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Voor mijn zoon Eiland, die me leerde dat echte liefde bestaat.

En daarna kwam mijn dochter Gracen,  
die me leerde dat alles mogelijk is.

Ik draag dit op aan jullie beiden.





Wat mensen zeggen over  
het metabolismedieet

‘absoluuthetbestewatikooitvoormezelfhebgedaan.ikben18kilo

afgevallen en mijn energie, mijn zelfvertrouwen en mijn passie zijn

sterkerdanooit.Na21jaarhuwelijkishetvuurtussenonsnietalleen

weerterug,neen,hetlaaitweerhelemaalop!’

leilani, rancho santa margarita, Californië

‘ikherinnermevanhetmetabolismedieetvanhayliePomroyhoegoed

ikmevoeldetoenikeindelijkbegon.alleenalopdeeerstedagkreegik

tweecomplimentjesvanonbekendendiezeidendatikerstralenduit-

zag.hayliesdieetwerktevandag1totdag28:ikstraaldegezondheid

uit.haarsteunspatvanelkebladzijde.’

hannah, iowa City, iowa

‘tijd voor een nieuwe garderobe: ik ben bijna 10kilo kwijt en daar

blijfthetnietbij,datmerkikaanmijnwijdekleding.mijnbloeddruk

is enorm verbeterd, ik heb energie in overvloed, ik ben mentaal veel

scherper en ik voel me fantastisch. als je een maand geleden gezegd

haddatiknuvrolijkzougaanwinkelen,zoukokenmetmijngezinen

nieuwe kleren zou kopen omdat ik 10kilo afgevallen zou zijn… dan

hadikjevoorgekverklaard!eerlijk,nuleefikhetlevenwaarvanikal-

leenmaarkondromen.’

david, los angeles, Californië

‘methayliePomroysmethodeismijnlichaamweervanmijenhebik

hetsnellemetabolismewaarikaltijdvandroomde.ikkenmezelfhaast

nietmeerterug.’

drew, los angeles, Californië



‘Vóórhetmetabolismedieetwasikal13kiloafgevallendoormezelfuit

tehongeren.deresterende10kiloraakteikkwijtdooroverheerlijken

smakelijk teetenmethetmetabolismedieet. inde loopvande jaren

heb ik zowat elk dieet uitgeprobeerd. Ze werkten allemaal, althans

vooreven,maaromeerlijktezijnwilikkoolhydratenenfruitgewoon

nietvooraltijdopgeven!enmethayliesdieethoeftdatniet…ikben

ervan overtuigd dat mijn metabolisme nu herstelt van de vele jaren

waarinhetnietgoedwerkte.Voorikbijhaylieaanklopteenmetdit

dieetbegon,hadikvoormijngevoelmijngewichtnietindehand.dit

dieetheeftallesveranderd.’

melanie, ontario, Canada

‘ditisnietzomaareendieet,ditiseenlevenswijze.ikbennumeerdan

15kilolichterenvoelme20jaarjonger.ikbarstvandeenergieenik

hebechtzininaldielekkeresnacksenheerlijkedingendieikmetdit

programmamageten.ikleefweervoluit.’

david, rancho santa margarita, Californië

‘ik heb nog nooit langer dan zes weken aan een stuk gedieet. ik viel

2tot5kiloafmaarwashetdanzat,kreegzininzoetigheidenbegon

danweerteetenzoalsvoorhetdieet.Uiteindelijkkwamiknaenkele

wekenweeraan.ikvolgdeditdieetheelstrikt,raakte10kilokwijten

hebmeerenergiedanooit.Nieuwekledingpassendoeiknugraag.ik

voelmenietmeerdikalsikindespiegelkijk.’

linda, longmont, Colorado
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Woord vooraf

‘eindelijk ontmoet ik je dan!’ was het eerste wat ik zei tegen haylie

Pomroy,devoedingsdeskundigevandepraktijkinburbank,California,

waarikonlangsaanhetwerkwasgegaan.onzewerktijdenvielenniet

samen,maarikhoordemijnpatiëntenenandereartsenopdepraktijk

voortdurendvertellenoverdezebriljantevoedingsdeskundige.toenik

haylie eindelijk ontmoette, moest ik toegeven dat ze iets bijzonders

had,nogafgezienvanhaaronweerstaanbarepersoonlijkheidendeop-

rechtehartelijkheidvoorhaarpatiënten.hetwarendepatiëntenzelf

die me verbaasden; ze waren blij en tevreden, hard op weg naar een

gezondlevennadatzeeenhoop–ensomszelfseenhelehoop–gewicht

kwijtgeraaktwarendankzijhayliesprogramma.Zeboekteresultaat.

ikbegonmijneigenpatiëntennaarhaardoorteverwijzen–vooral

de zwaarlijvige patiënten met diabetes en hypertensie voor wie ge-

wichtsverliesletterlijkeenzaakvanlevenofdoodwas.bijhunvolgen-

deafspraaksprakenzevollofoverhaylieenhetlekkere,verzadigende

etendatzevoortaanzoudeneten.Zegavenmehunreceptenenvelen

vanhenbedanktenmeomdatikhendoorverwezenhadnaarhaylie.

Nognooithadikeendieetgeziendatzogoedwerkte.

toenikvoorheteerstderesultatenzagdiehayliebehaaldemethaar

patiënten,dachtikdatditgewoonweerzo’ndieetprogrammawasdat

zoueindigeninfrustratieenmislukkingvoordezepatiënten,vanwie

velenaleenaantalkerenafgevallenenweeraangekomenwaren.maar

zodra haylie het programma met me had doorgenomen, besefte ik

dat ikervolkomennaastzat.hayliesprogrammaismedischverant-

woordengebaseerdopechtewetenschap,nietoponbeproefdetheo-

rieënentoevalligeresultaten.erisnietsmysterieusaan.haylieheeft

eendiepgaandekennisvandewerkingvanonsmetabolismeenover

hoebiochemischeveranderingendiehetgevolgzijnvanhetdieet,dit

metabolismekunnenversnellenofvertragen.maarhetmooisteisdat
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haarprogrammaechtwerkténdathetsnelwerkt.deresultatenzijn

blijvend,endeverdwenenkilo’skomennietmeerterug.

eenvanderedenenwaaromhetzosnelwerkt,isdathetzosimpelis

ennogleukook.hetprogrammawerktvolgenseensysteemvaninge-

nieuzemaaltijdendieopuitgekiendemomentenvandedaggenuttigd

worden,zodathetmetabolismealshetwareintrainingmoet.ikheb

geziendatkilo’sverdwenen,cholesterolwaardenverlaagden,bloedsui-

kerspiegels stabiliseerden, het slapen verbeterde en neerslachtigheid

verdween.ennietalleentijdelijk–dezeresultatenhieldenooknalange

tijdnogstand.hayliezegtaltijd‘laathetetenvoorjouwerken’,enze

weethoezedatkanbewerkstelligen,zelfsvoorpatiëntendiehunover-

gewichtmetandereprogramma’snietkwijtraakten.

maar liefst 69procent van de amerikaanse volwassenen is te zwaar.

