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Copyright © 2015 Afvallen met Nederland, Amsterdam 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 

vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

Dit eBook is gemarkeerd met een unieke code. Bij het delen van deze informatie zal u uit de betaalomgeving 

worden gezet van Afvallen met Nederland, zonder de mogelijkheid van teruggave van het abonnementsgeld. 

Het gebruik van een dieet gebeurd op eigen risico. De recepten en menu’s in dit eBook zijn geen medisch 

instructies of adviezen aangaande je gezondheid. Afvallen met Nederland neemt geen enkele aansprakelijkheid 

voor het gebruik van de recepten. Gebruik je medicatie of heb je een ziekte die je stofwisseling beïnvloedt? 

Neem dan eerst contact op met je behandelaar alvorens je het dieet begint.  

www.afvallenmetnederland.nl 
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Introductie 

Welkom bij het Afvallen met Nederland dieet. Ook jij hebt als vele andere duizenden Nederlanders de juiste 

stap genomen om definitief van die overtollige kilo’s af te komen. Het AfvallenMetNederland dieet is gebaseerd 

op een koolhydraat arm en eiwitrijk dieet zoals je dat wellicht wel kent van het Dr. Frank of Atkins dieet. 

 

Al bijna 450.000 mensen doen mee aan één van de meest succesvolle diëten van Nederland. En vallen ook 

eindelijk met succes kilo’s af. Wat wij je bieden is: 

-‐ Een heel makkelijk dieet (volg de recepten en je zal afvallen); 

-‐ Recepten gemaakt door professionele diëtiste; 

-‐ Goedkoper dan welk dieet dan ook; 

-‐ Community met duizenden leden die je helpen in de strijd tegen je overtollige kilo’s. Want afvallen doe 

je niet alleen maar samen!  

Deze handleiding bevat alle informatie omtrent het dieet zodat je goed geïnformeerd van start kunt gaan. Zit je 

toch nog met vragen dan kan je deze altijd in het forum stellen zodat de leden van Afvallen met Nederland je 

verder kunnen helpen.  

Wij wensen je in ieder geval heel veel succes met je dieet en weten zeker dat met onze dieetmethode jij ook 

kunt en zult afvallen.  

Veel succes! 

Met vriendelijke groet 

 

Het Afvallen met Nederland team 

www.afvallenmetnederland.nl
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Afvallen met het Afvallen met Nederland dieet 

Het dieet is gebaseerd op een koolhydraatarm, eiwitverrijkt dieet, zoals we dat bijvoorbeeld kennen van het Dr. 

Frank of Atkins dieet principe. Je valt makkelijker af door het gebruik van eiwitten al dan niet in combinatie met 

koolhydraatarme voeding. De AfvallenMetNederland dieet recepten zijn ontwikkeld door professionele diëtiste. 

Ook jij valt ongeveer 10 kilo in 10 weken af. Ook als je niet per se wilt afvallen passen de recepten bij een 

gezonde levensstijl. 

10 kilo afvallen in 10 weken: 

 

 Recepten voor het ontbijt, lunch en avondeten volgens het eiwitdieet 

 

 Een eigen profielpagina waar je alle informatie en recepten kunt terugvinden 

 

 Dieet-advies met tips op basis van je eigen eetgedrag 

 Het werkt, het is makkelijk en je hebt geen hongergevoel 

 

 Exclusieve toegang tot het ledengedeelte van de Afvallen met Nederland website 

 

 Toegang tot het Afvallen met Nederland Forum om je vragen te stellen en ervaringen te delen 

 Kortingen op producten om nog succesvoller af te vallen in onze voordelige en veilige webshop 
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Welkom bij Afvallen met Nederland 

Gefeliciteerd!  

Je hebt de juiste stap genomen om 10 kilo in 10 weken af te vallen. Je bent nu lid van 

www.afvallenmetnederland.nl, de grootste dieetcommunity van Nederland. Vanaf vandaag ontvang je dagelijks 

recepten en tips in je mailbox, waarmee je op een gemakkelijke manier - en zonder hongergevoelens - 

EenKiloPerWeek kunt afvallen. Ook vind je al je informatie op je Mijn Afvallen met Nederland pagina. Al vele 

honderdduizenden mensen hebben met dieet hun doel bereikt: snel en verantwoord afvallen. Via dit document 

willen we je alvast een zet in de goede richting geven op de website. 

1. Afvallen met Nederland  

Als je ingelogd bent, kan je op de homepage meteen alle informatie vinden met betrekking tot je profiel, 

instellingen, berichten, bestellingen en recepten. Dit is het verzamelpunt van alle informatie en instellingen van 

je profiel. 

http://www.afvallenmetnederland.nl 

2. Recepten  

Dagelijks sturen we je e-mails met de menu’s en informatie van die dag. Als je je net hebt ingeschreven ben je 

op dag “0” en krijg je morgenochtend het eerste mailtje. Ook via het Afvallen met Nederland tabblad kan je 

straks een archief met recepten terug vinden. Na 10 weken is het eerste gedeelte van je dieet klaar en kan je 

een stabilisatie periode nemen of overstappen op het premium dieet waar iets meer koolhydraten inzitten en je 

dus kan blijven afvallen. Nadat je dit hebt gedaan kan je weer opnieuw beginnen met het dieet om die 

eventuele laatste kilo’s kwijt te raken.  

Heb je de intake al gedaan? We kunnen je alleen recepten afgestemd op jouw behoefte sturen als je de 

volledige intake hebt afgerond.  

Klik hier om je recepten te bekijken 

3. Productadvies met kortingen / vouchers 

Om het je nog makkelijker te maken om af te vallen heeft Afvallen met Nederland producten geselecteerd die 

jou helpen om nog sneller je gewenste resultaat te behalen. De producten die Afvallen met Nederland je 

aanbiedt, zijn geheel vrijblijvend en je bent tot niets verplicht. Bovendien heb je de garantie dat alles wat je 

bestelt, in de veilige EenKiloPerWeek webshop wordt afgerekend. 

Klik hier om te beginnen met je productadvies 
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4. Handleiding en veel gestelde vragen  

In het forum vind je een handleiding geschreven door de leden van Afvallen met Nederland. Dit is een handig 

naslagwerk om alles te weten te komen over de website en het dieet. Lees ook de veel gestelde vragen over het 

Afvallen met Nederland Dieet. 

 

5. Forum  

Het succes van dit dieet zit hem natuurlijk niet alleen in de tips en recepten, maar ook in de steun die je van 

anderen krijgt. Ons populaire Afvallen met Nederland Forum is dé plaats om je successen met anderen te delen 

en om, als je eens een keer een steuntje in de rug nodig hebt, de hulp van anderen in te roepen! Uit onderzoek 

blijkt verder dat je 50% meer gewicht kan verliezen door samen met andere af te vallen.  

Klik hier om naar het forum te gaan 

6. Bericht schrijven  

Als je een bericht wilt schrijven in het forum kan je dit doen via deze pagina. Begin bijvoorbeeld met je voor te 

stellen in het Forum, in de speciale Ik doe ook mee!-sectie. We kunnen het niet genoeg benadrukken: succesvol 

afvallen doe je niet alleen. Actief deelnemen in het Afvallen met Nederland Forum is een belangrijk onderdeel 

van je succes!  

Klik hier om een bericht te plaatsen in het 'Ik doe ook mee' gedeelte van het forum 

7. Dagboek bijhouden  

Als je dagelijks of wekelijks een dagboek bij gaat houden krijg je beter zicht op nou eetgedrag. Door deze 

bewustwording zal je een beter resultaat behalen en krijg je steun van mede-afvallers. Het dagboek kan je 

volledige online bijhouden. Achterin dit document is ook ruimte om een dagboek bij te houden.   

Klik hier om een bericht te schrijven in je dagboek 

8. Samen afvallen is leuker!  

Eerlijk is eerlijk: samen afvallen is leuker dan alleen afvallen. Vandaar dat we het je heel gemakkelijk hebben 

gemaakt om te zien wie er dezelfde interesses heeft als jij. En je privacy is daarbij voor 100% gegarandeerd.  

Klik hier om te zien wie er dezelfde interesses heeft als jou 

9. Plezier in je dieet  

Wil jij blijvend afvallen en vervolgens op gewicht blijven dan moet je plezier krijgen in je nieuwe levensstijl. Hou 

het dus leuk voor je zelf en beloon je zelf met extraatjes als je bepaalde doelen hebt behaald. Hou je het dieet 
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niet vol? Neem dan even een rustpauze, probeer te stabiliseren en begin weer opnieuw. Alles over afvallen lees 

je in het speciale Afvallen-gedeelte. Het Afvallen met Nederland Dieet is, net als bijvoorbeeld het Dr. Frank of 

Atkins dieet, een eiwitdieet; in het Afvallen-gedeelte lees je hoe dit in de praktijk werkt.  

Klik hier om naar het 'Afvallen' gedeelte van de website te gaan 

 

Vind jij Afvallen met Nederland ook een goed dieet?!  

Wij zijn nu ook te vinden op Facebook! Vind je het Afvallen met Nederland dieet een goed 

initiatief? Klik dan op de onderstaande link om naar onze facebook pagina te gaan en klik op 'vind 

ik leuk' bovenaan de pagina. http://www.facebook.com/afvallenmetnederland
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Het geheim 

Eiwitten! Deze geven je een vol gevoel en zorgen voor minder verlies van je spiermassa tijdens het afvallen. Dit 

is cruciaal omdat de spieren juist grote energieverbruikers zijn in het lichaam. Dit is ook de reden waarom 

mannen vaak makkelijker afvallen dan vrouwen. Mannen hebben simpelweg een grotere spiermassa dan 

vrouwen. Het eiwittendieet werkt ook goed bij een vetarm dieet. Het Afvallen met Nederland Eiwitdieet kiest 

echter voor een koolhydraatbeperking omdat dit het dieet eenvoudig maakt en omdat het bijna altijd goed is 

vol te houden. Je kunt namelijk zeer smakelijke koolhydraatarme maaltijden maken die prima in het Afvallen met 

Nederland Eiwitdieet passen. 

Een eiwitverrijkt dieet kent kortweg twee voordelen: 

• Eiwitten werken beter verzadigend dan bijvoorbeeld koolhydraten, je zit dus sneller vol. 

• Je verbrandt vet, en minder spiermassa dan bijvoorbeeld met eiwitarme diëten.  

Het Afvallen met Nederland Eiwitdieet helpt je dus om af te vallen en je houdt het behaalde resultaat ook iets 

makkelijker vast doordat je minder spieren hebt afgebroken tijdens het afvallen. Dit is bij vele crashdiëten vaak 

wel het geval. Hiermee kun je het jojo-effect beperken. Wil je echt het jojo-effect nog effectiever tegengaan? 

Dan moet je ook gaan werken aan je levensstijl en aan een permanente gedragsverandering. 

Hou er rekening mee dat je het Afvallen met Nederland Basis dieet maar 10 weken achter elkaar mag volgen. 

Daarna moet je overstappen naar het weer toevoegen van meer vezels en koolhydraten aan je dagelijkse 

voeding. Dit kan je doen door het Premium dieet te gaan volgen dat speciaal ontwikkeld is door onze diëtiste 

Lucinda van der Wardt 

http://www.afvallenmetnederland.nl/index.php?page=premium 

Besluit je een tijdje te stoppen met het dieet dan is het zaak dat je stabiel op gewicht blijft. Na ongeveer 3 

maanden kan je het Afvallen met Nederland Dieet weer volgen om de overige kilo's af te vallen. Wil je opnieuw 

beginnen met het dieet dan kan dat via deze pagina 

http://www.afvallenmetnederland.nl/index.php?page=reset 
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De 10 Afvallen met Nederland dieet regels tot succes 

Om je nog meer handvatten te geven heeft Afvallen met Nederland 10 regels tot succes ontwikkeld. 

1. Afvallen doe je samen 

Vertel het je vrienden, praat er wekelijks over of wordt lid van het Afvallen met Nederland forum. 

Het bezig zijn van een dieet op deze manier zorgt ervoor dat je 50% meer gewicht kan verliezen. 

Je bent niet alleen want 50% van Nederland heeft overgewicht.  

 2. Hou een (online) dagboek bij 

Schrijf op wat je hebt gedaan, gegeten of wat niet lukt. Wees eerlijk voor jezelf, je bent je eigen 

scheidrechter, en creëer geen illusies. Het bijhouden van een dagelijks of wekelijks overzicht van je 

eetgewoontes zorgt voor bewustwording en verandering. Deel je dagboek met andere zodat ze je 

eventueel kunnen steunen.  

3. Leeg je koelkast/kastjes en ga opnieuw de supermarkt ontdekken 

Begin helemaal opnieuw en gooi alle sauzen, koolhydraat rijke voeding en suikers weg. Ook je 

kastjes in de keuken en de voorraadkast mag je gaan doorspitten. Geen verborgen koektrommels 

of lekkernijen blijven gespaard. Vervolgens ga je weer boodschappen doen en koop je producten 

die binnen een eiwitdieet passen. Ga is naar een andere supermarkt, loop omgekeerd de winkel 

door en laat je niet verleiden door koolhydraat rijk voedsel. Maak van te voren een boodschappen 

lijstje en doe niks anders dan dit in je mandje. En als je dan boodschappen gaat doen moet je van 

te voren gegeten hebben! 

