andersom. “Wat je over het algemeen 
kunt stellen, is dat je van een goedwerkend microbioom 
niet veel zou moeten merken”, aldus Gottenbos. “Dat 
betekent dat je geen last hebt van je buik of stinkende 
ontlasting en geen opgeblazen gevoel, dunne ontlasting 
of verstopping hebt. Als je microbioom op orde is,  kun 
je je ook goed concentreren, je zit lekker in je vel en hebt  
genoeg energie; je spijsvertering en immuun systeem 
doen hun werk. Natuurlijk kun je altijd een keertje 
griep of koorts krijgen, dat is iets wat bij het leven 
hoort. Maar als je de hele tijd aan het kwakkelen en 
snotteren bent, zou het kunnen dat er iets aan de hand 
is met je microbioom. Misschien heb je dan te weinig 
bacteriën of – nog veel belangrijker – niet voldoende 
verschillende soorten.” Je kunt de samenstelling van 
je microbioom zelf beïnvloeden. Regelmatig bewegen, 
goed slapen en voldoende ontspannen helpen om je 
microbioom gezond te houden, maar de meest bepalende
factor is voeding. Gottenbos: “Wat jij eet, staat ook bij 
je bacteriën op het menu. Dus als jij denkt: mijn micro-
bioom heeft behoefte aan meer bacteriën, dan moet je 
lekkere hapjes aan je bacteriën voeren zodat ze zich 
kunnen vermenigvuldigen.” Bacteriën zijn volgens haar 
erg ouderwets, want ze zijn dol op voedsel van vroeger. 

‘Het zou goed zijn als we ons 
wat meer met onze darmen en 

spijsvertering bezighouden’

Ben Witteman over
PROBIOTICA
“Er is heel dun bewijs dat 
probiotica, zoals Yakult, 
kunnen helpen bij mensen 
met het prikkelbare-
darmsyndroom. Je ziet 
soms dat diarree wat 
korter duurt, bijvoorbeeld 
vier dagen in plaats van vijf. 
Maar als je weet dat het 
microbioom anderhalve 
kilo groot is, dan snap je dat 
een klein capsuletje per 
dag niet zoveel effect zal 
hebben. De vraag is: is dat 
het waard? Probiotica 
kosten veel geld, is één dag 
minder diarree dan een 
goede reden om ernaar te 
grijpen? Ik zeg altijd: het is 
sowieso niet gevaarlijk en 
ook zeker niet slecht, 
mogelijk zelfs positief, 
dus probeer het uit en 
als het niet werkt, stop er 
dan mee.”

VAN EEN GOEDWERKEND 
MICROBIOOM MERK JE NIET VEEL

»
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‘ALS JE MICROBIOOM 
OP ORDE IS, KUN JE 

JE OOK GOED CONCENTREREN 
EN HEB JE GENOEG ENERGIE’ 

Ben Witteman over
DARMSPOELING
“Als je je darmen laat leegspoelen, voelt dat heel prettig, 
maar als jij naar de wc gaat en een dikke drol draait, ben je 
ook lekker leeg en van dat volle gevoel af. Het gevaar van 
detoxen is dat mensen denken dat het gezond is, omdat ze 
zich er zo goed bij voelen. Maar het tegendeel is waar. Als jij 
een darmspoeling neemt, spoel je ook het microbioom 
weg. Dat moet zich weer helemaal opnieuw opbouwen. 
Ik zou het daarom iedereen afraden.”  
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‘Bacteriën reageren 
vrij snel op wat 

je eet, dus binnen 
een paar uur 

oefen je al invloed uit 
op je microbioom’
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“Vergeten groentes als pastinaak, ui, prei, schorseneren, 
maar ook havermout en bonen zijn voedingsmiddelen die 
gunstige bacteriën lekker vinden”, somt ze op. “Maar ze 
zijn ook dol op vezels, en die zitten bijvoorbeeld veel in 
groenten, fruit, peulvruchten en volkoren producten. 
Hierdoor krijg je meer bacteriën. De diversiteit, dus 
meer verschillende soorten bacteriën, kun je ook 
beïnvloeden door in contact te komen met levende 
bacteriën. Dat betekent dat je gefermenteerde voeding 
gaat eten, want daar zitten veel bacteriën in: rauwe 
zuurkool, kefir, kombucha, kimchi en yoghurt.”

O jee, ik heb buikpijn
Je hoeft er geen strenge leefstijl op na te houden om je 
microbioom in conditie te houden. Als je op een normale 
manier eet,  gaat dat vanzelf. “Ik ben van de tachtig-
twintig-regel”, zegt Gottenbos. Dat houdt in dat je voor 
ongeveer tachtig procent gezonde producten eet en de 
minder gezonde voedingsmiddelen probeert te beperken 
tot maximaal twintig procent van je dieet. “Maar als je 
naar het grotere geheel kijkt, kun je stellen dat vooral 
zoetigheid, alcohol en bewerkte producten ervoor 
zorgen dat de slechte bacteriën worden gevoed. Dat 
kan leiden tot een opgeblazen gevoel, wisselende 
stemmingen, buikpijn en obstipatie. Ik eet heus weleens 
chocolade en zal mijn cliënten dat ook nooit ontzeggen, 
maar het is niet de bedoeling dat je daarna elke keer 
denkt: o jee, ik heb buikpijn. Als dat wel zo is – of na 
het eten van iets anders – raad ik aan een voedings-
dagboek bij te houden waarin je twee weken lang 
opschrijft wat je eet en drinkt. Zo zie je snel genoeg of 
je bijvoorbeeld elke keer last krijgt nadat je alcohol 
hebt gedronken, maar het kan ook zijn dat iets gezonds 
bij jou niet goed valt.” 
Wie denkt dat je met een vegetarisch of vegan eet-
patroon sowieso goed zit, heeft niet per se gelijk. “Als 
er één voedingsmiddel goed is voor je darmen, is het 
groente”, aldus Gottenbos. “Sommige veganisten en 
vegetariërs eten heel gezond, omdat hun basis bestaat 
uit voornamelijk onbewerkte groentes en bonen. Maar 
je hebt ook veel mensen die kiezen voor plantaardige 
kant-en-klaarproducten. Die zijn vaak sterk bewerkt 
en bevatten veel suiker, waardoor ze helemaal niet zo 
gezond zijn en dus ook niet goed voor je microbioom. 
Vlees is bovendien niet per definitie slecht, het hangt 
ervan af wat voor soort vlees je eet. Vleeswaren uit de 
supermarkt of een frikadel van de snackbar zijn niet te 
vergelijken met een biefstuk van een biologische koe die 
z’n hele leven gras heeft gegeten. Ga dus voor vlees dat 
zo puur mogelijk is. Eet er ook niet te veel bewerkte 

toestanden bij, maar kies zo veel 
mogelijk voor verse, vezelrijke en 
gefermenteerde producten.”

In balans blijven
Uit onderzoeken blijkt dat het micro-
bioom vanaf het vijftigste levensjaar 
in kwaliteit achteruitgaat. De vraag 
is of die ontwikkeling van nature bij 
ons hoort of wordt veroorzaakt door-
dat we niet goed voor onze darmen 
zorgen. Gottenbos: “Als jij goed voor 
je darmen blijft zorgen, denk ik niet 
dat je microbioom per se slechter 
hoeft te worden. Wel adviseer ik 
iedereen vanaf middelbare leeftijd 
extra op te letten. Eet meer vergeten 
groenten, leg de focus nog meer op 
vezels. Het risico op darmkanker 
stijgt na je vijftigste enorm. Je kunt 
je voorstellen dat de kans op zo’n 
aandoening kleiner is als jij nooit 
ergens last van hebt dan wanneer
je al jaren moeilijk naar de wc gaat 
of juist vaak last hebt van diarree.”
Is je microbioom uit balans, dan kun 
je dat zelf proberen te herstellen. 
Gottenbos: “Ik zeg altijd tegen mijn 
cliënten: je kunt elke dag opnieuw 
beginnen.” Bacteriën reageren vrij 
snel op wat je eet, dus binnen een 
paar uur oefen je al invloed uit op je 
microbioom: je kunt het goed onder-
steunen met voeding die een positieve 
uitwerking heeft, maar het dus ook 
makkelijk onderuit halen. Het is 
sowieso verstandig te kijken naar de 
oorzaak door een voedingsdagboek 
bij te houden. Maar er kan ook 
onderzoek van je ontlasting en bloed 
nodig zijn om de oorzaak te achter-
halen. Juist omdat je microbioom zo 
bepalend is voor je fysieke en mentale 
gezondheid, is het niet slim zelf te 
blijven aanrommelen. Schakel bij 
twijfel altijd de hulp in van een 
professional zodat je microbioom 
hopelijk weer snel in balans komt. 
Daar heb je niet alleen nu, maar de 
rest van je leven plezier van.” 

‘IK ZEG ALTIJD TEGEN 
MIJN CLIËNTEN: JE MAG 

ELKE DAG OPNIEUW BEGINNEN
MET DE OPBOUW 

VAN JE MICROBIOOM’

Nienke Gottenbos over
MAAGZUURREMMERS 
“Een heleboel mensen in 
Nederland slikken maag-
zuurremmers. Die zijn 
bedoeld om twee of drie 
dagen te nemen, maar veel 
mensen komen er nooit 
meer vanaf. Dat is slecht 
voor je microbioom, want 
ze – de naam zegt het al – 
remmen maagzuur af, 
maar dat zuur heb je nodig 
voor de vertering van eten. 
Als het al vroeg in de ver-
tering misgaat doordat jij 
bijvoorbeeld een Rennie 
hebt genomen, komt er 
halfverteerd voedsel in 
je darmen. Je darmen zijn 
er niet op gemaakt om dat 
te verwerken, waardoor je 
sneller een opgeblazen 
gevoel en darmklachten 
ontwikkelt. Je neemt een 
maagzuurremmer om 
klachten tegen te gaan, 
maar ze leveren ook 
klachten op. Niet omdat 
je te veel maagzuur hebt, 
maar juist door het tekort 
eraan. Gebruik ze dus zo 
kort mogelijk en ga op zoek 
naar de oorzaak van het 
brandend maagzuur.”

MET EEN KLYSMA SPOEL JE 
JE HELE MICROBIOOM WEG
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Trippen als 
therapie
Hoe doe je 
dat veilig?

APART SLAPEN

Waarom dit 
beter kan zijn 
voor je relatie
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sterker 

door 
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Aloë-verasap
Drink jezelf gezond

Aloë vera staat al eeuwenlang 
bekend om zijn geneeskrachtige 

eigenschappen. Het plantje zit vol 
vitamines, mineralen en aminozuren 

en stimuleert onder andere je 
immuunsysteem, stofwisseling, 

energiehuishouding en draagt bij 
aan een gezonde huid. Je kunt pure 

aloë-veragel uit een blad direct op je 
lichaam smeren, maar je kunt het ook 
drinken. Kant-en-klare sapjes uit de 
supermarkt zijn vaak erg bewerkt. 
Als je een plant in huis hebt, maak 
je de juice ook makkelijk zelf. Snijd 

het topje van een blad af en vang 
de gel op in een glas. Pure aloë vera 
gel is niet erg lekker, dus meng het 
bijvoorbeeld met voldoende water, 
wat verse gember en eventueel een 
theelepel honing. Of verwerk de gel 
in een smoothie. Om te profiteren 

van de gezondheidsvoordelen, zou je 
minimaal 60 ml verse aloë vera gel 

per dag moeten drinken. 
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WIE IS Pascale
Pascale Naessens is het boegbeeld  
van pure en gezonde voeding en de 
bestverkopende auteur in België.  
In 2010 bracht ze haar eerste kookboek 
uit: Mijn pure keuken. Daarna volgde  
een hele rij boeken die allemaal de non-
fictie top-10 haalden. Op 30 augustus 
verschijnt haar nieuwe boek Ik eet zo  
graag 2 - Met nog meer groente (€ 26,99 
Lannoo). Pascale heeft een eigen lijn van 
keramiek, textiel, tableware en meubels 
en creëerde een geur. Dit jaar keert ze 
terug op tv in De schaal van Pascale, 
waarin ze op zoek gaat naar de beste  
hobbykeramist. Ze woont met haar man 
Paul Jambers deels in België en Lanzarote. 
Purepascale.com
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LEEFSTIJL

Eten kan een bron van ellende zijn of juist 
van geluk; ik heb beide meegemaakt. Ooit 
voerde ik zo’n strijd met eten dat ik mezelf 
met tranen in m’n ogen in de spiegel aankeek 
en dacht: blijft dit altijd zo? Ik ben blij dat 
ik ben blijven zoeken naar oplossingen. Het 
heeft me sterker gemaakt. Vroeger was ik 
alleen maar bezig met eten en dan vooral 
met wat ik niet mocht. Nu ervaar ik vrijheid.”

Je eet volgens de 80/20-regel, toch?
“Dat moet je symbolisch zien, hoor. Veel 
mensen denken vrij zwart-wit: zo van dat 
mag wel van Pascale en dat niet. Als ik 
zoiets hoor, krimp ik gewoon ineen. Álles 
mag. Die 80-20 geeft wat houvast. Het 
geeft vooral aan dat af en toe wat ‘troep’ 
ook oké is. Voor sommigen is het misschien 
70-30, weer anderen zweren bij 60-40. Zelf 
kom ik denk ik uit bij 90-10. Het gaat om 
balans. Kijk naar wat je eet – op een dag,  
in een week, een maand en een jaar.”

Welke guilty pleasure bevat jouw  
tien procent?
“Nou ja, die heb ik dus niet. Ik voel me niet 
guilty als ik taart eet, want ik mag dat.  

Ooit hongerde ze zichzelf uit om maar af te vallen. Nu heeft de 
Belgische kookboekenauteur en keramiste Pascale Naessens (53) 

helemaal niets meer met diëten. Van natuurlijk en puur eten 
wordt ze gelukkig, weet ze. “Ik voel me vrij.” 

TEKST BELINDA FALLAUX | FOTOGRAFIE ROOS MESTDAGH, RAMON DE LLANO     

vooral olijfolie. Ook nam ik vette vis, noten 
en boter. Verder schrapte ik geraffineerde 
en ‘snelle’ koolhydraten van mijn menu, 
zoals brood, pasta, witte rijst en aardappelen. 
In plaats daarvan nam ik een extra portie 
groente. Lightproducten at ik niet meer,  
ik koos voor onbewerkte voeding. Na een 
tijdje dacht ik: ik heb veel en lekker gegeten 
én vet gebruikt, ik zal wel zijn aangekomen. 
Maar dat was niet zo. Wat een openbaring.”

Waarom ben je deze inzichten met 
anderen gaan delen?
“Ik eet nu al jaren zo en hoef nooit meer op 
de weegschaal te staan. En ik geniet. Veel 
mensen voeren een gevecht met de honger, 
net als ik toen. Maar dat verlies je áltijd. 
Diëten zien er op papier mooi uit, maar 
zadelen je op met schuldgevoelens over je 
falende wilskracht. Calorieën tellen werkt 
niet. Het antwoord zit in natuurlijke, pure 
voeding. Dat wil ik delen.”

Hoe kijk jij nu naar diëten?
“Ik haat ze. Veel beter is het om te weten 
wat voeding doet voor je lichaam. Als je dat 
snapt, wordt het ineens heel eenvoudig. 

Hoe is jouw fascinatie voor gezonde 
voeding begonnen?
“Als kind kon ik alles eten zonder aan te 
komen, maar rond mijn achttiende – toen 
mijn lichaam volwassen werd – veranderde 
mijn metabolisme. Plots kwam ik aan,  
terwijl ik hetzelfde at. Ik wilde absoluut 
niet dik worden, dus ging ik streng lijnen. 
Ook omdat ik op dat moment als model 
werkte. Ik hongerde mezelf op de klassieke 
manier uit: ik skipte alle vet, ging minder 
eten en telde calorieën. Maar het hielp niet. 
Ik hield het niet vol en verweet dat mezelf 
ook nog eens. Uit onvrede ging ik me  
verdiepen in wat voeding nou echt doet 
met je lijf. Ik las veel en volgde vooruit-
strevende voedingswetenschappers, zoals 
professor David Ludwig van Harvard en 
professor Hanno Pijl. Ik ging hen ook 
interviewen. Dat gaf me nieuwe inzichten.”

Zoals?
“Kijk, vet wordt door de klassieke  
voedingsdeskundigen ‘gedemoniseerd’. 
Maar veel vooruitstrevende wetenschappers 
zijn het daar helemaal niet mee eens. Dus  
ik begon geleidelijk meer vet te gebruiken, 

De leefstijl van… Pascale Naessens

‘Eten kan een bron  
van ellende zijn

of juist van geluk’

»
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Ik mág frieten, brood en aardappelen eten. 
De vraag is alleen: wil ik dat? Mijn lichaam 
reageert zo goed op hoe ik nu eet, dat ik 
gewoon naar een fruitontbijt verlang. Dat 
is geen straf, dat noem ik bevrijding.” 

Wat is jouw missie?
“Bekeringsdrang heb ik absoluut niet.  
Het laatste wat ik wil, is anderen overtuigen. 
Eerlijk? Het kan het me niet schelen hoe 
mensen die ik niet ken, eten. Wel hoop ik 
degenen te inspireren die zoekende zijn.  
Als op een beurs een vrouw van zestig jaar 
bij me komt en met tranen in haar ogen  
vertelt dat ze al haar hele leven tegen de 
kilo’s vecht en nu weer eet en geniet –  
ja, dat raakt me. Zelf had ik deze kennis  
ook graag gehad in de tijd dat ik aan het  
lijnen was; dan had ik niet zo veel jaren 
hoeven afzien.”

Binnenkort komt Ik eet zo graag 2 uit,  
je nieuwste boek. Waar gaat het over?
“In al mijn boeken zijn eenvoudige, gezonde 
en makkelijk te bereiden gerechten de rode 
draad. Dit boek staat vol nieuwe recepten. 
Daarnaast geef ik veel inspiratie over 
menu’s, styling en tafelaankleding. Ik hou 
van authenticiteit, ik weiger dus mijn foto’s 
in een studio te maken. Er wordt bij mij 
thuis gefotografeerd. Waar het mij vooral 
om gaat, is de lol. Voor dit boek heb ik  
een etentje voor vrienden gefotografeerd, 
inclusief de voorbereiding. Mooie momenten 
delen met vrienden en familie – daar draait 
het om voor mij.” 

Naast koken doe je veel met styling, 
maak je prachtig servies en houd je  
je onder meer bezig met tableware  
en meubels. 

Waar komt die creatieve kant vandaan?
“In ons gezin was er vroeger weinig oog 
voor schoonheid, maar ik was er wel naar 
op zoek. Als kind al legde ik het eten op 
mijn bord op de mooiste manier neer. Mijn 
moeder zei vaak: ‘Als je later groot bent, 
kun je het doen zoals jij wilt.’ Ik omring me 
nu graag met mooie dingen – door fraaie 
borden, stijlvolle meubelen en objecten en 
fijne materialen. Daar geniet ik enorm van. 
Een mooie houten lepel, een bijzonder mes 
of stoere houten plank maakt van een sleur 
als dagelijks koken een aangenaam ritueel. 
Ik wil ontsnappen aan de banaliteit van het 
leven en dat doe ik door kleine momenten 
met mooie dingen mooier te maken.”

Hoe staat het met je werk-privébalans? 
“Die moet ik in de gaten houden. Achter 
mijn draaischijf kom ik dan wel tot rust, 
maar ik realiseerde me op een gegeven 
moment dat ik als keramiste opnieuw van 
mijn hobby mijn werk had gemaakt. Net  
als met het koken. Weekend heb ik niet,  
ik werk altijd. Ik kan goed lang doorgaan, 
zelfs maanden aan een stuk. In het najaar 

‘Bekeringsdrang heb 
ik absoluut niet. Het 

laatste wat ik wil,  
is anderen overtuigen’
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LEEFSTIJL

  

neem ik vrij. Van eind september tot januari, 
februari. Dan is er tijd voor Paul en mij samen
en gaan we reizen. Vroeger plande ik in die 
periode nog weleens een lezing of een event 
in, maar daar ben ik nu strenger in.”

Hoe belangrijk zijn vrienden voor je?
“Heel belangrijk. Veel van mijn vrienden 
ken ik al heel lang en ze zijn bijna belangrijker
dan familie. Voor mij zijn ze een soort 
verzekering voor de toekomst. Ze zijn er 
altijd geweest en zullen er altijd zijn. 
Dat geeft me een enorme gemoedsrust.”

Je bent al dertig jaar samen met Paul. 
Wat betekent de liefde voor jou?
“Ik heb altijd geloofd dat ik mijn grote 
liefde zou tegenkomen en dat is inderdaad 
gebeurd. Veel mensen denken op een 
gegeven moment: het gras is groener bij 
de buren. Ik heb me voorgenomen om van 
mijn relatie het beste, leukste en tofste 
huwelijk te maken dat er is. Paul is een 
fijne, intelligente man met humor met wie 
ik op dezelfde golflengte zit. Hij houdt 
ook van het esthetische.”

Wat zie je in de spiegel?
“Ik kijk al 53 jaar naar hetzelfde gezicht, 
dus of dat mooi of lelijk is? Ik zie dat niet 
meer. Wel weet ik dat ik goed in m’n vel 
zit, al heb ik ook regelmatig mijn twijfels. 
Uitstraling vind ik belangrijk. Dat gaat 
over het hele plaatje: goede huidverzorging, 
leuke kleding, goed verzorgde haren, een 
make-upje als ik naar buiten ga. Qua huid-
verzorging varieer ik mijn routine, net zoals 
ik gevarieerd eet. Op dit moment smeer ik 
vitamine C, straks weer wat anders.”

Ben je nog bezig met slank zijn?
“Dat is niet meer nodig. Ik eet gezond, 
natuurlijk en lekker en slank zijn volgt 
vanzelf. Van het jojo-effect heb ik totaal 
geen last meer, mijn lichaam is stabiel. 
Op de weegschaal sta ik hooguit drie keer 
per jaar.”

Wat is jouw levensmotto?
“Blijf trouw aan jezelf en durf beslissingen 
te nemen. Daar is moed voor nodig. 
Niemand komt aan je deur kloppen om iets 
voor je te doen, zo werkt het niet. Je moet 

“Dat varieert per periode. 
Soms doe ik een mix van 

wandelen, yoga, meditatie 
en joggen, soms doe ik niets. 
Maar ik herpak me wel altijd, 

mijn lichaam toont me de 
weg. Als ik niet beweeg, voel 
ik dat mijn lijf stram wordt.”

SPORT -
DAGBOEK

Spaghetti van venkel 
met kaassaus
2-3 dinerporties | sojavrij

BEREIDINGSTIJD 50 minuten  
BAKTIJD 15 minuten

INGREDIËNTEN 2 of 3 venkelknollen 
• 8 zongedroogde tomaatjes • 
2 knoflookteentjes • 150 ml room 
• 50 g gemalen parmezaan

BEREIDING Snijd de venkel in dunne 
reepjes en houd wat groen apart voor de 
afwerking. Hak de knoflook fijn. • Stoof ze 
samen in flink wat olijfolie met een flinke 
scheut water. Kruid met peper en zout. 
Zet het deksel op de pan en laat stoven 
tot de venkel helemaal gaar is. Roer en 
check regelmatig. • Snijd de tomaten-
partjes doormidden en laat ze de laatste 
minuten meestoven. • Als de venkel gaar 
is, voeg je de room en driekwart van de 
kaas toe. Roer die er goed doorheen. • 
Serveer en strooi de rest van de kaas 
over de groenten. Werk af met het groen 
van de venkelknollen.

»

EXCLUSIEVE VOORPUBLICATIE
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bij jezelf blijven en goede keuzes maken. 
Dat is niet altijd makkelijk. Jaren terug 
gaf ik een tv-klus op om me in voeding te 
verdiepen en aan mijn boeken te werken. 
Dat stuitte op onbegrip. Toen ik voor Paul 
koos, was een groot deel van mijn intieme 
kring daar vanwege ons leeftijdsverschil 
tegen. Ook toen ik met keramiek begon, 
begreep niet iedereen dat. Voor mij waren 
het de goede keuzes en ik pluk er nu de 
vruchten van. Ik heb me altijd afgevraagd: 
wat maakt mij écht gelukkig? Dat vraagt 
om een eerlijke confrontatie met jezelf. 
Maar ik ben daardoor wel dichter bij 
mezelf gekomen en dat is een grote bron 
van geluk.”

Vandaar de naam Puur voor alles 
wat je doet.
“Ik vind dat nog steeds een mooie term, 
en niet alleen als het gaat om eten. Puur 

slaat voor mij op het hele leven. Op trouw 
blijven aan jezelf, op hoe je omgaat met 
mensen, met je partner… 
Ik denk dat social media wat dat betreft 
niet veel goeds hebben gebracht. We kijken 
te veel naar anderen, terwijl je meer naar 
binnen moet gaan, naar je eigen kern.”  

Heb je nog dromen?
“Ik heb nooit dromen of doelen gehad. 
Het enige wat ik wilde, is gelukkig zijn in 
dit leven. Ik ben een laatbloeier, wist niet 
waar mijn talenten lagen. Nu heb ik een 
goed leven. Niet dat ik nooit ongelukkig 
ben – ik kan soms zelfs díép ongelukkig 
zijn. Bonjour tristesse, denk ik dan. 
Ongelukkig zijn heeft ook iets moois. 
En het wordt altijd weer beter. Gelukkig 
zijn betekent niet dat ik altijd op een roze 
wolk zit. Tevreden zijn met wat er is, 
kunnen lachen en genieten – dát is geluk.” °

‘Ik heb me altijd 
afgevraagd: wat maakt 

mij écht gelukkig?’