Gewichtsproblemenbereikeneenepidemischeomvangenerisgeentijd

meerteverliezen.inmijnpraktijkzieikdetragischebijwerkingen:chro-

nische ziekten zoals hartkwalen en diabetes, depressie en een minder

aangenameenactievelevenswijze.ikziepatiëntendieverstriktrakenin

eenvicieuzecirkelvandrastischdiëtenenbuitensporigeten,patiënten

dienietmeerinstaatzijnhunstrijdmetetenlostelatenengewichtdat

nooitmeerzalverdwijnen.ikzieookwatgewichtsproblemenendebijko-

mendechronischeziektenpsychologischbetekenen.endatisheelwat.

haylielaatziendaterlichtschijntaanheteindevandespreekwoor-

delijketunnelvanwanhopigdiëten. ikwoudat iedereenhaylieper-

soonlijk kon ontmoeten, want haar patiënten zijn dol op haar en ze

motiveert en inspireert hen. daarom ben ik blij dat zij eindelijk een

boekheeftgeschreven.Nukaniedereenhaarbijzondereprogramma

volgenenluisterennaarhaaraanmoedigingen.hayliegebruiktzowel

humoralsaanmoedigingenvastberadenheidenbereiktzoverande-

ringendievelennietvoormogelijkhielden.echt,het ismogelijkom

jegewicht,jegezondheidenjeleventeveranderen.ikhebgezienhoe

hayliehetdoetenikstatepopelenomditboekaanalmijnpatiënten

tegeven.datuditnuleest,betekentmisschienweldatunooitmedi-

schehulpnodigzulthebbenvooreenchronischeziektealsgevolgvan

eendieet.alsikdaneenpaarpatiëntenverliesomdatmensengezon-

derworden,neemikdatgraagopdekooptoe.
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dus,gefeliciteerd!methayliePomroyshulpgaanjijenjemetabolisme

opwegnaargenezing.

brucem.stark,gediplomeerdinternistenverslavingsarts,gespeciali-

seerdinpijnbestrijdingenantiaginggeneeskunde





d e e l  i

maakkeNNismet
jemetabolisme





17

inleiding

ikbendelichaamsf luisteraar.

ikweetwaaromhetnietlukt–waaromjelichaamnietmeerreageert

op diëten, slaapverwekkende oefeningen, koolhydraatarme, vetarme

of proteïnerijke diëten. ik weet waarom je geen gewicht meer kwijt-

raakt…enikweetdeoplossing.

ikbeneenlichaamstechnicus,eenpersonaltrainervoorjestofwis-

seling,jemetabolisme.ikbeneenvernieuwer,geenimitator.mensen

zeggendathetwelmagielijkt,omdathetzosimpelisenderesultaten

zoveelbeterzijndandievananderediëten.maarheus,erisnietsma-

gischaan.

Watjevoeltbijeten,watetenvoorjoubetekent,zetikopz’nkop.je

kuntinvierwekentijdwelnegenkilokwijtrakendooréchtvoedselte

eten.Nietdoorcalorieëntetellen,maardooreengezond,snelmetabo-

lisme.Geentoverkunst,geenoplichterij.artsenvragenmijnadviesen

luisterennaarme.mensennemenmijnprogrammaoverencliënten

verlatenmijnkantoorinhetvolstevertrouwenenvastbeslotenomer-

voortegaan.

dankzij dat vertrouwen zul je een slank, gezond en geweldig li-

chaam krijgen… en die overtollige kilo’s eindelijk kwijtraken. mijn

cliëntennemengeengenoegenmeteendieetdatnietwerkt,datmoei-

lijkvoltehoudenis,eendieetwaardoorzegeenenergiemeerhebben

ofnietmeermogengenietenvanhet leven.onderhenzijnbekende

sportersenhunvrouwen,maarooktelevisie-enfilmsterren.Zelfsde

sultanvandubaiiseenkeeropconsultgekomenbijmijopaanraden

vanzijnartsinhetjohnshopkins-ziekenhuisindubai.

ikhebooktallozemensenbegeleiddiegeencelebrityzijn,maarwel

onmiddellijkmoestengaanafvallenopdoktersvoorschrift.ikhebvele

jarengewerktinderechtstreekse,persoonlijkecliëntenzorg. ikoverleg

metartsenencentravoorgewichtsverlies.ikbedenkvermageringspro-
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gramma’svoorgrotetelevisieshows.Pr-firma’slietenmehunproduc-

tenbeoordelen,vansportdrankjesvoorkinderentotgezondelunches.

ikgaeropuitomgezondheidtepromoten.ikkanervoorzorgendat

jedeovertolligekilo’skwijtraakt.ditismijnwerk,ditiswaarikvoor

sta.endaaromkanikjouhelpen.

je moet begrijpen dat het metabolismedieet geen ongeteste theo-

rieofijdelehoopis.honderdencliëntenzijnsamenduizendenkilo’s

kwijtgeraakt,dusikweetdathetwerkt.anderswas ikmijnbaanal-

langkwijtgeweest!maaralmijnziekenhuizenhebbeneenwachtlijst

ensommigenlaatikthuiszienhoehetwerkt.Nubenikjouw voedings-

deskundige.ditboekbrengtmijnprogrammanaarjetoe.ikvinddat

iedereendiewilafvallenengezonderwilgaanleven,daartoeinstaat

gesteldmoetworden.snel,efficiëntenpermanent.