4. Ga geen honger lijden 

Een goed eetpatroon zorgt ervoor dat je geen honger hoeft te leiden. De Afvallen met Nederland 

recepten houden hier rekening mee. Je lichaam zal in het begin moeten wennen aan je nieuwe 

eetpatroon en dat kan onprettig zijn maar eenmaal gewend dan hou je het makkelijk vol. Hou je 

het niet vol dan zijn bewuste tussendoortjes okay maar beperk deze want je kan ze beter 

gebruiken als beloning bij het halen van je doelen (regel 9). 

5. Leer meer over voeding 

Wordt bekend met de werking van voeding op je lichaam. Leer hierover en begrijp wat je eet. 

Porbeer ook nieuwe dingen je zal verbaast zijn hoeveel lekkernijen er zijn waarvan je het bestaan 

niet weet en je niet aankomt. Vraag brochures aan die je verder kunnen helpen in je 
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bewustwording over eten of voeding bij bijvoorbeeld diabetes. Meer hierover vanaf pagina … 

6. Maak een afspraak met een diëtiste 

Wil je meer handvatten hebben of ben je onzeker over of een bepaald dieet wel geschikt voor jou 

is? Maak dan een afspraak met een diëtist. Al met een eenmalig consult krijg je veel handvatten 

die je verder helpen. 

 7. Schep op als je succes hebt 

Ben je eenmaal een paar kilo afgevallen dan mag je hier best wel een beetje over opscheppen. Je 

moet trots zijn op je prestatie en een bijkomend voordeel is dat de weg terug een stuk moeilijk 

gaat worden waardoor je het langer gaat volhouden.  

8. Probeer meer te slapen 

Wellicht slaap je al voldoende, maar slapen is een van de eerste winst momenten om je dieet vol 

te houden. Als je lichaam namelijk moe is vraagt het automatisch om meer eten en voornamelijk 

de schreeuw naar koolhydraten wordt versterkt.  

9. Analyseer slechte gewoontes en maak 5 doelen 

Schrijf je slechte gewoontes op. Hier moet je ook weer heel eerlijk zijn met jezelf. Analyseer deze 

en benoem wat je wilt veranderen. Schrijf daarvoor maximaal 5 doelen op en ga consequent aan 

de slag met het nastreven van nieuwe gewoontes. Dit zal wederom niet makkelijk zijn maar zal je 

absoluut motiveren. Heb je hier moeite mee dan kan je ook een motivatie cursus volgen om bewust  

                      te worden van je gedrag en hoe je dit kan verbeteren. 

10. Start met bewegen 

Je hoeft niet direct 5 keer in de week te gaan sporten van ons maar probeer het stapsgewijs op te 

voeren door meer te bewegen. Ook al is het maar een keer extra de trap lopen, tijdens de lunch 

een blokje om of als je aan de telefoon bent te blijven staan en te bewegen. Het zorgt voor extra 

verbranding van calorieën. 
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Afvallen doe je samen 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat samen afvallen een van de meest effectieve manieren is om extra kilo’s kwijt 

te raken. Het blijkt zelfs zo goed te werken dat je 2x zoveel kan afvallen door samen aan een dieet te werken.  

Dit blijkt uit een Britse studie onder 140 mensen die 3 maanden lang op verschillende manieren een dieet 

hebben gevolgd. Bij alle testgroepen werden er kilo’s weggewerkt maar de groep die samen het dieet volgde 

was 2x zoveel gewicht verlies ten opzichte van de andere concludeerde professor Aveyard van de universiteit 

van Birmingham. 

De steun die je krijgt van het afvallen in een groep is zeer effectief en door de betrokkenheid van de andere 

deelnemers is het makkelijker om het vol te houden.    

Uit een tweede onderzoek blijkt dat je ook sneller kan afvallen door samen te gaan sporten. De kans is daardoor 

groter om extra kilo’s af te vallen. Veel mensen vinden het moeilijk om te gaan sporten in hun eentje. Door 

samen met een bekende te gaan maakt dit het een stuk makkelijker. Hierdoor lukt het dus beter om langer te 

sporten en dus meer calorieën te verbranden.  

Bron: 

• http://www.telegraaf.nl/vrouw/gezond_leven/20098955/__Samen_afvallen_beter___.html  

• http://www.telegraaf.nl/vrouw/inbeweging/20315484/__Sneller_afvallen_door_samen_sporten__.html  

Afvallen met Nederland forum 

Uit onze ervaring is gebleken dat de mensen die op het forum aanwezig zijn het makkelijk vinden om af te vallen 

en steun zoeken bij de overige leden. Op deze manier houden ze het dieet makkelijker vol en krijgen ze tips om 

nieuwe dingen te proberen.  
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Het Afvallen met Nederland Dieet 

 

Als je gaat afvallen met welk dieet dan ook dan kan je dit maar voor een beperkte tijd doen of voor langere tijd 

onder professionele begeleiding. De meeste diëten baseren zich op minder eten en weglaten van 

voedingsstoffen zodat je minder calorieën binnen krijgt en dus je reserves gaat verbranden. Om af te vallen 

moet je dus meer verbranden dan dat je dagelijks binnenkrijgt. Elk dieet is succesvol in zijn eigen manier. 

Daarom zal ook niet elk dieet bij iedereen passen. Elk mens is anders gebouwd en reageert verschillend op het 

wijzigen van zijn eetpatroon. 

! Het Afvallen met Nederland dieet is gebaseerd op een koolhydraatarm, eiwitverrijkt dieet. 

! Je valt makkelijker af door het gebruik van eiwitten al dan niet in combinatie met koolhydraatarme 

voeding. 

! Eiwitten geven je een vol gevoel en zorgen dus voor minder verlies van je spiermassa tijdens het 

afvallen. 

Dit laatste is cruciaal omdat de spieren juist grote energieverbruikers zijn in het lichaam. Naast het veranderen 

van je eetpatroon maakt bewegen ook een belangrijk onderdeel uit van het verbranden van calorieën en op 

gewicht blijven. 

Het weglaten van voedingsstoffen en het toevoegen van andere is voor een bepaalde periode in de meeste 

gevallen geen probleem maar zodra je op gewicht bent of na een periode van ongeveer 10 weken moet je weer 

terug naar een uitgebreider eetpatroon. Dit betekent niet dat je weer je oude patroon moet oppakken maar 

zoals bij het Afvallen met Nederland dieet weer vezels en koolhydraten op een verantwoorden manier moeten 

toevoegen aan je dagelijkse maaltijd. 

Teveel of te weinig is niet goed voor het menselijk lichaam. In het geval bij het Afvallen met Nederland dieet 

worden er meer eiwitten toegevoegd en minder koolhydraten. Veel voorkomende klachten zijn hoofdpijn, last 

van maag of darmen en problemen met de nieren. Ga dus verstandig om met een dieet en probeer niet 

onderste uit de kan te halen als je niet zeker weet of je gezondheid het toelaat. Per dieet is dit verschillend en 

moet daarom ook nagevraagd worden bij de desbetreffende informatiebron. Weet je niet zeker of het Afvallen 

met Nederland dieet mag volgen, raadpleeg dan je huisarts. 
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Fases 

In 4 gemakkelijke stappen helpen we naar het gewicht wat je altijd al wilde hebben. We zullen niet zeggen dat 

het makkelijk zal zijn. Je bent je eigen scheidrechter en dat betekent dat je eerlijk tegen jezelf moet zijn. 

Motivatie en doorzettingsvermogen speelt daar de allerbelangrijkste rol in. Het feit dat je het besluit hebt 

genomen om te beginnen met diëten is de belangrijkste stap.     

Tijdens je dieet ga je door een aantal fasen heen die verschillende zijn qua karakter. Om je hierop voor te 

bereiden heeft Afvallen met Nederland samen met diëtiste Lucinda van de Wardt een beschrijving gemaakt wat 

er in de periode dat je gaat diëten gebeurt.  

Fase 1: Lichaam en geest 

Met de start van je dieet (eerste 1 á 2 weken) moet je lichaam wennen aan je nieuwe eetpatroon. Van sommige 

voedingsstoffen krijgen je minder binnen en van andere juist weer meer. Door deze verandering moet je lichaam 

even wennen waardoor je soms moe kan voelen en je een lichte hoofdpijn kan krijgen.  

In de eerste fase kan je naast de recepten die je krijgt ook eiwitshakes gebruiken ter vervanging van ontbijt en 

lunch. Daarnaast is het aan te raden om te ontslanken zodat alle slechte stoffen in je lichaam gezuiverd worden 

en je stoelgang op orde blijft.  

Al snel zul je merken dat de eerste kilo’s verdwijnen. Vanwege deze veranderingen moet je je mentaal ook 

aanpassen om er voor te zorgen dat je het nieuwe eetpatroon blijft volhouden en je niet het verlangen krijgt om 

te snacken.  

Fase 2: Afvallen 

In deze fase is het belangrijk dat je vooral vet gaat verbranden en spieren. Met eiwitshakes hou je je spieren in 

takt waardoor je verbranding hoger zal zijn. Daarbij is bewegen/sporten ook een belangrijk onderdeel om toe te 

voegen aan je dagelijk leefstijl. In deze periode zal je de meeste kilo’s kwijt raken maar de snelheid hiervan zal 

gedurende de tijd afnemen. Dit heeft 2 oorzaken 1) er is steeds minder vet om te verbanden 2) er is meer 

spiermassa bijgekomen dat iets zwaarder is dan vet.  

Het op pijl houden van je spiermassa is belangrijk om deze fase succesvol af te ronden.  

Daarnaast is het samen afvallen een succesvolle manier om het langer vol te houden en je streefgewicht te 

behalen. Een tijdje op hetzelfde gewicht blijven is niet erg want je gaat vanzelf weer afvallen. Je lichaam heeft 

simpelweg wat langer de tijd nodig om zich aan te passen aan je nieuwe eetgewoonte.    

Fase 3: Verandering leefgewoonte 

Langzamerhand ga je merken dat je op het streefgewicht aan het komen bent. Vaak komt het ook voor dat je 

een tijd op hetzelfde gewicht blijft voordat je weer een paar kilo kan afvallen. Dit is heel normaal. Belangrijk op 
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dit moment is dat je je nieuwe leefgewoonte eigen hebt gemaakt en je nieuwe terug gaat naar je oude. Dit is 

het succes van op je streefgewicht blijven.  

In de weken dat je bent afgevallen heb je veel geleerd pas deze zaken toe en ga verstandig om met eten.  

 

Fase 4: Stabiliteit 

Het is nu zaak om op gewicht te blijven. Je zal altijd een beetje schommelen maar zorg dat je er op tijd bent als 

je merkt dat je weer te veel aan het aankomen bent. Onderhouden van je gewicht is dus belangrijk en je 

constant aan het dieet houden hoeft niet meer. Compenseer wel zodra je een keertje te veel of te vet hebt 

gegeten zodat je later niet voor verassingen komt te staan.    
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Basis principes van het dieet 

Het doel van het Afvallen met Nederland dieet is je een nieuwe levensstijl aan te leren binnen 10 weken tijd. Je 

nieuwe patroon gaat er voor zorgen dat je beter kan functioneren, je meer energie hebt en je gelukkiger gaat 

voelen. Waar je vooral rekening mee moet houden is het volgende. 

Afvallen: hoe het werkt  

De meeste simpele regel die je moet onthouden:  

“Je moet dagelijks meer verbranden dan dat je binnenkrijgt”  

De energie (suikers) die je te veel in je lichaam hebt zal opgeslagen worden en dus omgezet in vet. Het lichaam 

doet dit omdat het reserves wil opbouwen voor eventuele schaarsere tijden. Nu kennen wij dit in onze huidige 

maatschappij niet meer maar dit is nog een genetisch overblijfsel uit de evolutie van de mens. Principes als het 

oerdieet zal je vast wel kennen en gaan uit dat de mensen voor tienduizenden jaren een ander eetpatroon had 

dan dat wij niet als “moderne” mensen hebben. Om er verder niet al te lang bij stil te staan is dit gewoon verder 

een feit waar we op kunnen inspelen.  

Gemiddeld ligt de energiebehoefte van vrouwen tussen de 1.700-2.200 calorieën per dag en voor mannen 

tussen de 2.300-3.000. Houd er rekening mee dat de behoefte per persoon erg kan verschillen afhankelijk van 

persoonlijke omstandigheden. 

Om af te vallen bereiken de meeste vrouwen een goed resultaat met 1.200-1.700 calorieën en mannen 1.600-

2.000 per dag. Minder dan 1.200 calorieën voor vrouwen en 1.500 voor mannen is niet aan te raden tijdens een 

dieet omdat het dan moeilijk is alle benodigde vitamines en mineralen binnen te krijgen. 

