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Werkboek in 10 stappen je gezondheid in eigen hand

Nogmaals gefeliciteerd met je besluit om je leefgewoontes wat bij te stellen om zo energieker,
blijer, gezonder en gelukkiger door het leven te gaan.
Dat gaat helaas niet vanzelf, dus aan de slag.
Dit werkboek hoort bij het boek: in 10 stappen je gezondheid in eigen hand.
In dit werkboek staan handige invullijsten die je zullen helpen om je doelen te bereiken.
Het maakt inzichtelijk wat je gedaan hebt en wat je nog te doen staat.
Het is zeker niet de bedoeling dat je dit allemaal MOET invullen. Het is echt bedoeld als
ruggensteuntje.
Kijk zelf wat je denkt te kunnen gebruiken.
Zoals in het boek beschreven is het niet noodzakelijk om de stappen in de volgorde uit te voeren
zoals ze beschreven staan.
Dit werkboek houdt wel dezelfde volgorde als het boek aan.
Doe het stap voor stap. Niet alles tegelijk willen aanpakken. Doe eerst de dingen waarvan je
verwacht dat het je redelijk makkelijk af zal gaan. Dan krijg je sneller een euforiestemming en kan
je de volgende stap beter aan.
Net zoals de afbeelding hieronder aangeeft is het een groeiproces. Verwacht niet dat alles in één
keer lukt. Blijf volharden zodat je uiteindelijk kan uitgroeien tot een mooi ‘nieuw’ mens met veel
gezondheid, energie, geluk en liefde.
Vul wel als eerste de lijsten van stap 1 en 2 in. Dan kan je bij een eventuele dip altijd even
terugkijken waar je vandaan kwam. Wanneer je ziet dat je niet meer bij je 0-punt bent, maar toch
al conditie verbetering hebt gehad of gewichtsreductie of medicijnvermindering, kan dat je helpen
om te blijven continueren.
Dus voor je verder gaat met het boek Of met het bekijken van dit werkboek.
Vul je NU eerst de invullijsten in van:
- Stap 1: Bepaal je 0-punt
- Stap 2: Stel je doelen en kom in actie

SUCCES!

2-9
10-11
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Stap 1.

Bepaal je 0-punt

Voedingsdagboek
De eerste opdracht uit het 10-stappenboek is om van 2 dagen alles op te schrijven wat je in je mond stopt.
Dus dat betreft zowel eten als drinken. Wanneer het langer dan een half uur heeft geduurd om iets te eten
of drinken, dan betekent dat weer een nieuw eet- en/of drinkmoment.
Je mag dus best lang aan tafel zitten, maar er moet dus niet langer dan 30 minuten tussen de hapjes of
slokjes zitten. Duurt het wel langer, dan weer een nieuwe regel gebruiken.
Zet tevens aan de rechterkant hoe je je na die maaltijd voelde. Heb je er energie van gekregen of werd je na
een half uur of uur juist wat moe? Had je misschien een opgeblazen gevoel in je buik? Noteer dat allemaal
Verder ook noteren hoe je ontlasting was. Lekker praatje, maar aan de hand van je ontlasting kan je een
hoop aflezen.
Hieronder vind je een voorbeeld hoe je het in kan vullen. Daarna komen 2 invulschema’s die je zelf in dient
te vullen.
Het is niet echt milieuvriendelijk, maar ik raad je toch aan om het uit te printen en een aparte map van dit
werkboek te maken zodat je alles lekker bij de hand hebt.
Nu gewoon alles op gaan schrijven de komende 2 dagen wat je eet en drinkt.
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voeding dagboek: dag 1
Datum : ...........................................................................
Voorbeeld: In dit voorbeeld zijn er 8 eet- en drink momenten geweest op de dag
Maaltijd
/ dagdeel/ tijd

Wat/hoeveel gegeten/gedronken
(ook: kruiden/medicijnen/supplementen)

Gevoel/gedrag
in de 1-2u erna
+ vorm/kleur/geur van ontlasting

1)
7.30 uur

2 boterhammen met Becel margarine
Beleg:1 met oude kaas en 1 met zelfgemaakte
aardbeien jam
1 glas magere melk en een kopje koffie
Kopje koffie op werk

Na half uur opgeblazen gevoel
Na een uur wat moe
Geen ontlasting

3)
10.45 uur

Kopje koffie op werk en een appel

Geen bijzonderheden

4)
12.30 uur

Lunch op werk:
Cracker met kaas en cracker met leverpastei. Becel
margarine op de cracker
Groentesoep en Glas jus ‘d orange

Geen ontlasting
Vermoeid gevoel

5)
15.00 uur

Kop koffie met een biscuitje
Cup-a-soup

Normale ontlasting, maar met
lichte constipatie, moest er
moeite voor doen
Weer even wat fitter, maar
niet lang