Najarenvanstudiesenklinischonderzoekbegrijpiknutenvolle

hoeikjouwmetabolismewakkerkanlatenworden,hoeikhetaanhet

werkkanzettenenhetvetkanlatenverbrandenwaarjealdiejarenlast

vanhad.ikzaljelatenzienwatjemoetdoen,zodatookjijaandeslag

kunt.

dit is geen boek voor je eerste dieet. het is een boek voor je laat-

stepoging.dit iseenboekvoormensenbijwiedeoudetrucjesniet

meerwerken.eenboekvoormensendievanlekkeretenhouden,maar

ergenoegvanhebbentevechtentegenhundrangnaareten,tegende

vermoeidheidofeenknorrendemaag,envoorchronischediëtersdie

denkendatzeechtnietnogeendieetaankunnen.alsjehethebtop-

gegeven,alsjedenktdatjealtijdtezwaarzultblijven,danisditjouw

boek.destrijdisvoorbij.Nuishettijdomvanetentegaanhouden.

Nuzuljelerenhoejedieliefdevooretenkuntgebruikenomblijvend

gewichtteverliezen.

doorchronischtediëtenbrandtjemetabolismeop,maarhetmeta-

bolismedieetwakkerthetvuurweeraan.hetprincipeisheeleenvou-

dig:verrasjemetabolisme,brenghetinverwarring,enjevaltaf.Net

zoalsjejeatletischeprestatieskuntverbeterenmeteencircuittraining,

kunjeookjemetabolismeeencircuittraininggevenomhetheleme-

chanismevanverbranding,opbouwenhersteltestimuleren,zodatje

maximaalprofijthebtvanjeinspanningen.
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doormijnsystematischeafwisselingvandoelgerichtvoedselopspeci-
fiekedagenenstrategische tijdstippenveranderthetlichaamzichzelfdoor

aftewisselentussenrustenactiefherstelvanhetmetabolisme.

jelichaamblijftalert,gevoedenvitaal,totheteenvetverbrandend

vuurwordtenjeafvalt.Precieswatjealtijdalwilde.hetmetabolisme-

dieetiszoontworpendatjeopeengezondemanierlichterwordt.

elkeweekeetjeopdriemanieren–volgensfase1,fase2enfase3.

Gedurendevierwekenwisseljedezefasenaf,zodatjeiedermogelijk

biochemischscenariotegenkomtdatjelichaampermaandelijksecy-

clusdoormaakt(endatgeldtvoorvrouwenénmannen).jehaaltmeer

uitjeetenenjelichaamdanjeooitvoormogelijkhadgehouden.jezult

jeetenverbrandenenjelichaamsvetverdwijntalssneeuwvoordezon.

Wiljesnelenblijvendresultaat?danisditjouwdieet.

aanheteindevanditboekzuljebegrijpenhoejelichaamwerkten

hoehetopjehandelingenreageert.jehoeftniettevasten,jehebtgeen

hongermeer.maarjevaltwelaf.ditisgeenlozebelofte.Vrouwenen

mannen,twintigersenzeventigplussers,iedereenkanhet.ikhebdui-

delijke,preciezemaaltijdkaartenopgesteld,voorelkwatwils:mensen

metglutenintolerantie,vegetariërs,veganistenencarnivoren.ditplan

isgemakkelijktevolgenenmoeilijkteweerstaan.

Veel cliënten vertellen me lachend dat ik het hoog in mijn bol heb

wanneerikhunhorrorverhalenaanhoorenzeverteldatzehunmetabo-

lismekunnengenezen.Zijnzeeenmaalbegonnenmetmijnprogramma,

danlijkthetalsofikeenvuurtjebinneninhenhebaangewakkerd.alsze

nahetconsultvertrekkenzegik:‘ikhoopvolgendekeermindervanjete

zien!’ikzegookdatze,wanneerzehetdieetvolgen,alleennogmaareen

goedekleermakernodighebben.hunmetabolismezaleenlaaiendvuur

wordenmethetovertolligevetalsbrandstof…debranderin!

benjeerklaarvooromjeleventeveranderen?Voedingishetsleutel-

woord.Voedingisonzeenigebronomonslichaamoptebouwen,een

gezondhart,sterkebottenenspiereneneengavehuid,haarennagels

tekrijgen.Voedingstuurtdeaanmaakvandehormonendiealles in

ons lichaamregelen.Voeding ismeerdanalleenenergie,ze is leven.

laat jeangstvooretenlosenleerhoejeeropeenjuistemaniermee

omgaat.hetbegintmetdeverbranding…
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stookdatVUURtjeoP!hetdRaaitallemaalom
VeRbRaNdeN

de een vindt het een mysterie, de ander vindt het onmogelijk, maar

afvalleniseigenlijknietzomoeilijk.denknietaancalorieënofkoolhy-

draten.jehoortvaakdatjeomgewichtkwijtterakenmindercalorieën

moet binnenkrijgen dan je verbrandt. Calorieën in, calorieën uit. ik

geloofdaarnietinenikhebzelfgezienhoeonjuistdatvoorsommige

mensenis.hetgaaterniet ommindercalorieënteeten.hetzit’min

deverbranding.

jemetabolisme,daargaathetom.Voerdatopen jezultallesver-

brandenwatjeeet,alishetnogzoveel.jekentzewel,diemagerelat-

tendieonbeperktkunnendooreten:diehebbeneensnelmetabolisme.

maarerzijnookmensendiebijnanietseten,maartochblijvenkam-

penmetovergewicht.Zijhebbeneentraagmetabolismedattelaagaf-

gesteldstaat,hunverbrandingverlooptnietoptimaal.Vergelijkjeme-

tabolismemeteenstapelvochtigehoutblokken:datgaatnietwerken.

Gooijerommelopeenstapelvochtighout,dankrijgjeeenklamme

puinhoop.daarmeekunjegeenvuurtjestoken.jekrijgtnatteblokken

enschimmel.hetenigewathetjeoplevert,isvet.endatisprecieswat

er gebeurt wanneer je junkfood, geraffineerde suiker en alle andere

voedingsmiddelen waarvan je weet dat je ze beter niet kunt eten, in

eenlichaammeteentraagmetabolismepropt.jestapeltvetopenlijkt

nietsteverbranden.

maarjewiltaldatvetniet. jewiltsoepelespieren. jewiltenergie,

gezonde hormonen, een goede cholesterolverhouding, ideale bloed-

suikerwaarden,prachtighaar,eengavehuidenmooienagels. jewilt

stralenvangezondheidengenietenvandewegerheen.jewilterfan-

tastischuitzienenjeookzovoelen,maarjehebtergenoegvanomje-

zelfvanallesteontzeggen.