Nu je weet dat je meer moet verbranden kunnen we je goed nieuws brengen. Want als jou lichaam meer kan en 

gaat verbranden ga  je ook sneller afvallen. Maar wat nog mooier is dat je op den duur minder op je eten hoeft 

te letten omdat je instaat bent overtollige koolhydraten niet op te slaan maar te verbranden.  

Denk bijvoorbeeld een iemand die heel gespierd is. De spieren vragen om meer energie en dus om meer 

voeding.  

Let wel: het gaat hier om gezonde voeding. Dus als je lichaam in staat is om meer te verbranden dan gaat het 

nog steeds mis als je de hele dag chips, koekjes en andere zaken gaat eten. Het is daarentegen wel makkelijker 

om uitzonderingen te maken omdat je instaat bent de overtollige koolhydraten sneller te verbranden dan 

voorheen.        

Mag ik nooit meer koolhydraten eten? 

Nee, dat is niet geval. Veel mensen denken dat een eiwitrijk en koolhydraatarm dieet inhoudt dat je helemaal 

geen koolhydraten meer mag. Integendeel: je hebt koolhydraten nodig om te kunnen functioneren. In het 



	   17	  

Afvallen met Nederland dieet gaan we er vanuit dat er een opbouw is van koolhydraten in de recepten. Je zal 

dus nooit “0” koolhydraten eten. Dit is zelfs heel slecht voor je en raden wij ook ernstig af.  Daarnaast het je het 

verschil tussen snelle en langzame koolhydraten. Voor de snelle koolhydraten moet je elimineren uit je 

eetpatroon want dit zijn voornamelijk de suikers waar je van gaat aankomen. De langzame koolhydraten vind je 

meer in groente en andere gezonde producten. In het begin van de dieet dieet beginnen we ongeveer met 15 á 

20 gram koolhydraten per dag en bouwen we vervolgens op bouw meer op je lichaam te alten wennen.  

Wat zijn langzame en snelle koolhydraten? 

Wellicht heb je hier al wel is van gehoord en misschien ook niet. Maar er is een groot verschil tussen 

koolhydraten en het effect hiervan op je hongergevoel. Waar we vooral voor moeten oppassen zijn snelle 

koolhydraten dit zijn de voedingstoffen die, zoals het woord al zegt, snel door het lichaam worden verwerkt en 

opgenomen.  

Snelle koolhydraten: vind je dus vooral in de ongezonde voeding die we tot onze beschikking hebben zoals 

repen, chips, tompoucen, koekjes, brood (behalve volkoren), pasta, fastfood, etc. Vooral fastfood heeft het effect 

dat je snel weer honger krijgt omdat de koolhydraten die hierin verwerkt zitten binnen no time worden verbrand. 

Langzame koolhydraten: zijn koolhydraten die over langere tijd energie (suikers) in je lichaam kunnen afgeven. 

Door het eten van langzamer koolhydraten heb je dus minder snel hongergevoel en kan je dus met minder 

calorieën de dag doorkomen. Langzame koolhydraten vind je onder andere in groentes en vlees.  

Even een voorbeeld waar je versteld zal staan:  

Eet je wel is een Kano? Je weet wel z’n heerlijke koek met amandelvulling in het midden. Deze bevatten 

ongeveer per stuk (60 gram) 222 KCAL en 35 gram koolhydraten. Met gemak kan je waarschijnlijk een stuk of 6 

van deze heerlijke koekjes per dag eten. Dat is dus in totaal 1.332 KCAL (je mocht er ongeveer: 2.000 vrouwen | 

2.500 mannen per dag) die je dus naast je normale eten zou kunnen weg werken over een hele dag. 

Nu vergelijken we dit even met kipfilet. Per 100 gram bevat dit 110 KCAL en 3 gram koolhydraten. Je moet dus 

200 gram kipfilet eten om in de buurt te komen van 1 kano qua calorieën. Laat staan als je dezelfde calorieën 

wilt binnenkrijgen als 6 kano’s dan moet je 1.2 kilo kipfilet eten en dan hebben we nog geen eens een 

berekening gemaakt op het aantal koolhydraten dat je binnen krijgt dan zou je 6kg kipfilet moeten eten.  

Heb je wel is geprobeerd 2 kipfilets op te eten? Dan zat je waarschijnlijk helemaal vol en hoefde je voorlopig 

niks meer te eten.    

10 weken en dan?  

Stabiliseren is het antwoord. Probeer met je nieuwe eetpatroon is een tijdje op gewicht te blijven. Als dat gelijk 

is en je wilt toch nog een paar kilo afvallen kan je weer opnieuw beginnen met het dieet. Je lichaam heeft tijd 
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nodig om te wennen en moet zijn processen aanpassen om ervoor te zorgen dat je de dingen kunt blijven doen 

in je dagelijks leven.  
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Ik heb me laten gaan, wat nu?  

Het komt natuurlijk voor dat je soms op feestjes of andere gelegenheden bent waar lekkernijen staan die niet zo 

goed voor je zijn vanwege een groot aantal koolhydraten of suikers. Natuurlijk mag je wel is een uitzondering 

maken maar dat moet je wel weer compenseren. Het is namelijk niet zo dat je direct kilo’s gaat aankomen als je 

een keer een frietje hebt gegeten. Wees er bewust van wat je eet en zorg ervoor dat je je dieet weer oppakt. 

Het vervelende is dat als je eenmaal weer iets zoets of heel lekkers hebt gegeten je lichaam om meer gaat 

vragen. De schreeuw om koolhydraten is heel sterk. Een goede manier om wat meer uitzonderingen te kunnen 

maken is er voor te zorgen dat je meer gaat bewegen of extra krachttraining doet. Meer spiermassa zorgt 

namelijk voor een snellere verbranding waardoor je meer kan eten. Het is niet voor niets dat sporters meer 

moeten eten omdat hun spieren om veel meer energie vragen.  

Bewegen en krachttraining  

Zoals iedereen wel weet kan je afvallen door meer te bewegen of krachttraining te doen. Hierdoor ben je meer 

energie aan het verbranden dan je dagelijks binnenkrijgt. Daarnaast is het effect van bewegen nog een paar uur 

nadat je klaar bent actief. Als je hier goed op in speelt en je jezelf aan je dieet houdt val je makkelijker af. In het 

premium dieet krijg je eenvoudige oefeningen die je maar een paar minuten per dag kosten maar uitermate 

effectief zijn om extra calorieën te verbranden.    

Dieet producten met 0 koolhydraten 

Veel mensen gebruiken koolhydraat arme producten zoals shakes of tussendoortjes. Zorg ervoor dat je goed op 

de hoogte bent van de inhoud van deze producten. Sommige shake aanbieders claimen geen koolhydraten in 

hun product te hebben. Een nobel streven maar bij langdurig gebruik heel slecht voor je lichaam. Kies liever 

voor iets meer koolhydraten. Een ander voordeel hiervan is dat je ook minder snel honger hebt en je dieet dus 

langer kan volhouden. 

Ik val niet meer af!!!   

Veel mensen, die bezig zijn met diëten en sporten raken in de eerste weken al snel 3 tot 10 kilo kwijt, maar 

blijven daarna lange tijd op hetzelfde gewicht steken. Wij lezen dan ook vaak "Ik val niet meer af". Dit hoeft niet 

te betekenen dat je geen resultaat meer boekt. 

Als je gezonder eet en meer beweegt, bouw je namelijk meer spiermassa op. Spierweefsel weegt zwaarder dan 

vetweefsel. 

Waarom gaat afvallen in het begin snel en vervolgens langzaam? 

Het is geen fabeltje dat veel mensen steeds langzamer afvallen, doordat hun spierpercentage geleidelijk 

toeneemt. Een kubieke centimeter spieren weegt namelijk meer dan een kubieke centimeter vet. Als je begint 

met afvallen, verandert je lichaam als volgt: 
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1. In het begin verlies je veel vocht, dus raak je relatief makkelijk en snel 3 tot 10 kilo kwijt; 

2. Vervolgens raak je niet veel vocht meer kwijt en begin je aanvullend spierweefsel op te bouwen. Je valt niet 

veel meer af en kan zelfs 0.5 tot 2 kilo aankomen. 

3. Naarmate je meer spierweefsel opbouwt, verbrand je meer vet. Je wordt beetje bij beetje lichter, maar 

vooral magerder. 

 

Lichter versus dunner 

Afvallen gaat dus als volgt in zijn werk...... Je gaat meer bewegen en gezonder en/of minder eten. Zodoende 

raak je in het begin veel vocht kwijt, waardoor je weegschaal positief uitslaat. Even later lijkt het alsof je op een 

plateau terechtkomt, maar dat is doorgaans NIET het geval. 

Doordat je steeds minder spieren opbouwt, worden je uitstekende resultaten simpelweg niet weergegeven op 

je weegschaal. 

Kortom: onderscheid afvallen (lichter worden) en vermageren (dunner worden). 

Weegschaal versus meetlint 

Een weegschaal kijkt niet naar de samenstelling van je lichaam, maar enkel naar je lichaamsgewicht. Het is echter 

veel belangrijker te bekijken hoeveel lichaamsvet je hebt, dan te bekijken hoe zwaar je bent.  

Een goede oplossing is naast je weegschaal een meetlint te gebruiken. Vet bevindt zich vooral op de buik en 

heupen. Je Middel-Heup-Ratio (MHR) is daarom een goede meetmethode. Meet regelmatig de omtrek van je 

buik en taille en let niet (teveel) op het pijltje van je weegschaal. 

Weegschaal of centimeter? Nee, beide! 

Afvallen heeft een complicatie: de weegschaal zegt niet alles. Vooral wanneer je erbij sport (heel verstandig) zul 

je dat merken.  

Bij artsen en diëtistes is de weegschaal prominent aanwezig als enige echte autoriteit, maar dat is het dus niet. 

Je buik is minder, je taille dunner en je gezicht smaller. De weegschaal geeft aan dat je bent aangekomen. 

Neem dan de centimeter en meet jezelf voor een betere uitslag. 

Je moet het zo zien: Men ziet niet wat je weegt maar wel dat je lichaam slanker is geworden. 

BELANGRIJKE OPMERKING: Niet alleen je BMI is bepalend. Spieren opbouwen en centimeters verliezen zijn 

ook belangrijk !!!!!!  
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Afvallen met Nederland Diëtiste 

Lucinda van der Wardt is de diëtiste van Afvallen met Nederland Premium en 

begeleidt duizenden mensen die graag snel en makkelijk willen afvallen met de door 

haar geschreven weekmenu’s. In totaal heeft zij 26 receptenboeken voor 1 week 

gemaakt, schrijft ze columns op de website en beantwoordt ze jouw vragen binnen het 

Premium forum.   

De zeven dieet fouten: welke maak jij? 

Wist je dat je je dieet nóg beter kunt volgen als je op je hoede bent voor zeven vaak 

gemaakte dieet-fouten? Vandaar dat ik ze even voor je op een rijtje heb gezet. 

1. Teveel calorieën binnenkrijgen 

Zelfs als je goed oplet dat je niet teveel koolhydraten eet, kan het toch zijn dat je teveel calorieën binnenkrijgt, 

bijvoorbeeld door te grote hoeveelheden te eten, door te kiezen voor te vette producten, of door (te) veel 

alcohol te drinken. 

Als je meer calorieën binnenkrijgt dan je lichaam verbruikt, kom je aan in gewicht, ook al beperk je de 

koolhydraten! 

Ben je benieuwd naar je calorie-inname? Houd eventueel bij wat je eet en drinkt via 

https://mijn.voedingscentrum.nl. De meeste vrouwen vallen goed af op een dieet van 1200-1600 calorieën en 

mannen tussen de 1700-2000 calorieën. 

Het calorieverbruik kan per persoon heel erg verschillen en is afhankelijk van leeftijd, geslacht, lengte, 

hoeveelheid spiermassa en vetmassa, gewicht, erfelijkheid en de hoeveelheid beweging. 

2. In het weekend teveel eten of drinken 

Vaak gaat je dieet door de week beter dan in het weekend. Door de week ben je bijvoorbeeld aan het werk en 

heb je vaak meer regelmaat in je eet- en leefpatroon. 

In het weekend is dit vaak anders. Er is dan minder regelmaat en misschien heb je wat vaker feestjes of etentjes, 

die er al gauw voor kunnen zorgen dat je veel extra calorieën binnenkrijgt. 

Ook alcohol is een grote caloriebom! Als je je door de week goed aan je dieet houdt maar je in het weekend 

teveel laat gaan, zal wat er door de week aan gewicht is afgegaan, er in het weekend weer bijkomen. 