6)
18.15 uur

Avondmaaltijd
Aardappelen, spruitjes, karbonade
Yoghurt met aardbeien

Geen bijzonderheden
Misschien lichte pijn in de zij

7)
20.15 uur

Biertje na een potje tennis

Licht vermoeid

8)
21.30 uur

Appeltje voor de dorst
Daarna naar bed

?? goed ingeslapen

2)
9.00 uur

Geen bijzonderheden
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Voeding dagboek: dag 1
Datum : ...........................................................................
Maaltijd
/ dagdeel/
tijd
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wat/hoeveel gegeten/gedronken
(ook: kruiden/medicijnen/supplementen)

Gevoel/gedrag in de 1-2u
erna
+ vorm/kleur/geur van
ontlasting
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Voeding dagboek: dag 2
Datum : ...........................................................................
Maaltijd
/ dagdeel/
tijd
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wat/hoeveel gegeten/gedronken
(ook: kruiden/medicijnen/supplementen)

Gevoel/gedrag in de 1-2u
erna
+ vorm/kleur/geur van
ontlasting
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Beweegmomenten in de week

Schrijf hieronder wat je gemiddelde beweegmomenten zijn in de week. Dat kan zijn dat je een sport doet,
of buiten wandelt of fietst. Schrijf er bij hoeveel minuten je daar mee bezig bent
Het moeten wel bewegingen zijn waarvan je hartslag iets omhoog gaat. Dus wanneer je werk doet waarbij
je veel moet lopen geldt dit nu niet als extra beweeg moment.
Dag
maandag bv
dinsdag bv

activiteit 1
tennis 1 uur ..........
wandelen 15min ..

activiteit 2
.............................
wandelen 20 min ..

Vul hieronder jouw huidige activiteiten
Dag
activiteit 1
activiteit 2
maandag
............................
.............................
dinsdag
............................
.............................
woensdag
............................
.............................
donderdag
............................
.............................
vrijdag
............................
.............................
zaterdag
............................
.............................
zondag
............................
.............................

activiteit 3
totaal minuten
................................. 1uur
................................. 35 minuten

activiteit 3
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

totaal minuten
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

Lichaamssamenstelling
Noteer hieronder je huidige lichaamssamenstelling. Misschien heb je helemaal geen weegschaal. Op zich is
dat helemaal geen probleem. Je hoeft er zeker niet één aan te gaan schaffen hoor.
Belangrijk is dan wel je buik- en heupomvang te gaan noteren. Dit zegt ook genoeg.
Wanneer je wel meer wil weten over je lichaamssamenstelling zou je kunnen overwegen om een digitale
weegschaal aan te schaffen die ook vet% en spier% aangeeft. Wanneer één van je doelen afvallen is, dan
wil je niet afvallen in spiermassa, maar in vetmassa. Wanneer je een tweede meting doet en je merkt dat je
spier% daalt en je vet% toeneemt, dan weet je dat je iets niet helemaal goed doet. Je wil namelijk niet je
eigen spiermassa gaan gebruiken als energiebron.
Datum

Gewicht

Vet %

Spier %

Visceraal vet

BMI

Buik
omvang

Heup
omvang

Bloeddruk

Week 1
Week 6
Week 10
Week 14-15
Ook niet elke week op de weegschaal willen staan. Eens in de 4 weken is voldoende. In het begin iets meer
de tijd geven om je lichaam te laten wennen aan de nieuwe leefgewoonten.
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Tevredenheid
Schrijf voor jezelf op waar je tevreden over bent en wat beter kan. Dit helpt je straks ook weer om je
doelen te bepalen. Probeer zo veel mogelijk op te schrijven. Des te meer frustraties je hier opschrijft. Des te
meer (kleine) doelen je straks kan noteren. Het is goed om heel divers je doelen straks te stellen. Dan is er
een grote kans dat je ergens in gaat slagen. Dat geeft een goed gevoel waardoor je langer en beter in staat
bent om te blijven volharten.
Dingen die goed gaan.
Ik heb plezier in mijn werk
Ik doe 2 x per week tennis wat ik leuk vind
Ik voel me gewaardeerd

Wat kan beter? Wat zijn je frustraties?
ik kan die broek van vorig jaar niet meer aan
mijn huid is droog en heb afbrokkelende nagels
ik wil van mijn medicijngebruik af / of reduceren

Vul hieronder zo veel mogelijk jouw lijst in.
..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

Wanneer er in bovenstaande lijst activiteiten voorkomen die echt moeite kosten of pijn doen vul dan in de
lijsten op de volgende pagina’s in Hoeveel Moeite of Hoeveel Pijn het doet.
Wanneer je nu bv met traplopen veel moeite hebt omdat je conditie het niet toelaat om ineens de trap op
te lopen, vul dan de linkerzijde in. Wanneer het qua conditie wel gaat, maar het doet pijn, vul je de
rechterzijde in. Het kan natuurlijk ook een combinatie van die 2 zijn.
Dit kan je ook invullen voor hardlopen, of boodschappen doen, of de was ophangen, of iets van je werk.
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Voorbeeld

vul hieronder een voor jou moeizame of pijnlijke beweging(en) in en geef de score bij ‘1e’ aan.
Na een aantal weken ga je je score weer bijstellen. Gaat het beter of slechter? Wat kan je er dan van leren?
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Voor elke activiteit een andere tabel invullen.
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Stap 2.