Geenprobleem!Pakdienattehoutstapelaan.drooghem,zorgvoor

eenvonkje,wataanmaakvloeistofeneenlucifer.koesterdatvuurtje,

wakkerhetaantothetstevigbrandtenjezultweerkunnenetenals

een‘normaal’iemand.jezultweerkunnenetenzoalsanderemensen,

terwijljedachtdatdatnooitmeerzoukunnen.
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deproblemenvanveelvanmijncliënten,enmisschienookwelvan

jou,zijnhetovergewichteneenlevenlangdiëtenomdieovertolligeki-

lo’skwijtteraken,meestalzonderblijvendsucces.terwijljedachtdat

jegoedbezigwas,liepjejuistschadeop.langdurigdiëtenverzwaktop

langetermijnjemetabolisme,je innerlijkevuur,enmaakterjaarna

jaareensteedsnatterehoutstapelvan.hoeminderjeeet,hoemeerje

metabolismeafkoeltenhoeminderjemorgenzultkunneneten.

en dat is nu net de reden waarom veel mensen niet vermageren,

ook al eten ze bijna niets. het vlammetje van hun metabolisme is

uitgedoofdenzekrijgendenattehoutstapelnietmeeraangestoken;

deblokkenzijnnat,erligteenhooprommelopenhetheleprocesis

verstoord.Zehebbeneenduwtjeinderugnodig.Zemoetenopnieuw

vlamvatten.

Zijhebbennodigwatjijnuinjehandenhoudt:hetmetabolisme-

dieet.

hoehetmetabolismedieetGeboReNWeRd

hetbegonallemaalmeteenpaarschapen.echtwaar!ikhebnamelijk

landbouwwetenschappengestudeerd.datbegonalmetmijnbetrok-

kenheidbijdeffa,Future Farmers of America,ikwasgekopwetenschap.

ik ben niet afgestudeerd in voedingsleer, zoals je misschien zou ver-

wachten,maarindierwetenschappen.daarontdekteikvoorheteerst

datvoedingsystematischendoelgerichtgebruiktkanwordenomhet

lichaamtevormen,zoalseenbeeldhouwerdoetmeteenhompklei.

ik ben altijd al gefascineerd geweest door hoe dingen werken en

vooralhoehetlichaamwerkt.maarikwasookgekopdieren.ikzagde

gecompliceerdevraagstukkenvandedierwetenschappenalseenuit-

daging.alskindwildeikaldierenartsworden.

opdemiddelbareschoolwasmijnschoolwerkdanookvooralge-

richt op dierwetenschappen. een van mijn adviseurs en persoonlijke

mentor was temple Grandin (succesvol schrijfster, professor dierwe-

tenschappenenbekendeconsultantvoordevee-industrie). ikvolgde

lessen over de vleesproductie van schapen en runderen, veevoer en
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diervoedingsleer.ikwerkteookalsoperatieassistentindeveeartsenij.

Nademiddelbareschooldeedik,voorikaandestudievoordierenarts

begon,eenvoedingsstageaandeColoradostateUniversity.daarkreeg

ikeenheelboeiendekijkopvoedingsleer.hoemeerikoverdiervoe-

dingleerde,hoemeerikmerktedatsommigevandieconceptenook

voormensengebruiktkondenworden–ookbijmensenmoeteendieet

zorgvuldigopgesteldwordenomhetmetabolismeteversnellenende

verbrandingsratioteverhogen.

ookjijbenteenrenpaard

ikhoudvanpaarden.ikberijd,bestudeerenbewonderze.Vol-

gensmijkunnenzeonsheelwatlerenoverhetmetabolisme.

sommigepaardenzijnwatjenoemt‘gemakkelijkhoudbaar’.

Zedoenhetgoedmetweinigvoeding,zekunnenzelfsdikwor-

den.anderelijkeneerdereen‘bodemloosvat’.jeblijftzemaar

etengevenentochwordenzenietzwaarder.

Wat is het verschil? het metabolisme van het paard. in de

dierwetenschappenkennenwehetconceptfeed-to-gain conversion.

Welkevoedinggeefjeeenstierkalfvooreenmooiedooradering

vanvetinhetvlees,eenmooievetverdeling,hetfijnstevleesen

debesteprijs?Welkevoedinggeefjeeenpaardzodathetsnel-

leruitdestartblokkenschieteneenbeteruithoudingsvermo-

gen heeft? het toepassen van deze principes, zowel bij vee als

inderenpaardenindustrie,iseenbusinesswaargrofgeldmee

isgemoeid.Waaromisnooitiemandophetideegekomenom

dezewetenschappelijkefeitentoetepassenophetgewichtbij

mensen?datzoueenrevolutiebetekenen.endatisprecieswat

ikvoorjouzaldoen.

Watvoorpaardwil jij zijn?een mollig en makkelijk houd-

baarpaardofeenslankbodemloosvat?trekjenaarderenbaan

ofblijfjelieverindewei?
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ik besloot om me niet te richten op ziekte, maar op welzijn. Zou ik

mensendankzijmijnkennisvandedierwetenschappenkunnenhel-

pen weer gezond te worden? en zou ik dat kunnen doen door mijn

favorietehobby,eten,erbijtebetrekken? ditleiddeertoedatikmijn

carrièreeenanderewendinggaf.

in1995werdwellness consultingsteedspopulairder.omgediplomeerd

wellnessconsultantteworden,moestjeeenaantalwetenschappelijke

cursussen afronden, zoals anatomie en psychologie, lichaamsbewe-

ging, voeding, stressmanagement, en je moest een ehbo-diploma

hebben en kunnen reanimeren. dat leek me wel wat, dus ik ging

studeren. ikwildegezondheidsprofielenkunnenbeoordelenenecht

bruikbare,interessanteaanbevelingenkunnengevenovervoeding,li-

chaamsbewegingenstressmanagement.

ik werd een gediplomeerd wellnessconsultant, gespecialiseerd in

holistischegezondheid,voeding,lichaamsbewegingenstressmanage-

ment…en ikbleefdoorstuderen. ikhaaldeeenstukof tienextradi-

ploma’s.ikvondhetheerlijk.ditwasmijnroeping.ikbegoneenparti-

culierepraktijkalsvoedingsdeskundigeenwellnessconsultantenvoor

ikhetwisthadikenkeleprachtigeendrukbezochtewellnessklinieken.

mijneerstekliniek,eenintegratievegezondheidskliniekinfortCol-

lins,Colorado;eenserenezen-geïnspireerdekliniekinbeverlyhills;de

levendigeburbankClinic,vlaknaastdeWarnerbrothersanddisney

studiosenhetlaequestrianCenter;en inmijnnieuwstekliniek in

irvine,California,richtikmevooralophetgebruikvanmijnvoedings-

productendiemensenhelpensnelenpermanentgewichtkwijttera-

ken(dezeproductenzijnniet noodzakelijkomhetmetabolismedieette

volgen).

ikhebnooitreclamegemaaktvoormijndiensten,maardoormond-

tot-mondreclameliependezakenvanafhetbeginalseentrein.Waar-

om?Vanwegedeuniekemanierwaaropikvoedinggebruikomhetli-

chaamtevormen.Wanneerjeresultatenboekt,raaktdatsnelbekend.

