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Voorwoord
Door 20 jaar eigen ervaring, weet ik als geen
ander, hoe belangrijk gezonde voeding kan
zijn.
Iedere dag weer is het voor mij een uitdaging,
mensen hiervan bewust te maken en een
gezonde en actieve levensstijl te promoten.

In het jaar 2000 ben ik gestart als
voedingscoach en heb gedurende de jaren
diverse opleidingen gevolgd, waaronder:
Orthomoleculair therapeut,
voedingsdeskundige, diverse massage
technieken en voetreflexologie. Nu ben ik bezig
met een verdieping over "emotie eten".

De laatste jaren is het voor mij steeds
duidelijker geworden dat heel veel vage
klachten, hun oorzaak vinden in een minder
goed of verkeerd eetpatroon/levensstijl.
Daarbij kan dit ook weer te maken hebben met
achterliggende emotionele problemen.

Mijn basis gedachte: Een schoon, goed
gevoed lichaam en een goede stofwisseling is
echt essentieel voor een goede gezondheid. 



In mijn eerste E book, zal ik proberen  om je
bewust te maken van een gezonde manier van
eten en een stukje bewegen.

Ik ben geen dokter, mijn doel is om je zo goed
mogelijk bewust te maken van wat de
mogelijkheden zijn voor een happy healthy leven.
Zonder toeters en bellen.
Gewoon simpel!

Echter, je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor je
eigen welzijn, gewicht en vitaliteit.



Voordat je verder leest is het misschien een
goed idee even stil te staan bij de vraag: waarom
je in mijn E book bent geïnteresseerd?

Alle antwoorden zijn goed he, of je nu gewicht
wilt verliezen of je wilt wat meer vitaliteit?
Misschien ben je op zoek naar inzicht of gewoon
nieuwsgierig?

Alles is goed!

Ik wens je veel leesplezier en een mooie weg
naar een goede gezondheid en balans.

Waarom heb je dit E book
aangevraagd en wat is jouw doel? 



Algemene info 
De opbouw van je lichaamsgewicht

Een gezond lichaams gewicht is essentieel voor
je gezondheid. 
Nu is een goed gewicht moeilijk te bepalen.
Wat ik veel belangrijker vind, is de lichaam
samenstelling, zoals je vetpercentage, je
spiermassa en je vochthuishouding.

Ons totale lichaams gewicht bestaat voor 75%
uit water en bij oudere mensen onderveer 70%.
Het ouder worden is als het ware een stukje
uitdrogingsproces.

De weefsels van onze organen, spieren en ons
skelet zijn specifieke weefsels van verschillende
kwaliteit.
Ze worden altijd beschermd.
Bij verlies van deze weefsels, beschadiging of
ziekte, gaat onze gezondheid achteruit. 



Onze voeding, bijvoorbeeld vlees. In vlees zitten
toch nog vaak groeihormonen.
Deze hebben als doel, de dieren sneller te laten
groeien. Vooral in volume. Het is niet
ondenkbeeldig dat deze hormonen hetzelfde
doen in ons lichaam.

Verkeerde levensstijl: Te veel eten en/of 
 snoepen, junkfood, geraffineerde voeding m.n.
de koolhydraten.

Voeding allergieën: Hierdoor kunnen
stofwisselingsproblemen ontstaan.

Te veel of juist te weinig bewegen

Functiestoornissen van bijvoorbeeld organen,
zoals schildklier, bijnieren ...

Algemene info 
Mogelijke oorzaken van overgewicht



Vervuiling door gif stoffen, zware metalen, het
gevolg van onze verbrandingsprocessen.

Medicijngebruik

Emoties

Strenge diëten e.o. maaltijden overslaan. Jo Jo
effect

Psychische stoornissen

Vetarm eten waardoor er een verstoring
ontstaat in je stofwisseling

Zwangerschap

Erfelijke aanleg

Algemene info 



Een teveel aan "vet" gewicht is ongezond en
slecht voor hart en bloedvaten. Vaak wordt 
 onze bloeddruk daar negatief door beïnvloed.

Heel vaak heeft het een negatieve invloed op
bijvoorbeeld onze bloedsuiker, de alvleesklier,
onze gewrichten en op ons zelfbeeld.