Stel je doelen en kom in actie

Zonder concreet doel komt er vaak geen actie. Zonder actie komt er geen verandering. Zonder verandering
blijf je degene die je niet meer wilt zijn.
Dus schrijf je doelen op. Je kan hier heel goed je frustraties van de vorige stap bij gebruiken. Maar je kan
natuurlijk ook hele andere doelen stellen. Bv het lopen van de marathon van New York. Of met de
vakanties met de rest van de familie mee kunnen doen met de verschillende activiteiten.
Ook hierin zeg ik weer. Maak zoveel mogelijk doelen.

Doelen stellen:
Wat is(zijn) je hoofddoelstelling(en)?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Motivatie:
Waarom wil je dit bereiken?
10 redenen noteren wat je pijn gaf: De pijn die je (vandaag) voelt
bv: ik wil NOOIT meer hijgend boven aan de trap aankomen, dat mijn knopen van mijn broek springen als ik
ga zitten.
0f; ik wil NOOIT meer zo’n paniekaanval, burn-out meemaken
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Zo veel mogelijk redenen (minimaal 10) noteren welk plezier het je zou geven wanneer je het hebt bereikt:
Bv: ik wil die broek weer passen die ik vorig jaar gekocht heb dan zit ik gewoon ook weer lekkerder in mijn
vel
Of: wil kunnen GENIETEN van mijn (klein) kinderen en nog leuke dingen met ze kunnen doen
Kan ik eindelijk de vakantie gaan maken (bergbeklimmen, mountainbiken….) wat ik al zo lang wil
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Pak nu een klein doel. Iets wat voor jou relatief makkelijk haalbaar is en een groot doel en maak die SMART.
Hier gaat in eerste instantie je focus naartoe.
Wanneer het te maken heeft met bv gewichtsreductie of conditie. Ga dan met de stappen over voeding en
bewegen aan de slag, stap 3 t/m 7. Wanneer je eerste doelen meer te maken hebben met weer rust in je
leven te creëren, ga dan als eerste met de stappen 8 t/m 10 aan de slag.
Elke stap zal een positief effect hebben op zowel lichaam als geest. Maar wanneer je meerdere stappen
tegelijk toe gaat passen zullen de tools elkaar gaan versterken.
Doe het op jouw manier, op jouw tempo.
Bedenk ook dat je het niet 100% mag doen. Houd overal de 20-80 regel aan. Je mag dus ook even lekker
een dag alles fout doen. Maar pak daarna de draad weer op. Kies nu je eerste doelen.
Mijn kleine doel is:
Specifiek ................................................................
Meetbaar...............................................................
Acceptabele ...........................................................
Realistisch..............................................................
Tijdgebonden.........................................................
Mijn grote doel is:
Specifiek ................................................................
Meetbaar...............................................................
Acceptabele ...........................................................
Realistisch..............................................................
Tijdgebonden.........................................................

Waarom wil je dit bereiken? Wat levert het je op?
Hoe zal je je dan voelen? Wie ben je dan?
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Waarom wil je dit bereiken? Wat levert het je op?
Hoe zal je je dan voelen? Wie ben je dan?
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

En dan nu echt aan de slag. Kies een stap en ga er voor! Succes!
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Stap 3

Eet divers(er)

Lijst met verschillende voedingsproducten gedurende 1 maand.
Het is de bedoeling dat je elk product hieronder opschrijft om te zien hoeveel verschillende producten je in 1 maand eet.
Probeer uiteraard zo veel mogelijk gezonde producten te eten. Maar alles mag je (nu nog) hier in noteren. Minimaal 80 groenten en fruitsoorten!
Aantal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Groenten