Veelvanmijncliëntenzijnnaarmijverwezenviaeennetwerkvan

artsendiemijkennenenvertrouwenhebbeninwatikdoe.Vaakheb-

ben ze chronische gezondheidsproblemen zoals diabetes, coeliakie,

problemenmetdeschildklier,artritis,hartziektenofhormonalepro-
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blemen. ook vruchtbaarheidsproblemen komen veel voor. maar al-

lemaalhebbenzegemeendatzegezondermoetengaanlevenomef-

ficiënter te kunnen genezen. Gezondere cliënten met een gezonder

gewicht genezen sneller. alleen maar ‘ je beter voelen’ is niet genoeg

voormijncliënten.delabuitslagenmoetenverbeteren,huncholeste-

rolmoetverbeteren,hunbloedsuikermoetverbeteren,hunbloeddruk

moetverbeterenendanverbetertookhetgetalopdeweegschaal.

endatgebeurtook!dusblevendecliëntenkomen.Naarmatemijn

professioneleloopbaanvorderde,kreegiksteedsmeerwerkendatdeed

meplezier,maarhoemeererovermijgesprokenwerd,hoemeercli-

entenmijpersoonlijkwildenspreken.mijnmaniervanwerkenisal-

tijdheelpersoonlijkgeweest.Cliëntenkomenwekelijksofomdetwee

wekenlangs,bijelkevooruitgangpasikhunprogrammaaanhunbe-

hoefteaan.maarnaarmatehetaantalcliëntengroeidewerddezeper-

soonlijkeaanpaksteedsmoeilijker.

mijncliëntenkwamenvanheindeenverrenaarmetoe.somslieten

zemenaarhuneigenhuiskomenomhentehelpen.Vaakgingikmet

henmeeopdoktersbezoekenikkooktezelfsinhunkeuken(voorsom-

migecliëntendoeikdatzelfsnogsteeds).ikhoudvandatpersoonlijke

contact,maarikkonmezelfhelaasnietineenheleboelhayliesopsplit-

sen.

ikkonnietoveraltegelijkzijnendemensendiepersemetmewil-

denwerken,kondenmenietaltijdbereiken.ikzagindatikeenmanier

moestvindenomervoorhentezijn,ookalwasdatfysiekonmogelijk.

ikzoueensysteemmoetenopstellenvoorsnel,efficiëntenpermanent

gewichtsverliesdatikwereldkundigzoukunnenmaken.dusnamik

deconceptenentechniekendieikbijmijncliëntengebruikteenver-

werktezesamentotditboek,zodatiedereen,overalterwereld,hetdi-

eetzoukunnenvolgenenzodathetzouwerken.snel.ingrijpend.

eriséénmaar:jemoetdoenwatikjezeg.Vanafnubenikdebaas,

voordekomendevierweken.datmoetjeaccepteren.alsjeechtwilt

afvallen,moetjemijdeleidinggeven.jemoeterhelemaalvoorgaan.

etenkanheelveelvoorjedoen.maardekomendevierwekenmoet

je eten een heel andere plaats geven in je leven dan het tot nu waar-

schijnlijkhad.jevoedingzalervanafnuandersuitgaanzien.etenis
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jeinstrument,nietjehobby.enalhelemaalnietjevijand.Voedingisje

dienaarenjijbentdemeester.jegaatjevoedingheelhardlatenwerken

voorjou.in28dagenzuljeeengrondigverschilervaren.

ik heb meer dan eens gehoord dat ik nogal intens kan zijn. bazig

zelfs.maarikdoeditnietvoormijnplezier.ikbennietzoiemanddie

jeaanmoedigtomjelevenaandehandvanvagerichtlijnenovereen

andereboegtegooien.iklaatjeprecies zien hoe het moet. ditiseenactie-

boek,geentheorieboek.Gelukkigishetnietmoeilijk.hetplanvoedt

je,zowellichamelijkalsemotioneel.hetgeeftjeenergie,jekrijgtcom-

plimentjesen,wathetbelangrijksteis:jeverandertjegezondheid.

ik ben nogal vasthoudend wat het plan betreft, maar achter mijn

strengeaanpakzitliefde.ikgeefomjou.ikgeefomjelevenenikgeef

omjegezondheid.ikbeneromjetehelpen.Wanneerjekiestvoorhet

metabolismedieet,hoefjegeencalorieën,vettenofietsanderstetellen.

jewiltgewichtkwijtraken,nietdeheletijdrekenen,toch?hetenige

watjemoetdoen,iseten–dejuistevoeding,overheerlijke,echtevoe-

dingsmiddelen–opeenspecifiekemanierenprecieszoalsikhetjezeg.

Geefmevierwekenenikzetjemetabolismeinvuurenvlam.

ikhebhetookmeeGemaakt,ikWeetWathetis

mochtjejenogafvragenwaaromjenupreciesmijnsysteemzoumoe-

ten volgen: ik begrijp het. ik weet wat het is om met overgewicht te

worstelenenmoe,gefrustreerdencynischtezijn,klaaromdehand-

doekinderingtegooien.ikhebhetzelfmeegemaakt.ikweetookhoe

het isommet jeemoties teworstelenenzewegteeten. ikweetwat

hetisomeenscheidingdoortemakenenjekinderenalleentemoeten

opvoeden.ikweetwathetisomtemoetenafvallenterwijljeonderex-

tremedrukstaat;omziekenverwardtezijn,omjemoederzielalleen

tevoelen.