3. Te weinig eten of een crashdieet volgen 

Als je langdurig te weinig eet, ziet je lichaam dat als hongersnood. Je lichaam zal dan van alles doen om te 

overleven. Het zal de stofwisseling (verbranding) in het lichaam op een lagere stand zetten, waardoor je lichaam 
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ineens minder calorieën zal verbruiken dan voorheen. Ook zal je lichaam zijn spiermassa als energiebron 

gebruiken. Je spiermassa neemt af en daardoor ook het energieverbruik van je lichaam, zodat je dus minder 

energie (en calorieën) nodig hebt. 

 

4. Te eentonig eten of te weinig variatie in het menu 

Als je heel eenzijdig eet of te weinig varieert, kan je grote tekorten oplopen. Hierdoor functioneert je lichaam 

niet optimaal en zal ook het afvallen moeilijker gaan. 

5. Te snel opgeven 

Waarschijnlijk herken je dit wel: mensen willen het liefst zoveel mogelijk resultaat in zo min mogelijk tijd. Afvallen 

(vet verliezen) kost tijd! Wees realistisch en stel haalbare doelen voor jezelf. Vergeet niet dat je alleen blijvend 

gewichtsverlies kunt bereiken door een blijvende verandering in je eet- en leefpatroon. 

6. Te lang een dieet volgen 

Te lang een (streng) dieet volgen is niet goed. Hierdoor wordt je lichaam zuiniger. Het is het beste om in 

etappes af te vallen. Afvallen gaat in het begin altijd snel omdat er ook veel vocht en (glycogeen)voorraden 

worden verloren. Na een tijdje gaat het steeds iets langzamer. 

Vetverbranding kost tijd. Een kilo lichaamsvet bevat ongeveer 8000 calorieën! Die verbruik je dus niet in 1 dag 

maar gemiddeld in 10-14 dagen. 

Hoe minder je gaat wegen hoe lager je energieverbruik wordt. Logisch: een muis verbruikt veel minder dan een 

olifant! Je lichaam zal zich steeds opnieuw moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Soms probeert je lichaam, 

als het al een tijdje gewicht aan het verliezen is, het afvallen een beetje tegen te werken als overlevingsstrategie. 

Het is het beste om tijdens een fase dat je gewicht stabiliseert eerst een tijdje te proberen dat gewicht vast te 

houden en dan weer te starten met de volgende afvalfase. Het is een kwestie van zoeken naar de juiste balans! 

7. Te weinig lichaamsbeweging 

Als je steeds minder (intensief) gaat bewegen, verbruik je ook steeds minder. Heb je al een beweegprogramma, 

bijvoorbeeld een serie oefeningen die je elke dag doet? Pas dit dan van tijd tot tijd aan. Als je langdurig 

dezelfde hoeveelheid beweging hebt, raakt je lichaam eraan gewend; je uithoudingsvermogen wordt beter en 

het kost het lichaam minder energie om het vol te houden. Daarom is variatie in je beweegprogramma 

belangrijk. Door de intensiteit en de routine te veranderen en je oefeningen te veranderen/verzwaren, krijgt je 

lichaam weer nieuwe prikkels; het houdt het lichaam alert. 

En onthoud: meerdere keren in de week korter maar intensief bewegen geeft meer resultaat dan één of twee 

keer per week lang sporten/bewegen. 
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Beweegtips 

Spieren maak je door bewegen. Van belang voor de opbouw zijn voldoende eiwitten maar alleen met voeding 

bouw je geen spieren op. een stappenteller kan je helpen om een indruk te krijgen over je hoeveelheid 

bewegen van nu en hoe je dit zou kunnen verbeteren. 

 

Voor been- en bilspieren:  

! Touwtjes springen 

! Neem de trap in plaats van de roltrap: 5 minuten = 53 calorieën 

! Een half uur lunchwandelen (20 minuten = 100 calorieën) 

! Loop langs bij je collega’s in plaats van te bellen of te mailen (10 minuten = 44 calorieën)  

! Neem om de twee uur een korte pauze: dit is goed tegen allerlei nek- en spierklachten en je kunt even 

wat extra calorieën verbruiken 

! Neem om de twee uur een korte pauze: gebruik dan een beker vocht en wandel naar het toilet. Haal 

voor al je collega’s wat te drinken en je hebt er weer een paar minuten beweging bij.  

 

Extra workout in de woonkamer:  

! Houd twee boeken vast en doe de benen iets uit elkaar, de knieën en ellebogen licht gebogen. Hef je 

armen zijwaarts omhoog, tot de boeken op schouderhoogte zijn en laat weer zakken. Herhaal een 

aantal keer.  

 

‘Vrij parkeren’:  

! Kies voor een plek op het achterste gedeelte van een parkeerplaats. Dat is weer extra wandelen en het 

bespaart ook de extra stress van inparkeren op een vierkante centimeter.  

! Als je de boodschappen dan ook nog zelf versjouwt naar die achterste parkeerplaats scheelt dat in 10 

minuten al snel 53 kcal. 

 

Wiebelkonten: 

! Uit diverse onderzoeken blijkt dat slankere personen niet stil zitten op de stoel maar meer bewegen. Dit 

scheelt zo’n 350 kcal per dag. Dus wiebelen op je stoel en regelmatig even lopen is zo gek nog niet. 

 

Als je telefoneert:  

! Probeer dan te lopen (als dit tenminste niet je partner of collega’s irriteert en niet half Nederland kan 

meeluisteren)  

 

Huishoudelijk werk:  

! 10 minuten was ophangen staat gelijk aan 4 minuten fitness (31 kcal) en is nog beter voor het milieu 

dan een droger 
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! Half uur stofzuigen: 140 kcal (= 19 minuten fitnessen)  

 

Keukenfitness is:  

! De melk voor de cappuccino kloppen 

! Zelf brood kneden en baken 

! De afwas doen (zonder vaatwasser) 

! Iedere ochtend zelf je jus d’orange persen  

! Je groenten en vlees zelf snijden in plaats van voorverpakt te gebruiken 

! het verschil tussen wandelen – 4 km per uur of stevig wandelen – 6 km per uur is voor iemand met een 

gewicht van 80 kg en per tien minuten wandelen: 40 kcal per 10 min voor 4 km/uur en 72 kcal per 10 

min voor 6 km/uur 

! Het verschil tussen joggen (8 km per uur) of hardlopen (13 km per uur) is voor iemand van 80 kg per 10 

minuten: 125 kcal of 228 kcal.  



	   25	  

Fabels 

Na 20.00 uur mag je niet meer eten.  

Op zich mag je na 20.00 uur wel eten maar niet als je je dagenergiebehoefte al hebt gehad. Dan is namelijk wat 

je in de latere uren inneemt te veel en kom je aan. En meestal is wat je na 20.00 uur neemt extra zoals een 

wijntje, nootje of een toastje. 

 

Ontbijtkoek laxeert door de vezels.  

Ontbijtkoek bevat juist weinig vezels. Bij sommige mensen laxeert ontbijtkoek wel goed maar dat is door andere 

stoffen dan door de vezels. 

 

In ontbijtkoek zit toch niets.  

Niet waar: ontbijtkoek bevat erg weinig vet maar bevat wel energie want voor de bereiding wordt stroop, suiker, 

meel gebruikt.  

 

Een half uur na het eten moet ik een dropje.  

Bij een goede maaltijd duurt het minimaal 3 uur voordat de maag leeg is. Dus een dropje na het eten heeft niets 

met honger te maken.  
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Etiketten lezen  

Het is handig om te weten wat er in producten zit en hoe een etiket werkt op deze manier kom je er achter of 

producten echt wel zo goed voor je zijn als ze zeggen. Of producten waarvan je denkt dat ze weinig 

koolhydraten of calorieën bevatten maar wat toch niet het geval is. Onderstaande informatie geeft je een 

duidelijk beeld hoe een etiket in elkaar zit.   

Ingrediënten declaratie:  

Wat er in zit moet er op staan. En dit staat in de volgorde van hoeveelheden: het meeste wordt het eerste 

genoemd 

Voedingswaarde declaraties:  

Dit is (nog) niet verplicht. Meestal worden energie, eiwit, vetten, koolhydraten vermeld. Verder ook vaak de 

hoeveelheid natrium of zout. 

Voor de voedingswaarde is het van belang om te kijken per hoeveel gram het is aangegeven en hoeveel gram je 

zelf gebruikt. Voorbeeld: op een rol biscuit staat per 100 gram aangeven hoeveel energie; echter een biscuitje is 

meestal 10 gram.   

e:  

Staat voor het engelse woord: estimate. Het geeft aan dat het om een gemiddelde hoeveelheid gaat. Deze 

hoeveelheid mag maximaal 10% afwijken van het genoemde getal.  

TGT en THT:  

Te gebruiken tot. Dit staat meestal op voedingsmiddelen die maximaal 5 dagen houdbaar zijn.  

Ten minste houdbaar tot (THT) wordt gebruikt in drie varianten: 

1. "ten minste houdbaar tot (dag en maand)" op producten korter dan drie maanden houdbaar  

2. "ten minste houdbaar tot einde (maand en jaar)" op producten 3 tot 18 maanden houdbaar  

3. "ten minste houdbaar tot einde (jaar)" op producten langer dan 18 maanden houdbaar 

 

Koolhydraten op de verpakking:  

Meestal staat het onderverdeeld in koolhydraten, zetmeel en suiker. Suiker slaat dan op vruchtensuiker, 

melksuiker of de gewone suiker. Zetmeel gaat om meel.  

Vetten 
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Worden aangegeven in totaal vet, verzadigd vet (verhoogd het cholesterol), (meervoudig) of (enkelvoudig) 

onverzadigd vet. Deze zijn beter voor hart- en bloedvaten. Verder wordt er nog wel eens het onderscheid in 

omega 3 en 6 vetzuren gemaakt.  

Eiwit:  

Kan uitgesplitst worden in plantaardig of dierlijk.  

Zout 

Om natrium om te rekenen naar zout moet je natrium vermenigvuldigen met de factor 2,5.  

Logo’s op de verpakking: 

• Ik kies bewust: dit logo heeft tot doel om de nederlander bewust te laten kiezen voor gezondere 

voeding. Dit gaat om zout, verzadigd vet, transvet en suiker. Door het logo kan men binnen bepaalde 

categorieën reguliere producten vervangen door gezondere producten.  

• Albert Heijn heeft zijn klavertje op de verpakking. Dit gaat om producten met weinig verzadigd vet of 

weinig suiker of weinig zout of veel vezels.  

• Max Havelaar: een groter deel van de opbrengst gaat naar boeren in ontwikkelingsland.  

• EKO: deze producten voldoen aan de eisen die Skall stelt aan biologische producten.  

En zo zijn er nog heel veel logo’s. 

E-nummers of additieven:  

Hulpstoffen of additieven worden toegevoegd aan voedingsmiddelen om ze ook bij langer bewaren de juiste 

kleur, het goede uiterlijk of een langere houdbaarheid te geven. Deze stoffen moeten aan strenge eisen 

voldoen.   

E100-180 Kleurstoffen 

Kleurstoffen geven een product kleur of versterken de bestaande kleur (bijvoorbeeld rode kleurstof in 

aardbeienyoghurt) 

E200-252 

Conserveermiddelen 

Conserveermiddelen verlengen de houdbaarheid van een voedingsmiddel door bederf als gevolg van bacteriën, 

schimmels en/of gisten tegen te gaan (bijvoorbeeld nitriet in vleeswaren) 

E260-297 en 322-385 

Voedingszuren 
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Voedingszuren komen van nature voor in voedingsmiddelen en het lichaam en hebben een veelzijdige werking. 

Ze verhogen de zuurtegraad van een product, versterken de werking van antioxidanten en conserveermiddelen 

en werken kleurbehoudend. 

E300-321 

Antioxidanten 

Antioxidanten vergroten de houdbaarheid van een product door bederf en kleurveranderingen tegen te gaan 

(bijvoorbeeld het geel en ranzig worden van boter). 

E400-495 

Geleermiddelen, emulgatoren, stabilisatoren en verdikkingsmiddelen 

Geleermiddelen geven producten een gelei-achtige structuur (bijvoorbeeld jam). Emulgatoren maken het 

mogelijk twee niet-mengbare stoffen (water en olie) te mengen (dit is bij sauzen nodig). Stabilisatoren zorgen 

ervoor dat de menging van twee niet-mengbare stoffen gehandhaafd blijft. 

E500-585 

Zuurteregelaars, antiklontermiddelen en rijsmiddelen  

Zuurteregelaars houden de zuurtegraad van een product binnen bepaalde grenzen. Anti-klontermiddelen 

voorkomen het klonteren van levensmiddelen in poedervorm (bijvoorbeeld zout en instantproducten). 

Rijsmiddelen (bakpoeder) laten deeg tijdens de voorbewerking en het bakken rijzen. 

E620-650 

Smaakversterkers 

Smaakversterkers versterken de natuurlijke smaak van een product en worden bijvoorbeeld in kant-en-klaar 

producten gebruikt. 