Groenten

Groenten

Fruit

Eiwitten

Kruiden

vetten

Noten en zaden
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120 VERSCHILLENDE voedingsmiddelen in de 2e en volgende maanden
Het is de bedoeling dat je elk product hieronder opschrijft om te zien hoeveel verschillende producten je in 1 maand eet
Probeer uiteraard zo veel mogelijk gezonde producten te eten. De voedingsmiddelen die je mag noteren moeten bestaan uit groenten, fruit en eiwitten
van gevogelte, vis of plantaardige eiwitten (geen soja, geen graanproducten en liefst geen ‘zoogdieren’. Dus ook geen melk en melkproducten). Andere
producten mag je nog wel eten, maar NIET noteren!
Aantal Groenten
Groenten
Groenten
Fruit
Eiwitten
Kruiden
vetten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Noten en zaden
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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120 VERSCHILLENDE voedingsmiddelen in de volgende maanden
Het is de bedoeling dat je elk product hieronder opschrijft om te zien hoeveel verschillende producten je in 1 maand eet
Probeer uiteraard zo veel mogelijk gezonde producten te eten. De voedingsmiddelen die je mag noteren moeten bestaan uit groenten, fruit en eiwitten
van gevogelte, vis of plantaardige eiwitten (geen soja, geen graanproducten en liefst geen ‘zoogdieren’. Dus ook geen melk en melkproducten). Andere
producten mag je nog wel eten, maar NIET noteren!
Aantal Groenten
Groenten
Groenten
Fruit
Eiwitten
Kruiden
vetten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Noten en zaden
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Stap 4

Reduceer je koolhydraatinname

Tegenwoordig kan je het gehele jaar door bijna alle groenten en fruitsoorten kopen. Probeer
echter zo veel mogelijk te eten volgens de seizoenen en dan ook nog het liefst groenten die
dicht in de buurt en biologisch zijn gekweekt. Dan heb je de grootste kans om de juisten
vitaminen en mineralen uit je voeding te halen.

Wintergroenten
Aardperen
Andijvie
Boerenkool
Knolselderij
Koolraap
Pastinaak
Pompoen
Prei
Raap
Radijs
Rammenas

Rode biet
Rode kool
Savooiekool
Schorseneren
Selderij
Spruiten
Ui
Veldsla
Witlof
Witte kool
Wortelen

Lentegroenten
Andijvie
Asperges
Bloemkool
Boerenkool
Broccoli
Knolselderij
Koolrabi
Pastinaak
Pompoen
Prei
Raap
Raapstelen
Radijs
Rammenas
Rode biet

Rode kool
Roodlof
Savooiekool
Schorseneren
Selderij
Sla
Spinazie
Spitskool
Spruiten
Ui
Veldsla
Waterkers
Witlof
Witte kool
Wortelen
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Fruit

Kruiden

Ananas
Appelen
Avocado
Bananen
Citroenen
Clementines
Kiwi’s
Mandarijnen
Peren
Sinaasappelen

Bieslook
Peterselie
Selderij

Fruit

Kruiden

Ananas
Appelen
Avocado
Bananen
Citroenen
Clementines
Kiwi’s
Mandarijnen
Peren
Sinaasappelen

Basilicum
Bieslook
Citroengras
Knoflook
Peterselie
Rozemarijn
Selderij
Tijm
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Zomergroenten
Andijvie
Artisjok
Asperges
Aubergine
Augurk
Bleekselderij
Bloemkool
Broccoli
Chinese kool
Courgette
Komkommer
Koolrabi
Paprika
Prei

Radijs
Rode biet
Rode kool
Savooiekool
Selderij
Sla
Spinazie
Spitskool
Tomaat
Ui
Waterkers
Witte kool
Wortelen

Herfstgroenten
Andijvie
Artisjok
Aubergine
Bleekselderij
Bloemkool
Boerenkool
Broccoli
Courgette
Knolselderij
Koolraap
Paprika
Pastinaak
Pompoen
Prei
Raap
Raapstelen
Radijs

Rammenas
Rode biet
Rode kool
Savooiekool
Schorseneren
Selderij
Sla
Spinazie
Spitskool
Spruiten
Tomaat
Ui
Veldsla
Venkel
Witlof
Witte kool
Wortelen
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Fruit

Kruiden

Aardbeien
Bosbessen
Bramen
Cantaloupemeloen
Druiven
Frambozen
Kruisbessen
Kersen
Meloen
Nectarines
Peren
Perziken
Pruimen
Rode bessen

Basilicum
Bieslook
Citroengras
Dille
Kervel
Knoflook
Lavas (Maggiplant)
Rozemarijn
Oregano
Salie
Selderij
Tijm

Fruit

Kruiden

Appelen
Citroenen
Clementines
Druiven
Mandarijnen
Peren
Sinaasappelen
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Stap 5