maarikweetookhoehetvoeltalshetbetergaat,alsjevermagert,

alsjehoopkrijgt,geneestendejuistewegvindt.ikhebdiewegook

afgelegd.enikhebervangeleerd.ikverzamelvoortdurendinformatie

enwanneermijncliëntenwillenwetenwaarom, wilikóókwetenwaar-
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om. jarenlang heb ik boeken over endocrinologie gelezen, medische

seminars bijgewoond, bijgeleerd over hormonen en immunologie,

voedingsallergieënenkruidengeneeskunde.Vraagjemewelkwaterje

moetdrinken,danvolgikeenseminaroverwaterzodatikhetjuiste

antwoord kan geven. inmiddels heb ik een uitgebreid netwerk van

specialistenopgebouwddiemijsteunen,mensenvanhetbrighamand

Women’s hospital, de Cleveland Clinic, de holtdorf Clinic, het Chil-

dren’shospital,demayoClinicenzelfsziekenhuizeninduitslanden

mexico.ikzegjenietalleenmaarwatikdoe,ikkandatwetenschap-

pelijkonderbouwen.allemaalomjoutehelpen. 
eenvanmijnbestevriendenvroegmewaaromikzoverbuitenmijn

eigenvakgebiedging.lachendzeiikdatikeenroepinghadgevonden

waarin ikmijnneurotischeobsessievoorhet ‘waarom’helemaalkon

latengaan.maareigenlijkdoeikhetvoorjou.ikvindjouwresultaten

belangrijk,daarkomtheteigenlijkopneer.ikbenerdagennachtmee

bezig.ikvolgmijncliëntengepassioneerdenikzorgervoordatzijde

veranderingookzelfzien.ikwildatalmijncliënten,ookjij,gelukkig

engezondzijn.

dus…ikhebditboekvoorjougeschreven.mijnlezerszijnookmijn

cliëntenenwatikbovenalwil,isjouhelpeneenechte,betekenisvolle

veranderinginjelevendoortevoeren.ditboekmoetjehelpenbijhet

bestuderenvanjeeigenmetabolisme.ikwildatjebegrijptwatdege-

volgenvoorjegezondheidzijnvanalleswatjedoet,wanneerjeweer

evenwichtbrengtinjelichaamschemieenjeinterneverbrandingsratio

opdrijft.etendoetheelveelinjelichaam.erisvoedingdiespierenop-

bouwt;erisvoedingdiezorgtvooropslagvanvetofeenhogerebloed-

suikerspiegel.erisookvoedingdiezorgtvoorsnelleenergie.hetmeta-

bolismedieetmanipuleertenverbetertjemetabolismemetspecifiek,

functioneelvoedseldatgecombineerdwordtinverschillendefasenom

zoheelprecieze,fysiologischeveranderingeninjelichaamtebereiken.

tijdenselkefasevanhetmetabolismedieetzuljemerkendatjedeze

veranderingeninjelichaamechtvoelt.aanheteindevanelkefasebe-

grijpjeopeenheeltastbaremanierhoejelichaamreageertopvoedsel

enhoejejemetabolismekuntvoedeninplaatsvandoodtegooienmet

eten.
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ditiseendieetvanplezier,nietvanontkenning.ikstuurjeineen

nieuwerichting,ikzalervoorzorgendatjeopgebrandemetabolisme

nieuweenergiekrijgt.jezultweervanetenhouden.Wegmetdeangst

ofdeontkenningendeminiportiesopkleinebordjes.methetmeta-

bolismedieet zijn de onaangename bijwerkingen van diëten overbo-

dig.hongerisniettoegestaan!jeschudtjemetabolismewakkeropde

juistemanier,jewerktaaneenbetereverhoudingtussenspiermassaen

vet,maardatdoejeterwijljegenietvaneenbeteregezondheidenmeer

energie.jewerktaaneenliefdesrelatiemetvoeding.

datishetmetabolismedieet.

blijfbijmijengenietvanhetleven,vaneten,vaneennieuwlichaam.

hetwordteenopwindendereisvoorjouenvoormij.Volgderegelsen

voeldevlamvanjemetabolismesteedssterkeroplaaien.jebentnietde

eerste.beroemdhedenvertrouwenophetdieet.atletenenrocksterren

gevenmijhunvertrouwen.ookmensenmetchronischeziektenvol-

genhetdieet.maarzekerzobelangrijkisdatookdoktersmijvertrou-

wen.dusookjijkuntmijvertrouwen…

Welkom in mijn kantoor! Ga zitten, ik ben nu jouw voedingsdes-

kundigeendekomendevierwekenzaliksteedsmindervanjezien.
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h o o f d s t U k  1

hoe heeft het zover  
kunnen komen? 

Wevragenmeervanonslichaamdanooittevorenindehelegeschie-

denis van de beschaving. We eisen van ons lichaam dat het leeft op

slechterevoedingdanooit,metdankaanchemischeadditieven,con-

serveermiddelenenbewerkingvanhetvoedsel.Westoppenonszelfvol

suikerenkunstmatigezoetstoffen,melkproductenvolhormonenen

voedingsmiddelenalstarwe,maisensojadiezogenetischgemanipu-

leerdzijndatikmeafvraaghoewezenogkunnenverteren.Weleven

ineenwereldwaardeaardeuitgeputendeluchtvervuildis,waarhet

watervolchemicaliënzit.deplasticbekertjesendoosjeswaaruitwe

drinkeneneten,latennogmeerchemicaliënoponsetenendrinken

achter.enbovendiengaanwegebuktonderstress,dieonssomsboven

hethoofdgroeit.

Geenwonderdusdatjejenietzolekkervoelt.jebentvoortdurend

moe,jebentvaakziekofjebenteenbeetjeaangekomen–ofeenbeetje

veel.elkedagzieikcliëntendiedringendhunlevenswijzemoetenver-

anderen.sommigezijnziek;anderezijnnognietziek,maarzittendaar

nietvervanaf.allemaalmoetenzeafvallenomhunlichaambeterte

latenfunctioneren.endatmoetenzenu doen.hetisvijfvoortwaalf.