E900-914 

Glansmiddelen en anti-schuimmiddelen 

Glansmiddelen geven het product een glanzend laagje en worden gebruikt op bijvoorbeeld snoep. Anti-

schuimmiddelen voorkomen dat een product (bijvoorbeeld frituurvet) gaat schuimen of verminderen de 

schuimvorming. 

E920-928 
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Meelverbeteraars 

Meelverbeteraars worden aan meel of deeg toegevoegd om de bakeigenschappen te verbeteren of het meel 

witter te maken. 

E938-948 

Verpakkingsgassen 

Verpakkingsgassen verlengen de houdbaarheid van producten doordat het contact met zuurstof voorkomen 

wordt (bijvoorbeeld voorgesneden verpakte groente). Op het etiket staat meestal aangegeven "verpakt onder 

beschermende atmosfeer". 

E950-967 en 420-421 

Zoetstoffen 

Zoetstoffen geven een product een zoete smaak zonder de hoeveelheid calorieën sterk te verhogen (vooral 

gebruikt in 'light'-producten en kauwgum). 

E900-1520 

Overige hulpstoffen (o.a. gemodificeerde zetmeel en enzymen) 

Gemodificeerd zetmeel (niet te verwarren met 'genetisch gemodificeerd') worden door chemische, fysische of 

enzymatische behandeling verkregen uit natuurlijk zetmeel (tarwe-, maïs-, aardappel-, rijst- of tapiocazetmeel) en 

kunnen een functie hebben als verdikkingsmiddel, stabilisator, emulgator of bindmiddel (gebruikt in 

bijvoorbeeld snoep, vla, sauzen en kant-en-klaar gerechten). 

Aroma's, Geur- en smaakstoffen 

Geur- en smaakstoffen - die op de ingrediëntenlijst worden aangeduid met 'aroma' - zijn volgens de Warenwet 

geen additieven maar ingrediënten en hebben daarom geen E-nummer. Ook aroma's moeten aan 

veiligheidseisen voldoen. 
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Gedragstips 

Van belang is te weten dat tussen de eerste happen die je neemt en het sein dat je hersenen gaan geven dat je 

verzadigd bent minimaal 20 minuten tijd verloopt, meestal is dat 30 minuten en soms nog wel meer. Dus: bij 

snel eten is de kans op teveel eten erg groot. 

 

Tips voor snelle eters: 

 

! Wacht vijf minuten voor je begint met eten vanaf het moment dat het eten voor je staat. 

! Doe kleine happen op je vork of lepel. 

! Slik eerst de ene hap door voor je de volgende hap op je vork of lepel doet. 

! Leg je mes en vork tussen de happen door neer. 

! Gebruik kleiner bestek (een gebakvorkje of je kinderbestek); gebruik geen soeplepels of ander te groot 

bestek waarmee je flink kunt scheppen. 

! Neem bewust de tijd voor proeven, kauwen en genieten van je eten. Kauw minimaal 15 keer op iedere 

hap. 

! Rek je maaltijden, laat ze dertig minuten duren in plaats van vijf of tien minuten waardoor je honger 

gevoel sneller afneemt. 

! Maak zoveel mogelijk maaltijden waarbij de componenten vlees(vervanger)/groente en zetmeelproduct 

gescheiden zijn en niet al voorgestampt of geprakt.  

! Las een pauze in na 10 minuten die 5 minuten duurt. 

! Neem tussen de happen door slokjes water of light frisdrank. 

! Schep eerst de helft van de maaltijd op je bord. Gebruik eventueel een rechaud om de rest van de 

maaltijd warm te houden. Hou na het eerste bord 10 minuten pauze en bepaal of je nog meer wilt. 

 

Te grote porties eten: 

! Weeg je eten als je bang bent te grote porties te eten. 

! Gebruik een ontbijtbord of ander kleiner bord.  

! Koop en kook afgepaste porties. 

! Zorg dat je eenzelfde wandeling zowel voor als na de maaltijd kunt maken.  

! Als je de grootte van een maaltijd kunt aangeven vraag dan normaal of kinderportie. 

 

Eten van restjes: 

! Berg al het voedsel wat je gebruikt hebt voor het maken van de maaltijd op. 

! Verwijder na het opscheppen alle pannen en schalen van tafel. 



	   31	  

! Verlaat de tafel direct nadat je bord leeg is. 

! Laat iemand anders de restjes van de borden wegdoen na het eten. 

! Oefen door een beetje op je bord te laten liggen. 

! Als je altijd te veel kookt spreek jezelf dan toe en maak eens een keer te weinig (voor jou idee). 

! Geef na een feestje wat over is mee naar huis. 

! Gooi na een feestje wat over is weg. Dit ook i.v.m. hygiëne. 

 

Staand of lopend eten: 

! Beperk het eten tot een vaste plaats: bijvoorbeeld de keuken, woonkamer of andere ruimte die 

bestemd is voor het eten en eet alles wat je op een dag tot je neemt aan een bepaalde tafel. Of het nu 

snacks, gewone maaltijden of dranken zijn. 

! Eet nooit tijdens het autorijden, voor een open koelkast, tijdens het lezen van boek of tijdschrift, tijdens 

TV kijken, in bed, aan de telefoon, achter de computer. Kortom: eet of doe andere dingen. 

 

Proeven tijdens het koken:  

! Leg een kleine hoeveelheid op een bord, ga zitten en proef het dan. 

! Kauw suikervrije kauwgom tijdens het koken. 

! Probeer de tijd in de keuken in te korten. 

! Kook precies afgepast, proeven zal dan niet kunnen of maar heel erg weinig. 

 

’s Avonds laat eten: 

! Poets om half negen, na je laatste kop koffie of thee grondig je tanden ten teken dat dat de laatste 

maaltijd was. 

 

Ongemerkt te veel eten op een feestje/partij: 

! Eet alleen iets dat je wordt aangeboden en eet niet uit de schaaltjes die op tafel staan. 

! Doe iets om je vinger waardoor je merkt dat je iets gaat pakken. 

! Doe iets om je arm dat rinkelt als je naar de schaal buigt. 

! Ga ver af zitten van de schalen zodat je steeds moet gaan staan als je iets wilt pakken. 

! Concentreer je op de gesprekken, niet op de hapjes.  

 

Tips om jezelf te verwennen: 
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! Als je je niet lekker in je vel voelt helpt het vaak maar even om iets te eten. Je bloedsuiker stijgt er iets 

door maar als je te veel gaat eten gaan je bloedsuikers juist erg schommelen waardoor je je niet prettig 

gaat voelen. En meestal voel je je schuldig na wat te hebben gegeten wat je niet van plan was. Zoek 

naar iets waar je je ook lekker bij voelt zoals een warme douche met lekker schuim, 10 bladzijden lezen 

in je favoriete boek; een leuke film op tv of via de videotheek. 

! Wil je jezelf belonen doe dat dan niet met eten of drinken. Zoek iets anders, misschien moet je er even 

voor sparen. Dan helpt het dat iedere keer dat je zou gaan eten je een €1,- in een potje doet. Beloning 

kan zijn: geurtje, bodylotion, dvd, cd, boek, film, bos bloemen, bezoekje aan een museum of concert; 

een uur chatten of telefoneren met een goede vriend(in).  

! Bij je niet lekker in je vel voelen kun je je afvragen: wat zou ik nu graag willen dat er gebeurt of wat een 

ander je zou geven? Dat kan zijn dat je een boksbal wilt of je servies wilt kapot gooien of een arm om je 

heen of even alleen zijn of ….. Probeer dit dan te doen en NIET te gaan eten.  

 

 

Tips voor boodschappen doen: 

! Maak een boodschappenlijst. Het liefst op basis van een planning voor een hele week. 

! Ga alleen voor verse producten vaker per week naar de winkel. 

! Kies een winkel waar maar beperkt aanbod is van producten zoals een slager, een groenteboer, een 

melkboer. 

! Doe geen boodschappen vlak voordat je gaat eten. De kans dat je teveel of verkeerde dingen 

meeneemt  

! door grote honger is erg groot 

! Mijdt die rijen waar je niets te zoeken hebt. 

! Neem afgepast geld mee, geen pin pas (al is dat niet meer van deze tijd). 

! Koop geen bewerkte producten. Dus geen vruchtenyoghurt maar yoghurt met vers fruit.  

! Kies 1 of 2 winkels waar je je boodschappen doet. En niet her en der, dus bijvoorbeeld niet nog snel bij 

de benzinepomp voor een pak melk. Het gaat om gewoontevorming. 
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Voedingskennis 

! Een gezonde Nederlander heeft per dag maximaal 6 gram zout nodig. De huidige inname is 11 gram 

en vaak nog meer.  

! Het grootste zoutgebruik is ontstaan door het industrieel bewerken van producten. Dit is voor de smaak 

maar ook voor de houdbaarheid.  

! De grootste zoutbesparing kan worden gedaan door zelf weer gerechten klaar te maken van verse 

producten.  

! 1 koekje per dag teveel dan wat je verbruikt levert per jaar 2,5 kg gewichtstoename op. 

! 1 koekje per dag minder dan wat je verbruikt levert per jaar 2,5 kg gewichtsafname op. 

! Het verschil tussen light chips en gewone chips is gering. Omdat je 100 gram product moet houden 

worden er wel vetten verwijderd maar er worden koolhydraten toegevoegd. Per 20 gram (2 handjes) is 

het verschil: 10 kcal. 

! Het verschil na bereiding tussen een portie ongepaneerde en een gepaneerde schnitzel: 100 kcal.  

! Wil je gebak vervangen door een boterham: voor een puntje vruchtenvlaai moet je 2 snee brood laten 

staan, voor een kwarkpunt: 4 snee brood  

! Ook gezonde tussendoortjes leveren energie. Eén Sultana: 70 kcal, maar ze zitten per 3 verpakt, dus 1 

pakje: 210 kcal. Een boterham levert ca 80 kcal. 

! Een beker Cup a soep: levert, een beetje afhankelijk van het soort, al snel 85 kcal per beker van 175. 

Telt echt mee als tussendoortje.  

! Hoe vezelrijker een voedingsmiddel hoe langer een verzadigd gevoel. Roggebrood bijvoorbeeld 

verzadigd veel langer dan een snee wit brood. 

! Bezuinig bij een dieet om af te vallen zeker niet op de melkproducten. Melkproducten lijken juist het 

gewichtsverlies te bevorderen. 

! Neem bij trek om ca. 16.00 uur. heldere bouillon en vries soepgroente in in ijsblokcupjes. Een blokje in 

een kop, heet water erop en een beetje bouillonpoeder en genieten maar. 

! Gebruik minimaal 2 liter vocht per dag. Moeite met drinken? Zet op het toilet bij het fonteintje een glas 

zodat je iedere keer als je bent geweest een glas drinkt, zo komt de cirkel drinken – toilet – drinken – 

toilet – voldoende drinken wel rond.  

! Q10 is geen vitamine die je via de voeding binnen moet krijgen. Het lichaam maakt het zelf. 

! Fruit en groente leveren vooral vitamine C. Andere voedingsmiddelen leveren andere vitamines. Dus 

met alleen fruit en groente eten kom je niet aan je dagelijkse hoeveelheden vitamines. 

! Vitaminepillen bevatten alleen vitamines maar kunnen nooit gezonde voeding vervangen. Er zijn te veel 

bekende en onbekende stoffen die niet in de pillen voorkomen.  

! Kruiderijen: gedroogde kruiden kun je meekoken. Verse kruiden aan het eind van het bereiden van de 

maaltijd pas meekoken. 

! Specerijen ook toevoegen aan het eind van een maaltijd.  

! Eet geen zwart geblakerd vlees of vis of groente. Dit is te ongezond. Weggooien. 
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! Zorg dat rauwe en bereide producten zich niet kunnen mengen. Rauwe producten zijn een bron van 

bacteriën.  

! Cappuccino, de enige echte, wordt gemaakt van espresso koffie en opgeklopte volle melk.  

! Lees de verpakking van de speciale lekkere poederkoffie soorten zoals café Machiato, Cappucino, Café 

Amaretto: bij diverse merken is er suiker of glucosestroop aan toe gevoegd en levert daardoor een 

flinke dosis energie. 

! De aanbevolen hoeveelheid alcohol is: 1 glas per dag voor de vrouw en 2 voor mannen en het liefst 

niet dagelijks.  

 

Voordelen van gewichtsreductie 

! 5-10% gewichtsverlies geeft al gezondheidswinst. 

! Gezondheidswinst wil zeggen: kleinere kans op hypertensie. 

! Gezondheidswinst wil zeggen: kleinere kans op diabetes type II. 

! Gezondheidswinst wil zeggen: kleinere kans op gewrichtsklachten. 

! 5 kg gewichtsverlies betekent 1 kledingmaat kleiner. 

! Gewichtsreductie kan soms net het verschil maken tussen moeten kopen in grote kledingmaten zaak of 

alle gewone kledingzaken. 

! Niet meer hoeven kijken of de stoel het wel kan dragen. 

! Niet meer hoeven kijken of de stoel wel passend is. 

! Geen slapeloze nachten over de vliegtuigstoel. 