Ga Intermittent Fasting toepassen voor meer vitaliteit

Op de volgende pagina´s heb ik verschillende tabellen geplaatst waarin je kunt aangeven
wanneer je iets je mond in stopt. ALLES behalve water en kruidenthee ziet het
immuunsysteem als een maaltijd. Het moet controleren of datgene wat je hebt gegeten of
gedronken wel de ´binnenwereld´ in mag.
Wanneer je gewend bent om vaker op een dag te eten, probeer het dan in de eerste plaats
te reduceren tot maximaal 6 eet- en/of drinkmomenten.
Ga gewoonweg verschillende eet- en/of drinkmomenten samenvoegen. Dus bv in plaats van
om 10.30 uur een kopje koffie met eventueel een appel, dit direct aan je eerste eetmoment
koppelen.
Lukt dat, dan ga je over op overnight fasting. Dan ga je vanaf 20.00 uur niets meer eten of
drinken en je eerste eetmoment is dan pas de volgende dag tussen 9.00 – 12.00 uur. Ik vind
dit voor mijzelf de meest praktische. De tijdsduur kan je eenvoudig steeds verder uitbreiden.
Hierdoor krijgt je immuunsysteem veel rust.
Ga daarna steeds minder vaak eten op een dag tot uiteindelijk maximaal 3 maaltijden.
Schrijf in de tabel in het kort wat je hebt gegeten en gedronken met het tijdstip er bij.
Wanneer je je maaltijd frequentie naar beneden gaat brengen zijn de tijdstippen tussen de
maaltijd steeds groter.
Er zijn nog vele andere methoden om het vasten toe te passen, maar de methodes uit het
boek zijn de meest gangbare.
Kies uiteindelijk de methode die het best voor jou werkt. Dat is voor iedereen verschillend
afhankelijk van verdere leefgewoonten. Ook kan je de verschillende vastenmethodes met
elkaar afwisselen.
Succes weer bij deze stap!
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Maaltijdfrequentie tabel
Dag
WEEK 1
Maandag

Wat + tijd

Wat + tijd

Wat + tijd

Wat + tijd

Wat + tijd

Wat + tijd

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

WEEK 2

Overnight fasting: minimaal 13 uur niet eten (liefst 16 uur): 5x deze week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Copyright Iñez Plaatsman Unique Therapie
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Maaltijdfrequentie tabel
Dag
WEEK 3

Wat + tijd
Wat + tijd
Wat + tijd
Wat + tijd
2 dagen calorie restrictie: 1 maaltijd eten van maximaal 600 kcal
Voor elke maaltijd een oefening doen. Dus eerst bewegen dan eten!

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

WEEK 4

2 dagen calorie restrictie: 1 maaltijd eten van maximaal 600 kcal
Voor elke maaltijd een oefening doen. Dus eerst bewegen dan eten!

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Copyright Iñez Plaatsman Unique Therapie
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Maaltijdfrequentie tabel
Dag
WEEK 5

Wat + tijd
Wat + tijd
Wat + tijd
Maximaal 17 maaltijden voor mannen en 21 maaltijden voor vrouwen in de week
Voor elke maaltijd een oefening doen. Dus eerst bewegen dan eten!

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

WEEK 6

Vrije keuze Intermittent Fasting / Noteer je Fasting tijd in het schema
Voor elke maaltijd een oefening doen. Dus eerst bewegen dan eten!

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Copyright Iñez Plaatsman Unique Therapie

21

Werkboek in 10 stappen je gezondheid in eigen hand

Stap 6

Eet bij elke maaltijd alle macronutriënten

Zorg voor een evenwichtig voedingspatroon. Eet bij elke maaltijd alle macronutriënten,
koolhydraten, eiwitten en vetten.
Noteer hiervoor in grote lijnen in de tabellen van stap 5 wat je eet. Zorg er dan dus voor dat
alle macronutriënten in elk vak komen te staan. Dus een omelet is niet goed, terwijl een
boerenomelet met veel groenten erdoor wel goed is.
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Stap 7

Kom meer in beweging en reduceer je zittijd

In de eerste plaats is het belangrijk om vaker wat intensiever te bewegen. Kijk eerst even
wat je bij stap 1 hebt genoteerd. Hoe vaak bewoog je toen wat intensiever. Het gaat er dus
om dat je hartslag er wat van omhoog gaat.
We gaan minimaal werken naar de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
Schrijf in het beweeglogboek hieronder hoe vaak en hoe lang je beweegt. Tel dan alle
beweegmomenten bij elkaar op en zet deze in ‘totaal’
Hoe vaker je beweegt des te beter.
Verder is het ook goed om je bewust te worden hoe het voelt wanneer je vaker gaat
bewegen. Wellicht dat het in de eerste plaats alleen maar energie kost. Zeker wanneer je
geruime tijd minder actief bent geweest. Maar na verloop van tijd zal je merken dat
bewegen je juist meer energie gaat geven.
Je wordt niet alleen fitter, je wordt er ook nog blijer van. Door te bewegen ga je endorfines
aanmaken. Het geluksgevoel hormoon. Dus niet stoppen wanneer het je in het begin
moeilijk valt. Blijf volharden.
Hieronder is eerst een voorbeeld gegeven hoe deze tabel te gebruiken.