Ontbijt
“Fruit is voor mij het lekkerste 
ontbijt. Er is volgens mij geen 

beter en voedzamer ontbijt om 
de dag mee te starten. Ik kies voor 

een gevarieerd fruitontbijt met 
volle yoghurt en zaden. Lekkerder 
en gezonder dan een brood en het 

verzadigt meer.”

Lunch
“’s Middags trek ik de koelkast 

open. Met alle restjes groenten en 
verse kruiden maak ik een snelle 

en lekkere lunch. Ik roerbak de 
groenten en voeg er feta, linzen of 

quinoa aan toe. Het geheim van 
gezond en snel koken? Zorg 

ervoor dat je altijd wat voorraad 
in de koelkast hebt liggen.”

Avond
“Voor het avondeten maak ik 

vaker een gerecht met vis of vlees. 
Dat kunnen alle gerechten uit mijn 
boeken zijn. Als ik geen zin heb om 
te koken, maak ik iets klaar uit het 
hoofdstuk Geen zin om te koken.”

Tussendoor
“Ik eet weinig of niets tussendoor. 

Het idee dat je verdeeld over de 
dag meerdere kleine hapjes moet 

eten, is gebaseerd op weinig 
wetenschap. Het omgekeerde 
is waar. Als ik echt honger heb, 

neem ik noten met eventueel wat 
gedroogde abrikozen.”

EET-
DAGBOEK

Ik eet zo graag 2 – Met nog meer groenten€ 26,99 (Lannoo), verkrijgbaar vanaf 
30 augustus



De leukste all-in herfstvakantie!
Ben jij toe aan een onbezorgde herfstvakantie? Vier de herfst all-in bij All-in Family 
Resort Preston Palace. Onbeperkt genieten van eten & drinken, unieke faciliteiten 
en ruime keuze in á la carte restaurants. Test de attracties van Boardwalk kermis, 

plons in Riviera zwemparadijs of laat je betoveren door de magic show.  
Volop entertainment voor het hele gezin. Allemaal all-in!

Laan van Iserlohn • 7607 PT Almelo • 0546 542 121 • info@prestonpalace.nl

Boek vandaag nog op prestonpalace.nl/herfst

50
Kids t/m 17 jaar

KORTING

%
NIEUW!
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Soms 
is het zo lekker: 

een zak chips tot op de 
bodem leegeten. Voor één 

keer niet erg, maar structureel 
te veel zout binnenkrijgen kan 

leiden tot onder meer hart- 
en vaatziekten en nierfalen. 

Hoe riant strooi jij met 
het zoutvaatje?

TEKST MARION VAN ES | 

BEELD GETTY IMAGES

Eet jijEet jijzout?te veel
 DOE DE TEST!
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TEST

1. Hoeveel zout denk je dat je 
per dag mag dag hebben?
A) 1 eetlepel
B)  ½ eetlepel
C)  1 theelepel
D) ½ theelepel
  
2. Welk soort zout gebruik jij 
het meest?
A)  Gewoon keuken- of tafelzout
B)  Zeezout
C)   Himalayazout of  

Keltisch zout
D)  Mineraalzout, zoals lo-salt
 
3. Hoe vaak eet je chips of 
andere zoutjes? 
A)   Minstens eens per week  

en vaak gaat de zak in  
één keer leeg

B)  Elk weekend een klein bakje
C)   Af en toe, maar ik heb het 

niet standaard in huis
D)  Zelden tot nooit
 
4. Je gaat een film kijken. 
Welke snack komt op tafel?
A)   Toastjes met gerookte zalm 

of ham en blokjes kaas
B)  Chips of zoute popcorn 
C)  Koekjes of chocola
D)   Ongezouten noten en 

snoepgroente
  
5. Hoe bereid je meestal  
je avondeten?
A)   Ik bestel vaak bij afhaal-

restaurants of maak een 
magnetronmaaltijd klaar

B)   Ik kook meestal zelf, maar ga 
daarbij wel voor makkelijk: 
kruidenmixen of saus uit 
een pot en in het weekend 
vaak pizza of patat

C)   Ik kook meestal vers, maar 
gebruik ook hier en daar  
een potje, pakje of zakje

D)   Ik kook vrijwel altijd met verse 
producten en kruiden

 

6. Waarmee maak je tijdens 
het koken een te flauwe 
maaltijd op smaak?
A)   Zout, maggi, ketjap, sojasaus 

of sambal
B)  Zout en peper
C)  Een mix van zout en kruiden
D)   Knoflook, ui, gember, chili-

peper en verse kruiden
 
7. Wat drink je bij de 
maaltijd?
A)  Melk
B)  (Light) frisdrank
C)  Wijn of thee
D)  Water
  
8. Hoe vaak eet je brood?
A)   Bij het ontbijt en de lunch, 

tussendoor een cracker en 
vaak bij het avondeten of de 
borrel nog wat stokbrood

B)  Bij het ontbijt en de lunch
C)  Bij het ontbijt of de lunch 
D)   Ik eet nauwelijks tot  

geen brood
 
9. Welke kaas is je favoriet?
A)  Feta 
B)  Gewone kaas, jong of oud
C)  Mozzarella
D)  Geen of zoutarme kaas
 
10. Wat eet je het liefst in  
een restaurant?
A)  Sushi 
B)  Italiaans: pizza of pasta
C)  Biefstuk met friet
D)  Salade 
 
11. Op je werk heeft iemand 
een zak drop meegenomen. 
Jij…
A)   … eet samen met je collega’s 

de hele zak leeg. Morgen 
neem je wel een nieuwe mee

B)   … probeert je in te houden, 
maar neemt ongemerkt 
toch het ene na het andere 
dropje – gelukkig gebeurt dit 
niet elke dag

C)   … snoept een paar dropjes, 
maar laat het daarbij

D)   … laat de zak aan je 
voorbijgaan

12. Soep is een makkelijke 
maaltijd die bijna iedereen 
lekker vindt. Hoe maak  
jij het?
A)  Gewoon uit een zak of blik
B)   Met minimaal  

2 bouillon blokjes
C)   Met een (zoutarm) 

bouillonblokje 
D)   Met zelfgetrokken bouillon 

en veel verse kruiden
  
13. Wat zet je zelf het liefst 
op tafel?
A)  Rookworst of een gehaktbal
B)  Biefstuk of zalmfilet
C)  Kipfilet of witvis
D)  Tofu
 
14. Hoe maak jij je  
groenten klaar?
A)   Ik kook in zout en voeg daar-

naast nog een sausje toe
B)   Tijdens het koken of roer-

bakken gebruik ik standaard 
zout, bouillon of een kant-
en-klare kruidenmix

C)   Ik voeg een klein beetje zout 
of bouillon toe, maar alleen 
als het zonder niet lekker 
genoeg is

D)   Ik gebruik geen zout, alleen 
verse kruiden en andere 
smaakmakers, zoals ui  
en knoflook

  
15. Welk sausje gebruik je  
het meest?
A)  Mosterd of sambal
B)  Ketchup
C)  Mayonaise
D)  Ik eet vrijwel nooit sausjes

16. Op een verjaardag kun je 
kiezen uit allerlei lekkers. 
Wat neem je?
A)  Appelkruimelvlaai
B)  Tompoes
C)  Chocoladecake
D)  Niets
 
17. Wat staat er bij jou  
standaard op tafel?
A)  Ketjap, maggi, sambal of jus
B)  Zout en peper
C)  Een zoutarme kruidenmix
D)   Niets, het eten dat ik serveer 

is goed zoals het is
 
18. Je bent uit eten met 
vrienden en iedereen klaagt 
erover dat de maaltijd te 
zout is. Jij…
A)   … snapt niet waar ze het over 

hebben: je hebt er zelfs nog 
wat zout bij gedaan

B)   … hebt heerlijk gegeten:  
je houdt wel van lekker zout

C)   … proeft ook wel dat het  
aan de zoute kant is, maar 
een keertje is toch geen  
probleem? Je vraagt snel 
om een karafje water

D)   … bent zelf de grootste  
klager: hoe durft de kok, het 
hele gerecht is verpest!

 

CHECK JE UITSLAG 
EN DE TOELICHTING  
OP DE VOLGENDE 
PAGINA ››
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1. Het Voedingscentrum  
adviseert per dag niet meer 
dan 6 gram zout te eten.  
Dat komt neer op ongeveer  
1 theelepel. 85 procent van  
de Nederlanders gaat hier 
dagelijks overheen. In Mijn  
Eetmeter van het Voedings-
centrum kun je bijhouden  
hoe het er bij jou voorstaat.

2. Alle zouten zijn in feite even 
slecht, alleen bevatten zee- en 
Himalayazout en Keltisch zout 
iets meer mineralen, zoals  
magnesium en calcium. In 
mineraal- of dieetzout is het 
natrium grotendeels vervangen 
door kalium, wat een gunstig 
effect kan hebben op je bloed-
druk. Dit is alleen niet geschikt 
voor mensen met een kalium-
arm dieet, zoals nierpatiënten.

3. 100 gram chips (gemiddeld 
bijna een halve zak) bevat 
ongeveer 1 gram zout, maar het 
verschilt sterk per soort. Check 
daarom altijd even het etiket. 
Probeer chips ook eens wat 
vaker te vervangen door  
zoutloze snacks, zoals noten.

4. Bij zout denken we snel  
aan chips en popcorn, maar 
gerookte zalm, olijven en  
sommige soorten vlees en  
kaas bevatten nog veel meer 
zout – nog los van de toastjes 
die je belegt.

5. Kant-en-klaarmaaltijden, 
kruidenmixen, potjes, pakjes en 
zakjes bevatten vaak gevaarlijk 
veel zout, net als afhaal-
maaltijden en diepvriespizza’s. 
Hoe verser je kookt, hoe beter 
je zicht houdt op hoeveel zout 
je aan je maaltijd toevoegt.

6. Zout is een makkelijke 
smaakversterker, maar je kunt 
veel gerechten ook prima  
op smaak brengen met ui,  
knoflook, gember, citroensap, 
chilipeper en gedroogde of 
verse kruiden, zoals peterselie, 
rozemarijn en koriander.

7. In melk zit van nature zout, 
zo’n 0,2 gram per glas. Ook  
aan frisdranken, zowel light als 
gewoon, is zout toegevoegd  
en zelfs in thee en wijn zit een 
beetje zout. Drink je veel fris of 
zuivel, houd er dan rekening 
mee dat ook dit meetelt voor  
je zoutinname.

8. Een snee bruin brood bevat 
ongeveer 0,4 gram zout. Daar-
naast is het beleg, zoals kaas en 
vleeswaren vaak erg zout. Als je 
veel boterhammen eet, zit je 
dus al snel boven de norm.  
Probeer dus minimaal één 
maaltijd per dag iets te eten 
zonder zout, zoals yoghurt  
met vers fruit en noten, of kies 
voor zoutarm brood beleg  
als avocado, pindakaas  
of hüttenkäse. 

9. Kaas bevat veel zout, omdat 
het wordt gerijpt in een zoutbad. 
Wel is de ene soort zoutarmer 
dan de andere: mozzarella 
bevat van nature weinig zout en 
verse geitenkaas telt de helft 
minder zout dan die uit een 
pakje. Voor op brood is hütten-
käse een zoutarm alternatief.

10. Hoewel restaurants goed 
bezig zijn om minder zout te 
gebruiken, komt het nog regel-
matig voor dat buiten de deur 
eten garant staat voor veel 
dorst naderhand. Vooral sushi 
is vaak schrikbarend zout.  
Wil je dit voorkomen, vraag dan  
bijvoorbeeld of de friet zout-
loos geserveerd kan worden,  
of de saus apart.

11. Drop is een van de zoutste 
producten die er bestaan. En 
hoe gek het ook klinkt: in zoete 
drop zit vaak zelfs nog meer 
zout dan in de zoute variant. 
Volgens onderzoek zouden  
20 dropjes per dag zorgen voor 
een stijging van de bloeddruk. 
Voor mensen die kwetsbaarder 
zijn, gebeurt dit al bij nog minder 
dropjes. Het advies is dus om in 
elk geval niet meer dan 5 dropjes 
per dag te eten.

12. Versgemaakte soep is 
gezond, maar vaak ook erg 
zout. Een kom tomatensoep 
bevat vaak wel 2 gram, en vaak 
eet je er ook nog soep balletjes, 
brood of soepstengels bij waar 
ook zout in zit. Het beste kun je 
zout zo veel mogelijk vervangen 
door verse kruiden en zelf-
getrokken fond.

13. Bewerkt vlees en vlees-
waren bevatten veel zout. 
Onbewerkt vlees, zoals biefstuk 
en kip, maar ook zalm en witvis, 
bevatten van nature weinig 
zout, en tofu vrijwel helemaal 
niets. Gebruik je een kruiden-
mix of marinade met zout, dan 
doe je dit effect echter weer 
teniet. En vegetarisch eten  
is niet altijd beter, want de 
meeste vleesvervangers  
bevatten ook te veel zout.

14. Veel mensen vinden  
groente niet lekker zonder  
de toevoeging van veel zout, 
kruiden mixen of sausjes. Dit 
terwijl je het ook makkelijk op 
smaak kunt brengen met ui, 
knoflook en verse kruiden bij-
voorbeeld. Op Nierstichting.nl/
kruidenwijzer vind je welke  
kruiden bij welke groentes  
passen. Let er ook op dat als  
je groente uit blik of de diep-
vries neemt, er soms al zout 
aan toegevoegd is.

15. In kant-en-klare sausjes zit 
vaak veel zout, in 1 theelepeltje 
mosterd of sambal zelfs al 0,2 
gram. Van veel merken zijn ook 
natriumarme varianten te koop.

  
GOOD TO KNOW

HOE SCOOR JIJ?
Antwoord A: 0 punten
Antwoord B: 1 punt
Antwoord C: 2 punten
Antwoord D: 3 punten
Tel alle punten bij elkaar op  
en bereken het totaal.

››



  

SEPTEMBER 2022 | SANTÉ | 25   

TEST

16. Ook in koek en gebakjes  
zit vaak veel zout, al proef je  
dit vaak niet doordat de suiker  
overheerst. In een punt appel
kruimelvlaai zit zelfs 0,8 gram 
zout, vergelijkbaar met een 
bakje paprikachips.

17. Door een smaakmaker  
met zout standaard op tafel  
te zetten, kom je sneller in de 
verleiding om extra zout toe te 
voegen – soms zelfs voordat  
je hebt geproefd. Als je toch 
iets wilt toevoegen, kies dan 
voor een zoutarme of een 
zoutloze kruidenmix. Zo’n mix 
kun je bijvoorbeeld ook zelf 
maken met je favoriete 
gedroogde kruiden.

18. Merk je dat mensen om je 
heen gerechten te zout vinden, 
terwijl jij niets geks proeft? Dan 
is dit waarschijnlijk een teken 
dat je aan te veel zout gewend 
bent. Je kunt proberen lang
zaam iets te minderen, door 
steeds een beetje minder  
te gebruiken.

0 tot 13 punten
Je bent gek op lekker eten en 
dan met name alles wat hartig 
is. Maat houden is daarbij niet  
je sterkste kant. Maaltijden vind 
je al snel te flauw, waardoor je 
scheutig bent met het toe
voegen van zout of andere 
smaakmakers. Waarschijnlijk  
zit je ver boven de dagelijkse 
norm van 6 gram zout per dag. 
Probeer eens of je toch een 
beetje kunt minderen, dat zal  
je gezondheid zeker ten goede 
komen. Ook als je nu nog  
nergens last van hebt…

14 tot 27 punten
Koekjes en chocola kun je  
makkelijker laten staan dan een 
zak chips of versbereide sushi. 
En omdat je een druk leven 
leidt, gaat er ook iets te vaak 
een diepvriespizza in de oven 
of potje saus door de pasta. De 
kans is groot dat je hierdoor, net 
als de meeste Nederlanders, 
boven de aanbevolen hoeveel
heid zout zit. Gelukkig ben je je 
hier wel van bewust en probeer 
je, waar mogelijk, te minderen.

28 tot 41 punten
Je weet goed hoe ongezond 
zout is en daarom probeer je 
altijd naar alternatieven te  
zoeken. Je kookt meestal met 
verse producten en kruiden en 
slaagt er als keukenprinses 
prima in om een lekkere  
maaltijd op tafel te toveren 
zonder naar het zoutvaatje te 
grijpen. Grote kans dat je aan 
de goede kant van de norm zit. 
Ga zo door!

42 tot 54 punten
Gezond eten staat boven aan 
je prioriteitenlijstje en daarom 
ben je dagelijks bezig om een 
teveel aan suiker, vet en zout  
te voorkomen. Daarin ben je 
soms wat extreem: genieten 
mag op zijn tijd ook best!  
Over je zoutinname hoef je  
je daarentegen niet druk  
te maken, dat zit wel goed.  
Waarschijnlijk kunnen veel 
mensen wat van je leren.

 
Een van de zoutste producten die er bestaan? 
Drop! En hoe gek het ook klinkt: in zoete drop  

zit vaak zelfs meer zout dan in zoute drop 

DE UITSLAG! JOUW SCORE

››
Zout is een  
makkelijke  

smaakversterker, 
maar je kunt veel 

gerechten ook prima 
op smaak brengen 

met ui, knoflook,  
gember, citroensap, 

chilipeper en 
kruiden  
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Manon Wouters: “Uit onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig ’s avonds laat eten, 
ongezonder leven en vaker overgewicht hebben. Het is niet het tijdstip, maar het feit dat 
je in de avond vaak ongezonder eet, wat voor overgewicht zorgt. Veel mensen hebben het 
onderzoek verkeerd geïnterpreteerd en denken dat calorieën dubbel tellen als je ’s avonds 
eet, maar dat is niet zo. Een calorie is een calorie. Je komt pas aan in gewicht wanneer je 
gedurende een dag meer calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt.” 
 
INVLOED OP JE LICHAAM
“Over het algemeen eten mensen later op de avond ongezonder. Als je op de bank zit en 
zin hebt om wat te knabbelen, is een toastje of chips een makkelijke keuze. Bovendien 
zijn we ’s avonds minder goed in staat om gezonde keuzes te maken, omdat ons brein dan 
vermoeid is van alle keuzes die je overdag hebt gemaakt. ’s Avonds snacken is vaak een 
gewoonte. Wanneer je op de bank voor de tv zit, geeft je brein vanzelf een seintje: het is 
tijd voor iets lekkers. Vlak voor het slapengaan een zware maaltijd eten, is niet aan te 
raden. Tijdens het slapen komt je lichaam in een soort ruststand terecht en kost het veel 
moeite om een grote maaltijd te verteren. Eten kan onverteerd in je darmen blijven  
zitten, waardoor je darmklachten krijgt en je slaap verstoord raakt. Eet je laatste grote 
maaltijd daarom het liefst minimaal drie uur voor bedtijd. Een lichte snack is geen  
probleem, want met een lege maag naar bed kan je nachtrust ook verstoren.” 
 
MAAK EEN EETWISSEL
“Je kunt de gewoonte om in de avond ongezond te snacken doorbreken, maar dat is best 
lastig. In plaats van helemaal te stoppen met snacken, kun je een ongezond product  
ook vervangen door iets gezonds. Bij gezonde snacks moet je denken aan tomaatjes,  
een cracker met mager beleg of een schaaltje yoghurt met wat fruit, maar ook een  
handjevol noten of chocola met meer dan 70 procent cacao. Wat ook helpt, is de bekende 
als-dan-methode. Bijvoorbeeld: als ik ’s avonds op de bank zit en ik heb zin in een zak 
chips, dan neem ik een schaaltje kwark. Maak hem specifiek en prent het je goed in, 
want dat maakt het makkelijker om jezelf een gezonde gewoonte aan te leren. Kies eerst 
voor één eetwissel en breid pas uit wanneer je die onder controle hebt. Maak het jezelf  
makkelijker door ongezonde snacks niet in huis te halen óf helemaal achter in een kast of 
achter in de kelder te leggen. Leg gezondere producten juist in het zicht: vooraan in de 
koelkast of in een fruitschaal op tafel.” 

HOE ONGEZOND IS HET OM  
’S AVONDS LAAT NOG TE ETEN?

Manon Wouters is voedings-
deskundige en helpt mensen door 
middel van online coaching bij het 
behalen van hun gezonde doelen. 
Meer weten? Kijk op Manons.fit 
of op haar Instagram-kanaal  
@manonsfoodfacts, waar ze  
handige tips deelt. 
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WiN
Elk nummer geeft Santé 
prijzen weg. Kans maken? 
Ga snel naar SANTE.NL
en vul het winformulier in. 
Veel geluk!

LICHTBLAUWE RUGZAK 
VAN KLINGEL

REGATTA DAMESJACK 
BAYARMAQUINYO® DRAADLOZE 

STEELSTOFZUIGER 

GIFTSET VAN 
SABON

JE KUNT MEEDOEN TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2022.

Heb je net alles stofvrij, komt er bij het legen van je stofzuiger 
een hele wolk vrij. Niet met de Swirl® Quinyo®. Naast een 
goede zuigkracht heeft deze namelijk een zelfsluitende zak. 
Hij is makkelijk om te bouwen naar een handstofzuiger en de 
batterij is vervangbaar. Swirl.nl 

5x
T.W.V.

€ 81

6x
T.W.V.

€ 65,65

1x
T.W.V.

€ 449

REGATTA DAMESJACK 3x
T.W.V.

€ 100

Alles bij de hand 
met deze sportieve 
lichtblauwe rugzak 
van Klingel. Hij is op 
2 manieren te dragen 
en met al je outfits 
te combineren. 
De rugtas heeft een 
ritssluiting, verstelbare 
schouderriemen en 
een vak aan binnen- 
en buitenkant.
Klingel.nl 

Je in een onooglijk 
regenpak hijsen is 
nu verleden tijd. Dit 
gestreepte jack van 
Regatta is waterdicht, 
vrouwelijk en ademend. 
En dat is prettig als je 
veel in beweging bent. 
Handig zijn de 2 zakken 
met drukknoop en de 
binnenzak waarin je alles 
veilig opbergt. Capuchon 
en manchetten zijn 
verstelbaar. Regatta.com

Dompel je onder in luxe met deze fijne verzorgingsproducten 
van Sabon. In deze set zitten de geuren patchoeli-lavendel-
vanille en green rose. Met een doucheolie, bruisbal, body-
lotion en een kamergeur zit jij voorlopig wel goed. Helemaal 
mooi: Sabon gebruikt alleen ingrediënten van de hoogste 
kwaliteit. Sabon.nl
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Huisarts Tamara de Weijer (41) 
had jaren last van een prikkelbare 

darm en was altijd moe. Door 
gezonder te leven, viel ze 15 kilo af 
en is ze van bijna al haar klachten 
af. Die ervaring gunt ze iedereen. 

Met leefstijlprogramma’s, 
tv-optredens en boeken verleidt ze 
mensen graag tot gezond gedrag. 

Tamara schreef onder andere
Het leefstijlboek; eet, beweeg, 

slaap & ontspan beter 
(Kosmos Uitgevers). 

Vasten?
Kies de vorm 
die bij je past

Je hoort het vaak in de wandelgangen, 
mensen die praten over vasten. 16-8, 5-2. 
Sommigen zweren erbij, anderen zeggen 
dat het slecht is voor je gezondheid. Hoe zit 
het nou? Vasten betekent dat je tijdelijk 
geen voedsel eet. Bijvoorbeeld 16 van de 
24 uur (16-8) uur, of 2 van de 7 dagen (5-2). 
Die andere 8 uur of 5 dagen eet je wél. 
Af en toe vasten is vooral voordelig voor je 
hart- en bloedvaten en de regulatie van het 
hormoon insuline. Na het vasten ben je weer 
gevoeliger voor insuline en hoeft je lichaam 
er minder van aan te maken. Dat is gunstig. 
Vasten zorgt er ook voor dat je vetten 
verbrandt in plaats van suikers.  

Alleen maar groenten
Als ik een tijdje uit de band ben gesprongen 
– ik heb een enorme liefde voor chips en 
borrelnoten – ga ik vaak een paar dagen 
achter elkaar ‘groentevasten’. Ik eet dan 
alleen maar groenten en groentesoep. 
Bijvoorbeeld paprika, wortel, komkommer 
of tomaatjes en lekkere zelfgemaakt soepen 
en salades. Groenten bevatten veel vezels 
en hebben een lage glycemische index. 
Dat laatste betekent dat ze geen hoge 
suikerpiek veroorzaken en dat er maar 

weinig insuline nodig is om dat piekje te 
verwerken. Groentevasten helpt mij altijd 
om weer even op de rit te komen, om een 
minder gezond patroon te doorbreken.  

Helderder
Kies vooral wat bij je past. Ik heb een tijd 
volgens het 16-8 principe gevast, maar dit 
werkte niet zo lekker bij mij. Ik sloeg dan 
namelijk mijn ontbijt over en miste toch 
iets. Bovendien had het niet zo veel effect. 
Een paar dagen groentevasten heeft dat 
wel. Op de tweede dag ben ik bijvoorbeeld 
echt helderder. Bovendien val ik altijd een 
klein beetje af en blijf ik op dat gewicht, 
ook als ik weer ‘gewoon’ ga eten.  