! Geen slapeloze nachten over de busstoel. 

! Niet meer hijgend de eerste verdieping halen. 

! Minder zweten. 

! Geen blikken in de ogen van anderen die uitzenden: “oh, daarom ben je dik” als je één keer een 

gebakje eet. 
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Veel gestelde vragen 

Je zult waarschijnlijk wel wat vragen hebben over het dieet en hoe het gaat werken. Met onderstaande vragen 

proberen we je op weg te helpen. Op de website vind je nog meer antwoorden.  

http://www.afvallenmetnederland.nl/index.php?page=faq 

Hoeveel val ik per week af? 

Met het Afvallen met Nederland dieet valt men gemiddeld één kilo per week af, uiteraard is dat van heel veel 

factoren afhankelijk. In de praktijk blijkt soms dat mensen méér gewicht verliezen; drie kilo of meer in de eerste 

week is geen uitzondering, maar dat is vaak ook een verlies van vocht. Maar het kan soms ook langzamer gaan, 

ieder mens heeft zijn eigen afvaltempo. Lukt het je niet om een kilo per week af te vallen, neem dan contact op 

met een diëtist in je omgeving. Gebruik het dieet zodra je BMI hoger is dan 27 is, of als je last hebt van 

aandoeningen die veroorzaakt worden door overgewicht. Neem bij problemen of vragen altijd contact op met 

een deskundige, je huisarts of diëtist. 

Wat als je BMI lager dan 25 is? 

De BMI (Body Mass Index) is een maat om te kijken of je een gezond gewicht hebt. De BMI wordt berekend 

door je gewicht in kilogrammen te delen door je lengte maal je lengte (=lengte in meters in het kwadraat). Een 

BMI boven 25 wordt al overgewicht genoemd. Wanneer je BMI lager is dan 25, heeft een eiwittendieet geen zin. 

Je hebt dan geen overgewicht. Wel kan je de recepten gebruiken voor een gezond eetpatroon of inspiratie. 

Ik heb mijn streefgewicht bereikt, wat nu? 

Gefeliciteerd! En nu is het de uitdaging om niet terug te vallen in je oude eetpatroon en leefstijl! Blijf voldoende 

bewegen en je eetgedrag in de gaten houden. Voeg langzaam weer gezonde koolhydraten toe aan je dieet. 

Kies bij voorkeur voor volkoren producten, fruit en magere zuivelproducten. Het kan zijn dat je de eerste week 

wat extra aankomt door het stapelen van koolhydraten en water in je glycogeenvoorraad. Dit is normaal tot 

ongeveer 2 kilo. 

Ik heb een nare smaak in mijn mond 

Die smaak in je mond komt soms voor. Het lijkt vreemd, maar dit is waarschijnlijk een goed teken! Het heeft 

namelijk te maken met ketonen. Dit zijn stoffen die vrijkomen bij de verbranding van vetten. Het is voor het 

lichaam makkelijker om koolhydraten als brandstof te gebruiken dan vetten. Als de koolhydraatreserves (dat heet 

glycogeen) op zijn, gaat ons lichaam energie halen uit je vetreserves en dat is precies wat je wilt. Afvalstoffen uit 

vetverbranding zijn de ketonen die je soms als vieze smaak ervaart. Je kunt best een stukje kauwgom gebruiken 

(suikervrij). Een stukje kauwgom is dusdanig klein en licht dat het nauwelijks koolhydraten bevat. Eet echter geen 

pakje per dag natuurlijk! 
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Dieet op basis van eiwitten 

Als je dit hoog-eiwit, laag-koolhydraat voedingsprogramma volgt, is het van groot belang om bij het bereiden 

van de hoofdmaaltijd de balans tussen eiwitten en koolhydraten goed in de gaten te houden. Denk hierbij aan 

de volgende zaken: 

Eiwitten: 

Je valt makkelijker af door het gebruik van eiwitten al dan niet in combinatie met koolhydraatarme voeding. 

Eiwitten geven je een vol gevoel en zorgen dus voor minder verlies van je spiermassa tijdens het afvallen. Dit is 

cruciaal omdat de spieren juist grote energieverbruikers zijn in het lichaam. Dit is ook de reden waarom mannen 

vaak makkelijker afvallen dan vrouwen. Mannen hebben simpelweg een grotere spiermassa dan vrouwen. Het 

eiwittendieet werkt ook goed bij een vetarm dieet. Het Afvallen met Nederland dieet kiest echter voor een 

koolhydraatbeperking omdat dit het dieet eenvoudig maakt en omdat het bijna altijd goed is vol te houden. 

Vetten: 

eet bij voorkeur meervoudig onverzadigde vetzuren. Waar vind je die? Deze goede vetten zitten voornamelijk in 

de vloeibare vetten, zoals olijfolie. 

Salades: 

deze moeten voornamelijk bestaan uit groenten zoals sla, radijsjes, champignons, komkommer, selderij en 

paprika. Maak je salade nog lekkerder met plakjes kalkoen, kip of (franse) kaas. Ook kun je een flinke schep 

tonijnen, garnalen of krabvlees toevoegen. Als je vis uit blik gebruikt mag je de olie in je dressing gebruiken. 

Groenten: 

kies uit het ruime aanbod groenten, gebruik alleen geen peulvruchten, doperwten en maïs. Je kunt groenten 

roerbakken, koken, stoven of rauw eten. Roerbak een aantal groenten in olijfolie en voeg kip, rundvlees, kalkoen, 

of eventueel tofoe toe. Je kunt de groenten ook rauw eten, gedoopt in olijfolie of met een koolhydraatarme 

dressing. 

Afwisseling: 

dit is heel belangrijk, dus wees vooral creatief en varieer je keuzes. Probeer zo vaak mogelijk nieuwe combinaties 

uit. 

Fruit: 

Fruit bevat van nature vruchtensuikers (zijn ook koolhydraten). Als je jezelf toch af en toe wilt verwennen, neem 

dan een lekker stukje fruit, maar houd het beperkt want je wilt tenslotte afvallen. Fruit is heel gezond, maar om 

af te vallen met dit koolhydraatarme dieet, is het helaas tijdelijk minder geschikt. Zodra je je streefgewicht hebt 

bereikt begin je weer geleidelijk met fruit in het dieet. Hoewel er geen vitaminetekort tijdens dit dieet is 
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gesignaleerd, wordt geadviseerd om voor de zekerheid een Multi-vitamine tablet te nemen. Deze kun je 

gewoon bij de drogist kopen. Kies ook voor een vitaminepreparaat met vitamine D erin. 

Calcium: 

Fruit bevat van nature vruchtensuikers (zijn ook koolhydraten). Als je jezelf toch af en toe wilt verwennen, neem 

dan een lekker stukje fruit, maar houd het beperkt want je wilt tenslotte afvallen. Fruit is heel gezond, maar om 

af te vallen met dit koolhydraatarme dieet, is het helaas tijdelijk minder geschikt. Zodra je je streefgewicht hebt 

bereikt begin je weer geleidelijk met fruit in het dieet. Hoewel er geen vitaminetekort tijdens dit dieet is 

gesignaleerd, wordt geadviseerd om voor de zekerheid een multivitamine tablet te nemen. Deze kun je gewoon 

bij de drogist kopen. Kies ook voor een vitaminepreparaat met vitamine D erin. 

Eiwitten 

Eiwit is, net als koolhydraten en vet, een voedingsstof. Het levert energie (calorieën). Daarnaast is het een 

belangrijke bron van aminozuren. Aminozuren zijn bouwstenen voor de eiwitten in het lichaam. Een ander woord 

voor eiwit is ‘proteïne’. 

Veel mensen die een eiwitdieet volgen, kiezen voor eiwitshakes. Ze zijn vaak gemakkelijk in het gebruik en een 

goed alternatief voor mensen die liever geen hartig ontbijt of lunch eten. 

Je valt makkelijker af door het gebruik van eiwitten al dan niet in combinatie met koolhydraatarme voeding. De 

afname en koolhydraten en calorieën in je eten hebben een bevorderend effect. Eiwitten geven je een vol 

gevoel en zorgen dus voor minder verlies van je spiermassa tijdens het afvallen. Dit is cruciaal omdat de spieren 

juist grote energieverbruikers zijn in het lichaam. Dit is ook de reden waarom mannen vaak makkelijker afvallen 

dan vrouwen. Mannen hebben simpelweg een grotere spiermassa dan vrouwen. Het eiwitdieet werkt ook goed 

bij een vetarm dieet. 

Het Afvallen met Nederland dieet kiest echter voor een koolhydraatbeperking omdat dit het dieet eenvoudig 

maakt en omdat het bijna altijd goed is vol te houden. Via de Afvallen met Nederland nieuwsbrief krijg je deze 

zeer smakelijke koolhydraatarme maaltijden recepten opgestuurd. 
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Verstopping 

Een vaak voorkomend probleem. 

Als je eenmaal een tijdje bezig bent met het Afvallen met Nederland dieet, kan het voorkomen dat je last krijgt 

van verstopping. Dit komt omdat je tijdens een dieet minder vezels binnenkrijgt dan normaal. Gelukkig is hier 

iets aan te doen. We hebben een paar van de mogelijkheden voor je op een rijtje gezet. 

Tips van andere leden 

In het populaire Afvallen met Nederland Forum vind je talloze tips van andere leden die last hadden van 

verstopping. Kijk met name eens in de forums Mijn tips en recepten en Help. 

Het Afvallen met Nederland Woordenboek 

In het Woordenboek van Afvallen met Nederland tref je uitgebreide informatie aan over vezels. Klik hier om naar 

het Afvallen met Nederland Woordenboek te gaan. 

Heb je vragen over verstopping? 

Heb je vragen over verstopping en het Afvallen met Nederland-dieet? Stel ze dan in het Forum van 

Afvallenmetnederland.nl. Je komt er door hier te klikken. 



	   39	  

Bereken je energiebehoefte 

De gemiddelde energiebehoefte kan per persoon erg verschillen. Je energiebehoefte is een optelsom van je 

ruststofwisseling (energieverbruik van het lichaam in rust) en de energie die gebruikt wordt voor alle dagelijkse 

bezigheden en activiteiten. Het energieverbruik wordt o.a. beïnvloed door geslacht, leeftijd, hoeveelheid 

spiermassa, hoeveelheid lichaamsbeweging etc. 

De meest gebruikte formule om de ruststofwisseling te meten is de Harris-Benedict formule: 

RSW -formule voor vrouwen:   

De formule: 477,593 + (9,247 x KG*) + (3,098 x CM*) – (4,33 x JR*) = kcal 

* KG = je lichaamsgewicht 

* CM = je lengte in centimeters  

* JR = je leeftijd in jaren 

Voorbeeld:  

Je bent een vrouw met een gewicht van 65 kilo, een lengte van 170 cm en je bent 32 jaar. 

477,593 + (9,247 x 65) + (3,098 x 170) – (4,33 x 32) = 1467 kcal 

Dus in rust wordt 1467 calorieën verbruikt. 

Zelf invullen: 

477,593 + (9,247 x ………KG) + (3,098 x ……….CM) – (4,33 x ……..JR) = …………… kcal 

 

RSW -formule voor mannen:   

De formule: 88,362 + (13.397 x KG*) + (4,799 x CM*) – (5,677 x JR*) = kcal 

* KG = je lichaamsgewicht 

* CM = je lengte in centimeters  

* JR = je leeftijd in jaren 

Voorbeeld:  

Je bent een man met een gewicht van 90 kilo, een lengte van 180 cm en je bent 50 jaar. 

88,362 + (13,397 x 90) + (4,799 x 180) – (5,677 x 50) = 1874,062 kcal.  
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Dus in rust wordt 1874 calorieën verbruikt. 

Zelf invullen: 

88,362 + (13.397 x ……….. KG) + (4,799 x ………. CM) – (5,677 x ………….JR) = …………….kcal 

Vermenigvuldig de uitslag van je ruststofwisseling met je activiteitenniveau om je werkelijke 

energiebehoefte in te schatten. 

De activiteitenniveaus 

1. Weinig of geen training, kantoorwerk:      x 1,2 

2. Lichte training / sport 1-3 dagen per week:     x 1,375 

3. Gemiddelde training / sport 3-5 dagen per week:     x 1,55 

4. Zware training / sport 6-7 dagen per week:     x 1,725 

5. Zware dagelijkse training / sport en lichamelijk werk, of 2 x  

daags trainen, marathon, voetbalkamp, wedstrijden etc.   x 1,9 

Gemiddeld ligt de energiebehoefte van vrouwen tussen de 1700-2200 calorieën per dag en voor mannen tussen 

de 2300-3000. Houd er rekening mee dat de behoefte per persoon erg kan verschillen afhankelijk van 

persoonlijke omstandigheden. 