Zeverspillenkostbaretijd–tijdwaarinzezichlevendigengezond,vol

energie,sterkzoudenmoetenvoelen…Netalsjij.

jewiltjegeenzorgenmeerhoeventemakenoveretenenvetendat

getal’sochtendsopdeweegschaal.misschienbenjeinhetverledenwel

afgevallen–20,30,40kiloofmeer–maarhaastongemerktkomjeweer

aanenjeraaktinpaniek.misschienbenjewel‘dieetmoe’enhoopje

nu,misschientegenbeterwetenin,datereenmanierbestaatwaarbij

jeweermageten.

ikvindhetontzettendjammerdatniemandooitechtheeftuitgelegd

hoe je lichaam omgaat met voedsel en waarom je lichaamschemie de
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schuldigeis,nietjij.ikvindhetjammerdatjedoorstressineenvici-

euzecirkelbentbelandengeenuitwegmeerziet.datjeboosbentof

neerslachtig en je misschien zorgen maakt over je gezondheid en je

lichaamsvormen. ik zal je een andere manier laten zien. je voedings-

patroon en je levensstijl moeten energie en sterkte creëren, geen ver-

moeidheid,zwaarlijvigheid,ziekte,wanhoop,afkeervanjezelf.studies

hebben aangetoond dat een vertraagd metabolisme niet gemakkelijk

meerterugkeertnaareennormaletoestand,zelfsals jeweernormaal

eet.Wanneerjejezelfuithongert,pastjelichaamzichaanhetlagereaan-

talcalorieënaandoorhetmetabolismetevertragen.Zodrajestoptmet

diëten,zaljelichaamoverdrevenveelgaanaankomen.hetprobeertzich

simpelwegvoortebereidenopeennieuweperiodevanhongersnood.

in perioden van grote stress produceert je lichaam hormonen die

hetsignaalgevendatervetmoetwordenopgeslagenenspierweefsel

verbrand.Wanneerjelichaambelastwordtdoorchemicaliën,pestici-

denenvervuilendestoffen,maakthetnieuwevetcellenaanomdeze

toxischestoffeninopteslaan,zodatjenietziekwordtdoorvergifti-

ging.als jevoedingeetzondervoedingswaardeenmetkunstmatige

kleur-, smaak- en zoetstoffen, dan doet het lichaam er alles aan om

dezevreemdesubstantiesteoverlevendoorhetmetabolismetevertra-

genendeschadeaanhetlichaamtebeperken.indewereldvanvan-

daaglopenweeengrootrisicoopeentraagmetabolisme.

maardatgaanwenuveranderen.hetistijdomschuldgevoel,spijt

enafkeervanjezelfachterjetelatenenvooruittekijkennaardetoe-

komst.ditisdeveranderingdiejelichaamnodigheeftvooreennieu-

were,gezonderejij.denieuwejijzietetenalseenmiddelomschade

teherstellenenweergezondteworden.denieuwejijeetgraagfruit

engranenenproteïnenengezondevetten.denieuwejijweethoehet

lichaamreageertopspecifiekevoedingsmiddelenenstrategischeten

enbeschiktoverallemiddelenomgewichtkwijtteraken.Voorgoed.

Wijgaanopzoeknaardienieuwejijendiezoektochtbegintnu.het

kostinspanning,maarhetistedoen.ikzaljenietvragenomjeooit

nog uittehongeren,wantdatisjuistdeoorzaakvandezepuinhoop.

hetisafgelopenmetdeoudemanier.detijddatvoedseljevijandwas,

is voorbij. de toekomst begint nu, en vanaf nu is eten een medicijn.
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ookalweegjemaareenkiloofvijfteveel,ditmedicijnhebjenodig.je

moetlerenomjestressvanjeaf te schudden,vetcellenkwijt te rakenenje

metabolismeteontketenen.

Wieeentelevisieofeenautogaatrepareren,moetwetenhoediein

elkaarzit.datzoujeookmoetenwetenvandatongelofelijkebiologi-

schehoogstandje,jelichaam.latenweeersteenskijkenwatjemeta-

bolismepreciesisenwathetdoet.Vervolgensontkrachtenweeenpaar

verkeerdeopvattingenoveretenenvermagerendiejeinhetverleden

misschienhebbenbelemmerd.

Watishetmetabolisme?

ditboekgaatoverhetherstelvanjemetabolisme,maarwatisdatme-

tabolisme nu precies? metabolisme of stofwisseling is een proces, niet

ietstastbaars.hetmetabolischprocesbestaatuiteenaantalchemische

reactiesdiezichindecellenvanallelevendeorganismenvoordoenom

zeinleventehouden:hetveranderenofomzettenvanvoedselinofwel

energieenbrandstof,ofwelsubstantie (spieren,vet,bloed,botten). je

metabolismeisaltijdbezigmetverbranden,opslaanofopbouwen.

jehebteenmetabolisme,wantjeleeft.enomteleven–teademen,

tebewegen,tedenkenentereageren–hebjeenergienodigendeenige

manieromaandieenergietekomen, isvoedselconsumerenenme-

taboliseren, ofwel omzetten. bijzonder! We hebben brandstof nodig

enwehebbensubstantienodig.eengezond,functioneelmetabolisme

stelt ons in staat exact de juiste hoeveelheid energie beschikbaar te

hebben, voldoende reserve-energie klaar voor gebruik op te slaan en

eensterkeenstabielebotstructuuroptebouwen,jelichaam.

jeiNNeRlijkeVUUR

Voorweaanhetmetabolismedieetbeginnen,staanweevenstilbijde

vraagwaaromjemetabolismevertraagdisenwaaromhetzomoeilijk

isomgewichtkwijtteraken.
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jeweetaldatjemetabolismedemanieriswaaropjelichaamomgaat

metdeenergiediehetkrijgtdoorteeten.hetmetabolismestuurtdie

energieverschillenderichtingenop,af hankelijkvanwatjeeetenwat

jedoet.hetmooievanjemetabolismeisdatjehetkuntmanipuleren,

omdathoejeeetenbeweegtenleeft,effectheeftopwelkdeelvanje

etenopgeslagenwordtalsvet,hoeveelergebruiktwordtalsenergie,en

wateropzijgezetwordtvoordebouwvanjebotstructuur.
datalles leerdeiktijdensmijnstudiedierwetenschappen.dedieren-

industriegebruiktdezewetenschappelijkekennisoverenergie,opslag

enstructuuromveetefokkenmetoptimaleeigenschappen,uiteraard

gedrevendoordemiljoenenwinstendiedaarbijgemaaktworden.

maar het metabolisme kan je ook in de problemen helpen, door-

datjehetonbedoeldmanipuleertinderichtingvaneenlichaamdat

jeniet wilt. diëten,voedselzondervoedingsstoffen,teveelstress…dit

alles vertraagt je metabolisme, terwijl het juist versneld zou moeten

worden.Wanneerjeaankomt,jeslechtvoelt,aaneenchronischeziekte

lijdt,zijndatuitingenvanhetoverlevingsmechanismedatjelichaam

ingangzetalsreactieopjehandelingenofdeomgeving.eenbeetjezo-

alskikkersineenvervuildmoerasdieeenderdepootkrijgen.jebillen

ofjebuikkunnenuitpuilenvanwegejeomgeving,hetemotioneleen

hetbiochemischeecosysteemwaarinzezichbevinden.