Kwaliteitsvoedsel
Hoe je precies vast, maakt niet zo veel uit. 
Alleen: in de periode dat je wél eet, moet 
je goed eten. Dus niet vijf dagen losgaan 
en twee dagen vasten of je acht uur lang 
ongans eten aan bewerkte producten. Als je 
het 16-8 schema aanhoudt, zorg dan dat het 
eetzwaartepunt bij de lunch ligt. Zo maak 
je maximaal gebruik van het moment dat 
je spijsvertering optimaal is. Je moet ook 
voldoende eten in de uren dat je wel eet. 
Anders neemt je stofwisselingstempo af 
en is de kans groter dat je daarna weer 
aankomt. Waar je natuurlijk sowieso mee 
kunt beginnen, is na de avondmaaltijd niks 
meer eten. Als je dat eenmaal gewend bent, 
heb je er ook geen behoefte meer aan. Geef 
het de tijd. Experimenteer, kijk of het iets 
voor jou is of dat je deze trend aan je voorbij 
laat gaan.

GEZOND

Groentevasten 
helpt mij altijd 
om weer even 

op de rit te komen
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   Kies nu uit 500 thuisstudies

www.nha.nl/stap

Gratis tablet
+ toetsenbord 

STAP budget:

€1.000,- van de overheid voor jou!

Voor wie? 
De subsidie geldt voor alle Nederlanders van 18 jaar tot de 
AOW-leeftijd.  
Zowel werkenden als werkzoekenden als zelfstandigen.  

Voor welke cursussen en opleidingen geldt het? 
De stapsubsidie geldt voor nagenoeg alle beroepsopleidingen 
en eigen-bedrijf opleidingen van NHA.

BEROEPSOPLEIDINGEN TOP 10 START EIGEN BEDRIJF TOP 10 TAAL- EN HOBBYCURSUS TOP 10

 1    Tandarts Assistente
Met stap-budget

  2   Klinische Psychologie
Met stap-budget

  3   Excel
Met stap-budget

  4    Dierenarts Assistent
Met stap-budget

  5   Nederlands foutloos
Met stap-budget

  6   Bedrijfsadministratie
Met stap-budget

  7   HRM
Met stap-budget

 8    Loonadministratie
Met stap-budget

  9    Software Developer
Met stap-budget

10    WMO Consulent
Met stap-budget

 1    Kindercoach
Met stap-budget

  2   Bloemist
Met stap-budget

  3   Zelfstandig Ondernemer
Met stap-budget

  4    Uitvaartverzorger
Met stap-budget

  5   Budgetcoach
Met stap-budget

  6   Copywriter
Met stap-budget

  7   Rouw-/Stervensbegeleid.
Met stap-budget

 8    Opruimcoach
Met stap-budget

  9    Grafisch Vormgever
Met stap-budget

10    Personal Trainer
Met stap-budget

 1    Spaans
Voor beginners of gevorderden 
of 12x € 18,50

  2   Engels
Voor beginners of gevorderden
of 12x € 18,50

  3    Kleding maken en ontwerpen
Aanbod: naaimachine voor 89,-
of 11x € 19,00

  4    Thuiskapper 
Inclusief kapperspakket!
of 5x € 72,50

  5   Massage 
Inclusief instructievideo’s
of 6x € 40,50

  6    Nederlands
Foutloos schrijven en spreken
of 6x € 33,00

  7   Fotografie
Gewaardeerd met 4 sterren!
of 10x € 24,50

 8    Gitaar spelen
Aanbod: Gitaar voor 39 euro
of 12x € 21,00

  9    Frans
Voor beginners of gevorderden
of 12x € 18,50

10    Duits
Voor beginners of gevorderden
of 12x € 18,50

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS

199

189

219

179

219

229

199

199

329

199

GRATIS met STAP-BUDGET GRATIS met STAP-BUDGET EXTRA VOORDELIG!

€ 419

€ 619

€ 259

€ 509

€ 219

€ 529

€ 479

€ 279

€ 789

€ 629

€ 499

€ 559

€ 459

€ 629

€ 499

€ 529

€ 929

€ 689

€ 519

€ 789
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Er is steeds meer bewijs dat psychedelica 
veel kunnen betekenen voor je mental health. 

Wat doen deze middelen dan? En hoe pak je dat 
op een veilige – en legale – manier aan?

TEKST FLEUR BAXMEIER | BEELD GETTY IMAGES

“Sinds ik een paar jaar geleden een 
burn-out heb gehad, vind ik het belang-
rijk om mezelf op persoonlijk vlak te 
blijven ontwikkelen”, vertelt Cindy (31).
“Zo heb ik onder meer ontdekt dat er 
veel scheurtjes in mijn onderbewuste 
zitten, afkomstig uit bijvoorbeeld mijn 
jeugd, maar er zit ook problematiek 
bij die van generatie op generatie is 
doorgegeven. Ik voelde de behoefte om 
hiermee aan de slag te gaan, zodat ik 
niet de rest van mijn leven worstel met 
dezelfde conflicten. De wonden moesten 
helen, anders geef ik ze weer door aan 
mijn toekomstige kinderen.”
Een vriendin van haar had al eerder 
een begeleide sessie met truffels 
gedaan, waar Cindy haar uitgebreid 
over had ondervraagd. “Ze had het als 
heel positief ervaren, waardoor ik er 
vertrouwen in had dat het een fijne plek 

was. Voor de sessie heb ik contact 
gehad met de begeleidster en een 
vragen lijst ingevuld. Daarop moest 
ik mijn intentie om deel te nemen 
aangeven, de ervaring die ik had met 
recreatieve drugs en of er iets was waar 
ik bang voor was. Ik kon ook aangeven 
welke muzieknummers voor mij 
belangrijk waren, zodat ze die tijdens 
de ceremonie konden afspelen.”

HET MOEDERSCHAP
Cindy koos ervoor om de truffelsessie 
met drie vriendinnen te doen. “We 
lagen met elkaar in een grote kamer, 
ieder op een eigen matras. Nadat we 
waren gestart, werd ik meegenomen in 
een bijzondere ‘reis’, zoals je dat noemt. 
Mijn vriendin had het vooraf vrij luchtig 
gebracht en vooral gepraat over de fijne 
inzichten die ze tijdens haar ervaring 
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PSYCHE

  Do’s en don’ts
❊   Als jijzelf of iemand in je 

familie een psychose  
heeft gehad, is het beter 
om geen psychedelica  
te gebruiken.

❊  Psychedelica gaan niet 
goed samen met medicatie 
die wordt gebruikt tegen 
bijvoorbeeld depressies.

❊  Je kunt geen psychedelica 
gebruiken als je een hoge 
bloeddruk hebt, want die 
kunnen je bloeddruk nog 
extra verhogen.

❊  Gebruik alleen psyche
delica als je er zelf iets uit 
wilt halen, niet omdat je de 
druk voelt om mee te doen 
met een hype. 

❊  Voedsel kan helpen om  
tijdens je trip iets meer in 
het hier en nu te komen, 
bijvoorbeeld op momenten 
dat het iets te heftig of 
intens wordt.

❊  Ga je thuis magische  
truffels gebruiken, doe dat 
dan alleen in gezelschap 
van mensen die nuchter 
blijven en er zelf al ervaring 
mee hebben  – en doe het 
nooit alleen!

 

had gehad. Ik had daardoor niet  
verwacht dat het zo intens zou zijn.  
De sessie duurde zes uur, maar voor 
mijn gevoel was het een week. Elk 
nummer sleurde me mee in een nieuwe 
boodschap, een nieuw gevoel en gaf 
nieuwe inzichten.”
Het was over het algemeen een blije 
reis, met veel geluksmomenten.  
“Het mooiste en belangrijkste van  
de truffelervaring is dat er een over
koepelend thema in zat, namelijk: het 
moederschap. In de verhalen kwam  
de relatie tussen mijn oma’s en mijn 
moeder, en mijn moeder en mij voorbij, 
maar ik werd ook voorgesteld aan een 
meisje dat mijn eigen toekomstige kind 
is. Vaak twijfel ik aan mezelf, maar in 
dat verhaal werd me verteld dat ik op 
de juiste weg zit en vertrouwen moet 
hebben in het pad dat ik heb gekozen. 
Dat geeft me veel zelfvertrouwen  
en kracht.”
 
LOS VAN DE WERKELIJKHEID
Gaat het over psychedelica, dan komen 
al snel visioenen voorbij van blije hippies 
die zich laven aan geestverruimende 
middelen om zich volledig vrij en  
ongeremd te voelen. Maar wie zich  
ooit heeft gewaagd aan bijvoorbeeld 
paddo’s, weet dat een trip meer is dan 
alleen een leuke ervaring op een feestje. 

Niet alleen hebben onder zoekers al  
ver in de vorige eeuw ontdekt dat  
psychedelica een gunstige uitwerking 
kunnen hebben bij verslavingen. Recente 
studies lijken uit te wijzen dat ze ook 
kunnen helpen bij depressies, angst
klachten en zelfs PTSS – mits onder 
gecontroleerde behandeling. 
“Als we het over psychedelica hebben, 
onderscheiden we drie groepen met 
middelen”, zegt neurowetenschapper 
Michiel van Elk, auteur van het boek 
Een nuchtere kijk op psychedelica.  
“In de eerste groep vind je paddo’s en 
truffels, lsd en ayahuasca. Dit zijn de 
klassieke psychedelica die qua werking 
redelijk op elkaar lijken: ze veranderen 
je gedachten, versterken je gevoelens en 
beïnvloeden je waarneming. De tweede 
groep bestaat uit de zogenaamde  
empathogenen, zoals MDMA – ook 
bekend als ecstasy, E, X of molly –  
en ethylone.”
Empathogenen hebben een minder 
visuele en mystieke uitwerking dan  
de klassieke psychedelica en roepen 
gevoelens van verbondenheid en  
empathie op. Wie behoefte heeft aan 
een buitenlichamelijke ervaring, zit 
goed bij de derde groep: dissociatieven. 
Van Elk: “Een bekend middel uit deze 
groep is ketamine, dat zich kenmerkt 
door intense zintuiglijke vervorming. 
Het voelt alsof je ‘los’ bent van de  
werkelijkheid, alsof niets meer echt is. 
Eigenlijk hebben alle psychedelica dat 
in meer of mindere mate, omdat ze een 
sterk effect hebben op je bewustzijn.”
De reden dat psychedelica zo’n grote 
impact hebben op je mentale staat  
van zijn, is omdat ze in onze hersenen 
inwerken op de serotoninereceptoren. 
Serotonine is een belangrijke bood
schapperstof die betrokken is bij de 
signaal werking in ons brein. “Vergelijk 
het maar met een sleutel en een deur, 
waarbij serotonine de sleutel is waar
mee je het slot van bepaalde deuren in 
je hersenen kunt openen, zodat je daarna 

‘TIJDENS EEN SESSIE 
VAN 6 UUR LAGEN WE 

MET ELKAAR IN  
EEN GROTE KAMER,  

IEDER OP EEN  
EIGEN MATRAS’

»
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er ervaring mee heeft, waarbij het 
zwaarte punt ligt op hogeropgeleiden  
die in grote steden wonen. 
“Vrijwel alle psychedelica zijn illegaal”, 
zegt Michiel van Elk. “In de Opium- 
wet staat dat je ze niet mag bezitten,  
ver kopen of bewerken. Behalve magische 
truffels, want die mogen wel legaal worden 
verkocht. Dat komt door een maas in de 
wet: paddo’s zijn verboden, maar het deel 
van de paddo dat onder de grond groeit 
– de truffel dus – is niet uitgesloten van 
verkoop. Smartshops zijn daarbovenop 
gesprongen en truffels gaan verkopen. 
Dat is legaal, maar zodra je iets met die 
truffels doet – er koekjes van bakken, 
verwerken in chocolade of thee – mag 
dat weer niet.”
Daarmee hebben we meteen de verklaring 
te pakken waarom magische truffels 
zoveel meer in de kijker staan dan pak 
’m beet lsd: je hoeft niet ondergronds  
te gaan om eraan te komen, terwijl het 
effect ervan minstens zo groot is. “Als  
je het beschrijft vanuit het ervarings-
perspectief, dan zie je dat mensen zich 
twintig minuten tot een halfuur na het 
innemen van triptruffels onrustig gaan 
voelen. Ze krijgen hartkloppingen en 
hebben het gevoel alsof hun adem heel 

hoog in hun lijf zit. Er kan spanning  
of angst opkomen en vaak verandert  
na drie kwartier de waarneming.”
Oppervlaktes veranderen, kleuren  
worden intenser, contrasten komen  
tot leven, vloeren en muren lijken te 
ademen. “In eerste instantie hechten de 
triptruffels zich aan eerdergenoemde 
serotonine-receptoren in onze hersenen, 
waarvan we er heel veel hebben in het 
gebied van ons brein dat betrokken is bij 
de verwerking van visuele infor matie”, 
zegt Van Elk. “Dat verklaart waarom 
psychedelica zulke heftige visuele  
effecten kan oproepen. Ook met je ogen 
dicht, want dan speelt zich voor je geest 
een soort vuurwerkachtige show af met 
allerlei kleuren en patronen.”
 
NIEUWE HERSENVERBINDINGEN
Waar de eerste fase van een truffeltrip 
wordt gekenmerkt door visuele  
aspecten, staat het tweede deel vaak  
in het teken van emotionele inzichten.  
“Thema’s waar je mee bezig bent, 
onverwerkte gevoelens, vriendschappen 
die belangrijk voor je zijn, familie waar 
je nog wat mee op te lossen hebt”, somt 
Van Elk op. “In deze fase kan afhankelijk 
van de dosering ook een zogenaamde 
‘egodood’ optreden. Dat houdt in dat je 
loskomt van jezelf: je weet niet meer 
wie je zelf bent. Er is geen reflectief 
bewustzijn meer, dus geen stemmetje  
in je hoofd dat zegt: hé, hoor eens.” Er is 
alleen nog een gevoel van eenheid – en 
dat kan een helende werking  hebben. 
“Van mensen die verslaafd, ziek of 
depressief zijn, weten we dat ze veel last 
hebben van terug kerende thema’s”, zegt 
Van Elk. “Ze zitten zo vast in een soort 
cirkels in hun hoofd dat ze geen oog 
meer hebben voor wat er nog meer is  
in hun leven. Psychedelica zouden die 
kunnen doorbreken, zodat mensen uit 

Plantmedicijnen
Magische truffels vallen 
onder de zogenaamde ‘plant-
medicijnen’. Dat klinkt heel 
onschuldig, maar het is niet 
iets om zonder voorkennis 
zelf mee te experimenteren. 
Ayahuasca is bijvoorbeeld 
ook een plantmedicijn en  
in Nederland verboden  
vanwege de gevaren die het 
gebruik ervan kan opleveren. 
Gebruik ayahuasca alleen 
onder begeleiding in een  
veilige omgeving.

‘PSYCHEDELICA  
KUNNEN ZORGEN VOOR 

DE AANMAAK VAN  
NIEUWE VERBINDINGEN 

IN HET BREIN’

een nieuw pad kunt bewandelen.  
Klassieke psychedelica gedragen zich 
ook als die sleutel, waardoor je brein 
van binnenuit wordt gestimuleerd.”
 
ADEMENDE VLOEREN EN MUREN 
De laatste tijd wordt er zo veel over 
psychedelica geschreven, dat het bijna 
lijkt of iedereen elk weekend aan de 
magische truffels zit. Maar als je naar 
de cijfers kijkt, lijkt dat heel erg mee te 
vallen. Klassieke psychedelica, zoals 
truffels, worden door twee à drie procent 
van de bevolking gebruikt. Bij lsd ligt 
dat aantal zelfs op minder dan een half 
procent. Voor MDMA geldt dat zo’n 
vijf procent van de Nederlanders  

ER KLEVEN ECHT WEL  
RISICO’S AAN HET GEBRUIK 
VAN MAGISCHE TRUFFELS
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de negatieve spiraal komen waarin 
ze zitten. Op die manier zouden 
bijvoorbeeld triptruffels een bijdrage 
kunnen leveren aan een betere 
mentale gezondheid.”
Een ander effect van klassieke psyche-
delica is dat ze de neuroplasticiteit 
van de hersenen verbeteren. Van Elk: 
“Onder invloed van psychedelica 
maakt het brein makkelijker nieuwe 
verbindingen aan, waardoor je beter 
nieuwe informatie kunt leren. Dat kan 
een doorbraak betekenen bij mensen 
die te maken hebben met een depressie, 
verslaving of obsessief-compulsieve 
stoornis. Deze aandoeningen worden 
namelijk gekenmerkt door verminderde 
plasticiteit. Psychedelica kunnen 
zorgen voor herstel door de aanmaak 
van nieuwe verbindingen in het brein.”
Maar de belangrijkste gamechanger is 
volgens Van Elk de heftigheid van de 
ervaring op zich. “Onder invloed van 
psychedelica beleven veel mensen iets 
wat ze nog nooit hebben meegemaakt 
dat net zo veel impact heeft als bijvoor-
beeld de geboorte van een kind of het 
verlies van een partner. Ze hebben het 
gevoel dat ze ineens snappen waar het 
allemaal om draait en wat het doel is 
van hun komst op de aarde, waardoor 
ze inspiratie krijgen om hun leven 
over een heel andere boeg te gooien: 
meer in het nu leven, kiezen voor een 
duur zamer bestaan, noem maar op.”

BEGELEIDE MAGISCHE TRUFFELREIS
Voor iedereen die nu denkt: jaaa, ik wil 
ook triptruffels. Lees nog even verder 
voordat je naar de smartshop rent. 
Want er kleven wel degelijk de nodige 
risico’s aan bijvoorbeeld een trip met 
magische truffels. “Als je psychedelica 
gebruikt, is het alsof je in een achtbaan 
stapt”, zegt Van Elk. “Zit je er eenmaal 
in, dan kun je er niet meer uit. Zet jij je 
schrap of kom je in opstand, bijvoorbeeld
omdat je bang bent, dan kan dat heel 
vervelend worden. Je kunt je er namelijk
niet aan onttrekken, want het is iets wat
gebeurt in je hoofd, op een plek waar je 
niet bij kunt.”
Voel jij je angstig of negatief, dan zal de 
psychedelica die gevoelens nog extra 
versterken. “In het ongunstigste geval 
kun je een bad trip krijgen, een staat 
van zijn waarin je bang bent dat je gek 
wordt”, aldus Van Elk. “Dat kan heel 
vervelend en beangstigend zijn om mee 
te maken. Dat is niet iets waar je in wilt 

komen. Maar tegelijk weten we dat het 
risico daarop niet heel groot is als je de 
juiste voorkennis hebt. Dat betekent 
dat je van tevoren hebt gezorgd voor 
een juiste voorbereiding, lieve mensen 
om je heen en voor jou goede muziek op 
de achtergrond.”
Een goede voorbereiding houdt volgens 
Van Elk in dat je op een warme, veilige 
plek bent, met minstens één of twee 
mensen die al ervaring hebben met 
truffels. “Begin niet aan een trip als je 
net een heel drukke week achter de rug 
hebt met allerlei dingen die nog door je 
hoofd spoken. Het is belangrijk dat je 
mindset rustig is. Formuleer voor jezelf 
een bepaalde intentie waarom je dit 
doet: wat wil je bereiken met de trip? 
En op het praktische vlak: zorg dat er 
genoeg voedsel in huis is, want iets te 
eten kan ervoor zorgen dat de trip wat 
milder wordt.”
Vind je het spannend om thuis truffels 
te gebruiken, dan kun je legaal een 
magische truffelreis doen bij een van de 
vele aanbieders in het land. Van Elk: 
“Er is inmiddels voldoende bewijs dat 
het gebruik van psychedelica heel 
gunstige effecten kan hebben, maar het 
zal nog wel even duren voordat het 
geïmplementeerd wordt in de reguliere 
geneeskunde. Er is veel begeleiding bij 
nodig, wat betekent dat het een heel 
dure behandeling is. Ik denk dat het in 
de medische wereld dus tweede of derde 
keus zal blijven, maar het staat iedereen 
vrij het zelf een keer te proberen.” º

‘ER KAN EEN ‘EGODOOD’ 
OPTREDEN. JE WEET DAN 

NIET MEER WIE JE ZELF 
BENT EN ER IS GEEN 

STEMMETJE MEER 
IN JE HOOFD DAT ZEGT: 

HÉ, HOOR EENS’
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Het produceren 
van een glas koemelk zorgt 

voor  bijna drie keer meer CO2-
uitstoot dan plantaardige varianten. 

En voor het maken van een glas 
amandel- en rijstmelkdrank is 

ongeveer half zoveel water nodig als 
voor de productie van een glas 
koemelk. Voor soja- en haver-

melkdrink is dit nog lager.
Bron: University of Oxford

melk

Soyadrink, Alpro 
INGREDIËNTEN Water, gepelde sojabonen, 
suiker, calciumcarbonaat, zuurteregelaar, 
aroma, zeezout, stabilisator, vitaminen B2, 
B12 en D2.
VOEDINGSWAARDEN per 100 ml 39 calorieën,
1,8 g vet, 2,5 g koolhydraten, 0,5 g vezels, 
3 g eiwitten, 0,11 g zout.
+PUNTEN Bevat toegevoegde vitaminen 
en calcium.
-PUNT Is gezoet met suiker.

Amandeldrink, Zonnatura 
INGREDIËNTEN Water, amandelen, zeezout.
VOEDINGSWAARDEN per 100 ml 27 calorieën, 
2,5 g vet, 0 g koolhydraten, 0,6 g vezels, 
0,8 g eiwitten, 0,1 g zout.
+PUNTEN Biologische ingrediënten, bevat 
de minste calorieën.
-PUNTEN Prijzig, bevat de minste eiwitten 
en bevat geen toevoegde mineralen 
of vitaminen.

3 TIPS BIJ HET KIEZEN 
VAN PLANTAARDIGE 
MELKALTERNATIEVEN

1.   Toegevoegd calcium heeft
de voorkeur
Kies voor een plantaardige ‘drink’ die 
verrijkt is met calcium. Die levert 
evenveel calcium als koemelk. Ook 
een toevoeging van vitamine B12 is 
aan te raden als je veganistisch eet.

2.  Let op het suikergehalte
Sommige plantaardige melksoorten zijn 
gezoet. Dat is wellicht lekkerder, maar 
minder gezond. Wil je liever geen 
suiker binnenkrijgen, kies dan voor 
de ongezoete varianten.

3.  Check de houdbaarheid
Plantaardige melk kun je na openen niet 
eindeloos bewaren. De meeste ‘drinks’ 
zijn zo’n drie tot vijf dagen houdbaar. 
Gebruik je het alleen voor in de koffie, 
dan kun je dus wellicht beter voor een 
kleine verpakking kiezen.

 PRIJS

€ 2,75
 1 liter

 PRIJS

€ 1,75
 1 liter

Plantaardige alternatieven
voor
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Haverdrank calcium, Oatly!
INGREDIËNTEN Water, haver, koolzaadolie, 
calciumcarbonaat, calciumfosfaten, jodium-
houdend zout, vitamine D2, B2 en B12.
VOEDINGSWAARDEN per 100 ml 46 calorieën, 
1,5 g vet, 6,7 g koolhydraten, 0,8 g vezels, 
1 g eiwitten, 0,1 g zout.
+PUNTEN Bevat minder vet dan de andere 
en bevat toegevoegde vitaminen en calcium.
-PUNT Bevat niet veel eiwitten.

Erwtendrink, AH 
INGREDIËNTEN Water, erwteneiwit, raapolie, 
maltodextrine, verdikkingsmiddel, calcium, 
natuurlijk aroma, emulgator, zeezout.
VOEDINGSWAARDEN per 100 ml 44 calorieën, 
2,5 g vet, 2 g koolhydraten, 0,4 vezels, 
3,2 g eiwitten, 0,25 g zout.
+PUNTEN Bevat de meeste eiwitten en bevat 
toegevoegd calcium.
-PUNT Bevat vrij veel additieven.

in melk zijn afkomstig van lactose. Maar dierlijke melk heeft 
ook een hoger gehalte aan bepaalde mineralen, zoals calcium 
en selenium. Daarom bevatten veel plantaardige drinks 
toegevoegd calcium en ook bepaalde vitaminen, zoals B2 en 
B12. Met een plantaardig dieet kun je snel een tekort krijgen 
aan deze varianten en dus zie je ze vaak als toevoeging terug.

MINDER SCHUIM
Plantaardige drinks kun je gebruiken in havermout, panne-
koeken, smoothies en koffie. Al zal de ene wat beter passen 
bij bepaalde gerechten of dranken dan de andere. Zo past 
havermelk qua smaak erg goed in koffie en is erwtenmelk 
daar wat minder lekker in. Een nadeel van plantaardige melk-
drank is overigens dat het niet goed schuimt, waardoor het 
minder geschikt is voor lattes en cappuccino’s. Koffie heeft 
namelijk een bepaalde zuurtegraad waar plantaardige melk-
drank niet goed tegen kan. Ook het gebrek aan veel vetten 
en proteïnen speelt een rol. Daarom zie je nu ook speciale 
barista melkdranken opduiken in de melkschappen. Dit is 
vaak haver- of sojamelkdrank, maar dan met toegevoegde 
zuurteregelaars en extra vetten om zo een betere schuim-
laag op je koffie te krijgen.

Zagen we voorheen alleen sojamelk in de schappen, nu zien 
we ook haver-, amandel-, rijst- en zelfs erwtenmelkdrank 
in de supermarkten. Plantaardige melkvervangers worden 
steeds populairder en dat is niet zo gek. Het heeft een lagere 
ecologische voetprint dan koemelk: voor de productie is 
minder grond en water nodig. Ook is de CO2-uitstoot lager 
en is het diervriendelijker. 

