
 

 
 

1 Afvallen? Een makkie ( deel van het programma) 

 

 
Figuur 1 Nee, dit beloven we je niet in 4 weken, maar wat we je wel kunnen beloven is, dat je je 

stofwisseling hebt gereset, zodat het bovenstaande plaatje ook voor jou realiteit kan worden! 

 
Afvallen is vaak een lastige bezigheid. 

Wat van belang is bij het afvallen, is dat je de hoeveelheid 
koolhydraten beperkt. Veel mensen denken, dat je dik wordt 
van vet eten, maar dat is niet waar. 

Je wordt dik van suiker en koolhydraten en die zitten vooral in 
producten zoals aardappels, brood, pasta en natuurlijk alles 
wat zoet is, zoals taart, koek en ook in fruit. 

Waar je niet zo snel van aankomt zijn de vetten. 

Vet heeft een belangrijke rol bij de verzadiging. Een vette 
maaltijd verzadigt sneller dan een koolhydraatrijke maaltijd. 

Daarbij komt, dat veel mensen, die afvallen, eerst wel snel 
gewicht verliezen, maar zodra ze stoppen met het dieet ook 
snel weer aankomen, het zogenaamde Jojo-effect. 

Dit komt omdat wanneer je te snel afvalt, je vooral eiwit verliest 
en dus spierweefsel verliest i.p.v. vet. 

Zodra je dan stopt met afvallen, gaat het lichaam dat eiwit weer 
opnemen en ben je binnen de kortst mogelijke tijd weer net zo 
zwaar als voor het afvallen. 

 
 

Oorzaken waardoor je niet afvalt ook al hou je je aan het dieet: 
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1. Je hebt een trage stofwisseling 
2. Je hebt last van een darmprobleem 
3. Je gebruikt bepaalde medicijnen 

 

Wij gaan ons richten op de eerste 2 oorzaken te weten: 

1. Stofwisselingproblemen zoals schildklier problemen. 
2. Darmproblemen ook wel “leaky gut” of lekkende 

darm genoemd. 
 
 

Voordat je gaat beginnen aan het programma heb je bloed laten 
prikken. 

Daarmee hebben we nagegaan of er tekorten zijn aan 
vitamines zoals vitamine D, vitamine B1, B6 en B12. 

Verder is er gekeken of er een probleem is met je schildklier. 

 

Om een succesvol te kunnen afvallen, moet ook de darmflora 
optimaal zijn. Dit is belangrijk want in de darmen worden de 
voedingsstoffen opgenomen en zijn de darmen ook van groot 
belang om af te vallen, want als je darmen niet goed 
functioneren krijg je last van verstopping en val je minder goed 
af. 

Daarom gaan we in deze 4 weken de werking van je darmen 
optimaliseren en ervoor zorgen, dat de darmflora weer gezond 
wordt. 

Daarvoor ga je een dieet volgen, waarin veel vezels aanwezig 
zijn en veel gefermenteerde voedingsmiddelen. 

In darm vinden vele processen plaats en in de afgelopen jaren 
is ontdekt, dat onze darmen mede van grote invloed zijn op ons 
afweersysteem. 

Maar ook de slaap, huidconditie, de stemming en onze vitaliteit 
worden bepaald door de werking van onze darmen. 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar dit zogenaamde “tweede 
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brein”. 

Algemene Richtlijnen tijdens het dieet 

1. Elke dag gefermenteerde voedingsmiddelen zoals Kefir, 
Griekse Yoghurt, Zuurkool etc. etc. 

2. Begin elke maaltijd met een hap eiwit (kwark, noten, ei) 
3. Hou minimaal 5 uur tussen elke maaltijd 
4. Eet elke dag een appel 
5. Drink elke dag minimaal 2 liter water bij voorkeur bronwater 
6. Zorg voor een goede stoelgang 
7. Beperk de suiker en koolhydraat inname 

 
 
 
De bereidingsfase…………………………
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De rest ook lezen? 
 
Neem dan contact op met: 
 
Sandra Jansma 
 
e-mail: sanmarg29@gmail.com 
 
of 
 
Bel 0624907910 
 
Wij geven je advies over afvallen, gezonde voeding en 
orthomoleculaire geneeskunde 

mailto:sanmarg29@gmail.com