Om af te vallen bereiken de meeste vrouwen een goed resultaat met 1.200-1.700 calorieën en mannen 1.600-

2.000 per dag. Minder dan 1.200 calorieën voor vrouwen en 1.500 voor mannen is niet aan te raden tijdens een 

dieet omdat het dan moeilijk is alle benodigde vitamines en mineralen binnen te krijgen. 
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Eetgedragoefeningen 

Onderstaande oefeningen kunnen helpen meer controle over het (ongewenste) eetgedrag te krijgen. Het gaat 

erom bepaalde ingesleten, vastgeroeste (verkeerde) gewoontes weer af te leren en nieuwe gezonde gewoontes 

aan te leren.  

 

1. Vaste etenstijden: Gebruik altijd 3 hoofdmaaltijden en eventueel 3 kleine tussendoortjes per dag. 

Probeer zo veel mogelijk op vaste tijden te eten zodat het lichaam hier aan went en ook op vaste tijden 

honger krijgt. Sla geen maaltijden over,  dit leidt er toe dat we vaak veel meer extra gaan snaaien.  

 

2. Vaste eetplaats: Probeer altijd op een vaste plek te gaan zitten met het eten. Eet liever niet in de auto 

of voor de tv of staand aan het aanrecht. Als u gewend bent overal te eten kunt u in alle situaties trek 

krijgen. 

 

3. Langzaam eten: Mensen met overgewicht hebben vaak de neiging om te snel te eten. Het duurt 

ongeveer 20 minuten voordat de maag een verzadigingsgevoel krijgt. Eet dus rustig, leg mes en vork af 

en toe neer, kauw het voedsel goed en neem tussendoor een slokje water. 

 

4. Geen andere bezigheden tijdens het eten: Voor de tv eten, de krant lezen, bellen etc. hoort men niet 

tijdens het eten te doen. Je bent dan op andere dingen gefocust en niet op het eten. Eten is een 

bezigheid op zich: neem er de tijd voor en geniet er van. 

 

5. Zorg dat de maaltijd er aantrekkelijk uitziet: Een maaltijd die er aantrekkelijk uit ziet verhoogt het 

eetplezier. Verdeel het eten mooi over het bord en garneer het eventueel met stukjes groente. 

 

6. Voorkom verleidingen: Probeer zo min mogelijk in verleiding te komen door het contact met (de 

verkeerde) voeding te beperken. Voorkom dat u in “moeilijke”situaties terecht komt. Doe geen 

boodschappen op een lege maag, houd u aan het boodschappenlijstje, probeer de boodschappen 

voor een hele week op 1 dag in huis te halen, berg verleidelijk voedsel uit het zicht op of zorg dat het 

niet in huis is, weersta verleidingen bij de benzinepomp of op het treinstation. Zeg wat vaker NEE 

tegen een hapje en vraag jezelf af of je er echt wel zin in hebt. 

 

7. Zoek bezigheden die van eten afleiden: Hoe meer je aan eten denkt, hoe meer je in de verleiding zal 

komen iets lekkers te pakken. Leid je aandacht van het eten af en richt je aandacht op iets anders. 

(Bijvoorbeeld boek lezen, ontspannen muziekje opzetten, een huishoudelijk klusje doen, iemand bellen 

of mailen etc.). 
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8. Weersta verleidingen van binnenuit: Op sommige momenten kan men een eetbui voelen opkomen. 

Vaak is hier altijd een oorzaak of trigger voor zoals stress, je onzeker voelen, verdrietig zijn, verveling, 

oververmoeid zijn, ruzie met iemand etc.  Probeer jezelf op zo’n moment af te vragen waar die 

eetdrang vandaan komt.  Ga rustig zitten en probeer je gedrag en gedachten te analyseren.  Elke keer 

dat het lukt een eetbui te weerstaan is een persoonlijke overwinning! 
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Tussendoortjeslijst 

In de onderstaande tabellen vind je tussendoortjes met maximaal 5, 10 en 20 gram koolhydraten per stuk.  
 
Tussendoortjes met maximaal 5 gram koolhydraten per stuk 
 
Tussendoortje Aantal gram 

koolhydraten 
Aantal kcal 

Kerstomaatje (10 stuks) 0 11 

1 Radijsje 0 0 

Komkommer 1 schaaltje (115 gram) 0 10 

Augurk met een plakje ham (1 stuk) 0 30 

Plakje magere vleeswaren (kip-kalkoenfilet, ham, rookvlees, 
ossenworst, fricandeau) 

0 25 

Blokje kaas 30+ (10 gram) 0 25 

1 gekookt ei 0 75 

Hazelnoten (10 stuks) 1 70 

Rolmops (zure haring met augurk en uitjes) 1 110 

Abrikoos (1 stuk) 2 5 

Gedroogde pruimen (1 stuk) 2 10 

Paprika groen, 1 hele  2 15 

Walnoten (5 halve) 2 125 

Wortel, 1 schaaltje (70 gram) 2 10 

Chocolade puur of melk  1 blokje (5 gram) 3 25 

Speculaasje (1 stuk) 3 25 

Toastje met brie 50+  ( 1 stuk) 3 45 

Cracotte volkoren met filet américain (1 stuk) 3 45 

Gemengde noten (1 eetlepel) 3 120 

Japanse mix zonder pinda’s (1 handje) 4 20 

Lange vinger (1 stuk) 4 20 

Toastje met tomatentapenade (1 stuk) 4 30 

Cashewnoten (10 stuks) 4 120 

Spekje (snoep) 1 stuk (5 gram) 4 20 

Aardbeien (1 schaaltje van 100 gram) 5 25 

Mandarijn (1 stuk) 5 25 

Rode bessen (1 schaaltje van 100 gram) 5 25 

Paprika rood of geel, 1 hele 5 25 

Zuurtje, 1 stuk (5 gram) 5 20 

 
 
  



	   44	  

Tussendoortjes met 6-10 gram koolhydraten per stuk 
 
Tussendoortje Aantal gram 

koolhydraten 
Aantal kcal 

Nectarine (1 stuk) 6 25 

Bosbessen (1 schaaltje van 100 gram) 6 30 

Cup-a-soup (1 kop) 6 40 

Frambozen (1 schaaltje van 100 gram) 7 30 

Kiwi (1 stuk) 7 30 

Netmeloen (1 schijf van 150 gram) 7 30 

Popcorn zout (1 handje) 7 40 

Kroepoek (10 stuks) 7 50 

Studentenhaver (1 eetlepel) 7 95 

Volkoren beschuitje met 1 plak 30+ kaas ( 1 stuk) 7 95 

Popcorn zoet (1 handje) 8 35 

Japanse mix (1 handje) 8 40 

Volkoren biscuitje (1 stuk) 8 45 

Café noir (1 stuk) 9 40 

Perzik (1 stuk) 9 40 

Liga Continue (1 biscuit) 9 70 

Sultana (1 koek) 10 55 

 
 
 
Tussendoortjes met 11-20 gram koolhydraten per stuk 
 
Tussendoortje Aantal gram 

koolhydraten 
Aantal kcal 

Balisto (1 stuk) 11 90 

Evergreen (1 stuk) 13 70 

Mueslireep (1 stuk) 13 110 

Ontbijtkoek minder suiker (1 plak) 14 70 

Overig fruit ( 1 stuk) 16 65 

Hero B’tween (1 stuk) 16 100 

Eierkoek (1 stuk) 18 90 

Banaan (1 stuk) 20 90 
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Welke producten? 
 

Neem het liefst Kies soms Kies bij uitzondering 

Brood en variatie Volkorenbrood, volkoren knäckebröd, 

roggebrood, volkoren krentenbrood, 

brinta, havermout, muesli niet gezoet 

Bruinbrood, 

volkorenbeschuit, muesli 

gezoet, drinkontbijt 

Witbrood, croissant, beschuit, 

cornflakes 

Vet voor de 
Broodmaaltijd 

Halvarine  Margarine (Room)boter 

Broodbeleg zoet Jam, honing, appelstroop, 

vruchtenhagel, anijshagel, 

sandwichspread 

Chocoladehagelslag, 

chocoladevlokken, 

pindakaas 

Chocoladepasta, kokosbrood 

broodbeleg hartig (smeer)kaas 20+, (smeer)kaas 30+, 

mozzarella, verse geitenkaas, 

achterham, rosbief, schouderham, 

kipfilet, runderrookvlees, magere 

rollade, fricandeau, filet americán, 

casselerrib,  ossenworst,gekookt ei 

(Smeer)kaas 40+,  brie 50+, 

rauwe ham 

Goudse kaas (48+), brie 60+, 

bacon, bloedworst,  

boterhamworst, salami gebraden 

gehakt, cornedbeef, 

(smeer)leverworst, spek, paté, 

gebakken ei 

Melk(producten) karnemelk, magere (chocolade) melk, 

magere (vruchten)yoghurt, magere 

(vruchten)kwark, magere vla, magere 

yoghurtdrank 

halfvolle (chocolade)melk, 

halfvolle koffiemelk, 

halfvolle yoghurt, halfvolle 

vla, crème fraîche halfvol 

volle (chocolade)melk, volle 

koffiemelk, koffieroom, volle 

yoghurt, volle vla, volle kwark, 

pudding met vruchtensaus, 

chocolademousse, slagroom, 

roomkwark, zure room,  crème 

fraîche 

Aardappel, pasta, rijst Gekookte aardappelen, volkoren 

pasta, zilvervliesrijst, couscous 

Aardappelpuree, witte rijst, 

witte pasta 

Gebakken aardappelen, patat, 

gebakken rijst, rösti 

Groenten en fruit Verse groenten, groente uit diepvries, 

blik of pot zonder toevoegingen, alle 

soorten vers fruit 

Groentepuree, 

tomatensap, groentesap, 

gedroogd fruit 

Groente à la crème of met saus, 

fruit in blik, fruit in siroop 

Vlees, kip, kalkoen Biefstuk, rosbief, rollade, tartaar, 

rundervinken, magere runderlappen, 

riblappen, hamlappen, ongepaneerde 

schnitzel, kipfilet, kalkoenfilet, 

karbonade 

Rundergehakt, gehakt 

half om half, 

schouderlappen, sausijs,  

Gehakt, slavink, speklappen, 

rookworst, kip met vel, kipburger, 

hamburger 

Vis, schaal- en  Schelpdieren Alle verse vis en vis uit diepvries en 

blik, mosselen, garnalen 

Gestoomde bokking 

 

lekkerbekje, vissticks, kibbeling en 

andere gepaneerde vissoorten 

Maaltijden zonder 
vlees 

gekookte tahoe, tempé, 

peulvruchten (soja/wit/ 

bruine bonen),  kapucijners, 

vegetarische hamburger 

Gebakken tahoe / tempé, 

gekookt ei, vegetarische 

schnitzel,  Gebakken ei, 

noten 

 

Vet voor de bereiding Margarine, vloeibaar bak/braad-vet, 

vloeibaar frituurvet , alle soorten olie 

 Hard bak/braad-vet, hard 

frituurvet, roomboter 

Sauzen 
 

rode saus, ketjap, tomatenketchup, 

slasaus tot 15% olie, barbecuesaus, 

magere jus 

Fritessaus, sla- saus tot 

25% olie, halfvolle 

mayonaise met 40%  olie,  

crème fraîche halfvol 

Mayonaise, slasaus met 50% olie, 

satésaus, vette jus, crème fraîche 

Snoep, ijs (suikervrije) kauwgom, dropje, spekje, 

lollie, pepermunt, zuurtje, waterijs, 

winegum 

Toffee, marsepein, light-ijs Candybar, chocolade, roomijs, 

softijs 

Koekjes, gebak biscuit, rijstwafel, lange vinger, 

eierkoek, ontbijtkoek,speculaasje 

koekjes allerlei, 

vruchtentaart,  

vruchtenvlaai , mueslireep 

Glacekoek, gevulde koek, 

roomboterkoek, oliebol, 

stroopwafel, slagroomgebak, 
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Alternatieve producten

appeltaart, donut, tompouce 

Noten, zoutjes en kleine 
snacks 

Japanse mix, zoute stokjes, kroepoek, 

wokkels  

Chips, studentenhaver Pinda’s, noten, kaaskoekjes 

Dranken Water, light frisdranken, koffie/thee 

zonder suiker 

Frisdranken met maximaal 

30 kcal per 100 ml, 

Roosvicee 50/50 

Gewone frisdranken, limonade, 

koffie/thee met suiker, 

vruchtensappen, alle 

alcoholhoudende dranken 
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Woordenboek 

Alcohol 

Je lichaam verbrandt eerst alcohol voordat de vetverbranding start. Daarbij zet alcohol aan tot snaaien/snoepen. 

Het allerbeste resultaat krijg je dan ook wanneer je geen alcohol neemt. 

Cholesterol 

Het is handig om te weten dat er vier belangrijke meetpunten zijn rondom de vetten in je bloed, namelijk: 

• het totale cholesterol 

• het goede HDL-cholesterol (dat moet zo hoog mogelijk zijn) 

• het slechte LDL-cholesterol (dat moet zo laag mogelijk zijn) 

• de slechte Triglyceriden (die moeten ook zo laag mogelijk zijn) 

Je goede cholesterol (het HDL) reageert meestal met een stijging op het Dr. Frank-dieet. Dat is dus goed! 