REGELGEVING
Een groot verschil tussen dierlijke en plantaardige melk is de 
smaak. Hoewel we vaak spreken van ‘melk’ bij de plantaardige 
varianten, lijkt het qua smaak niet veel op koemelk. Voedsel-
producenten hebben het vanwege Europese regelgeving 
dan ook over ‘drink’ of ‘drank’, zoals sojadrink en haverdrank. 
Deze regelgeving houdt in dat er geen zuivelbenamingen op 
plantaardige producten mogen staan.

VOEDINGSWAARDEN
Het aantal calorieën in volle koemelk is veel hoger dan in 
halfvolle koemelk en plantaardige melkdrank, net als het 
gehalte aan verzadigde vetten. Ook bevat koemelk vaak 
meer suikers dan ongezoete plantaardige melk. De suikers 

HOE GEZOND IS PLANTAARDIGE MELKDRANK?

Barista oat drink, Natrue
INGREDIËNTEN Water, haver, koolzaadolie, 
zeezout.
VOEDINGSWAARDEN per 100 ml 62 calorieën,
3,2 g vet, 6,7 g koolhydraten, 0,6 g vezels, 
1,2 g eiwitten, 0,12 g zout.
+PUNTEN Speciaal ontwikkeld voor koffie en 
schuimt dus beter.
-PUNTEN Bevat de meeste calorieën en het 
meeste vet.

 PRIJS

€ 1,99
 1 liter

 PRIJS

€ 1,89
 1 liter

 PRIJS

€ 1,75
 1 liter
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GEZOND

1 KLACHT • 6 OPLOSSINGEN

Je zenuwstelsel stuurt continu signalen 
door je hele lichaam. Hier voel je normaal 
gesproken niets van. Maar als deze signalen 
worden verstoord, kun je pijnklachten 
ervaren: zenuwpijn. 
Zenuwpijn ontstaat wanneer een zenuw
ontstoken is, klem zit of beschadigd is. 
Naast tintelingen, prikkelingen en 
branderigheid kun je ook last krijgen van 
pijnscheuten die aanvoelen als ‘elektrische’ 
pijn, of van een doof gevoel in je huid en jeuk.
Zenuwpijn kan veel verschillende oorzaken 
hebben. Zo zijn een hernia en een smal 
wervelkanaal vaak oorzaken van beklemde 
zenuwen, en kan gordelroos de reden van 
een ontstoken zenuw zijn. Daarnaast 
kunnen alcohol en diabetes schade aan 
de zenuwen veroorzaken.

AFLEIDING ZOEKEN
Vaak verdwijnt de pijn vanzelf na enkele 
weken of maanden. En hoewel het erg 
vervelend voelt, is zenuwpijn ongevaarlijk. 

Probeer daarom zo veel mogelijk door te 
gaan met je dagelijkse activiteiten, óók 
met sporten. Beweging is belangrijk om 
je spieren sterk te houden. Wordt de pijn 
erger tijdens het sporten, stop dan wel 
direct. Probeer ook afleiding te zoeken. 
Dat neemt de pijn niet weg, maar zorgt er 
wel voor dat de pijnprikkels minder hevig 
doorkomen. Zenuwpijn kan erger worden 
bij aanrakingen, wrijving en kou. Laat 
de desbetreffende plek daarom zo veel 
mogelijk met rust en voorkom dat de 
huid koud wordt. Het kan soms juist wel 
helpen om de plek warmer te maken.

MEDICIJNEN
Pijnstillers helpen hierbij meestal niet zo 
goed. Is de pijn heftig, wordt het erger of 
komt het steeds terug? Ga dan langs bij 
de huisarts. Medicijnen die wel kunnen 
helpen, zijn middelen die oorspronkelijk 
bedoeld zijn tegen depressie en epilepsie. 
Zo werkt amitriptyline vaak goed, dat 
is een medicijn dat eigenlijk een anti-
depressivum is. Het nadeel van dergelijke 
medicijnen is dat het lang kan duren 
voordat je weet welke goed helpt en dat ze 
vaak veel bijwerkingen geven. Soms is een 
verwijzing naar een pijnspecialist nodig. 

Last van tintelende, prikkelende of branderige pijn? 
Misschien is het zenuwpijn. Die kan ontstaan als een 
zenuw ontstoken of beschadigd is, of klem zit.
TEKST MARA RUIJTER | BEELD GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK

Zenuwpijn

OPLOSSINGEN
  
•  Ga zo veel mogelijk door met je 

dagelijkse routine.

•  Zoek afleiding: ga puzzelen, start een 
nieuwe hobby of lees een spannend boek.

•  Maak de pijnplek warm, bijvoorbeeld met 
een warme doek of een kruik, om de pijn 
te verminderen.

•  Ga bij te veel pijn naar de huisarts. Die kan 
de oorzaak van je zenuwpijn achterhalen en 
je adviseren over eventuele medicijnen.

•  Een pijnspecialist kan een pleister met 
capsaïcine (de stof in hete peper) plakken 
op de desbetreffende plek, als verdoving. 
Ook een prik met een ontstekingsremmer 
en verdoving kan helpen.

•  Zit een zenuw klem? Dan is soms een 
operatie nodig om de beknelling weg 
te halen.

HET VOELT VERVELEND, 
MAAR ZENUWPIJN IS 
NIET GEVAARLIJK
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EEN JONGE VROUW VECHT 
VOOR HAAR ONGEBOREN KIND

Het leven van musicalster Femke van Dam 
is bijna perfect: ze is succesvol in haar werk 

en heeft een fi jne relatie met Björn. Haar grote 
kinderwens blijft echter onvervuld. Een draag-
moeder lijkt de enige optie. Als blijkt dat in de 
wereld van de baby makelaar andere regels 

gelden, begint voor Femke een ijzing-
wekkende zoektocht naar haar kind, 

dat ergens in de buik van een 
onbekende draagmoeder zit.
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feel     good
MIND | ME-TIME | PERSOONLIJK | RELATIES

Zie jij er een beetje tegenop om 
na de zomervakantie weer aan 
het werk te gaan? En om je voor  
je het weet weer tot over je oren 
in de to-dolijsten en sociale 
verplichtingen te zitten? PHS 
heet dat: het Post Holiday  
Syndrome. Ja, dat bestaat echt! 
Met deze tips maak je het jezelf 
wat makkelijker.

1.   Gun jezelf een zachte landing: 
stort je niet meteen op de post, 
laat de tv nog even uit en de 
krant dicht. 

2.   Zet je out of office niet meteen 
als je terug bent uit, maar pas 
een dagje later. 

3.   Plan je eerste werkdag als het 
kan op donderdag of vrijdag, dan 
is het lekker snel weer weekend. 

4.   Maak tijd om nog iets langer  
in de vakantiemodus te blijven. 
Ga uitgebreid lunchen, kook wat 
je op vakantie graag at, bezoek 
een onbekende stad, maak een  
wandeling in de natuur of doe 
gewoon even helemaal niets. 

5.   Plan vast een volgende vakantie 
of minibreak, want voorpret is de 
beste remedie om te dealen met 
een after holiday-dip.

››› 5 TIPS

voor je 
after holiday-dip
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In een goede relatie slaap je samen, is de norm. Maar het bed delen 
met je partner is niet altijd goed voor je humeur, laat staan voor de 

romantiek. Soms is apart slapen helemaal nog niet zo’n gek idee.
TEKST KIM VAN DER MEULEN | BEELD GETTY IMAGES 
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Het klinkt romantisch: samen naar bed 
gaan, samen slapen, samen opstaan.  
Toch pakt dat niet altijd goed uit. Doe  
je bijvoorbeeld geen oog dicht omdat je 
partner de hele nacht ligt te woelen? Of te 
snurken? Als je steevast gebroken wakker 
wordt, is ’t snel afgelopen met de romantiek. 
Zou je dan beter apart kunnen slapen?  
En heeft dat geen negatieve gevolgen voor je 
relatie? Om die laatste vraag meteen maar 
te beantwoorden: nou, nee. Het kan je relatie 
zelfs ten goede komen, zeggen slaapexperts. 
Het idee dat je samen hoort te slapen is 
hardnekkig, zegt Annelies Smolders. Zij is 
psycholoog, slaapexpert en oprichter van 
online-slaapcoachingprogramma Start to 
Sleep. “Veel mensen vinden dat je in je relatie 
alles samen hoort te doen, zéker slapen”,  
zegt ze. “Anders is er een groot gebrek aan 
intimiteit, vinden we. Dat spreek ik tegen. 
Juist door slaaptekort ontstaat een groot 
gebrek aan intimiteit. Iemand die te weinig 
of slecht slaapt, is prikkelbaar, piekert meer, 
is angstiger en kan nog maar op halve 
kracht functioneren. De meest essentiële 
dingen kun je op die halve kracht nog wel 
doen: jezelf naar het werk slepen, de kinderen 
naar school brengen. Maar alle extraatjes, 
zoals ook seks, ga je schrappen. Daar heb 
je geen energie meer voor, want je bent  
uit geput. Slaapdeprivatie (iemand wakker  
houden) is niet voor niets een foltertechniek.”

OPGELEGD CONCEPT
Mensen die slecht slapen, zullen niet 
meteen de oorzaak bij hun partner zoeken: 
daarvoor is het idee dat je nou eenmaal 
samen hoort te slapen ons te stevig ingeprent. 
Slaapwetenschapper en -therapeut Merijn 
van de Laar, die het boek Slapen als een 
oermens schreef, noemt dat idee een social 
construct: iets wat we elkaar opleggen. 
Dat doen we trouwens niet helemaal voor 
niets, want er zitten wel degelijk voordelen 
aan samen slapen. En nee, dan bedoelen we 
niet dat je je maar hoeft om te draaien om 
seks te kunnen hebben, of dat het gezelliger 
is om samen een Netflix-serie te kijken in 
bed – beeldschermen in bed zijn sowieso 
geen goed idee. “Er zijn meerdere weten-
schappelijke onderzoeken gedaan naar de 

heb ik voorgesteld om apart te slapen. 
Als mijn vriend om tien uur naar bed gaat, 
haalt hij een deken en kussen voor mij naar 
beneden. Hij slaapt in de slaapkamer, ik op 
de bank in de woonkamer. Dat gaat prima, 
zeker sinds ik een speciaal zijligkussen heb. 
En ik slaap toch pas om middernacht, dus 
dan kan ik ook nog even tv kijken. Mijn 
vriend staat vroeger op dan ik. Als hij naar 
zijn werk gaat, maakt hij me wakker, brengt 
hij mijn spullen naar de slaapkamer en slaap 
ik daar nog even verder. In het weekend 
slapen we soms wel samen, maar als ik 
niet kan slapen, ga ik gewoon weer naar
de bank. Mensen vinden het misschien 
vreemd, maar voor ons werkt dit. 
Mijn vriend hoeft zich niet meer schuldig 
te voelen over mijn slaapgebrek en ik ben 
niet meer geïrriteerd.”
 
SNURKTERREUR EN 
DEKBEDGEVECHT
Een snurkende partner is een veelgehoorde 
reden om apart te gaan slapen, zegt Annelies 
Smolders. Lig je naast iemand die snurkt, 

Hulptroepen
Apart slapen kan in veel 

gevallen helpen je nachtrust 
en relatie te verbeteren. Wil 

je ondanks slaapverstoringen 
door je partner toch liever 

samen slapen, maar weet je 
niet hoe? Maak dan een 

afspraak met een slaap
therapeut. Doe dat ook als je 

regelmatig slecht slaapt, vaak 
wakker ligt en vooral: als je 

daar overdag onder lijdt. 
Voor meer informatie over 

de experts in dit artikel, 
zie Starttosleep.be 

(Annelies Smolders)  
en Zorgvoorslaap.nl 
(Merijn van de Laar).

 

effecten van samen slapen”, zegt Van de 
Laar. “Uit één daarvan bleek dat mensen 
die samen sliepen tien procent meer droom-
slaap hadden (de fase waarin je droomt, 
ook bekend als rem-slaap, red.) en dat die 
minder vaak werd onderbroken. Misschien 
doordat je je omgeving als veiliger ziet met 
je geliefde in dezelfde kamer.” 
Ook synchroniseerde de slaap van stellen 
die samen sliepen, bleek uit dit onderzoek 
van de universiteit van Kiel. Beide partners 
belandden tegelijk in droomslaap en in 
diepe slaap. Hoe beter de relatie, hoe meer 
dit gebeurde. “Blijkbaar gaat je slaap meer 
gelijk op als je relatie goed zit.”

SLAAPGEBREK
Toch is samen slapen niet de heilige graal: 
in veel gevallen hebben we vooral het idéé 
dat we met z’n tweeën beter slapen. Vaak 
slapen we juist slechter, blijkt uit onderzoek 
van de universiteit van Surrey. De meeste 
stellen die aan het onderzoek meededen, 
zeiden het gevoel te hebben beter te slapen 
als ze in één bed liggen, maar hun slaap 
bleek gemiddeld vijftig procent vaker te 
worden verstoord dan wanneer ze alleen 
sliepen. “De subjectieve ervaring van  
je nachtrust – hoe je geslapen denkt te 
hebben – is beter”, zegt Van de Laar. 
“Maar objectief slaap je samen slechter.” 
Raven Plücken (31) en haar verloofde 
besloten afgelopen december de nacht niet 
meer in één bed door te brengen. “Tot kort 
daarvoor had ik geen werk en kon ik het 
gesnurk van mijn vriend nog wel handelen, 
maar in november kreeg ik een nieuwe baan 
en kreeg ik werkstress. Daardoor kon ik er 
niet meer doorheen slapen. Mijn vriend  
kan er niets aan doen, maar ik werd heel 
chagrijnig van het slaapgebrek. Daarom 

‘UIT EEN ONDERZOEK BLEEK 
DAT MENSEN DIE SAMEN 

SLIEPEN 10 PROCENT MEER 
DROOMSLAAP HADDEN’

»
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dan is de kans groot dat je moeilijk in slaap 
komt of doorslaapt. Vooral vrouwen zijn 
hiervan de dupe, want mannen snurken 
meer. Vrouwen met een snurkende partner 
slapen minder lang, liggen vaker wakker  
en hebben meer last van vermoeidheid, 
slaperigheid en slapeloosheid. Reden 
genoeg om apart te gaan slapen, vinden 
sommige stellen. Maar er zijn nog meer 
redenen, zegt Smolders. “Denk aan de 
temperatuur – de een wil met het raam 
open slapen, de ander niet. Dat hoor ik ook 
weleens van vrouwen in de menopauze: 
zij wil het raam open en geen dekbed, hij 
het raam dicht en wel die dekens.” 
Aparte matrassen en dekbedden aanschaffen 
kan ook nog weleens helpen om dit probleem 
te verhelpen: dan heb je het nooit te warm 
en voel je het gedraai van je partner niet. 
Al zijn aparte dekbedden soms ook niet 
genoeg, weet Bianca Jansen (54). Haar man 
trok in zijn slaap evengoed nog weleens aan 
haar dekbed. Toen hun dochter veertien 
jaar geleden werd geboren en haar man 
chagrijnig werd van het nachtelijke gehuil, 
voedde Bianca haar in de babykamer en  
viel ze daar vaak in slaap. “Eigenlijk wel  
zo rustig”, vertelt ze. “Hij vond het peda
gogisch niet verantwoord dat ik met onze 
dochter in een ander bed sliep, dus ik heb 
geprobeerd weer bij hem te slapen. Maar 
dat ging niet. Hij is een onrustige slaper: 
snurkt veel, draait veelvuldig, ergert zich 
aan nachtelijke geluiden van een café in de 
straat, wordt wakker van koerende duiven, 
vloekt daarover en valt daarna niet meer in 
slaap. Ik heb dus toch besloten permanent 
in een andere slaapkamer te slapen. Hem 
kwam het eigenlijk ook wel goed uit om 
rustig alleen te slapen: hij gaf overdag les 

nachten meer en was overdag niet meer 
vermoeid. En hij vindt het stiekem ook wel 
lekker dat hij niet wakker wordt van mij als 
ik vroeg opsta – hij draait onregelmatige 
diensten, ik heb een coachingpraktijk aan 
huis en moet op tijd mijn bed uit. Ik slaap 
in mijn werkruimte, op een opklaplogeer
bed dat ik overdag weghaal. Is mijn vriend 
een paar dagen vrij, dan slapen we nog  
weleens samen, wel zo gezellig. Verder  
slapen we altijd apart. Zelfs op vakantie 
boeken we een huisje met extra slaapkamer, 
waar ik mezelf even kan terugtrekken als 
dat nodig is. Dat is ook goed voor onze  
relatie: als je allebei goed uitgerust bent, 
ben je toch een stuk gezelliger.”

INTIMITEIT
De voordelen liegen er inderdaad niet om. 
Goed slapen leidt tot betere communicatie, 
zorgt ervoor dat je empathischer wordt  
en maakt je ook nog eens aantrekkelijker. 
“Uiteindelijk zijn beide partners er dus bij 
gebaat”, zegt Van de Laar. “Vroeger werd 
weleens gesproken van een slaapscheiding, 
maar ik vind apart slapen eerder een slaap
samenwerking. Als je goed slaapt, ben je 
een leukere partner. Je slaapkwaliteit 
optimaliseren is heel belangrijk om je relatie 
goed te houden.” Maar ja, hoe vertel je je 
partner dat je liever apart slaapt? Gewoon 
het gesprek aangaan, is het advies van 
Annelies Smolders. “Mijn ervaring is dat 
mensen het vaak moeilijk vinden om de 
eerste stap te zetten om hun slaapprobleem 
op te lossen, maar dat ze makkelijk over dit 
onderwerp praten als ze die stap eenmaal 
hebben gezet. Soms zijn ze bang dat er niet 
meer wordt gevreeën als ze apart slapen, 
maar daar kun je gewoon afspraken over 

EEN BETERE RELATIE DOOR  
NIET SAMEN TE SLAPEN

en werkte ’s avonds, dus had zijn nachtrust 
echt nodig. We slapen nu allebei rustig en 
de hele nacht door.”

VERSCHILLEND BIORITME
Maar dan is er nog een verschil in bioritme 
dat je niet kunt oplossen met aparte 
matrassen: het verschil tussen ochtend  
en avondmensen. “Stellen die daarin erg 
verschillen, hebben vaak meer conflict, 
minder seks en zijn minder tevreden over 
hun relatie”, weet Merijn van de Laar. “Het 
kost hen meer moeite om de relatie goed te 
houden dan mensen met een meer gelijk 
bioritme.” Niet zo gek: probeer maar eens 
door te slapen als je partner om vier uur 
’s nachts opstaat. 
Dat is lastig, weet Yvonne Reijnen (40) uit 
ervaring. Haar vriend gaat veel later naar 
bed dan zij, en hij snurkt. Van beide werd ze 
wakker, wat niet bepaald bevorderlijk was 
voor haar nachtrust. Anderhalf jaar geleden 
stelde ze voor om apart te gaan slapen.  
“In eerste instantie vond hij dat niks”,  
vertelt ze. “Hij zei: als je samen bent, slaap 
je toch samen? Maar ik heb mijn nachtrust 
hard nodig, dus ik ben toch een nachtje 
alleen gaan slapen. Mijn vriend merkte al 
snel dat ik een stuk gezelliger was als ik 
goed had geslapen. Ik had geen gebroken 

‘ZELFS OP VAKANTIE 
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maken. Spreek bijvoorbeeld af dat jullie de 
wekker allebei een kwartier eerder zetten 
om in één van de slaapkamers even samen 
te zijn in de ochtend. Of dat je tegelijk naar 
bed gaat, maar dat degene die na de seks 
nog niet moe is naar de eigen kamer gaat 
om bijvoorbeeld nog wat tv te kijken.” Voor 
intimiteit hoef je niet de hele nacht in één 
bed door te brengen, benadrukt Smolders. 
Je moet er alleen uitgerust voor zijn. 
“Bedenk ook goed dat apart slapen niets 
zegt over de kwaliteit van je relatie. Het 
kan zelfs een teken zijn dat je relatie heel 
goed is, want je durft elkaar los te laten.”

JE EIGEN SLAAPBEHOEFTE
Het opbouwen van nieuwe slaaprituelen 
kost even tijd: als je jarenlang naast elkaar 
hebt geslapen, zal het in het begin wel even 
wennen zijn in je eentje. Je moet nieuwe 
slaaprituelen ontwikkelen. Dat went 
vanzelf, zeker als je merkt hoe uitgeslapen 
je ineens bent en wat dat met jullie relatie 

doet. En bevalt het écht niet, dan kun je 
altijd weer terug naar de oude situatie. 
Zorg in elk geval dat je je eigen slaap
behoeften kent. “Als je bijvoorbeeld altijd 
wacht met slapen tot je partner thuis is, 
maak je jouw nachtrust afhankelijk van 
een ander”, zegt Smolders. “Daarmee  
word je elkaars mentale slaaphulpje,  
terwijl je vertrouwen moet hebben in je 
eigen slaapcapaciteiten. Iedereen is zelf  
verantwoordelijk voor zijn eigen slaap.  
Als je daarvoor liever in een apart bed of 
een aparte kamer ligt, doe dat dan.” °

VOOR INTIMITEIT HOEF JE NIET 
DE HELE NACHT IN ÉÉN BED 

DOOR TE BRENGEN, JE MOET ER 
ALLEEN UITGERUST VOOR ZIJN

Slaap en 
relaties

Het verband tussen een 
goede relatie en een 

goede nachtrust verschilt 
bij mannen en vrouwen, 

zegt slaapwetenschapper 
Merijn van de Laar. “Als 

vrouwen overdag minder 
negatieve interactie  

hebben met hun partner, 
slapen ze ’s nachts beter. 

De relatie is leidend. Bij 
mannen is dat andersom: 

als zij beter slapen, leidt 
dat tot minder negatieve 

interactie met hun 
partner. Bij mannen is 

slaap meer primair; 
bij vrouwen is de slaap 

meer afhankelijk van  
wat er overdag in de  

relatie gebeurt.”
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tedruk?

Hoe vaak komt het niet voor dat we ons 
voornemen (nu écht) een dankbaarheids-
dagboekje bij te houden, te gaan mediteren, 
gewoon even vijf minuten te zitten en niets 
te doen, of om koud af te douchen, om dat 
vervolgens tóch weer niet te doen? Dit 
geldt voor de meesten van ons. We hebben 
‘geen tijd’, zijn ‘te druk’ en schuiven het 
terzijde of eindeloos voor ons uit. Terwijl 
die kleine dingen vaak hartstikke goed 
voor ons zijn. Neem journaling. Je zorgen 
– of puntsgewijs je dankbaarheid – 
toe vertrouwen aan een schriftje (of je Notes 
in je telefoon) heeft zowel op geestelijk 
als lichamelijk vlak talloze voordelen. Het 
kan de hoeveelheid cortisol (het stress-
hormoon) in je bloed aanzienlijk verlagen, 
je slaapt beter, gaat beter communiceren 
en ga zo maar door. En hoeveel tijd kost het 
nou helemaal? Een paar dingen opschrijven

waar je dankbaar voor bent (de geur van 
je eerste kop koffie, de wolkeloze blauwe 
lucht, een kopje van je spinnende kat) heb 
je echt zo gedaan.

PAAR MINUTEN
Hoewel sommige experts zeggen dat je 
minimaal tien minuten per dag moet 
mediteren wil het zoden aan de dijk zetten, 
is vijf of zelfs drie minuten al effectief. Het 
is in elk geval beter dan niets! Waarom 
schiet het er dan toch vaak bij in? Als we 
écht geen tijd zouden hebben, zouden we 
ook niet een uur op Facebook of Instagram 
zitten scrollen. Psycholoog Frederike Mewe, 
die onlangs het boek Goed zoals je bent
uitbracht, denkt dat die tijd er inderdaad 
heus wel is. “Het is maar net hoe je hem 
indeelt”, zegt ze. “We leven in een tijd 
met veel afleiding en prikkels, maar ook 
verplichtingen. We hebben talloze ballen 
hoog te houden en zijn vaak bezig met het 
pleasen van anderen. De mens doet alles 
om afwijzing te voorkomen, dat is een 
overlevingsmechanisme. We kiezen dus 
voor kortetermijnoplossingen: ‘ik ga maar 
door, dan stel ik niemand teleur’. Maar op 
de lange termijn kan zich dat wreken en 
nemen we te weinig tijd voor onszelf.”

INSPANNING EN ONTSPANNING
Mewe noemt social media als Instagram 
– net als Netflix – een soort verslaving, 
waar je voor je het weet uren mee bezig bent.
“Ook daar kiezen we vaak voor de korte 

Iets kleins doen waar we ons beter door voelen, kost nauwelijks tijd. 
Waarom hebben we het voor ons gevoel dan toch vaak te druk om 
even te mediteren, in ons dagboek te schrijven of een van de vele 
andere (kort durende!) dingen te doen die het leven beter maken?

Hoezo

termijn”, zegt ze. ‘We willen snel opladen. 
Het is heel belangrijk dat er een balans is 
tussen inspanning en ontspanning. Als we 
ons meer inspannen – wat in deze huidige 
tijd continu gebeurt – moet de ontspanning 
evenredig toenemen. We denken dat social 
media een vorm van ontspanning is, maar 
als we een (uitgebreid) kijkje nemen in het 
leven van een ander, treedt meteen een 
vergelijkingsmechanisme in werking; 
we zetten onszelf af tegen andere mensen. 
Het lijkt dus misschien relaxed om lekker 
te scrollen op Instagram, maar door dat 
vergelijken is het eigenlijk een inspanning, 
en dus schadelijk.”