Beweeglogboek
Week voorbeeld 1 ..................

datum maandag ......................

maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

activiteit

tennis

wandelen

niets

wandelen

niets

fietsen

niets

minuten

60 min

30 min

30 min

45 min

Week evaluatie:
Wat heb je geleerd in de afgelopen week?
Ik zie nu dat ik niet elke dag aan een half uur matig intensieve beweging kom. Dus haal de NNGB niet
Waarin ben je vooruit gegaan?
Een stukje bewustwording dat ik vaker de deur uit zal moeten om voldoende te bewegen
Hoe gaat het voor je gevoel?
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Het voelt nu alsof ik heb gefaald. Ik dacht eigenlijk dat ik wel voldoende aan lichaamsbeweging deed.
Maar aan de andere kant voelt het wel goed om dit waar te nemen. Ik kan nu stappen ondernemen om
het te verbeteren. Dus eigenlijk een mooi leerproces.

Week

............................
maandag

Dinsdag

datum maandag .......................
Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

totaal

activiteit
minuten

Week evaluatie:
Wat heeft u geleerd in de afgelopen week?
...........................................................................................................................................................................
Waarin bent u vooruit gegaan?
...........................................................................................................................................................................
Hoe gaat het voor uw gevoel?
...........................................................................................................................................................................

Week

............................
maandag

Dinsdag

datum maandag .......................
Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

totaal

activiteit
minuten

Week evaluatie:
Wat heeft u geleerd in de afgelopen week?
...........................................................................................................................................................................
Waarin bent u vooruit gegaan?
...........................................................................................................................................................................
Hoe gaat het voor uw gevoel?
...........................................................................................................................................................................

Week

............................
maandag

Dinsdag

activiteit
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Vrijdag
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totaal
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minuten

Week evaluatie:
Wat heeft u geleerd in de afgelopen week?
...........................................................................................................................................................................
Waarin bent u vooruit gegaan?
...........................................................................................................................................................................
Hoe gaat het voor uw gevoel?
...........................................................................................................................................................................

Week

............................
maandag

Dinsdag

datum maandag .......................
Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

totaal

activiteit
minuten

Week evaluatie:
Wat heeft u geleerd in de afgelopen week?
...........................................................................................................................................................................
Waarin bent u vooruit gegaan?
...........................................................................................................................................................................
Hoe gaat het voor uw gevoel?
...........................................................................................................................................................................

Week

............................
maandag

Dinsdag

datum maandag .......................
Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

activiteit
minuten

Week evaluatie:
Wat heeft u geleerd in de afgelopen week?
...........................................................................................................................................................................
Waarin bent u vooruit gegaan?
...........................................................................................................................................................................
Hoe gaat het voor uw gevoel?
...........................................................................................................................................................................
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Mijn zittijd(en) langer dan 30 minuten was (waren)
Bij elke dag de verschillende zittijden noteren en bij elkaar optellen. De totale zittijd wordt
rechts in de tabel geplaatst. Deze mag uiteindelijk niet langer dan 3 uur zijn op een dag.
Zet een X op de dag dat je ook aan krachttraining hebt gedaan. Succes!
Dag

tijd

tijd

tijd

tijd
WEEK 1

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
WEEK 2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
WEEK 3
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
WEEK 4
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
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Stap 8

Doe ademhalingsoefeningen voor herstel van lichaam en geest

Slow- of High Breathing Hypoxia (SBH of FBH)
De Slow Breathing Hypoxia is geheel beschreven in het boek.
Alsof je traint op 3000m hoogte
Voor wie?
- Mensen met problemen aan de hersenen, Alzheimer, Dementie etc
- Mensen met HVA (hart en vaataandoeningen)
- Mensen met inslaapproblemen
- Mensen met diabetes
- Mensen met weinig energie, chronische vermoeidheid
- Mensen met slecht herstel na sporten
- Etc.
Hoe vaak moet je deze oefening doen
Curatief:
In principe is het een cyclus van 5x slow breathing hypoxia afgewisseld met 6 minuten
normoxia (normale ademhaling) zoals hierboven beschreven. Het kan op elk gewenst tijdstip
van de dag worden uitgevoerd, maar het beste tijdstip om deze oefening te doen is in de
avond. Dan zijn de longen het meest actief. Zeker wanneer je de oefening wilt gebruiken om
beter te gaan slapen.
Preventief en onderhoud:
Wanneer de klachten zijn verdwenen volstaat 1x per dag de cyclus van 6 minuten slow
breathing hypoxia

Fast Breathing Hypoxia (FBH);
FBH zoals Wim Hof Methode
Deze vorm is wat agressiever dan de SBH (hierna beschreven). Met de WHM is het de
bedoeling dat je actiever wordt.
Alsof je traint op > 8000m hoogte
Voor wie?
- Mensen met problemen aan de hersenen, Alzheimer, Dementie etc
- Mensen met HVA (hart en vaataandoeningen)
- Mensen met diabetes
- Mensen met weinig energie, chronische vermoeidheid

Copyright Iñez Plaatsman Unique Therapie

27

Werkboek in 10 stappen je gezondheid in eigen hand

-

Mensen met stagneren in sportprestaties
Etc.