Dit kan weer leiden tot angst en soms wordt er
van alles aan gedaan om het te voorkomen;
Honger diëten, vasten, roken, extreme lichaams
beweging etc. Vaal leidt dit tot een lijdensweg
vol frustratie en teleurstelling.  

 

Algemene info 
Overgewicht, je ideale gewicht en je
schoonheidsbeeld



Over het algemeen is dit een persoonlijke mening
en hang je er een getal aan vast.

Een gezond gewicht is niet zozeer een
gewichtsgetal maar een goede verhouding van je
lichaam-samenstelling. (vetpercentage,
spiermassa en vochthuishouding)

Het streven naar gezondheid, welzijn en
vitaliteit 
is  niet voor even, maar voor het leven.

Algemene info 
Wat is nu jouw ideale en jouw gezonde 
gewicht? 



Vet heeft per definitie een slechte naam, maar
vet is absoluut noodzakelijk voor onze goede
gezondheid.
Vet heeft zeer belangrijke functies en zonder
vet gaan we dood.

Wat zijn nu verantwoorde vetpercentages:
Afhankelijk van leeftijd en geslacht gaan we
gemiddeld uit van:
Mannen: 10-20%
Vrouwen: 15-25%
Voor oudere mensen geldt een iets hoger
vetpercentage.

Overgewicht als gevolg van een hoog
vetpercentage kan leiden tot:
Hoge bloeddruk / Hartziekten-aandoeningen /
stofwisselingsaandoeningen of ziekten /
suikerziekte / kanker en andere kwalen.

Algemene info 
Vetpercentage



Afvallen kost tijd.  Ik snap dat iedereen die wat
overgewicht heeft het liefst een pilletje zou
nemen om de volgende ochtend slank wakker 
 te worden.
Helaas werkt het niet zo.
Het is absoluut aan te raden, om rustig, maar
gestaag af te vallen.

Te snel afvallen is ongezond en kan op langere
termijn juist het omgekeerde teweeg brengen.
Ons lichaam heeft tijd nodig zich te herstellen.
We zijn ook niet in een paar weken of
maanden te zwaar geworden.

Bedenk dat je huid, bindweefsel en andere
weefsels zich moeten aanpassen en snel o.a.
hun elasticiteit kunnen verliezen. 

Afvallen 
Afvallen



Afvallen gaat nooit in een en dezelfde
afnemende lijn, soms neemt het gewicht zelfs
toe, maar verlies je wel centimeters.

Dat komt omdat als je vetweefsel afneemt je
spiermassa iets gaat toenemen, waardoor het
lijkt alsof je niet bent afgevallen.
Later zal dit weer gaan afnemen.

Afvallen 



Ons lichaamsgewicht kan alleen beheerst
worden door:

Afvallen 

De voedingsinname (hoeveelheid en
kwaliteit).
Het verbeteren van je stofwisseling (denk
aan vetverbranding).
Het toenemen van de spiermassa (door
training en goede voeding met o.a.
voldoende eiwitten).
Een zeer goede voedingsbalans  (vitaminen
en mineralen en macronutrienten).
De juiste balans tussen Omega 3,6 en 9
vetzuren.
Rust (van binnen maar ook van buiten) 

Beweging (minimaal 30 minuten extra per
dag, liever nog 1 uur). 

       Wees blij met jezelf.



Echt diëten werkt helaas niet op de lange
termijn. Veel mensen haken af na een periode
van zwaar lijnen en vallen weer terug in hun
oude patroon.

Komen meer aan dan ze waren afgevallen,
alleen ook nog eens in vetmassa, waardoor de
stofwisseling weer sterker terug valt dan
voorheen. 

Afvallen 

Mijn motto is dan ook, samen een nieuw
eetpatroon vinden dat bij iemand past.
Dit toepassen in een nieuwe levensstijl, zodat je
dit je hele leven kunt volhouden.
Zoals ik eerder noemde: Niet voor even maar
voor het leven!
Geen honger lijden, maar een gezond
eetpatroon. Dat is waar ik voor sta en waar we
voor gaan! 