AFSPREKEN EN INPLANNEN
Volgens Mewe is ook hier balans de sleutel. 
Eén avondje Netflix is helemaal prima, 
maar van elke avond lethargisch op de bank 
hangen ontspan je echt niet. “Het is belang-
rijk om je regelmatig bewust af te vragen 
hoe de balans is en waar je van ontspant: 
bijvoorbeeld een goed gesprek, of sporten.” 
Hoe zorgen we ervoor dat we die o zo 
belangrijke dingen ook daadwerkelijk 
doen? Naast geregeld stilstaan bij je ware 
behoeften, benadrukt Mewe het belang van 
plannen. “Als je met jezelf afspreekt dat je 
bijvoorbeeld elke ochtend voor het douchen 
15 minuten schrijft of mediteert en dat 
daadwerkelijk inplant, werkt dat goed. 
Daarnaast kan het helpen om dingen 
bijvoorbeeld samen met een clubje of een 
vriendin te doen.”

dingen 
die weinig 
tijd kosten 
en je leven 

beter maken

TEKST SUUS RUIS | BEELD GETTY IMAGES
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JOURNALING
Als je je gedachten en gevoelens opschrijft in een dagboek, kan dat net zo effectief zijn als 
cognitieve gedragstherapie. Het opschrijven van je sores zorgt ervoor dat je gedachten op een 
meer analytische en minder emotionele manier verwerkt. In je dagboek schrijven zou de kans 
op een depressie significant kunnen verlagen. En journaling heeft nog meer voordelen; zo zou 
je geheugen er beter van worden. Als je iets met de hand opschrijft, wordt een verzameling cellen
geactiveerd die we het Reticulair Activatie Systeem noemen. Je brein zet wat je opschrijft op 
de voorgrond en verwerkt het op een dieper niveau. Op deze manier laat je je hersenen weten 
dat deze informatie belangrijk is en onthouden dient te worden. Als je je doelen opschrijft, maak 
je ze tastbaarder, waardoor de kans groter is dat je ze daadwerkelijk najaagt en gaat halen. 
Hetzelfde geldt voor intenties. Een dankbaarheidsdagboek bijhouden is op minstens zoveel 
manieren goed voor je. Het kan je zelfvertrouwen een boost geven wanneer je stilstaat bij wat 
jij hebt, zonder je met anderen te vergelijken. Grote kans dat je beter slaapt als je focust op alles
wat fijn is in je leven. Je maakt je dan ook minder zorgen. 
Je kunt ’s ochtends vroeg een paar dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent, of intenties 
voor de dag opschrijven, of juist ’s avonds een paar dingen waar je dankbaar voor was die dag. 
Het hoeft niet langer dan een paar minuten te duren. Dat mág natuurlijk wel. 

TEKEN OF ZING
Als je een paar minuutjes 
iets creatiefs doet (tekenen, 

zingen, of heel simpele koekjes 
bakken) kom je even 
helemaal ‘uit je hoofd’. 

Je brengt je gedachten tot rust 
en bent daardoor veel 
meer in het moment. 

1 MINUUT ADEMHALEN
Het lijkt superkort, maar één minuut 
bewust ademhalen doet veel voor zowel 
je lichaam als je geest. Helemaal als je 
jezelf traint om je adem kort in te houden 
na een inademing en je uitademing iets 
langer te maken dan je inademing. Op die
manier breng je je zenuwstelsel tot rust. 
Bij een diepe ademhaling komt endorfine 
vrij, waardoor je je beter zult voelen.

‘EEN PAAR 
MINUTEN 

JOURNALING 
ZORGT AL VOOR 
MINDER STRESS’
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LACHEN
Probeer elke dag 
(of in elk geval 

zo vaak mogelijk) 
te lachen – het hoeft 

maar kort. Door 
te lachen, adem je 

extra veel zuurstofrijke
lucht in, wat goed is 
voor je hart, longen 

en spieren. 

‘Plan je 
ontspanmoment 

gewoon in!’

‘DE BALANS 
TUSSEN INSPANNING 

EN ONTSPANNING
IS VAN GROOT 

BELANG’

             DANSEN
Dance like nobody’s watching… Drie minuten dansen op 
muziek waar je vrolijk van wordt, is al genoeg voor een flinke 
stoot positiviteit. Zodra je begint, voel je de effecten: 
dansen zorgt dat er adrenaline, endorfine en dopamine 
vrijkomen – hier word je gegarandeerd blij en energiek van. 
Ook kan regelmatig dansen volgens onderzoek dat werd 
gepubliceerd in The New England Journal of Medicine
je geheugen goed houden en zelfs dementie voorkomen. 
Dit zou komen doordat de hippocampus, het deel in de 
hersen dat je geheugen regelt en dat in principe krimpt 
naarmate je ouder wordt, door te dansen weer in 
volume toeneemt. 

MEDITEREN
Mediteren is supergoed voor zowel lichaam als geest. Zoals 
gezegd zijn kenners van mening dat je minimaal tien minuten 
achtereen moet mediteren om effect te zien, maar korter 
is ook prima, zeker als je net begint. Sommigen moeten een 
drempel over om te gaan mediteren, omdat ze denken dat ze 
het niet kunnen en toch afgeleid zullen worden, maar oefening 
baart kunst. Een paar van de voordelen: door elke dag te 
mediteren, ervaar je minder stress in je leven. Het kan je 
bloeddruk verlagen en zorgen voor een betere nachtrust. 
Meditatie kan daarnaast (chronische of acute) pijnklachten 
verminderen en helpen in de strijd tegen verslaving. 
Je aandachts spanne kan door meditatie groter worden, 
net als de compassie voor jezelf én anderen. Dat zijn die 
paar minuten per dag wel waard, toch?

PLANKEN
De plank is een fitnessoefening waar je 
niets voor nodig hebt en die heel weinig 
tijd kost, maar extreem effectief is voor 
meerdere spiergroepen – je traint zowel 
je buik als je armen en benen. Je kunt de 
tijd die je in plankpositie doorbrengt, 
opvoeren naarmate je langer traint, maar 
met 60 seconden ben je al heel ver.

Mediteren is supergoed voor zowel lichaam als geest. Zoals 
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Jolien Spoelstra (42) werkt als psycholoog, seksuoloog 
en relatietherapeut in Haarlem en is auteur van het boek 

Zinderend Leven. Geïnspireerd door de ontmoetingen die zij 
heeft in haar praktijk schrijft ze in Santé over liefde en seks.

Heb je een vraag aan Jolien over je seksleven of je relatie? 
Ga naar Sante.nl.

“In het begin was het natuurlijk geweldig, maar na een tijdje liep het gewoon niet 
lekker meer, toch?” zegt Tom terwijl hij zijn vriendin vragend aankijkt. “Ja, dat 
klopt. We waren toen beiden met andere dingen bezig en konden elkaar niet meer 
goed vinden. Daarom besloten we om het open te gooien”, vult Jikke aan. “Bedoel 
je dat jullie toen voor een open relatie hebben gekozen?” vraag ik. “Ja”, zegt Tom. 
“Dat werkte eigenlijk heel goed voor ons. Het maakte ons leven weer spannend. 
Alsof we ineens wakker geschud werden. Het was toen precies wat we nodig 
hadden." Jikke knikt instemmend.
“Het valt mij wel op dat je in de verleden tijd praat. Werkte het uiteindelijk dan toch 
niet meer goed?” vraag ik aan hen beiden. Ze kijken elkaar even aan. Met zijn blik 
lijkt hij haar een klein duwtje te geven. Dan vertelt Jikke hoe ze smoorverliefd werd 
op iemand met wie ze af en toe seks had. En hoe bij die ander na een tijdje ook de vonk
oversloeg. Nu is het veel meer dan seks alleen en wil ze degene op wie ze verliefd is 
geworden absoluut niet meer kwijt. 
Na haar verhaal wrijft Jikke even over Toms been. Tom pakt haar hand stevig vast. 
“Maar het lijkt erop dat jullie elkaar ook niet kwijt willen, of zie ik dat verkeerd?” 
vraag ik voorzichtig. “Ik wil haar zeker niet kwijt”, zegt Tom direct. Hij kijkt zijn 
vriendin even aan. “En ik wil ook helemaal niet bij jou weg, maar het is wel erg 
verwarrend”, zegt Jikke dan. “Was er maar een manier waarop we dit allemaal wat 
minder verwarrend konden maken”, voegt ze eraan toe.
Ik leg uit dat sommige mensen seks en liefde prima van elkaar kunnen scheiden. 
Maar dat er ook een hoop mensen zijn die het moeilijk vinden om deze twee dingen 
los van elkaar te zien. Veel mensen ontwikkelen dan ook gevoelens voor de personen 
met wie ze seks hebben, wat een open relatie lastig kan maken. De kans bestaat 
immers dat af en toe seks met een ander langzaamaan meer wordt, met een 
verliefdheid als gevolg. 
“En is het dan nog wel een open relatie, waarbij het meestal gaat om de vrijheid 
om seks met anderen te mogen hebben?” vraag ik hardop. “Of verschuift het 
dan richting polyamorie, waarbij er meerdere liefdesrelaties naast elkaar mogen 
bestaan?” “Polyamorie?” reageert Tom verbaasd. “Daar heb ik nog nooit van 
gehoord, maar is dat dan wat dit nu is?” “Nou ja, wel als deze verliefdheid mag 
voortbestaan, naast de relatie die jullie samen hebben”, zeg ik. “Dan moeten we 
dat misschien gaan onderzoeken”, zegt Tom. Jikke kijkt hem hoopvol aan.

Open of poly?

‘Gevoelens 
krijgen voor de 

persoon met wie 
je seks hebt, kan 
een open relatie 

lastig maken’
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MIRJAMS
ERVARING MET

 CHI NENG 
QIGONG
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“Focus op een punt tussen je handpalmen. 
Verwijder je handen langzaam van elkaar. 
Oóóópen. En rustig weer naar elkaar toe. 
Clóóóóóse.” Ik zit met mijn ogen dicht in 
een zaaltje in het mooie Hof van Axen in 
Drenthe en dit is mijn eerste ervaring met 
Chi Neng Qigong. Op de yogaschool waar 
ik kom, geeft Anouk Steggerda les in deze 
Chinese bewegingsleer, maar ik had me er 
nog nooit voor ingeschreven. Nu ik met 
haar op retreat ben, is het deel van het 
programma en al snel ben ik om. Het idee 
dat alles energie is, de zachte bewegingen, 
de energie die je ervan krijgt én het visuali-
seren, ik vind het heerlijk. Ik kom in een 
meditatieve staat zonder weg te dromen. 
Na elke les maak ik driftig aantekeningen 

in het opschrijfboekje dat we kregen. Als ik 
thuis ben, wil ik hiermee door. Maar zoals 
dat met zo veel dingen gaat als je weer in je 
normale omgeving bent… heb ik thuis nog 
welgeteld twee keer een Chi Neng Qigong-
les gevolgd. Reden? Ik werd zó ongeduldig. 
Weer deze beweging? Het gaat zo tráág. Nog 
een keer? Mijn hoofd bleef tegenstribbelen 
en in plaats van met die weerstand aan de 
slag te gaan, schreef ik me alleen nog in 
voor de kettlebell-lessen. Lekker zwaaien 
met twintig kilo. Dat zet zoden aan de dijk. 
Terwijl ik weet dat als ik dagelijks naar  
binnen keer, ik beter in balans ben. Maar 
na een heftige periode waarin mijn geliefde 
schoonmoeder overleed, wilde ik even niets 
voelen. Dus belandde ik weer in zo’n flow 
waarbij ik dagen achter mijn computer zat 
en van deadline naar deadline werkte. Tijd 
om stil te staan of een yoga- of Chi Neng 
Qigong-klasje te volgen, nam ik niet.  
Ik dacht wel aan m’n meditatiekussentje, 
maar hem van de kast pakken, ho maar. 
Toch verlangde ik naar het fijne gevoel dat 
ik tijdens de retreat had. Ik besloot daarom 
weer naar een les van Anouk te gaan en  
zo raakte ik in de ban van deze bijzondere 
bewegingsleer.
 
DE KUNST VAN DE 
ENERGIEBEHEERSING
Chi Neng Qigong is een Chinese bewegings-
leer die op een eeuwenoude wijsheid berust. 
Het doel ervan is energiemanagement  
en het in balans brengen van je fysieke, 
emotionele en mentale deel. “Eigenlijk is 
het een soort meditatie in beweging. Het 
wordt ook wel Chinese yoga genoemd”, 

zegt Anouk Steggerda, Chi Neng Qigong-
instructeur Level 1, 2 en 3 en eigenaar  
van trainingscentrum Zest your life in 
Amstelveen. “Door rustige bewegingen 
heel gefocust uit te voeren, gaat alles weer 
stromen. Je reset je hele systeem ermee.  
Bij Chi Neng gaan we ervan uit dat alles 
energie is, ook gedachten en emoties. Door 
de oefeningen te doen, kan de qi – die voor 
energie staat – weer vrij door je lichaam 
vloeien en zo blokkades oplossen. Bedenk 
maar eens wat er in je lichaam gebeurt als 
je verliefd bent, of juist boos. Liefde maakt 
je ontspannen, bij boosheid verkramp je.  
Je zet jezelf dan letterlijk vast op bepaalde 
punten. Door vanuit liefdevolle aandacht 
meditatie in beweging te doen, ontspan  
je op een heel diep niveau. En doordat  
blokkades oplossen, komt er weer ruimte 
voor nieuwe energie. Dat klinkt misschien 
zweverig, maar dat is het absoluut niet.” 
Zweverig is inderdaad het laatste waar je 
aan denkt als je naar Anouk kijkt. Ze is  
een energieke en stoere vrouw, een drukke 
onderneemster en toch hangt er eigenlijk 
altijd rust om haar heen. 
Anouk: “Zelf werd ik twintig jaar geleden 
juist zo geraakt door die simpelheid en de 
effectiviteit ervan. Vaak is het alternatieve 
een beetje zweverig, maar dit is juist  
‘nuchter’. Je voelt meteen dat het werkt.  
Na een lesje ben je direct al energieker  
en helderder. Bovendien is het allemaal 
wetenschappelijk bewezen.” 
 
ZWEET TUSSEN M’N BORSTEN
Zelf werd Anouk na één middag Chi Neng 
Qigong al gegrepen en schreef ze zich in  

Chi Neng 
Qigong

EEN KALME GEEST EN EEN KRACHTIG LICHAAM

Vertragen is een hele 
kunst wanneer je in  
de versnelling staat. 
En stiekem ziet Mirjam 
soms een beetje op 
tegen de les Chi Neng 
Qigong, omdat het zó 
langzaam gaat. Maar 
daarna voelt ze zich 
altijd energiek, helder 
en ontspannen. Wat is 
het geheim van deze 
Chinese bewegingsleer?
TEKST MIRJAM ROSEMA-VERHULST | BEELD GETTY IMAGES

»
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bij de opleiding aan het Chi Neng Qigong-
instituut. Amper een maand aan het 
‘chinengen’ zat ook ik al op de website van 
de opleiding te loeren. Toch bijzonder, want 
ik heb bijvoorbeeld nog nooit overwogen 
een opleiding tot kettlebell-instructeur 
of yoga-teacher te doen. Chi Neng komt 
gewoon binnen. Letterlijk. Het wakkert 
iets in mij aan. Ik heb megaveel energie 
en mijn dagen lijken langer – op een goede 
manier. Ik krijg zonder veel moeite van 
alles gedaan en heb zin om dingen aan te 
pakken. Nu ik de meeste oefeningen ken, 
kan ik ook bijna de hele les met m’n ogen 
dicht meedoen en bij mezelf blijven. Ik kom 
in een meditatieve staat en het uur vliegt 
voorbij. Dat er tijdens de lessen vanbinnen 
iets in beweging komt, voel ik vrij duidelijk. 
Er was een keer dat het zweet tussen mijn 
borsten liep, terwijl ik maar minimale 
bewegingen maakte. Een andere keer, toen 
we ons van binnen op onze longen richtten, 
begon ik non-stop te gapen en dat was niet 
uit verveling. Allemaal tekenen dat er dingen
loskomen, dat de energie gaat stromen. 
Veel mensen zijn na een eerste CNQ-les 
ook een beetje misselijk of emotioneel. 
Indrukwekkend vind ik dat. Hoe komen 
die Chinezen bij deze wijsheid?

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
Vroeger, en dan praten we over duizenden 
jaren geleden, waren er talloze vormen van 
Qigong. De rijkere families en kloosters 
ontwikkelden allemaal een eigen manier 
voor energiebeheersing. De een richtte zich 
meer op leven, gezondheid en evenwicht, 
een ander meer op verdediging en energie-
beheersing tijdens een gevecht. Het was 
iets voor de elite en het werd alleen van 
meester op leerling doorgegeven. Bij het 
ontwikkelen van de oefeningen werd vooral 
gekeken naar dieren: hoe kunnen zij zo 
krachtig en toch zo rustig zijn? Helemaal 
in balans en volledig in harmonie met de 
natuur? Zo werden de tijger (kracht), 

kraanvogel (sierlijkheid), schildpad (door-
zettingsvermogen) en aap (flexibiliteit) 
geïmiteerd om hun eigenschappen en 
gezondheid te evenaren. Door de geheim-
houding en exclusiviteit was Qigong niet 
weggelegd voor de gemiddelde en armere 
Chinees. Tót Dr. Pang Ming in de vorige 
eeuw Chi Neng Qigong ontwikkelde, een 
medische vorm van Qigong gericht op het 
versterken van de gezondheid. Hij was 
zowel een Chinese als westerse arts en 
opgeleid door wel negentien verschillende 
grootmeesters in allerlei vormen Qigong 
en krijgskunst. Hij brak met de gewoonte 
van geheimhouding en leerde het iedereen 
die het maar wilde leren. Ook richtte hij 
een onderzoekscentrum en medicijnloos 
ziekenhuis op in Peking. De resultaten 
waren verbluffend en vanuit het Chinese 
ministerie werd deze vorm erkend als 
meest helende en hij kreeg daar in 1997 
een certificaat voor. Zijn leerlingen werden 
leraren en zo verspreidde het zich over 
de hele wereld. Patricia van Walstijn 
introduceerde het in Nederland.

CHINA IN BEWEGING
Zelf was ik in 1995 in Peking. Als puber-
meisje werd ik overweldigd door de 
compleet andere cultuur dan die ik kende. 
Behalve de geur, de Chinese opera, de 
rochels onder het restauranttafeltje en de 
indrukwekkende tempels en Chinese muur 
bleven ook de mensen in het park me bij. 
Elke ochtend stonden er overal mensen te 
‘ochtendgymnastieken’ zoals wij ’t noemden. 
Jong en oud, dik en dun, iedereen deed mee. 
In elk park en op elk plein stonden groepen 
mensen prachtige bewegingen te maken. 
Veelal met hun ogen dicht. Alleen al ernaar 
kijken was rustgevend. 
Nu, ruim 25 jaar later sta ik er zelf zo bij, 
elke dag twintig minuten, is mijn streven. 
Anouk Steggerda integreert de oefeningen 
al twintig jaar in haar dag. “Ik kijk wat ik 
nodig heb. Ik leef ad hoc, dus zoek ik mijn 

‘ALLES IS ENERGIE, 
ook gedachten en emoties’

DE 3 LEVELS
VAN CHI NENG QIGONG
Er zijn tot nu toe drie van de zes 
levels vrijgegeven. Level 1 bestaat 
uit drie oefeningen. Om je energie 
te laten stromen, doe je Lift qi up, 
pour qi down. Voor een stil hoofd 
een staande meditatie: 3 Centers 
Merge en voor je kracht de Wall 
squads. Bij level 2 ga je dieper naar 
binnen. Naar je pezen, botten en de 
toppen van je vingers bijvoorbeeld. 
Daarna komt level 3 waarbij je je 
vooral concentreert op je organen.
Die zijn ook gelinkt aan emoties. 
Bij dit level komen ook klanken en 
handmudra’s (de houding van je 
hand en vingers) kijken.



WORKSHOP 
CHI NENG QIGONG 

Wil je zelf de helende kracht  van Chi Neng Qigong ervaren? 
Speciaal voor Santé-lezers organiseren Anouk Steggerda  

en Arianne de Zwart samen met het Chi Neng Instituut  
een ochtend- en een middagworkshop op 22 oktober in 

Arnhem. De workshop duurt drie uur en is inclusief koffie 
of thee en een Qi magazine. Kosten bedragen € 55 p.p.  

Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar  
Chineng.nl/kennismaking-voor-sante-lezers/

Speciaal  
voor lezers 
van Santé
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momenten. Mijn discipline is dat ik het 
gewoon gedaan wil hebben, maar dat is 
heel persoonlijk.” Dat blijkt ook als ik  
de vraag ‘Wat heeft Chi Neng Qigong je 
opgeleverd?’ in de groep gooi bij andere 
CNQ-beoefenaars. De een doet het al jaren, 
de ander pas sinds kort, de een doet het 
dagelijks, de ander een of twee keer per 
week. Sommigen zijn met de opleiding 
gestart en iemand is zelfs begonnen aan 
een studie Chinese geneeskunde. Maar 
ondanks die verschillen zijn de reacties 
vrijwel hetzelfde. ‘Meer kracht’, ‘meer 
verbinding’, ‘meer balans’ en ‘meer energie’ 
worden veelvuldig genoemd. De meest 
gehoorde reactie is wel: ‘Het brengt rust 
in m’n hoofd en in m’n lijf.’ 

LINK TUSSEN WETENSCHAP 
EN SPIRITUALITEIT
Medecursiste Monique vertelde: “Ik heb 
nekletsel en zat normaal gesproken zeker 
één keer per maand bij de fysio voor een 
behandeling. Door Chi Neng Qigong kan 
ik het zelf onder controle houden en ben ik 
nog maar één keer per jaar bij de fysio te 
vinden.” Dit neigt naar Chi Neng Healing, 
een Qigong-stroming die werd opgericht 
door Arianne de Zwart nadat ze na een val 
aanhoudende pijnklachten had. Samen  
met Fafany Fay maakt zij een inspirerende 
podcast. De strekking komt overeen met 
alles wat ik las van dokter en neuroweten-
schapper Joe Dispenza. Tijdens de eerste 
lockdown kon ik zijn boek You are the  
placebo niet wegleggen. Hij durft als een 
van de weinige wetenschappers de link te 
leggen tussen wetenschap en spiritualiteit. 
Zijn boodschap? We hebben allemaal een 
zelfhelend vermogen in ons, en hoofd en 
lichaam werken het best samen als ze met 
elkaar in balans zijn. 
Dus ging ik ondanks dat de deadline voor 
dit stuk naderde toch naar het Chi Neng 
Qigong-klasje en daarna tikte ik het  
verhaal zonder moeite af! °

Meer lezen en luisteren?
•  Boek Qigong lifestyle, Patricia van  

Walstijn € 29,99 (Spectrum) 
•  Podcast Chi Neng Healing, van Arianne 

de Zwart en Fafany Fay
•  Boek Jij bent de placebo, Joe Dispenza 
 € 25,50 (Succesboeken.nl)
 



54 | SANTÉ | SEPTEMBER 2022

1/CK One Summer Daze € 36 (100 ml) Calvin Klein 2/Brise Verte € 29,99 (50 ml) Jardin Bohème 3/Bella Vita Rosa € 37 (30 ml) Guess 
4/Wood Sage & Sea Salt € 60 (30 ml) Jo Malone 5/Remix Cologne 2022 € 22,50 (100 ml) 4711 6/Une Figue € 110 (100 ml) Obvious, via Retreat.nl 

7/Wild Flower € 32,50 (50 ml) Betty Barclay 8/Olympéa Solar € 70,80 (30 ml) Paco Rabanne 9/Feels Like Summer € 16,50 (30 ml) s.Oliver 
10/Gris Charnel Extrait € 260 (100 ml) BDK Parfums, via Retreat.nl 11/Girl of Now Lovely € 59 (30 ml) Elie Saab 12/ZERO € 145 (100 ml) Comme des Garçons 

13/Eden Juicy Apple | 01 € 75 (50 ml) Kayali 14/Strawberry € 88 (50 ml) Malin+Goetz, via Retreat.nl

1
Kumquat, 

muntijsthee, 
muskus en 

vetiver

10
Patchoeli, 

sandelhout, 
kardemom 

en vijg

9
Bergamot, 

appel, oranje-
bloesem en 

patchoeli

11
Mandarijn, 
frangipani, 

peer en 
tonkabonen

7
Citroen, roze 

peper, jasmijn 
en vanille

8
Gardenia, 
bloesem, 

ylang ylang 
en benzoë

12
Cederhout, 

muskus, 
vetiver en 

roos

13
Rode appel, 

zwarte bessen, 
vanillebloesem 

en amber

14
Aardbei, 

bergamot, 
jasmijn en 
cederhout

2
Vijg, rozen, 
jasmijn en 

vetiver

3
Sandelhout, 

mos, lisbloem 
en muskus

4
Zeezout, 

grapefruit, 
salie en 
muskus

6
Mandarijn, 

vijg, bergamot 
en cederhout

5
Yuzu, bloed-
sinaasappel, 
magnolia en 
sandelhout

Met deze zwoele, bloemige 
of juist heerlijk frisse geuren 

houd je het gevoel van de 
zomer nog héél lang vast.

PRODUCTIE CARLIJN BIESEMAAT

Smells like
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body care

››› Happy feet 
DIY VOETENMASKER

Heb je de hele zomer op blote 
voeten of slippers gelopen? 