Elke training bij Wim Hof begint bij de ademhaling. Ga hiervoor in een ontspannen houding
op een stoel zitten. Zit rechtop met je kruin naar het plafond. Armen ontspannen naast je
lichaam of je handen op je schoot. In de lotushouding zitten is uiteraard ook goed. (het is
geen wedstrijd, dus wanneer je merkt dat je moet ademen, gewoon doen. oefening baart
kunst).
Door deze oefening leer je hoe je je adem langer kunt inhouden en bewust contact kunt
maken met je hart, autonome zenuwstelsel en immuunsysteem. Je leert hoe je de
hypothalamus (klier in de hersenen) overruled, die verantwoordelijk is voor de regulatie van
de perifere zenuwen en aderen, die op hun beurt de lichaamstemperatuur regelen.
-

Adem 30x diep in naar je onderbuik. Adem uit tot een ontspannen druk. Dus niet alle
lucht uit je longen persen.
- Adem in ‘circels’. Bij de inademing jezelf iets oprichten en met de uitademing weer
iets inzakken
- Belangrijk; focus op je ademhaling. Breng je gedachten naar binnen
- Na 30 x krachtig te hebben in- en uitgeademd stop je met ademen na de laatste
uitademing. Dus weer uitgeademd niet meer ademen, apneu (net als bij de SBH)
- Probeer dit zo lang mogelijk vast te houden.
- Wanneer je weer moet inademen, dan slechts 1x heel diep inademen en dat dan nog
10-15 seconden vasthouden.
Herhaal deze ademtechniek drie maal. Het kan zijn dat je hierdoor wat licht in je hoofd
wordt, of dat je in je handen en/of voeten wat tintelingen gaat voelen. Dit is omdat je meer
zuurstof in je lichaam gaat krijgen. Dit is ook eigenlijk de bedoeling. Je komt zo dieper het
autonome zenuwstelsel in. Het is absoluut een veilige ademhalingsoefening.
NB: Maar doe dit niet in de auto of onder de douche!
Sluit na elke keer je adem inhouden en weer inademen je ogen. Wellicht zie je dan
elektrische geladen deeltjes (sommigen beschouwen deze als chakra’s of oplichtende
neuronen). Als je diep in je binnenste keert, kun je deze elektriciteit stimuleren door
luchtdruk uit te oefenen op het gebied tussen je ruggengraat en voorhoofd. Door de
ademhalingstechniek goed toe te passen worden de elektrische potentialen van het
zenuwstelsel schoon en helder. Deze kun je waarnemen als je je ogen sluit. Vroeg of laat
gebeurt het, dus maak je geen zorgen als het niet direct werkt.
Zuurstof helpt het metabolisme (stofwisseling) bij het creëren van energie die door alle
lichaamssystemen stroomt. Maak je je longen leeg, houd je je adem zo lang mogelijk in en
adem je vervolgens in, dan geef je je lijf nieuwe zuurstof, waarbij veel energie vrijkomt. Door
deze cyclus van de adem inhouden en weer inademen gaan over je ruggengraat elektrische
pulsen omhoog, die het zenuwstelsel, het immuunsysteem, de bloedcirculatie en het hart
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stimuleren. Uiteindelijk komen ze aan bij je voorhoofd, waar ze een positieve invloed
hebben op de hersenen.
Hoe vaak moet je deze oefening doen
Curatief:
Liefst elke dag 1x
Preventief en onderhoud:
Liefst elke dag 1x
Je kan deze oefening ook afwisselen met SBH
Maak een keuze of je verder wil gaan met SBH of FBH. Doe de oefening minimaal 5x in de
week liefst elke dag.
De SBH is wat milder. Deze dien je dan 6 minuten volgens het schema te doen
De FBH doe je 3 rondes.
Je mag ook afwisselen. Het gaat er om dat je in ieder geval minimaal 5x in de week één van
de ademhalingstechnieken gaat toepassen.
SBH lijst
Zet een 1, 2, 3, 4 of 5 in de vakken bij de dagen dat je de SBH hebt gedaan
1 = 1 x 6 minuten serie
2 = 2 x 6 minuten serie
3 = 3 x 6 minuten serie
4 = 4 x 6 minuten serie
5 = 5 x 6 minuten serie (volledig)
Maandag

Dinsdag

Week
1
Week
2
Week
3
Week
4
Week
5
Week
6
Week
7
Week
8
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FBH lijst
Noteer bij deze methode voor elke 3 keer je apneu tijd (tijd dat je je adem inhoudt). Let op
het is GEEN wedstrijd.
Ook deze test minimaal 5x in de week uitvoeren: liefst elke dag. Of wissel af met SBH
Week
1