Het slechte vet, de Triglyceriden, daalt meestal fors als je goed afvalt en dat is dus ook heel goed. 

Het andere slechte LDL verandert bij veel koolhydraatarme dieten in ongunstige zin. Er worden stijgingen 

gemeld van 5%, dat is jammer, maar het LDL-cholesterol is nu minder gevoelig voor dit dieet type. Met een zeer 

streng vetarm cholesterolbeperkt dieet kan je LDL-cholesterol slechts 10-15% dalen. Met cholesterolverlagers 

(de zogenaamde statines) kan het LDL-cholesterol wel tot 50% dalen. 

Waarom werkt het zo? Afvallen heeft een gunstig effect op je goede HDL-cholesterol en de slechte 

Triglyceriden. En als je blijvend op een gezonder gewicht kunt blijven, en weer gewone maar gezonde voeding 

gebruikt heb je betere vetwaarden in je bloed dan voordat je ging lijnen. Kortom vrijwel altijd heeft een 

gewichtsverlies gunstige gevolgen voor je vetten in het bloed. 

Nog een tip: meer bewegen heeft ook een gunstig effect op je goede HDL-cholesterol en het slechte 

Triglyceriden. 

Diabetes 

Type-2 diabetici hebben heel veel baat bij het Afvallen met Nederland dieet. Op dit moment wordt hard 

gewerkt aan een speciale versie waardoor ook diabetici, in samenspraak met hun behandelaar (huisarts, je 

diabetesverpleegkundige, POH-er, internist etc.), het Afvallen met Nederland dieet kunnen volgen. 

Naar verwachting is de versie van het Dr. Frank-dieet voor diabetici gereed in de loop van december. Als je je 

hebt ingeschreven voor het Afvallen met Nederland dieet, wordt je automatisch per email op de hoogte gesteld 

wanneer het zover is dat ook jij kan beginnen. 

Drinken 

Wat mag je drinken tijdens het Afvallen met Nederland dieet? 

De volgende dranken bevatten geen koolhydraten en kunnen goed gebruik worden tijdens het dieet: 

• water 

• koffie/thee (zonder suiker) (thee met smaakjes is toegestaan) 

• bouillon 

• mineraalwater 
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• light frisdranken (maximaal twee glazen per dag) 

Gebruik geen vruchtensappen, omdat deze veel natuurlijke vruchtensuikers bevatten. Dit zijn helaas ook 

koolhydraten. 

Van de light frisdranken wordt het gebruik van Dubbel Friss Light R afgeraden, omdat deze frisdrank relatief veel 

koolhydraten bevat voor een light frisdrank. 

Zuivelproducten kunnen niet in onbeperkte mate gedronken worden, omdat melkproducten ook koolhydraten 

bevatten. 

Het belangrijkste advies is om voldoende water te drinken tijdens het dieet. Houd als vuistregel aan om 

minimaal twee liter water per dag te drinken. 

Eieren 

In het Afvallen met Nederland dieet worden eieren regelmatig gebruikt, wellicht vaker dan je zou verwachten. 

We proberen zo goed mogelijk te variëren met alle eiwitbronnen in de voeding. Eiwitten zitten namelijk niet 

alleen in eieren, maar ook in vlees, vis, kaas en bepaalde groenten. 

Sommige mensen zijn bang voor een verhoogd cholesterolgehalte door te veel eieren, niet ten onrechte want 

als je langdurig veel te veel eieren gebruikt is dat ongunstig voor je vetten. De laatste wetenschappelijke 

onderzoeken tonen dat het gelukkig wel mee valt als je een ei per dag neemt. Of dat ook zo is voor 

suikerpatiënten is nog niet zeker. Gebruik alleen tijdens de afval-fase meer dan 5-7 eieren per week. Na 10 

weken gebruik dan weer maximaal 5-7 eieren per week! 

Door regelmatig vis te eten en vooral olie en vloeibare bak-en-braad producten te gebruiken, krijg je vooral 

onverzadigde vetten binnen. Dat zijn de goede vetten! 

Kaas - alternatief 

Lust je geen kaas? Neem dan vleesbeleg, vis, kipfilet, of een ei.  

Rode wijn 

Je lichaam verbrandt eerst alcohol voordat de vetverbranding start. Daarbij zet alcohol aan tot snaaien/snoepen. 

Het allerbeste resultaat krijg je dan ook wanneer je geen alcohol neemt. 

Tussendoortjes 

Je kunt zelf heerlijke tussendoortjes gebruiken, als ze maar weinig koolhydraten bevatten. 

Voorbeelden zijn: asperges omwikkeld met ham, augurkjes omwikkeld met boterhamworst, een paar stukjes kaas 

(kruidenkaas, Goudse kaas, brie, camembert) of een klein vleesplankje bestaande uit: chorizo, salami, ham en 

kipfilet. 

En natuurlijk de groentes zoals cherrytomaatjes, komkommer, radijsjes, olijfjes, wortelbolletjes. Een ander 

voorbeeld zijn plakjes komkommer besmeerd met Franse kaas of filet americain. 

Je kunt deze tussendoortjes extra gebruiken of je kunt wat uitsparen op het vlees of de vis of kip uit de 

maaltijden. 

Vezels 
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Vezels zitten van nature in graanproducten zoals brood. Maar brood is nu net iets dat je bij het Afvallen met 

Nederland dieet niet zou moeten eten. 

Vezels zitten echter ook in groenten en ze zijn ook los verkrijgbaar bij een reformzaak. Aarzel niet om extra vezels 

te gebruiken, wij Nederlanders krijgen vrijwel allemaal te weinig vezels binnen. Vezels zijn gezond en kunnen de 

kans op veel vervelende ziekten verminderen. 
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Vitamines 

Bij vitamines moet je denken aan bijvoorbeeld A, B, C, D, E en bij mineralen aan zink, ijzer, magnesium en 

calcium. Om problemen te voorkomen, raden we je aan om een multivitamine/mineralenpreparaat te gebruiken. 

Daarbij gaat het niet om de vitamine C . Die krijg je ook met veel groentes wel voldoende binnen. Het gaat 

meer om de vitamines en mineralen die je niet binnenkrijgt omdat je een tijd geen graanproducten en weinig of 

geen melkproducten gebruikt. 

Tevens is het belangrijk dat je voldoende vitamine D binnenkrijgt. De gezondheidsraad adviseert alle 

Nederlandse vrouwen van boven de 50 en mannen boven de 60 extra vitamine D te gebruiken. Laat je 

informeren door de drogist/apotheek of huisarts. 

Dit dieet bevat ongeveer 600-700 mg calcium. Aanbevolen is 1000 mg per dag te gebruiken. Neem dus ook 

een extra calciumtablet. 

Weegschaal 

Ga niet elke dag op de weegschaal staan als je aan het afvallen bent. Wanneer je jezelf elke dag weegt, wordt je 

geconfronteerd met een absolute momentopname. 

Je gewicht schommelt altijd, ook tijdens een dieet. Sommige mensen laten zich hierdoor uit het veld slaan en 

verliezen de motivatie door het dagelijks wegen. 

Het is daarom beter om de trend van je gewicht in de gaten te houden in plaats van een momentopname. Dat 

doe je door eens per week op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip jezelf te wegen. 

Weeg jezelf bijvoorbeeld op maandagen, net na het opstaan. Zolang je het dieet goed volgt moet het gewicht 

wekelijks afnemen. 

Zout 

Voor iedereen, ook gezonde Nederlanders, is het aan te raden zo min mogelijk zout te gebruiken. Dat houdt in 

de praktijk in: geen extra zout toevoegen en zo min mogelijk bewerkte producten gebruiken. 

In bouillonpoeder, bouillonblokjes, ketjap, kruidenzout komt veel zout voor. Wees hier voorzichtig mee. 

In het Afvallen met Nederland dieet mag je een tijd geen brood gebruiken, daarin wordt relatief veel zout 

verwerkt, dat spaar je nu uit, desondanks bevat dit dieet zo'n 7 gram zout per dag. Eigenlijk meer dan we willen. 

Geadviseerd wordt om maar 6 gram zout te gebruiken, terwijl de gemiddelde Nederlandse man circa 11 gram 

zout gebruikt. 

Zwanger 

Het Afvallen met Nederland dieet is niet uitgetest bij zwangere vrouwen. Wij adviseren dan ook met klem dit 

dieet niet toe te passen tijdens de zwangerschap. Neem als u te zwaar bent en wilt afvallen altijd contact op met 

je behandelaar. 
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Belangrijk om te weten 

Afvallen met Nederland is de grootse dieet website van Nederland op basis van het wel bekende eiwitdieet 

zoals we dat bijvoorbeeld kennen van het Dr. Frank o0f Atkins dieet. Als u gaat afvallen/diëten is het belangrijk 

om hier een aantal zaken over te weten voor je eigen gezondheid. 

Als je gaat afvallen met welk dieet dan ook dan kan je dit maar voor een beperkte tijd doen of voor langere tijd 

onder professionele begeleiding. De meeste diëten baseren zich op minder eten en weglaten van 

voedingsstoffen zodat je minder calorieën binnen krijgt en dus je reserves . Om af te vallen moet je dus meer 

verbranden dan dat je dagelijks binnen krijgt. Dit maakt elk dieet succesvol in zijn eigen manier. Daarom zal ook 

niet elk dieet bij iedereen passen. Elk mens is anders gebouwd en reageert verschillend op het wijzigen van zijn 

eetpatroon. Het Afvallen met Nederland Dieet is gebaseerd op een koolhydraatarm, eiwitverrijkt dieet. Je valt 

makkelijker af door het gebruik van eiwitten al dan niet in combinatie met koolhydraatarme voeding. Eiwitten 

geven je een vol gevoel en zorgen dus voor minder verlies van je spiermassa tijdens het afvallen. Dit is cruciaal 

omdat de spieren juist grote energieverbruikers zijn in het lichaam. Naast het veranderen van je eetpatroon 

maakt bewegen ook een belangrijk onderdeel uit van het verbranden van calorieën en op gewicht blijven. 

Het weglaten van voedingsstoffen en het toevoegen van andere is voor een bepaalde periode in de meeste 

gevallen geen probleem maar zodra je op gewicht bent of na een periode van ongeveer 10 weken moet je weer 

terug naar een uitgebreider eetpatroon. Dit betekent niet dat je weer je oude patroon moet oppakken maar 

zoals bij het Afvallen met Nederland dieet weer vezels en koolhydraten op een verantwoorden manier moeten 

toevoegen aan je dagelijkse maaltijd. 

Teveel of te weinig is niet goed voor het menselijk lichaam. In het geval van het Afvallen met Nederland Dieet 

worden er meer eiwitten toegevoegd en minder koolhydraten. Veel voorkomende klachten zijn hoofdpijn, last 

van maag of darmen en problemen met de nieren. Ga dus verstandig om met een dieet en probeer niet 

onderste uit de kan te halen als je niet zeker weet of je gezondheid het toelaat. Per dieet is dit verschillend en 

moet daarom ook nagevraagd worden bij de desbetreffende informatiebron. Weet je niet zeker of jet het 

Afvallen met Nederland dieet mag volgen raadpleeg dan je huisarts. 
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Disclaimer 

Ondanks de constante zorg en aandacht die afvallenmetnederland.nl (hierna aangeduid als: " Afvallen met 

Nederland "). besteedt aan de samenstelling van Afvallen met Nederland, is het mogelijk dat de informatie die 

op Afvallen met Nederland wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) 

kunnen echter niet altijd voorkomen worden. 

Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van Afvallenmetnederland.nl, 

alsmede in de e-mails die door Afvallen met Nederland zijn verzonden, zijn die van de auteur(s) en niet 

(noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Afvallen met Nederland. 

Afvallen met Nederland kan er niet voor instaan dat de informatie op Afvallen met Nederland geschikt is voor 

het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden 

aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg 

ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Afvallen met Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard 

dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van afvallenmetnederland.nl, of 

met de tijdelijke onmogelijkheid om Afvallenmetnederland.nl te kunnen raadplegen. Afvallen met Nederland is 

ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via 

Afvallen met Nederland of door middel van afvallenmetnederland.nl verkregen is. Afvallen met Nederland 

garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant 

voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. 

Aangezien Afvallen met Nederland geen invloed uitoefent op de informatie op Afvallenmetnederland.nl of de 

door haar verzonden e-mails, noch een volledig inzicht heeft op de persoonlijke (medische) situatie van de 

ontvanger, kan zij niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke informatie in een voorkomend 

geval. Om deze reden adviseert Afvallen met Nederland de gebruiker of ontvanger van de verstrekte informatie 

altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten en een huisarts te consulteren voor 

gebruik van via Afvallen met Nederland of Afvallenmetnederland.nl verkregen informatie. 

De informatie op Afvallen met Nederland wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen 

tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 