Dan kunnen je voeten wel wat 
extra aandacht gebruiken. 
Een simpel voetenmasker 

maak je gewoon zelf met het 
sap van een halve citroen  

(in twee delen), een eetlepel 
geraspte gemberwortel, twee 

eetlepels zeezout en een scheut 
arganolie. Vul een bak met 

warm water, de helft van het 
citroensap en de gember. Laat 

je voeten hier ongeveer tien 
minuten in weken. Meng 

daarna in een kommetje het 
andere deel van het citroensap 

met de arganolie en het 
zeezout. Scrub hiermee je 
voeten tot je huid zacht en 
soepel aanvoelt. Afspoelen 

met lauwwarm water en tadáá!
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Tussen gezond leven en een obsessie 
ligt een dunne lijn. Wat als je liever 

gaat sporten dan met vrienden 
afspreekt? En je in de stress schiet 
als je je stappendoel niet behaalt? 

TEKST YASMINE ESSER | BEELD GETTY IMAGES

Een 
(on)gezonde

obsessie

de schuld, omdat hij zo nodig iets gezelligs 
moest doen. Het kwam dus goed uit dat 
hij op een gegeven moment óók meer met 
zijn gezondheid bezig wilde zijn. Toen 
konden we op vakantie samen hardlopen 
en oefeningen doen. Handig!”
Naast een trainingsschema kreeg Laura een 
voedingsplan van haar online coach: weinig 
koolhydraten, veel groente en veel eiwitten. 
Door in een app in te voeren wat ze at, kon de 
coach feedback geven op haar eetpatroon. 
“In die tijd stond ik om half zes op, omdat 
ik vroeg begon met werken en lange dagen 

Fanatiek sporten, alleen nog salades eten, 
calorieën bijhouden; Laura (34) kan erover 
meepraten. Toen ze op haar werk steeds 
meer stress kreeg, besloot ze een online 
personal trainer in de arm te nemen. Op die 
manier kon ze werken aan haar gezondheid 
en de spanning van zich af sporten. Met het 
trainingsschema van de online coach dook 
Laura de sportschool in. Al squattend 
vergat ze haar hoge werkdruk. Op haar 
werk als projectmanager bij een scheeps-
werf liep ze steeds achter de feiten aan, 
maar in de sportschool lukte het wél om 
te bereiken wat ze wilde. Het werd een 
verslaving. “Ik deed vier tot zes keer per 
week krachttraining. Meestal van acht tot 
tien uur ’s avonds. Op andere dagen liep ik 
hard. Soms kwam er natuurlijk iets tussen, 
waardoor ik een training miste en dan was 
ik bloedchagrijnig. Vaak gaf ik mijn vriend 

‘ALS IK BIJ VRIENDEN 
THUIS AT, VROEG IK 

HOE ZE HADDEN GEKOOKT. 
WAS DE GROENTE IN 
BOTER GEBAKKEN OF 

IN OLIJFOLIE?’
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maakte. Voor ontbijten had ik geen tijd, 
dus deed ik maar aan intermittent fasting, 
bleek nog goed voor je te zijn ook. Mijn 
lunch had ik thuis al voorbereid, want in de 
kantine verkochten ze alleen gefrituurde 
snacks, en ik wilde een salade met veel 
groente, kip en ei. Mijn collega’s maakten 
zelfs grapjes over al mijn bakjes. Ik had een 
ijzeren discipline. Als er op verjaardagen 
bitterballen en kaasplankjes voorbij 
kwamen, raakte ik die niet aan. Dat was 
immers ongezond eten en dat wilde ik niet. 
Als ik bij vrienden thuis at, vroeg ik hoe ze 
hadden gekookt. Was de groente in boter 
gebakken of in olijfolie? En hoeveel hadden 
ze daar dan van gebruikt? Ik wilde mijn 
eten natuurlijk goed bijhouden in de app 
van de personal trainer. 
Ik deed alles om me fit te voelen. Bovendien 
zag ik resultaat in de spiegel. Dat ik door-
sloeg, had ik helemaal niet door. Ik was toch
juist gezond bezig?”

ORTHOREXIA EN BIGOREXIA 
Een obsessieve fixatie op een gezonde 
leefstijl wordt ook wel orthorexia genoemd. 
Die aandoening heeft overlappingen met 
andere eetstoornissen. Het verschil is alleen 
dat mensen met anorexia en boulimia willen 
afvallen, terwijl bij orthorexia de nadruk 
op gezond zijn ligt. Omdat orthorexia geen 
officieel erkende psychische stoornis is, is er 
nog niet veel onderzoek naar gedaan en is 
het onbekend hoeveel mensen hiermee te 
maken hebben. Bigorexia (sportverslaving) 
staat wél in het DSM, het handboek voor 
psychologen, waarin alle psychische stoor-
nissen staan beschreven. Uit onderzoek 
van bewegingswetenschappers aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen blijkt 
dat 35 procent van de mensen die sporten, 
symptomen van een sportverslaving 
vertoont. Iemand heeft bigorexia als ’ie 
vrijwel elke dag sport, met een gemiddelde 
van zevenenhalf uur per week. Een sport-
verslaafde voelt zich slecht als hij of zij niet 
traint en negeert blessures om koste wat 
het kost te blijven trainen.

CONTROLEDRANG
Voedingspsycholoog Diana van Dijken 
benadrukt dat natuurlijk niet iedereen 
die gezonder wil leven doorslaat in een 

ongezonde obsessie. “Het zijn meestal 
mensen die van nature al vatbaarder zijn 
voor psychische problemen. Denk aan 
mensen die heel onzeker of perfectionistisch 
zijn”, vertelt ze. “Maar een obsessie met 
gezondheid kan ook ontstaan uit controle-
drang. Iets in hun leven gaat niet goed 
– werk of relatie bijvoorbeeld, of ze hebben 
een moeilijke jeugd gehad – en daar hebben 
ze geen controle over. Terwijl ze op hun 
eetpatroon en sportregime wél grip hebben.”
Laura herkent dat. “Achteraf bleek dat 
mijn werkdruk veel te hoog was en dat ik 
sporten en gezond eten gebruikte om de 
stress te compenseren.” Met hulp van een 
psycholoog pakte ze haar problemen aan. 
“Ik meldde me met burn-outklachten, maar 
tijdens de tweede sessie zei de psycholoog: 
‘Vertel maar, wat is jouw verslaving? 
Gebruik je drugs, drink je veel?’ Toen 
besefte ik dat sporten en gezond eten mijn 
obsessie was. Toch heeft het daarna nog 
een jaar geduurd voor ik het oké vond om 
een keer een training over te slaan en een 
dag geen calorieën te tracken in de app. 
Inmiddels gaat het beter. Ik sport nog 
steeds, maar de stress eromheen is 
gelukkig verdwenen.”

DOORSLAAN IN 
GEZOND GEDRAG
Ook Marieke (28) begon met fanatiek 
sporten om haar hoofd leeg te maken. 
Ze had in haar jeugd veel problemen 
met haar vader gehad en kampte met 
depressieve klachten, maar in de sport-
school dacht ze daar allemaal niet aan. 
“Het was echt een uitlaatklep. Vaak sportte 
ik twee keer op een dag: ’s ochtends een 
groepsles, ’s avonds hardlopen bijvoorbeeld. 
Of ik ging anderhalf uur lang van het ene 

naar het andere apparaat. De eigenaresse 
van de sportschool zei weleens: ‘Ben je er 
nou nog steeds?’ Dat zag ik alleen maar 
als compliment.”
Ook haar eetpatroon moest gezonder, vond 
Marieke. Ze wilde alleen nog onbewerkte 
producten eten, het liefst seizoensgebonden 
groente. In de zomer at ze witlofsalade, 
in de herfst pompoen. Vet was uit den boze. 
“Natuurlijk kreeg ik wel bezorgde reacties, 
maar daar luisterde ik niet naar. In die tijd 
ben ik best wat vriendschappen verloren.” 
Haar drang om gezond te zijn, nam steeds 
ernstigere vormen aan, tot het niet meer 
draaide om ‘gezondheid’ maar om ‘afvallen’. 
Gaf de weegschaal een lager cijfer aan? Dan 
kon ze de wereld aan. Gebeurde er niets? 
Dat was een teken dat ze nóg meer moest 
bewegen. Marieke bleek orthorexia en 
anorexia te hebben. Meerdere behandelingen
volgden. “De eerste vond ik onzin. Ik deed 
het puur voor mijn bezorgde moeder, maar 
zelf dacht ik nog steeds dat er niets aan de 
hand was. Pas toen het niet meer lukte om 

‘DAT IK DOORSLOEG, 
HAD IK HELEMAAL 

NIET DOOR. IK WAS TOCH 
JUIST GEZOND BEZIG?’

»



te werken, omdat ik te veel was afgevallen 
en omdat ik in mijn hoofd alleen nog maar 
met calorieën bezig was, wist ik dat er iets 
moest veranderen. Inmiddels heb ik drie 
jaar een stabiel gewicht. Het blijft mijn 
zwakke plek en ik kan me niet voorstellen 
dat ik ooit weer M&M’s eet, maar ik sla 
geen maaltijden meer over. Als ik die  
neiging heb, ga ik bij mijn zusje eten.  
Ook kan ik inmiddels beter accepteren  
dat rotdagen erbij horen en dat ik nare 
gevoelens niet hoef te bestrijden met  
sporten of mezelf uithongeren.”
 
AFSPRAKEN AFZEGGEN
Volgens Diana van Dijken hebben veel 
mensen het niet door als hun gezonde  

leefstijl ongezond wordt. Vaak zien anderen 
eerder dat het niet goed gaat, dan zijzelf. 
Hoe weet je dan of je doorslaat? Van Dijken 
geeft een paar indicaties. “Denk je meteen 
dat er iets ergs gebeurt en voel je je schuldig 
als je een keer niet kunt sporten of als je uit 
eten gaat? Merk je dat je afspraken afzegt 
of in paniek raakt als mensen onverwacht 
willen borrelen? Dan is je gezonde leefstijl 
misschien toch niet zo gezond meer. Er is 
namelijk heus geen man overboord als je 
een dag ‘ongezond’ eet of weinig beweegt. 
Een gezonde leefstijl draait juist om balans. 
Denk aan: een gevarieerd eetpatroon met 
veel vitamines en vezels. Maar dan is er ook 
heus ruimte voor een frietje, glas wijn of 
een stuk chocolade. Een van de slechtste 

Liever sporten dan  
sociaal doen

dingen voor je gezondheid is stress en laat 
je nou net heel gestresst kunnen worden 
van altijd gezond willen leven.”
 
10.000-STAPPENMANIE
Ook bij Elisa (41) werd gezondheid een 
obsessie. Dat begon toen ze een smart-
watch kocht. “Ik kon precies zien hoeveel 
stappen ik zette, hoeveel calorieën ik op  
een dag verbrandde. De buurvrouw bleek 
ook zo’n ding te hebben en al snel deden we 
een wedstrijdje wie de meeste stappen zette 
op een dag. Ik moest en zou winnen. Als ik 
om kwart voor twaalf ’s avonds zag dat zij 
driehonderd stappen voor liep, had ik mijn 
schoenen al aangetrokken. Dan liep ik 
langs haar huis, om te zien of de lichten uit 

ADVERTENTIE
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‘ER IS GEEN MAN OVERBOORD 
ALS JE EEN DAG WEINIG BEWEEGT. 

EEN GEZONDE LEEFSTIJL 
DRAAIT JUIST OM BALANS’

Sportjunkie of 
healthfreak?
Deze tekenen wijzen erop dat 
jouw drang naar gezondheid 
misschien een tikkie doorslaat.
›  Je voelt je schuldig als je je 

een keer niet aan je sportregime 
of eetpatroon kunt houden.

›   Als je uit eten gaat, check je eerst 
zorgvuldig de menukaart online, 
zodat je het gezondste gerecht 
kunt kiezen.

›   Je zegt afspraken met vrienden af,
omdat je anders niet kunt sporten 
of omdat je dan ongezond gaat 
eten of alcohol drinken.

›   Van spontane uitjes raak je 
in paniek.

›   Je wordt onrustig en chagrijnig als
je een training mist.

›   Sporten en gezond eten is eigenlijk
een manier om controle te houden 
op je leven.

›    Je denkt dat je pas goed, leuk of 
knap genoeg bent wanneer je een
gezonde leefstijl hebt.

›   Je voelt altijd de druk om 
te presteren.

›   Mensen in je omgeving beginnen 
bezorgde vragen te stellen over 
je leefstijl.

waren. Sliep ze? Dan kon ik ook met een 
gerust hart naar huis. Als mijn man weg 
was en ik alleen thuis was met onze dochter, 
liep ik in een flink tempo rondjes om de 
tafel, of ik ging staan marcheren. Winnen 
gaf me een kick, ik wilde per se de beste zijn.”
Elisa vond niet dat haar wandelverslaving 
te ver ging. Zelfs toen ze liever een blokje 
om liep dan met vriendinnen op het terras 
te zitten, vond ze zichzelf nog heel gezond 
bezig. De ommekeer kwam pas toen haar 
smartwatch stuk ging. “Eerst raakte ik in 
paniek. Maar terwijl ik wachtte tot ik een 

nieuwe zou krijgen, ebde het onrustige 
gevoel weg. Uiteindelijk heb ik de nieuwe 
smartwatch wel weer om gedaan. En ik zet 
nog steeds ruim 10.000 stappen per dag, 
maar nu omdat ik train voor de Nijmeegse 
Vierdaagse, niet omdat ik per se wil winnen 
van de buurvrouw.”
Het lukte Elisa op eigen houtje weer een 
gezonde balans te vinden in haar leven. 
Marieke en Laura zochten hulp. Iemand 
zoeken om mee te praten kan inderdaad 
heel fijn zijn, beaamt voedingspsycholoog 
Van Dijken. “Maar voor sommige mensen 

kan het ook al goed zijn om te realiseren 
waaróm je eigenlijk gezonder wilt leven. 
Voel je een enorme prestatiedruk? Gaat er 
iets niet goed in je leven en denk je dat je 
door te sporten en gezond te eten controle 
kunt hebben? Of denk je dat je iets aan 
jezelf moet veranderen, dat je pas goed 
genoeg bent als je een gezonde leefstijl 
hebt?” Volgens van Dijken draait gezond 
zijn niet om heel veel groente eten en 
regelmatig sporten. De sleutel naar een 
écht gezonde leefstijl, eentje met balans, 
is zelfliefde en zelfacceptatie. °
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SCHOUDERS 
ERONDER

Met een zelfverzekerde houding 
zie je er altijd goed uit. Een mooi 
stel gespierde schouders helpt 

hierbij. Zo krijg je ze in shape.
TEKST MARA RUIJTER | BEELD GETTY IMAGES
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1

43

2

5

UPRIGHT ROW
Houd je armen naar beneden en  
houd de gewichtjes voor je boven-
benen. Beweeg beide armen omhoog  
en buig daarbij je ellebogen, alsof je  
iets omhoogtrekt. De gewichten komen  
dan net onder je kin, je ellebogen zijn  
op ooghoogte en van je schouders naar 
je ellebogen ontstaat een schuine lijn.  
Laat dan je armen rustig zakken. 
Doe 3 sessies van 10 herhalingen. 

FRONT RAISE
Houd je armen naar beneden met 
de gewichtjes voor je bovenbenen. 

Beweeg je linkerarm langzaam 
naar voren en houd het gewichtje 
op ooghoogte. Houd dit een paar 

seconden vast en beweeg dan 
terug naar de beginpositie.  

Herhaal de oefening met  
je rechterarm. Doe 3 sessies  

van 10 herhalingen. 
 

› DE JUISTE GEAR
Om je schouders effectief te  
kunnen trainen, heb je gewichtjes 
nodig. Heb je die niet in huis?  
Een ander zwaar voorwerp,  
zoals een fles water of een pak 
melk werkt ook. Oefeningen 2 en 3 
kun je ook met een resistance 
band uitvoeren. REAR LATERAL RAISE

Buig je knieën licht en beweeg 
je bovenlichaam een beetje 

naar voren. Houd de gewichten 
met iets gebogen armen  

voor je knieën. Beweeg dan  
je armen omhoog in een  

horizontale lijn. Houd  
een paar seconden vast  
en beweeg je armen dan  

langzaam weer naar beneden. 
Let erop dat je je rug in een 

rechte lijn houdt bij deze  
oefening. Doe 3 sessies van 

15 herhalingen.

SHOULDER LATERAL RAISE
Houd in beide handen een gewicht 
en laat je armen langs je lichaam 
hangen. Breng je armen omhoog  
in een horizontale lijn, zodat er een 
rechte lijn vanaf je handen naar  
je schouders ontstaat. Houd deze 
positie een paar seconden vast en 
breng daarna langzaam je armen 
weer naar beneden. Doe 3 sessies 
van 10 herhalingen. 

SHOULDER PRESS
Houd in beide handen een gewicht  
en strek je armen uit boven je hoofd. 
Houd een paar seconden vast. Laat 
daarna langzaam je armen zakken  
en buig daarbij je ellebogen, zodat er  
een rechte lijn tussen je schouders en  
ellebogen ontstaat. Houd even vast  
en ga dan terug naar de beginpositie. 
Doe 3 sessies van 15 herhalingen.
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› TRAINT JE VOORSTE SCHOUDERSPIEREN
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JE

MENTAAL 
STERKER

DOOR 
BOKSEN

Van boksen word je sterk en fi t. Maar de 
sport doet ook iets voor je mind. Je krijgt 

meer zelfvertrouwen en zit lekkerder 
in je vel. Daarom wordt het ook steeds 

vaker therapeutisch ingezet.
TEKST YASMINE ESSER | BEELD GETTY IMAGES

SLA
VAN 

AF!
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Zwetende, gespierde mannen in een ring 
die elkaar tot bloedens toe knock-out 
proberen te slaan. Muhammed Ali. Mike 
Tyson. Daar denk je misschien aan. Toch is 
boksen heus niet per se een gewelddadige 
mannensport. Om met dat laatste te 
beginnen: de Nederlandse Boksbond ziet 
al jaren dat de populariteit onder vrouwen 
toeneemt. We snappen het wel: boksen is 
een echte killer work-out. Je traint je armen, 
benen en core. (Probeer na afloop van een 
les maar eens je naam te schrijven en je zult 
merken dat je amper een pen kunt vast-
houden). Al na een paar lessen is je conditie 
verbeterd, net als je reactievermogen. Wreed 
hoeft boksen ook niet te zijn. Het draait 
vooral om balans. Door te boksen sta je 
niet alleen letterlijk steviger in je schoenen, 
ook mentaal word je weerbaarder. 

MEER ZELFVERTROUWEN
Angelina (46) ervaarde hoe haar zelf-
vertrouwen verbeterde toen ze een paar 
jaar geleden de bokshandschoenen aantrok. 
Door een zware jeugd en het mantelzorgen 
voor haar moeder naast haar baan in een 
casino, belandde ze in een depressie. 
“Op een gegeven moment was ik helemaal 
geïsoleerd. Ik kwam amper buiten. In de 
supermarkt keek ik naar beneden, om maar 
geen oogcontact te maken met anderen”, 
vertelt ze. Via een vriend met een sport-
school besloot ze een bokstraining te 
volgen. “Niet omdat ik energie kwijt moest, 
want ik had juist geen puf, maar om aan 
mijn mindset te werken en weer ritme in de 
dag te krijgen. Ik ging vaak rond tien uur 
’s ochtends trainen, dan had ik een reden 
om uit bed te komen. De eerste keren 
voelde de drempel om te gaan zo hoog als 
de Berlijnse muur, maar al snel merkte 
ik hoe fijn het was om een uur lang te 
bewegen. Mijn hartslag ging omhoog en 
ik kon mijn frustratie kwijt.”
Steeds vaker lukte het Angelina om na 
afloop een praatje te maken met andere 
deelnemers. Sommigen bleken óók met 
allerlei dingen te worstelen. Die herken-
baarheid was fijn. “Gaandeweg verbeterde 
mijn zelfvertrouwen en vond ik mijn zelf-
respect terug. Ik voel me nu fitter en kan 
me beter concentreren. Ik ben in therapie 
gegaan, maar ook het boksen heeft zeker 
geholpen er weer bovenop te komen.”

Sylvie (57) had alles verloren op het 
moment dat ze besloot te boksen. In een 
korte tijd overleed haar stiefvader, kreeg ze 
borstkanker en wilde haar man scheiden. 
Door haar ziekte en stukgelopen huwelijk 
nam ze ook afscheid van het bedrijf dat ze 
samen met haar ex-man had én moest ze 
verhuizen. “Op een dag werd ik wakker en 
was ik mezelf zo beu. Toen ontmoette ik 
Willem, een bokstrainer die net voor zichzelf 
was begonnen. Ik kon bij hem terecht in 
een privéstudio, want de sportschool zag ik 
niet zitten. Hij vroeg wat ik wilde, en ik zei 
dat ik weer wilde leren voelen, want ik kon 
alleen nog maar overleven.”

VOOR JEZELF OPKOMEN
Willem droeg Sylvie op om klaar te gaan 
staan in de bokshouding. Hoe dat moest? 
Ze had werkelijk geen idee, ze bokste voor 
het eerst. Vervolgens liep hij naar haar toe 
en kwam hij steeds dichterbij. Te dichtbij. 
Hij liep haar bijna omver. Ze deed niets. 
Ze zette geen stap. Ze zei geen ‘stop’. Sylvie: 
“Toen zei hij: ‘Je laat het allemaal maar 

gebeuren, hè.’ En ik dacht: ja, dat klopt, 
ik ga zó over mijn grenzen heen. Het was 
meteen een eyeopener.” In de maanden 
daarna leerde ze eindelijk weer voor zichzelf 
op te komen. Bijvoorbeeld door simpelweg 
‘au’ te zeggen als iets pijn deed. Door zich 
niet meer in te houden als ze stoten mocht 
uitdelen. En als haar ogen vol met tranen 
stonden, maar ze niets zei, vroeg Willem 
waarom ze niet huilde, waarom ze zichzelf 
groot hield. “Hij stelde precies de juiste 
vragen. Ik was alleen maar bezig met over-
leven, maar nu mocht ik eindelijk loslaten.”

BOKSTHERAPIE
Dat sporten niet alleen goed is voor het 
lichaam, maar ook voor de geest, is al langer 
bekend. Uit tal van wetenschappelijke 
onderzoeken blijkt dat sporten je mentale 
gezondheid en weerbaarheid verbetert. 
Sommige wetenschappers zijn er zelfs van 
overtuigd dat voldoende beweging de beste 
preventie is tegen – een nogal uiteenlopend 
rijtje aandoeningen – depressie, stress, 
overgangsklachten, ADHD, verslaving en 
Alzheimer. Psychologen en coaches zetten 
sporten daarom steeds vaker in om de 
psychische conditie te verbeteren. Running-
en wandeltherapie is bijvoorbeeld al vrij 
gangbaar in de gezondheidszorg. Wat is er 
anders aan boksen?
Marcel Amstelveen, oprichter en eigenaar 
van Bokstherapie, besloot te onderzoeken 
waarom boksen zo goed is voor de mentale 
gezondheid toen hij zelf de helende effecten 
ervan ontdekte. Negentien jaar geleden 
kreeg hij een burn-out. Zijn therapeut 
stuurde hem de ring in. Het werkte zo goed 
dat hij – een aantal jaar later – besloot zijn 
werk te maken van bokstherapie. Hij liet 
zich omscholen tot coach, ontwikkelde een 
eigen methodiek en richtte een praktijk op 
voor bokstherapie in Amsterdam. 
Inmiddels leidt hij ook andere coaches en 
therapeuten op tot bokstherapeut. De boks-
therapie die Amstelveen ontwikkelde, gaat 
verder dan ‘gewoon boksen’ en ondertussen 
een beetje praten. Het is een combinatie 
van praten, oefeningen, boksen en ervaren. 
Meestal coacht hij mensen individueel, maar
soms ook koppels of families, afhankelijk 
van waar iemand aan wil werken. 
Amstelveen begeleidt mensen met een 
traumatische ervaring, burn-out of stress. 

'Gaandeweg
verbeterde mijn 

zelfvertrouwen en 
vond ik mijn 

zelfrespect terug’
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Maar ook mensen die meer zelf vertrouwen 
willen, zich niet gezien voelen of de verbin-
ding met hun lichaam kwijt zijn geraakt. 

STEVIG STAAN
Boksen doen de cliënten niet op een zak, 
ze sparren in de boksring met Amstelveen 
op zijn pads (een soort stootkussens). Maar 
voor het zover is, moeten ze eerst weten of 
ze stevig staan. “Dat is vaak de allereerste 
oefening”, legt hij uit. “Ik vraag of ze stevig 
willen gaan staan, in de bokshouding. Veel 
mensen vragen dan meteen of ze het goed 
doen. Dat kan al een inzicht zijn: waarom 
vraag je om goedkeuring? Is het onzekerheid 
of perfectionisme? Sommige mensen zeggen: 
‘Ik sta goed, denk ik’. Nou, die zitten dus 
nog heel erg in hun hoofd. Het gaat erom 
dat je zelf leert vóélen of je stevig staat. 
Soms geef ik nog even een duwtje om te 
checken. Gaat iemand dan toch wankelen? 
Dan vraag ik bijvoorbeeld of dat vaker 
gebeurt. En na een tijdje merken cliënten 
dat ze niet alleen tijdens het boksen steviger 
staan, maar ook in het dagelijks leven.”
Marcel Amstelveen vraagt tussen het 
boksen en de oefeningen door steeds 
wat iemand ervaart. Voelt iemand wat er 
gebeurt? Zo houdt hij de cliënt een spiegel 
voor. Marcel: “Ik gebruik boksen als middel 
om iemand bewust te maken van zijn of 
haar gedrag, patronen en overtuigingen. 
Maar het helpt iemand ook om stevig te 
staan, contact te maken, te voelen, adem te 
halen en te focussen. Soms worden mensen 
emotioneel of vertellen ze over vroeger, 
dat mag allemaal. Het belangrijkste is dat 
iemand zich veilig voelt.”