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

---------------------

---------------------

---------------------

-------------------

---------------------

---------------------

---------------------

-----------

-----------

-----------

----------

-----------

-----------

-----------

Week
2

-----------

-----------

-----------

----------

-----------

-----------

-----------

---------------------

---------------------

---------------------

-------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Week
3

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

----------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

Week
4

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

----------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

Week
5

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

----------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

Week
6

-----------

-----------

-----------

----------

-----------

-----------

-----------

---------------------

---------------------

---------------------

-------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Week
7

-----------

-----------

-----------

----------

-----------

-----------

-----------

---------------------

---------------------

---------------------

-------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Week
8

---------------------

---------------------

---------------------

-------------------

---------------------

---------------------

---------------------

-----------

-----------

-----------

----------

-----------

-----------

-----------

Week
9

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

----------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

Week
10

---------------------

---------------------

---------------------

-------------------

---------------------

---------------------

---------------------

-----------

-----------

-----------

----------

-----------

-----------

-----------

Copyright Iñez Plaatsman Unique Therapie

30

Werkboek in 10 stappen je gezondheid in eigen hand

Stap 9

Voeg meer en afwisselende temperatuurprikkels toe in je leven

Hitte en/of koude prikkels toevoegen aan je leefstijl zijn een weldaad voor je lichaam en
geest. In de eerste plaats is het koud (af)douchen iets waar je makkelijk mee kan starten.
Positieve effecten van koud (af-)douchen:
- Verminderd depressiviteit
- Bevorderd gewichtsreductie (wij zeggen nu natuurlijk: zorgt ervoor dat mijn broekriem
een gaatje verder kan )
- Verminderd het hongergevoel
- Verminderd chronische pijn
- Verlaging bij hoge bloeddruk
- Energietoename
- Verbetert concentratie
Ook al ben je positief in je gedachten over het koude douchen, waarschijnlijk zal je het toch
een beetje moeten opbouwen.
Opbouw voor koud douchen:
Week 1
1. Ga (zo lang als je wilt) warm douchen
2. Douche 30 seconden koud af
Week 2
1. Begin met een koude douche (30 seconden)
2. Douche vervolgens (zo lang als je wilt) warm
3. Douche dan weer (30 seconden) koud
4. Douche opnieuw (zo lang als je wilt) warm
5. Sluit af met een koude douche (30 seconden)
Week 3
1. Start met een koude douche (1 minuut)
2. Douche daarna (zo langs als je wilt) warm
3. Sluit af met een koude douche (1 minuut)
Week 4
Oefening koud douchen idem week 3
Herhaal deze week net zo lang tot je toe bent aan de volgende stap
1. Start met een koude douche (1 minuut)
2. Douche daarna (zo langs als je wilt) warm
3. Sluit af met een koude douche (1 minuut)
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Week 5
1. 10 minuten koud douchen
Afvinken als je het gedaan hebt
Week

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Week 1

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

Week 2

3x 30 sec

3x 30 sec

3x 30 sec

3x 30 sec

3x 30 sec

3x 30 sec

3x 30 sec

Week 3

2x 1 min

2x 1 min

2x 1 min

2x 1 min

2x 1 min

2x 1 min

2x 1 min

Week 4

2x 1 min

2x 1 min

2x 1 min

2x 1 min

2x 1 min

2x 1 min

2x 1 min

Week 5

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

Ik geef eerlijk toe dat ik geen 10 minuten onder de koude douche sta.
Meestal sta ik 3 minuten onder de koude douche.
Wanneer ik wat last heb van mijn longen wissel ik koud en warm af
Start dan met 1 minuut volledig koud, dan minuut zo heet mogelijk gevolgd op weer een minuut
volledig koud. (desnoods nog een keer herhalen).
Ook een sauna bezoek waarbij koude en hitte worden afgewisseld is een aanrader.
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Stap 10

Neem elke dag minimaal 20 minuten de tijd voor jezelf om te
kunnen ontspannen.

Zorg elke dat voor een rustmoment. Liefst in de vorm van meditatie.
Hoe hectischer en drukker je dag is, hoe meer je zou moeten mediteren. Als richtlijn voor
een doeltreffende meditatie kun je 20 minuten aanhouden.
Maar mediteren kan je overal en altijd. Ook wanneer je in de stad loopt en je richt je
aandacht op je adem, ben je met meditatie bezig. Je bent dan ‘uit je hoofd’.
De SBH en FBH zijn ook goede oefeningen om uit je hoofd te gaan.

Ga yoga beoefenen. Yogadocenten over de hele wereld weten als geen ander dat ademen
de sleutel tot meditatie, ontspanning en gezondheid is.
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