5-7 sneetjes volkorenbrood
3-5 aardappelen/volkorenpasta of rijst
200 gram groenten
]2-3 stuks fruit
400-500 ml zuivel
20 gram magere kaas
100-120 gram vlees of vleesvervanger 
2 liter water
2-3x per week gezonde vette vis

Dit zou je dagelijkse maaltijdplan moeten zijn.
Kun jij hieraan komen? Als ik deze vraag aan mijn
klanten stel, komen helaas weinig mensen aan
deze hoeveelheden.

Volgens het voedingscentrum en de hartstichting
krijg je alles binnen wat je nodig hebt als je
dagelijks, 7 dagen per week het volgende eet: 

Afvallen 



Onze voeding is uit balans

Afvallen 

Omdat we vaak te veel eten van de dingen met
minder voedingswaarde  en te veel calorieën,
ga je langzaam tekorten opbouwen. 

Langzaam ontstaat er dan een onbalans, waar
we ons uiteindelijk niet fijn bij voelen en kleine
kwaaltjes zich gaan ontwikkelen. 



Gewicht in balans 

Omdat onze voeding dan uit balans is geraakt,
kan dit uiteindelijk gezondheidsproblemen
veroorzaken.

Hierbij kun je denken aan:

Overgewicht / Hart en vaatziekten / Diabetes
Maagzweren / Botontkalking /  vermoeidheid 
Maag- en darmproblemen / Artritis
Vroegtijdige veroudering / Hoofdpijn-migraine

De Wereld gezondheidsorganisatie heeft reeds
in 2002 een rapport uitgebracht, waarin staat
dat 70% van de vroegtijdige sterfgevallen te
wijten zijn aan: kanker, hartaanvallen,
hersenbloedingen, diabetes type 2. 
Zestig tot tachtig procent hiervan zijn te wijten
aan slechte voedingsgewoonten!

Uit hetzelfde rapport blijkt ook dat 70% van alle
medische bezoeken te wijten zijn aan slechte
voedingsgewoonten.



Kijk hoeveel water je nu drinkt en ga dit
langzaam opvoeren naar 1,5 liter per dag.
Start met kleine extra glaasjes en probeer
ieder uur 1 longdrinkglas leeg te drinken.
Het hoeft niet direct perfect te zijn. Met
kleine stapjes bereik je veel meer.

 Je ontbijt eens analyseren. Eet je eenzijdig?
Eet je teveel koolhydraatachtige dingen en
suikers?

Een  ontbijt dient je alle voedingsstoffen te
geven die je nodig hebt om je dag
uitstekend te starten. Een ontbijt geeft je
voldoende vocht. Een ontbijt geeft je
voldoende eiwitten en langzame
koolhydraten. En.. een ontbijt bevat
voldoende vezels.

Gewicht in balans 

Hoe ga je dan starten?



Neem gezonde snacks tussendoor en
geen suikerrijke dingen.

Je avondmaaltijd kan bestaan uit een
klein beetje aardappels/volkoren pasta of
rijst, ruim voldoende groenten en een
klein stukje vlees, vis of iets vegetarisch.

Hoe ga je dan starten



Als je genoemde adviezen in gaat voeren in je
dagelijkse ritme, dan heb je al een uitstekend
begin gemaakt naar een gezonde levensstijl.

Omdat je geabonneerd bent, krijg je gaande
weg nog meer tips om alles te verbeteren.

Heel veel succes.

Heb je vragen,
schroom 
niet me een berichtje
te sturen.

Met gezonde groet,

Marion Stoekenbroek

Gewicht in balans



Nawoord
Tot zover het eerste deel van mijn eerste 
E-book. Het kan zijn dat ik je stof tot nadenken
heb gegeven.
Het is zeker niet makkelijk zelf een plan te
maken en je levensstijl aan te gaan passen.

In mijn 20 jaar ervaring heb ik maar al te vaak
gemerkt dat je steun nodig hebt en een stok
achter de deur.

Ik probeer je tips en ondersteuning te geven
waar nodig. En ik ben er absoluut van
overtuigd dat ook jij je levensstijl kunt
verbeteren.

Ik hoop je te ontmoeten, online of bij ons in de
Fitbox of waar dan ook.
Misschien wel in mijn tweede E-book.

In ieder geval wens ik je een vitaal leven, vol
leuke en gezonde momenten.

Vitaalontbijt.info
Fitopjepaard.com  
Marion Stoekenbroek