TRAUMA’S IN JE LIJF
Ook GZ-psycholoog Lieveken Vester 
gebruikt in haar praktijk in Hilvarenbeek 
boksen. “Ik gebruik bokstherapie vooral bij 
traumaverwerking”, legt ze uit. “Mensen 
met een trauma behandel ik sinds vijftien 
jaar met EMDR. Dat is een praktische 
behandelmethode die ervoor zorgt dat 
de nare ervaring of gebeurtenis minder 

spanning geeft aan de cliënt. Bokstherapie 
vind ik een mooie aanvulling. Want soms 
zit een trauma niet alleen in het hoofd maar 
juist ook in het lijf.” 
Bij een trauma is er vaak een gevaarlijke 
gebeurtenis geweest waarbij mensen 
bevroren van angst. Een situatie waarin ze 
machteloos waren. Bijvoorbeeld bij seksueel 
misbruik of geweld. Maar denk ook aan 
een auto-ongeluk of pesten. Vester: “Het 
alarmsysteem van het lichaam bestaat 
uit drie reacties: vluchten, bevriezen of 
vechten. Alle drie de reacties zijn heel 
natuurlijk, maar toch merken we dat 
mensen die bevriezen dat zichzelf kwalijk 
nemen. Ze denken: waarom heb ik me niet 
meer verzet? Ook blijft er – onbewust – 
veel spanning in hun lijf zitten. Met hun 

hoofd weten ze dat ze nu veilig zijn, maar 
hun lichaam blijft continu gestresst.”
Door bokstherapie komen haar cliënten 
alsnog in de vechtstand, ook leren ze weer 
hun eigen kracht kennen. Vester: “Mensen 
ervaren dat ze wél kunnen bewegen als 
ze bang zijn en niet langer bevriezen.” 
In tegenstelling tot Amstelveen geeft 
Vester haar bokstherapie niet alleen, maar 
samen met een bokser. “Tussen het praten 
over iemands trauma door, doet de cliënt 
een aantal boksoefeningen. Stel, de bokser 
drijft de cliënt in de touwen, dan benoem ik 
wat er gebeurt. Wordt iemand lacherig of 
juist pissig? Wil iemand opgeven? Na een 
tijdje zakt de spanning bij de cliënt en gaat 
hij of zij steeds krachtiger staan en slaan.”

EIGENWAARDE
Met Sylvie gaat het inmiddels weer goed. 
Mede door het boksen. “Boksen is veel 
meer dan techniek. Ik leerde grenzen aan-
geven, meebewegen, confrontaties aangaan, 
maar ook klappen uitdelen. De boosheid 
die ik had, heeft plaatsgemaakt voor eigen-
waarde. Ik kon zowel fysiek als mentaal met 
iemand sparren. Dat heeft me de weg uit 
het dal gewezen.” °

Waarom je lekkerder
 in je vel zit als je 
regelmatig sport

Sporten helpt om je hoofd leeg te 
maken. Vaak kun je letterlijk nergens 
aan denken. Ook zorgt sporten voor 
de aanmaak van allerlei stoffen in je 

lichaam, waaronder het bekende 
gelukshormoon endorfine, ook wel 
het anti-stresshormoon genoemd. 

Daarnaast heeft sporten een 
psychologisch effect: je herkent 

vast die stem in je hoofd die tijdens 
het trainen zegt dat je het echt niet 

langer volhoudt, maar die stem 
heeft vaak geen gelijk, want je kunt 

meestal veel meer dan je dacht. 
Daarom heeft jezelf in het zweet 

werken ook effect op 
je zelfvertrouwen.

Bokstherapie volgen?
Op steeds meer plekken in Nederland is dat mogelijk. Marcel Amstelveen geeft bokstherapie in zijn praktijk in Amsterdam (Bokstherapie.nl). 
Psycholoog Lieveken Vester helpt cliënten met trauma’s met bokstherapie in haar praktijk in Hilvarenbeek (Praktijkvester.nl). Andere 
aanbieders zijn bijvoorbeeld Ggzboxing.nl in Dordrecht en Bokscoaching.nl. Dit trainingsbureau is actief in 11 Nederlandse steden.

'Mensen ervaren 
dat ze wél kunnen 

bewegen als ze bang 
zijn en niet langer 

bevriezen’
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SANTÉ E-LEARNING
AANBIE

DIN
G

Ga snel naar Sante.nl/webshop en profiteer 
van deze mooie aanbiedingen! 

NU EEN
GRATIS 

SANTÉ DOPPER 
BIJ AANKOOP 

VAN EEN 
CURSUS

RUIM
60%

KORTING

I.P.V. 
€ 29

NU VOOR

€79€79

LEER ALLES OVER EEN HEALTHY LIFESTYLE

BEWEGEN 
Om gezond te blijven, zijn er een 
paar dingen noodzakelijk: goede 
voeding, weinig stress, goed slapen 
en voldoende bewegen. Dat laatste 
kan in de sportschool, maar ook 
thuis. In deze serie hebben we een 
aantal trainingen voor wie thuis 
meer wil bewegen.

VOEDINGSEXPERT 
Voor iedereen die op zijn voeding wil 
letten. Pas de vele tips toe in je leven 
en je zult zien dat je minder vaak ziek 
bent en lekkerder in je vel zit.

BURN-OUT
Stress is een natuurlijk verschijnsel
waar iedereen weleens last van 
heeft. Maar houdt de stress lang 
aan en kun je niet ontspannen, 
dan is er sprake van ongezonde 
stress. Als je signalen niet op tijd 
herkent en je niet tijdig ingrijpt, 
kan dit leiden tot overspannen-
heid en zelfs een burn-out. 
Helaas komt dat vaak voor: 
onderzoek van TNO en het 
CBS wijst uit dat bijna 1 miljoen 
Nederlanders te maken heeft 
met burn-outgerelateerde 
klachten. Dat is 1 op de 8 werk-
nemers! Deze cursus is vooral 
voor mensen die nu kampen met 
een burn-out, maar ook voor wie 
een burn-out wil voorkomen.

 Cursussen voor
body & mind
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REfillution
Navulbare lipsticks, deo’s, crèmes en shampoos zijn beter 

voor het milieu – want minder afval – en goedkoper. Gelukkig 
valt er op het gebied van refi lls steeds meer te kiezen.

TEKST CARLIJN BIESEMAAT | BEELD GETTY IMAGES

 Even wat cijfers: momenteel 
drijft er zo’n 130 miljoen ton 
plastic afval in alle oceanen. 
Recyclebare verpakkingen 
zóúden een oplossing kunnen 
zijn, maar: van alle plastic 
verpakkingen die gerecycled 
kunnen worden, wordt maar 
negen procent opnieuw tot 
plastic verwerkt (bron: National 
Geographic). Wat wél werkt om 
plastic afval terug te dringen? 
Navulbare verpakkingen. 
Het idee achter een refillable 
product is dat je eenmalig een 
flacon of potje aanschaft dat 

je vervolgens keer op keer kunt navullen. 
De refill is gemaakt van minder verpakkings-
materiaal – soms komt er zelfs helemaal 
geen plastic aan te pas – en bovendien een 
stuk goedkoper. Win-win! 

Van shampoo tot oogschaduw
In beautyland kiezen steeds meer merken 
voor navulbare verpakkingen. Er zijn refills 
van onder meer shampoos, conditioners, 
crèmes, deo’s, oogschaduw en lipsticks. 
Zo kun je bij M·A·C Cosmetics en Hema 
oogschaduwrefills kopen, zodat je alleen je 
favoriete kleuren in een oogschaduwpalet 
vervangt. Een fles shampoo of conditioner 
navullen kan bij onder meer de ‘refill stations’ 

van The Body Shop en Authentic Beauty 
Concept. De hervulbare flessen van die 
laatste zijn gemaakt van negentig procent 
post-consumer recycled kunststof (PCR), 
oftewel bestaand plastic waar we anders 
moeilijk vanaf komen. Elke fles kan zeker vijf 
keer hergebruikt worden, waardoor je zo’n 
83 procent plastic bespaart. En is je luxe pot 
crème leeg? Dan houd je die mooie pot, maar
koop je alleen de inhoud in de vorm van een 
refill. Ook veel parfummerken introduceren 
navulbare flesjes. De flacons zijn vaak zo 
ontworpen dat je ze thuis zonder knoeien 
bijvult. Laat je ’t bijvullen liever over aan een 
expert? Er zijn merken die een navulstation 
in de parfumerie hebben, zoals Mugler.



SEPTEMBER 2022 | SANTÉ | 67   

SHOPPING

Bespaar
 70 procent 

CO2-uitstoot en 
65 procent energie.

Ritual of Namasté 
Hydrating Body Cream 

€ 17,50 Rituals

Je laat ’m bijvullen 
bij een aangesloten 

kapsalon.
Hydrate Cleanser 
€ 28,25 Authentic 
Beauty Concept

Met bijna een liter 
conditioner doe je lang!

Color Radiance 
Daily Conditioner 
€ 80 Innersense

Verbetert de weerstand 
van je huid.

Ultimune Refill 
€ 125 Shiseido

Geeft je 3 keer 
sterker haar.

Volume & Strength 
Shampoo Eco-Refill 
€ 25,50 L’Occitane

Helderwit.
Eyeshadow Refill Snow 

Satin € 3 HEMA

Voor 4 volle 
handzeeppompjes.

Navulzak 
groene thee 

€ 15 ZO 
Handen Schoon

10 euro voordeliger 
dan de originele 

verpakking.
Impeccable Blush Refill 

€ 25 Collistar

Koop een refill, 
of kom  navullen in 

de brand store
in Amsterdam.
Poivre Noir Frais 

Body Scrub € 19,90 
Marie-Stella-Maris

Bij elke refill 
krijg je 

50 milliliter gratis.
Refill bottle eenmalig 
€ 9,50 (met inhoud), 
daarna € 7 voor refill 

The Body Shop  

Stel je eigen palet 
samen met 4 tinten 

oogschaduw.
Custom Palette 

€ 63,50 
M·A·C Cosmetics

Plasticvrije refill. 
Sweet Orange Deodorant 

Refill € 6 Loveli

Klik je simpel 
een nieuwe 

‘cartridge’ in.
Eye Lift & Contour 

€ 20 WISHFUL 

Klik je gemakkelijk 
in de originele huls.

Contouring Lipstick Refill 
€ 32,25 SENSAI

100 procent
 vegan, 

plasticvrije 
lipstickrefill.
Lipstick Kigali 

€ 12 LUSH

Navullen zonder 
knoeien dankzij de 

handige flacon.
My Way Floral Refill 

€ 150 Giorgio Armani

Een liter shampoo 
voor fijn haar.

Light and Soft Shampoo 
Pouch € 45,45 weDo

Geeft je 3 keer Koop een refill, Kies je 
3 favoriete tinten.

Eyeshadow Trio 
Refill Packing 
€ 1,25 HEMA

Zalmroze.
Eyeshadow Refill 

Salmon € 3 HEMA

Verbetert de weerstand 

Poivre Noir Frais 
Body Scrub € 19,90 
Marie-Stella-Maris

45 procent 
voordeliger 

dan de originele pot.
Crema Nera Supreme 
Reviving Cream Refill 
€ 196 Giorgio Armani 

Beauty
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1 |  ROSACEA
Van continu een rood gezicht tot sneller blozen: rosacea wordt gekenmerkt 
door roodheid. Het is een chronische aandoening die verschillende klachten 
kan geven, zoals roodheid, gesprongen vaatjes (couperose), rode bultjes of 
puistjes, of een combinatie hiervan. Dr. Annemarie Rozendaal werkt als 
dermatoloog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en ziet veel patiënten 
met rosacea. “Een versterkte reactie van het afweersysteem in de huid  
speelt een rol bij het ontstaan van rosacea, maar de oorzaak is tot nu toe nog 
grotendeels onbekend. De afwijking kan gedeeltelijk genetisch bepaald zijn en 
wordt beïnvloed door omgevingsfactoren. Zonlicht, het drinken van alcohol, 
bepaalde (irriterende) cosmetica, gekruid voedsel en stress kunnen de 
klachten verergeren of uitlokken”, legt Annemarie uit. Rosacea ontstaat vaak na 
je dertigste, kan voorkomen bij alle huidtypes, maar wordt vaker gezien bij een 
lichtere huid. “Rosacea verminderen kan door zo min mogelijk in de zon te 
zitten, de huid in te smeren met een beschermende factor en door milde 
cosmetica te gebruiken. Ook ontstekingsremmende stofjes als azelaïnezuur 
of licochalcone kunnen de behandeling van rosacea ondersteunen. Bij  
ernstigere vormen is het verstandig de huisarts of dermatoloog te bezoeken.” 
 

2 |  PSORIASIS
Psoriasis komt minder vaak voor in het gezicht, 
maar wel op het hoofd en de rest van het lichaam. 
Deze huidziekte wordt gekenmerkt door rode 
schilferende plekken. Psoriasis ontstaat door 
een versnelde celdeling van de huidcellen en een 
afwijkende afweerreactie tegen deze huidcellen, 
maar waaróm het lichaam zo reageert, is nog 
onbekend. Zoals bij meer aandoeningen is  
psoriasis een huidaandoening die erfelijk 
bepaald kan zijn. “Daarnaast zijn er factoren die 
psoriasis kunnen uitlokken of verergeren zoals 
ziekte (infecties), stress, beschadiging van de 
huid, medicijnen of een ongezonde leefstijl”,  
aldus Annemarie. Net als bij eczeem geldt het 
advies niet heet te douchen, milde cosmetica te 
gebruiken en de huid vettig te houden, zodat 
droogte en jeuk minder kans krijgen.

7x HUIDAANDOENING
Gesprongen adertjes, pigmentverstoring of veel heftiger: een melanoom.  
Huidaandoeningen zijn er in verschillende soorten en maten. Soms lijken ze  
op elkaar óf zijn ze juist lastig te herkennen. Zo houd je ze uit elkaar.
TEKST CARLIJN BIESEMAAT | BEELD GETTY IMAGES

Geen schaamrood
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3 |  ACNÉ
Acné is een talgklierontsteking die  
zich uit in mee-eters of puistjes. In de 
puberteit maken de talgklieren meer talg 
aan, waardoor de kliertjes sneller kunnen 
verstoppen. Maar ook wanneer je je 
tienerjaren allang bent gepasseerd, kun 
je last hebben van acné. Hormonale 
schommelingen (menstruatie, 
zwangerschap), voeding, irriterende 
cosmetica en stress kunnen daar de 
oorzaak van zijn. Gelukkig is acné goed te 
behandelen. Annemarie: “Bij de drogist 
of apotheek kun je zonder recept aan 
middelen met effectieve stoffen komen, 
zoals benzoylperoxide of salicylzuur. Ook 
zijn er steeds meer cosmeticamerken 
die deze ingrediënten verwerken in hun 
producten. Bij een heftige vorm van 
acné waarbij ook littekens ontstaan, 
is behandeling door een dermatoloog 
nodig.” Acné en rosacea kunnen erg op 
elkaar lijken. Bij acné heb je naast puistjes 
last van mee-eters en bij rosacea niet. 
Ook komt acné meestal op een jongere 
leeftijd voor dan rosacea. 

 
 

4 |  MELASMA
Melasma is een vorm van 
hyper pigmentatie waarbij sprake is van  
een overgevoelig pigmentsysteem.  
De pigmentcellen in het gezicht maken 
te veel pigment aan, waardoor donkere 
vlekken ontstaan. Veel zwangere vrouwen 
krijgen last van melasma. Dat komt 
doordat de hormonen progesteron 
en oestrogeen de pigmentaanmaak 
kunnen aanwakkeren. Ook te veel 
(onbeschermd) zonnen kan een rol 
spelen. Hoewel hyperpigmentatie altijd 
aanwezig is, vallen de pigment vlekken 
meer op na een dag in de zon. Je kunt 
pigment vlekken oplichten of laten 
verdwijnen met verhelderende crèmes 
met hydrochinon of door lasertherapie. 

5 |  VITILIGO
Bij de pigmentstoornis vitiligo  
verdwijnt het pigment in de huid. 
Dit gebeurt doordat de huidcellen die 
pigment aanmaken (melanocyten) 
worden aangevallen door het eigen 
afweersysteem. Je herkent vitiligo aan de 
witte vlekken die deze aandoening geeft. 
De oorzaak van de aandoening is nog  
onbekend, maar dat vitiligo erfelijk  
bepaald is, staat vrijwel vast.  

6 |  ECZEEM
Eczeem is de overkoepelende naam van allerlei 
huidreacties met roodheid en schilfering waarbij 
ontsteking van binnenuit een rol speelt.  
Annemarie: “De meest voorkomende vormen 
van eczeem zijn atopisch (constitutioneel) 
eczeem, seborrhoïsch eczeem en contact 
allergisch eczeem.” De verschillen zitten ’m  
in de oorzaak. Atopisch eczeem komt van  
binnenuit en is genetisch, terwijl contact
allergisch eczeem een externe oorzaak heeft. 
Bij deze vorm van eczeem kunnen stofjes in 
cosmetica, schoonmaakmiddelen of metalen 
een allergische reactie veroorzaken. Heb je last 
van eczeem in het gezicht? Dan is de kans groot 
dat je seborrhoïsch eczeem hebt. Annemarie: 
“Seborrhoïsch eczeem komt met name in het 
gezicht en op de hoofdhuid voor. Vaak ontstaan 
er roodheid en schilfertjes in de wenkbrauwen 
en in de plooien naast de neus. De oorzaak is niet 
volledig bekend, maar waarschijnlijk speelt een 
gist (een soort schimmel) een rol. Emotionele of 
lichamelijke stress kan de klachten verergeren.” 
Douche niet te heet als je last hebt van eczeem 
en gebruik geen irriterende cosmetica. Ook is het 
belangrijk de huid vet te houden. 

7 |  MELANOOM 
Ongeveer één op de vijf Nederlanders krijgt ooit 
huidkanker. Een gevaarlijke vorm is melanoom. 
Annemarie: “Een melanoom ontstaat uit de 
pigmentcellen van de huid. Melanomen kunnen 
spontaan ontstaan of in een bestaande 
moeder vlek.” De zon is een grote boosdoener, 
vooral blootstelling op jonge leeftijd is een 
risicofactor. “Mensen met een lichte huid die 
snel verbranden, hebben meer aanleg om een 
melanoom te krijgen. Ook is het hebben van veel 
of onrustige moedervlekken een risicofactor. 
Huidkanker en melanoom voorkomen kan door 
overmatige blootstelling aan de zon te vermijden 
én je er goed tegen te beschermen.”  

Progesteron  
en oestrogeen 

kunnen melasma 
aanwakkeren
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ADVERTORIAL

SHOP JE BOEKEN OP BOOKSPOT.NL

We     books
Gewoontes aanleren of juist afl eren, inzichten én eenpans gerecht-

recepten. Santé tipt 5 must-reads voor september.

Een chef,
een pan
Jamie Oliver, de favoriete 
chef van de lage landen, 
biedt met EEN hét 
gemakskookboek met 
eenpansgerechten. 
In het boek staan ruim 
120 simpele recepten 
die allemaal snel te 
maken zijn in één 
(koeken)pan of oven-
schaal. Dus elke dag 
lekker eten zonder uren 
in de keuken te staan 
en geen berg afwas.
EEN, Jamie Oliver 
€ 32,50 (Kosmos 
Uitgevers)

Goeie 
gewoontes
In het nieuwste boek van 
deze #1 New York Times-
bestsellerauteur leer je 
hoe je voornemens 
daadwerkelijk kunt 
omzetten in actie. 
Badass habits leert je 
hoe je je brein kunt 
trainen het beste uit 
jezelf te halen en bevat 
een stapsgewijze 
21-daagse handleiding 
voor het stoppen met 
gewoonten die slecht 
voor je zijn. Én voor 
het ontwikkelen van 
gewoonten die belangrijk 
voor je zijn.
Badass habits, 
Jen Sincero € 18,99 
(Boekerij)

Longlife hack
Mensen zijn het product 
van meer dan drie miljard 
jaar evolutie. Die evolutie 
beoogt in de eerste 
plaats een zo goed 
mogelijke verspreiding 
van onze genen. 
Ouderdomsziekten 
zijn daarbij een spijtig 
neveneffect. Voor de 
natuur is het natuurlijk 
niet zo interessant dat 
we erg oud worden.
Maar wat zou er 
gebeuren als we ons 
biologische systeem 
konden hacken en zo 
veroudering weten 
te vertragen?
Elk jaar jonger, 
Reginald Deschepper 
€ 24,99 (Lannoo)

Uit je systeem
Met dit boek kun je 
losbreken van de 
patronen die je tegen-
houden in je leven. Hierin 
vind je inzichten over 
familiesystemen en leert 
Judy Wilkins-Smith je 
de set te ontwarren 
en de vicieuze cirkel 
van familiepatronen 
te doorbreken met 
praktische strategieën 
en oefeningen. Bevrijd 
je van de emotionele 
blauwdruk die van 
generatie op generatie 
wordt doorgegeven, 
en vind de kracht om 
familiedynamieken
te doorbreken.
Leef vrij, 
Judy Wilkins-Smith 
€ 22,99 
(Kosmos Uitgevers)

Inzicht in zicht
Dit is geen standaard 
zelfhulpboek. Kallio 
belooft je geen kant-en-
klaar geluk, geen nieuwe 
en betere versie van 
jezelf of een fantastisch 
leven. Wél inzichten en 
concrete handvatten 
waarmee je kunt werken 
aan een duurzamere 
en sterkere versie van 
jezelf. Dé Scandinavische 
bestseller over het vinden
van je eigen weg naar 
veerkracht en zelf-
compassie. Uit het land 
met de gelukkigste 
inwoners ter wereld.
Wees eens lief voor jezelf, 
Maaret Kallio € 21,99 
(Lev.)
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De pitjes van de granaatappel zijn  
het eetbare deel van de vrucht en ze  
zitten bomvol kalium en vitamine C.  
In 1 granaatappel zit wel 30 procent 
van je aanbevolen dagelijkse hoeveel-
heid vitamine C. Ook bevatten de 
pitjes veel polyfenolen: krachtige anti-
oxidanten die je lichaam beschermen 
tegen allerlei ziektes. Reden genoeg dus 
om ze wat vaker toe te voegen aan je 
gerechten, bijvoorbeeld in een bowl  
met hummus en gegrilde aubergine,  
een salade, bij geroosterde bloemkool 
uit de oven, of als topping op een  
volkoren cracker met hüttenkäse.

Op je menu:  
granaatappelpitjes

food  travel



KANEEL FRENCH TOAST
Recept op pagina 77

Prijs 

€ 0,80 
p.p.

72 | SANTÉ | SEPTEMBER 2022

Voordelig
VEGAN

Vegan eten duur? Lenna Omrani 
bewijst met haar nieuwe kook-
boek dat dat klinkklare onzin is. 

Voor elk recept rekende ze 
voor je uit wat je er per persoon 

aan kwijt bent. 
RECEPTEN LENNA OMRANI | BEELD MITCHELL VAN VOORBERGEN



RECEPTEN
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Hartige linzenpannekoeken 
met spinaziepesto
4 à 6 lunch- of dinerporties | gluten- en sojavrij

BEREIDINGSTIJD 30 minuten + 3 uur weektijd

INGREDIËNTEN 150 g gedroogde rode linzen. 
Voor de spinaziepesto: 125 g verse spinazie 
• 1 teentje knoflook • 75 g zonnebloempitten •
1 el citroensap • 1 el edelgistvlokken. Voor 
de garnering: (geroosterde) kikkererwten •
(ingelegde) rode ui • komkommer, in schijfjes 
• chilivlokken • evt. plantaardige yoghurt

BEREIDING Spoel de rode linzen af en doe ze 
in een kom. Voeg 275 ml water toe en laat de 
linzen 3 uur weken voor het beste resultaat. •
Doe de linzen en het water in een blender en 
voeg 1 theelepel zout en ½ theelepel zwarte 
peper toe. Mix tot een glad mengsel. • Zet 
een koekenpan op het vuur en verhit hier 
2 eetlepels olie in. Giet wat beslag in de hete 
pan en verdeel met een lepel tot een dunne 
pannekoek. Bak op middelhoog vuur met de 
deksel op de pan. Draai na 2-3 minuten om. •
Bak de andere kant nog 2 minuutjes en maak 
zo alle pannekoeken met de rest van het 
beslag. Stapel de pannekoeken op en houd 
ze eventueel met wat aluminiumfolie warm. 
• Maak in de tussentijd de spinaziepesto. 
Was de spinazie en pel de knoflook. Doe dit 
met 4 eetlepels olijfolie, het citroensap en 
de edelgistvlokken in de keukenmachine en 
mix tot een gladde pesto. • Leg de linzen-
pannekoek op een bord en besmeer met de 
spinaziepesto. Garneer met kikkererwten, 
rode ui, komkommer, chilivlokken en/of 
plantaardige yoghurt. Neem de panne-
koeken mee als lunch of serveer direct.

Prijs 

€ 1,92 
p.p.

Let op
 Week de 

rode linzen eerst 
voordat je dit 

recept maakt.



Prijs 

€ 2,75 
p.p.

PLAATTAART MET DOPERWTENSPREAD
EN COURGETTE
Recept op pagina 77

Plantaardig eten 
is NIET DUUR
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Bewaartip
Bewaar de brood-

pudding 3-4 dagen 
in de koelkast. Je kunt

 ’m zowel warm als 
koud eten.

Prijs 

€ 0,45 
p.p.
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Broodpudding met appel 
en rozijnen
8-10 snack- of ontbijtporties | sojavrij

BEREIDINGSTIJD 75 minuten

INGREDIËNTEN 80 g rozijnen • 400 g (oud) 
volkorenbrood • 2 rijpe bananen •
500 ml amandelmelk • 1 tl speculaaskruiden 
• 1 tl vanille-extract • 1 Elstar-appel. Extra 
nodig: cakevorm ø 25 cm • bakpapier

BEREIDING Verwarm de oven op 180°C en 
bekleed de cakevorm met bakpapier. Doe de 
rozijnen in een kommetje met heet water en 
laat 10 minuten wellen. • Scheur het brood 
in stukjes en doe in een grote kom. Je kunt 
de korstjes gewoon gebruiken. • Prak in een 
andere kom de bananen met een vork fijn en 
voeg hier de amandelmelk, speculaaskruiden,
een snufje zout en het vanille-extract aan 
toe. Roer tot een glad beslag. • Giet nu de 
rozijnen af. Voeg die samen met de brood-
stukken toe aan het beslag en roer goed. •
Snijd de appel in blokjes en schep door het 
broodmengsel. • Schep het mengsel in de 
cakevorm en druk plat met een spatel of 
de achterkant van een lepel. Bak de brood-
pudding 55-60 minuten in de oven. Let op: 
elke oven is anders, dus houd het goed in de 
gaten. • Laat de broodpudding een paar 
minuten afkoelen. Snijd in stukken of schep 
met een lepel uit de cakevorm.



Every Day Vegan Budget 
Friendly – voor elke dag, 
voor elk moment en 
iedereen Lenna Omrani  
€ 24,99 (Kosmos Uitgevers),  
vanaf 30 augustus 
verkrijgbaar

Prijs 

€ 1,01 
p.p. Elke dag 

VEGANISTISCH
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Barbecue tempehburgertjes 
10-12 stuks | glutenvrij mogelijk

 BEREIDINGSTIJD 30 minuten

INGREDIËNTEN 3 grote zoete aardappels,  
in 20-24 plakken • 1 rode ui, in ringen • 3 tomaten, 
in plakken • 100 g sla naar keuze • 100 g plant-
aardige yoghurt • 2 el citroensap • ½  tl knoflook-
poeder. Voor de burgertjes: 1 ui, gesnipperd •  
3 teentjes knoflook, fijngesneden • 2 wortels,  
in blokjes • 1 tl gerookte-paprikapoeder •  
1 tl komijnpoeder • 400 g tempeh, in blokjes • 
400 g kikkererwten of cannellinibonen uit blik, 
uitgelekt • 2 el tomatenpuree • 50 g glutenvrije 
havermout • 2 el sojasaus of tamari. Optioneel: 
100 g vegan BBQ-saus. Extra nodig: bakpapier  
• evt. tapasprikkers

BEREIDING Verwarm de oven voor op 200°C 
en bekleed de bakplaat met bakpapier. Leg de 
plakken zoete aardappel erop. Besprenkel 
licht met 2 eetlepels olijfolie en bestrooi met 
wat zout. Rooster de zoete aardappel in 
25-30 minuten zacht en gaar. • Maak in de 
tussentijd de tempehburgertjes. Verhit  
wat olijfolie in een koekenpan op middelhoog 
vuur en fruit de ui en knoflook 3 minuten. 
Voeg de wortel toe en bak een paar minuten 
mee. Voeg het paprikapoeder, komijnpoeder 
en wat peper en zout toe en bak nog een paar 
minuten, of tot de wortel zacht is. • Schep de 
gebakken groenten in de keukenmachine en 
voeg de tempeh, kikkererwten of cannellini-
bonen, tomatenpuree, havermout en soja-
saus toe en mix tot een dikke massa. Nog te 
plakkerig? Doe er dan wat extra havermout 
bij. Juist te droog? Voeg dan wat olijfolie of 
water toe. • Maak van de massa 8 tot 12 kleine 
burgertjes. Smeer voor extra smaak  in met 
wat BBQ-saus. • Verwarm wat olijfolie in de 
koekenpan op middelhoog vuur. Bak de  
burgertjes in 3-4 minuten aan beide kanten 
gaar. Leg daarna apart op een bord met wat 
keukenpapier. • Maak als laatste de yoghurt-
saus. Mix de plantaardige yoghurt met het 
citroensap, knoflookpoeder en wat peper en 
zout naar smaak in een schaaltje en zet opzij.  
• Neem twee plakken zoete aardappel als 
broodje. Leg eerst het burgertje op een plak 
zoete aardappel en leg er dan de sla, een 
plakje tomaat en wat ui op. Schep daarop wat 
van de yoghurtsaus en leg de andere plak 
zoete aardappel erop. Steek er eventueel een 
tapasprikker in zodat het niet uit elkaar valt. 
Herhaal deze stap bij elke burger.
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Kaneel French toast
3 à 4 ontbijtporties | gluten- en  
sojavrij mogelijk

 BEREIDINGSTIJD 20 minuten

INGREDIËNTEN 200 ml sojamelk 
(of amandelmelk) • 30 g maïzena  
• 1 el gebroken lijnzaad • 2 tl kaneel •  
1 el suiker of agavesiroop • 1 tl vanille-
extract • 6-8 sneetjes (oud) volkoren- 
of glutenvrij brood. Voor de topping, 
optioneel: fruit naar keuze • fijn-
gehakte noten • 100% pindakaas • 
plantaardige yoghurt 

BEREIDING Mix de sojamelk,  
maïzena, het gebroken lijnzaad, 
de kaneel, suiker of agavesiroop en 
het vanille-extract met een garde in 
een grote kom (het brood moet er 
helemaal in passen). • Verhit een 
kleine hoeveelheid olie in een  
koekenpan met antiaanbaklaag  
op middelhoog vuur. Dompel een 
sneetje volkorenbrood onder in  
het beslag. • Leg voorzichtig in de 
koekenpan en leg intussen een  
volgend sneetje brood in de kom. 
Leg deze ook in de pan. • Bak de 
French toast 2-3 minuten per kant, 
of tot ze goudbruin zijn. Draai om.  
• Herhaal dit met de rest van het 
brood en ga door tot al het beslag 
op is. Serveer de French toast vers 
uit de pan of houd warm in de oven 
op lage temperatuur, afgedekt  
met een theedoek. • Garneer met 
toppings, zoals vers fruit, noten, 
pindakaas of plantaardige yoghurt.

Plaattaart met doperwten-
spread en courgette
2-3 dinerporties | sojavrij

 BEREIDINGSTIJD 30 minuten

INGREDIËNTEN 1 rol vers vegan 
blader deeg • 200 g bevroren  
dop erwten  + extra • blaadjes van  
3-4 takjes verse munt • 1 tl knoflook-
poeder • 3 el tahin • 2 el citroensap • 
150 g verse spinazie + extra • 1 cour-
gette, in plakjes • ½ rode ui, in ringen 
Optioneel: plantaardige yoghurt

BEREIDING Verwarm de oven voor 
op 200°C. Haal het bladerdeeg uit 
de koelkast en laat zachter worden. 
Meng de doperwtjes in een kom met 
wat heet water zodat ze ontdooien. • 
Maak de spread: giet de doperwten 
af en doe samen met de munt, het 
knoflookpoeder, de tahin, citroen-
sap, 2 eetlepels olijfolie en wat peper 
en zout in de keukenmachine. Houd 
wat doperwten achter ter garnering. 
Mix tot een romige spread en voeg 
eventueel een beetje water toe om 
te verdunnen. • Rol het bladerdeeg 
uit en vouw de randen van het deeg 
om. Verdeel de dop erwtenspread 
over het bladerdeeg. • Verdeel de 
spinazie over de spread en leg daar 
de courgette en rode ui op. • Bak de 
plaattaart in ca. 25 minuten gaar in 
de oven, of tot de randen goudbruin 
zijn. • Verdeel als garnering wat  
doperwten, blaadjes spinazie en 
eventueel plantaardige yoghurt  
over de plaattaart. Snijd in stukken 
en serveer meteen.
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Een week lang alleen maar yoga, 
ayurveda of zelfs totale stilte. Verder niets. 

Wil je daar je spaarzame vakantiedagen 
wel aan besteden? 3 lezeressen 

vertellen wat een retreat hen 
heeft opgeleverd.

TEKST CRISSY MULDER | BEELD GETTY IMAGES 

IS EEN RETREAT  
IETS VOOR JOU?

Een reis 
naar 

binnen
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TRAVEL

Janneke verbleef zeven dagen 
lang in stilte op Bali. De dagen 
bestonden uit mediteren, yoga 
beoefenen en wandelen. “Ik was 
heel benieuwd hoe ik op zoiets 
ongebruikelijks zou rea geren 
als zeven dagen niet praten. Het 
bleek een heel fijne manier om 
dichter bij mezelf te komen.” 
Tijdens de retreat had ze de tijd 
om te voelen wat er van binnen 
speelde en wat aandacht nodig 
had. “Het was een soort check-
in. Er was weinig afleiding. 
Zo kreeg ik de mogelijkheid om 
me op mezelf te concentreren: 
hoe gaat het écht met mij, 
en wat houdt me tegen om te 
doen waar ik blij van word?”
Retreats zijn er tegenwoordig 
in alle soorten en maten. Van 
drie dagen yoga tot zeven dagen 
stilte. Van een weekje detoxen 
tot een maand vol ademwerk 
en coaching. En je hoeft er niet 
helemaal voor naar Bali, ook 
in Nederland is er elk weekend 
wel een retreat (of retraite in 
het Nederlands). 
 “Je hebt retreats die heel 
luchtig zijn, met veel vrije tijd 
en een glaasje wijn op z’n tijd. 
En die waarbij je intensief aan 
jezelf werkt, met een vol dag-
programma en een veganistisch 
of detox-dieet”, vertelt Monique 
Jansse, eigenaar van Happy 
Soul Travel. “Het is aan jou 
om te bepalen waar je op dit 
moment behoefte aan hebt. Wat 
wil je eruit halen? En hoe wil je 
je voelen als je weer naar huis 
gaat? Hoe meer je erin stopt, 
hoe meer je eruit haalt. Dus ga 
vooraf goed na bij jezelf wat je 
intentie is om een retreat te 

doen. Ben je toe aan avontuur 
of juist nieuwsgierig naar stilte? 
Kom je uit een burn-out en heb 
je tijd voor jezelf nodig? Of wil 
je een nieuw pad inslaan en heb 
je behoefte aan coaching en 
inspiratie van anderen?”

Op reis naar jezelf 
Een retreat is wezenlijk anders 
dan een vakantie. Monique: 
“Retreat betekent letterlijk 
jezelf terugtrekken. Je onttrekt 
jezelf uit het dagelijks leven om 
vanuit daar te reflecteren: waar 
sta ik nu, waar wil ik naartoe en 
waar loop ik tegenaan? Je werkt 
aan persoonlijke groei. Je gaat 
niet op reis om een land te 
ontdekken, maar jezelf. Dat is 
jouw bestemming: jij.”
Een vakantie richt je helemaal 
zelf in, maar op een retreat is 
alles al gepland. Dat schept 
ruimte om te leren en je open te 
stellen voor nieuwe inzichten, 
zegt Esther de Graaf, die zelf 
regelmatig op retreat gaat. 
“Je leert, wordt geïnspireerd 
en uitgedaagd en hoeft even 
helemaal nergens over na te 
denken. Je hoeft alleen maar 
daar te zijn. Want niet alleen 
het programma, ook het – vaak 
gezonde – eten wordt voor je 
geregeld. Ik vind het heerlijk 
om zo de tijd te nemen voor 
mezelf en me onder te dompelen 
in yoga. Het liefst in combinatie 
met activiteiten als surfen, adem-
werk, meditatie of ijsbaden.”
Tijd voor jezelf nemen is 
kostbaar en waardevol, zegt 
ook Monique. Maar dat doen 
we in het dagelijkse leven 
nauwelijks. “We rennen 

‘Je gaat op reis om jezelf 
te ontdekken. Dat is 

jouw bestemming: jij’

6x
RETREAT YOURSELF

1 YOGAWEEKEND IN ZEELAND
Dit weekend is een cadeautje aan jezelf. Op een prachtige

 locatie in Zeeland geniet je van heerlijke yogalessen en lekkere 
maaltijden van de healthfood chefs. Ook kun je een massage 

boeken, lekker naar het strand wandelen, het dorpje Domburg 
verkennen, genieten van het binnenzwembad (met sauna!) 

of gewoon een boekje lezen in de gezellige zitkamer van 
de ‘Farmhouse’: een prachtig verbouwde boerderij aan 

de rand van Domburg. Vanaf € 1425, Happysoultravel.nl

2 MANDALI EXPERIENCE SPECIAL
Boven op een berg in de Italiaanse Alpen bevindt zich een van 

de mooiste retraitecentra van Europa: Mandali Retreat Center. 
Het centrum bevindt zich dikwijls in de wolken vanwege de 
grote hoogte. Maar anders heb je uitzicht op het mystieke 
Ortameer. Meerdere keren per jaar kun je er terecht voor een 
3-, 5- of 7-daagse Mandali Experience. Een mix van het volledige 
aanbod, zoals yoga Tai-Chi, Qigong, Conscious Movement, een 

Planetary Gong Bath, meditatie en meer. In combinatie met 
de natuur, het heerlijke eten en de adembenemende spa, 

kom je als herboren terug. Vanaf € 1059, Mandali.org

3 BALI SILENT RETREAT
Ben jij (net als Janneke) nieuwsgierig naar de effecten van een 

stilteretraite? Maar vind je 10 dagen lang in stilte mediteren, 
zoals tijdens een Vipassana, net een stap te ver? Dan is Bali 
Silent Retreat misschien wel iets voor jou. In deze prachtige 
eco-community geniet je van yoga, meditatie, inspirerende 

ceremonies en heerlijk biologisch eten. Hier draait alles om 
het vinden van – en luisteren naar – jouw innerlijke stem. 
Wie ben jij? Wat voel je? Wat wil je? Elke dag begint en eindigt 

met een (gentle) yogales en meditatie. Daarnaast staan er 
verschillende wandelingen, ceremonies en uitjes op het 

programma. Dagelijks, vanaf € 58 per nacht, 
Balisilentretreat.com

»
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allemaal door en hebben bijna 
geen tijd om stil te staan bij ons 
leven. Als je op retreat gaat,  
zet je alles als het ware even  
‘on hold’. Je drukt de pauzeknop 
in en neemt afstand van je 
dagelijkse dingen en de daarbij 
horende prikkels. Bewust de 
tijd nemen om te reflecteren op 
waar je staat, kan waardevolle 
inzichten opleveren.” 
 
Niet alleen maar leuk
Om tot inzichten te komen, 
moet je vaak wel eerst door het 
stof, merkte Janneke. “Ik ben 
twee keer op een stilteretraite 
geweest. Die eerste keer liet mij 
ervaren dat ik veel meer in mijn 
hoofd leefde dan ik vermoedde. 
Ik heb het dan ook vrij pittig 
gehad de eerste dagen. Mijn 
innerlijke criticus bleef maar 
komen met negatieve gedachten. 
Omdat er weinig afleiding was, 
kon ik er niet omheen. Het  
enige wat ik kon doen, was die 
gedachten er laten zijn, zonder er 
wat van te vinden. Het duurde 
even voordat ik m’n draai had 
gevonden.” Aan het eind van  
de retreat lukte het Janneke  
wél om in stilte te zijn, wat haar 
veel rust en zelfvertrouwen gaf. 
En tijdens haar tweede stilte
retraite, op Bali, ging het haar 
zelfs met gemak af. “Ik ging veel 
makkelijker om met negatieve 
gedachten die voorbijkwamen, 
want die bepaalden niet meer 
hoe ik me over mezelf voelde.  
Ik leerde dat ik zonder afleiding 
en puur op mezelf een heel fijne 
tijd kan hebben. Ik vond het 
zelfs jammer dat de retreat 
voorbij was. Ik had zo nog een 
week kunnen blijven.” En als je 
twijfelt of een retreat iets voor 

jou is, heeft Janneke een tip: 
“Voel je een tinteling van 
enthousiasme of misschien  
van zenuwen in je lijf? Volg dat 
gevoel. Het kan zomaar een 
seintje van je onderbewuste 
zijn: hier heb je wat te leren, 
het is tijd.”
 
Angsten overwinnen
Voordat je denkt dat je ook een 
week in stilte moet doorbrengen 
om tot inzichten te komen: dat 
hoeft helemaal niet. Het is echt 
prima als dit niet jouw manier 
is. Esther kiest dus bijvoorbeeld 
voor de actievere retreats. “Ik 
geniet van sociale activiteiten, 
connecties maken en ervaringen 
delen. Dat is mijn manier van 
nieuwe inzichten opdoen.” 
Toch komt ook zij zichzelf altijd 
wel een keertje tegen, hoe leuk 
een retreat ook is. “Tijdens de 
Yoga Pilgrimage Mystical Reis 
door India stonden we midden 
in de nacht op om de zons
opgang te bewonderen. Boven 
op een berg in de Himalaya.  
We reden naar de top, maar  
wat bleek? Terug moesten we 
wandelen, over een heel steil 
pad. Ik heb hoogtevrees, dus 
vond het nogal lastig. De tocht 
duurde drie uur. In het begin 
rolden de tranen over mijn  
wangen, maar mede dankzij de 
steun van de groep voelde ik 
steeds meer zelfvertrouwen. 
Uiteindelijk overwon ik daar 
mijn hoogtevrees. 
Ik besefte op dat moment dat 
we allemaal tot zo veel meer  
in staat zijn dan we denken. 
Eenmaal thuis had ik meer 
energie en zelf vertrouwen en 
voelde ik een diepere connectie 
met mezelf.” °

4 SPACIOUSNESS WITH VONETTA 
Vale de Moses is een finca midden in een sprookjesachtige 

vallei in Portugal. Volgens The Guardian, The Telegraph en Yoga 
Journal één van de beste yoga-retraites ter wereld. Hier geniet 

je van yoga in prachtige shala’s, heerlijke veggie maaltijden uit 
eigen tuin, therapeutische massages en acupunctuur. Van  

9 tot 16 oktober geeft yogadocent Vonetta daar haar retreat:  
Spaciousness. Een week in het teken van (ashtanga vinyasa) 

yoga, lange wandelingen, harmonising treatments en 
gezonde voeding. Vanaf € 1040, Valedemoses.com

5 DETOX & YOGAWEEKEND OP DE HEI
Ben je toe aan een lichamelijke en geestelijke grote 

schoonmaak? Dan vind je het Detox & Yogaweekend op 
Buitenplaats De Hoorneboeg (14-16 oktober) misschien 
wel fijn. In een monumentale boerderij, met eigen sauna 

en yogazaal, word je een weekend lang in de watten gelegd. 
Een health chef/voedingsdeskundige en yogadocent 

ondersteunen jou in het proces van het opschonen op 
alle vlakken. Geen detoxweekend waarin alles draait om 

calorieën en gewichtsverlies, maar wel een waarin je veel 
inspiratie opdoet voor een gezonde en gelukkige levensstijl. 

Vanaf € 495, Happysoultravel.nl

6 BACK TO (YOUR) NATURE 
Bij The Offliners ligt de focus op verbinding en bevrijding. 

Offline gaan is daarbij een tool, geen doel op zich. Gewoon, 
even géén onnodige afleiding. En terug naar je kern door 

beweging, meditatie, stilte, geluid, lummelen, creativiteit en lol. 
Door bewust ademen, observeren én in de natuur te zijn. 

Vrij van je werk, je familie en vrienden, de drukte, je vaste 
gewoontes en je to-dolijst. Van die stem in je achterhoofd. 
Van appjes en social media. En vooral van het gevoel dat je 

áltijd bereikbaar moet zijn. Van 17 tot 24 oktober op Ibiza,  
met als thema: Back To (Your) Nature. 

Vanaf € 1250, Theoffliners.nl

‘In India stonden we midden 
in de nacht op om de 

zonsopgang te bewonderen, 
boven op een berg’
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‘Biologisch is lekkerder, voedzamer en beter 
voor je gezondheid.’ Dat klinkt best logisch, 
toch? Toch is er maar weinig informatie 
over de werkelijke gezondheidsvoordelen 
van biologisch eten. Dat komt vooral  
doordat die voordelen lastig te onderzoeken 
zijn. Grote groepen mensen moeten dan 
jarenlang biologisch eten, en worden  
vergeleken met mensen die geen biologisch 
eetpatroon hebben. In zo’n onderzoek is  
het ontzettend belangrijk dat mensen zich 
daar dan elke dag strikt aan houden. Zo’n 
studie is erg duur en lastig uitvoerbaar. Een 
alternatief is groepen mensen observeren en 
terugkijken in de tijd. Bijvoorbeeld naar 
hun gedragingen en eetpatroon. Uit zulke 
observaties blijkt dat gezondere mensen 
vaker een biologisch eetpatroon hebben. 
Maar aan dit type studie zitten veel haken 
en ogen, want weet jij nog wat je gisteren 
gegeten heb? Of vorige week, of vorig jaar? 
Ook weet je bij dit soort observaties nooit 
zeker of het eetpatroon verantwoordelijk is 
voor de gezondheid van de mensen in de 
studie. Mensen die biologisch eten, bewegen 
vaak ook meer of roken niet. Het zou ook 
kunnen dat juist dat ervoor zorgt dat ze 
gezonder zijn, en dat het biologische eet
patroon minder van invloed is. Kortom, 
voedingsonderzoek is supercomplex en 
geeft op dit vlak alleen aanwijzingen en 
geen hard bewijs.

Onbespoten gewassen
Onderzoek toont aan dat biologische 
gewassen in het algemeen minder resten 

Biologische 
groenten en fruit
zijn gezonder

››› ‘MISSCHIEN IS  
HET ALLEEN HET IDEE  
WAT MAAKT DAT BIO  
LEKKERDER SMAAKT?’

van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wat er 
niet op gespoten wordt, zit er natuurlijk 
ook niet in. Doorgaans zijn de gehaltes 
klein en vallen die meestal binnen de  
veiligheidsnormen. Het is onduidelijk of 
deze restwaardes een probleem zijn voor  
de volksgezondheid. Daarnaast zijn er  
aanwijzingen dat in biologische groenten  
en fruit iets meer mineralen en vitaminen 
zitten. In sommige producten zijn bijvoor
beeld iets hogere waardes vitamine C of 
mineralen gevonden. De verschillen zijn 
alleen zo klein dat het maar de vraag is of 
het impact heeft op de voedings waarde  
van ons totale eetpatroon. 

Meer onderzoek
Kortom, er is nog geen duidelijk bewijs dat 
biologische groenten en fruit beter zijn voor 
je gezondheid. Meer onderzoek is nodig. 
Objectief gezien zijn biologische producten 
trouwens ook niet lekkerder. Tijdens een 
blinde test proefden mensen het verschil 
doorgaans niet. Misschien is het dus alleen 
het idee wat maakt dat bio lekkerder 
smaakt? Mogelijk is dat al voldoende voor 
jou om voor bio te kiezen? Of misschien 
spelen milieuaspecten voor jou een belang
rijke rol? 
Als je biologisch wilt eten, is dat natuurlijk 
prima, maar bezuinig in elk geval niet op de 
hoeveelheid, ook al is het zoveel duurder. 
Echte gezondheidswinst zul je namelijk 
eerder boeken door ervoor te zorgen dat je  
voldoende groente en fruit binnenkrijgt, 
ongeacht of het biologisch is of niet.

Marijke Berkenpas (39) is diëtist en 
voedingswetenschapper en oprichter  
van evidencebased foodplatform  
I’m a Foodie (iamafoodie.nl). Ze vertaalt
voedingswetenschap op een eigentijdse 
en praktische manier. Ze is o.a. coauteur 
van Eet als een expert, en uitgever 
van Eet als een atleet: hardloopeditie. 
Voor Santé duikt ze elk nummer in 
voedingsfabels en feiten. Volg Marijke 
ook op Instagram: @iamafoodie.nl
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IN DE WINKEL

Dossier: leven met pijn • Verschillende soorten honger • Wandel je hoofd uit de knoop met een coach  
• Test: hoeveel weet jij over seks? • Adem als medicijn • Van rommel naar rust: opruimchallenge • 

Yogablessures en hoe je ze voorkomt • Bereid je huid voor op koudere dagen • We love sweet potato!



Meer weten?

Dat klinkt als normaal.
Maar zonder dat we het weten

smeren we onze huid vol met
synthetische fi lters, microplastics 

en schadelijke ingrediënten.
Ga voor een zomerhuid vrij van zooi.

We hebben het niet nodig.
En onze zee trouwens ook niet.

Dus bevrijd je huid!
Kies een natuurlijke zonnebrand
gemaakt met minerale UV fi lter

en biologische ingrediënten.

your skin cares. 

zomerhuid
vrij van

zooi

natuurcosmetica
Verkrijgbaar bij: Holland & Barrett, 
Ekoplaza, G&W Gezondheidswinkel, 
de betere drogist en reformwinkel.