snelmetabolisme:feit

jemetabolismeweerspiegeltwatjedoetdoorjelichaamzoop

tebouwendathetdeomstandighedenwaarinhetzichbevindt,

kandoorstaan.

deGeheimeNVaNt3eNRt3

eenvanderedenenwaaromjemetabolismebijextreemdiëtenstilvalt,

isdatzo’ndieetvoorjelichaamaanvoeltalseenhongersnood.endat

belastdebijnieren,dieophunbeurteenreekschemischereactiesin
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je lichaamingangzettendiedenormaleaanmaakbelemmerenvan

schildklierhormonendiezorgenvoordevetverbranding(t3),zodater

meeraangemaaktkanwordenvaneenanderschildklierhormoondat

vetopslaat (reverset3ofrt3).dit isnatuurlijkwatkortdoordebocht,

maarinfeiteblokkeertrt3(hethormoondatvetopslaat)dehormoon-

receptoreninjehelelichaam,vooralterhoogtevandebuik,debillen

endedijen,alseenkeeperdiezijndoelbeschermttegendeballen.het

vetverbrandingshormoon t3kan er niet langs om brandstof van het

vettemakenenhetteverbranden.

maarrt3isweleennoodzakelijkhormoon.Zonderrt3zoudenwe

allemaalomdetweeurenietsmoeteneten,anderszoudenwesterven.

dithormoonzegtalshetwaretegenjelichaamdathetdie500calo-

rieënvanhetontbijtofdelunchniettesnelmoetverbranden.hetzegt

tegenjelichaam:‘letop,misschienisditwelalleswatjederestvande

dagkrijgt’of‘Verbrandnietdiehelelunchmeteen,misschienkrijgje

niksmeertotdevolgendeochtend.’ofsteljeiemandvoordiedehele

maandmoetoverlevenopvierkopjesrijstentweekopjesbonen.hij

zouerzekervoorzorgendathijmetdiehoeveelheiddehelemaandkan

overlevenennietallesmeteendeeerstedagopeten.datiswatrt3‘ziet’

alsjijonderdrukkomttestaanennietgenoegeet:vierkopjesrijsten

tweekopjesbonenvoordehelemaand.

Wanneer je lichaam te veel rt3aanmaakt, gaat het vet opslaan in

plaatsvanverbranden,zelfsalsjealgenoegvethebt.ikzeihetal,rt3is

dekeepervoordet3-receptorendiehetdoelvormen.dekeeperhoudt

det3-baltegen.maarjehersenendetectereneenteveelaanschildklier-

hormonen, ongeacht van welke soort, en vertragen de aanmaak van

schildklierhormonen door je hele lichaam. je metabolisme vertraagt

ookenjijgaatalleswatjeeetopslaanalsvet,zelfsgezondevoeding.
deenigemanieromditprocesomtekeren,isjemetabolismeopnieuw

optestarten.debestemanieromdattedoen,isdooroudeenfoutieve

overtuigingenovervoedseldiejeletterlijkbelasten,overboordtegooien.
maareersthelpenweeenpaarbelemmerendemetabolismemythen

dewerelduit.inhetvolgendehoofdstukbesprekenwedevijfbelangrijk-

stespelersophetvermageringsveldendieschakelenwedaninhetme-

tabolismedieetin.enhetlekkerstebewarenwevoorhetlaatste…eten!
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metabolismemythe1:‘alsikmiNdeRkoNeteN,ZoU
ikWelVeRmaGeReN…’

eenvandegrootstemisvattingendieikvanmijncliëntenhoor,isdat

alszemaarminderzoudeneten,zeeindelijkgewichtzoudenkwijtra-

ken.maarinwerkelijkheidishetnetomgekeerd.tallozecliëntenmet

overgewicht zeggen dat ze echt niet meer dan 1200of 1400calorieën

perdagbinnenkrijgen.Vaakdoenzeookvijftotzevenkeerperweek

aanlichaamsbeweging.entochvallenzenietaf.Zezeggendingenals

‘echt,ditisalleswatikeet!’en‘Geloofme,hetisechtwaar!’alsofikhen

naar het schoolhoofd stuur omdat ze hun voedingsdagboek vervalst

zoudenhebben.

ikgeloofhenwel.Waarom?omdatminderetendetoestandnoger-

germaakt!Wanneerjemetabolismetetraagis,slajezelfseenblaadje

slaopalsvetenzuljezeerzekergeenvetverbranden.laatstlegdeik

eencliëntuitdatzelfsdekoolhydratenindemooiebiologischegroen-

tendiezealtijdat,gebruiktwerdenomvetopteslaandoordemanier

waarophaarhormoonhuishoudingreageerde.oké,dat isschokkend

ennatuurlijkvindjehetoneerlijk,maarditgebeurtzelfsmethetge-

zondstevoedselalsjemetabolismehersteldmoetworden.

deze cliënt vond dat ze goed bezig was door zo veel mogelijk sla

te eten, maar ze was na jaren streng diëten (met dieetproducten, ex-

tremestress,onregelmatigeteneneennaarmijnideetezwaaroefen-

programma) zo bestand geworden tegen koolhydraten, dat zelfs het

kleinstebeetjedathaarlichaambinnenkwam–ookdatblaadjesla–

omgezetwerdinsuikersenopgeslagenalsvet,terwijlzeeigenlijkge-

metaboliseerdhaddenmoetenworden.jammer!

ikhebookcliëntendiehetontbijtoverslaan,pasetennatweeuur’s

middagsendan4500calorieënverorberentotzenaarbedgaan.hun

lichaamisuitgehongerdwanneerhetetenstijdis.endanetenzeveel

omdathunlichaaminpaniekraaktenzenietkunnenstoppen.hun

lichaamisboosophenomdathetzolangniethetnodigevoedselheeft

gekregen;metslechts4500calorieënkomenzenoggoedweg.Waarom

reageerthunlichaamzobruuskopagressiefeten?alsjetotlunchtijd

nieteet,vraagjejelichaamomwakkerteworden,optestaan,tedou-
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chen,aantekleden,natedenken,terijden,deheledagtewerkenen

somszelfs tesporten–endatallemaalzonderbrandstof.hoezoon-

eerlijk?

Watzouernogmeergebeurenalsjejelichaamgeenbrandstofuit

voedinggeeft,denkje?hoekomthetdatjenietgewoondoodneervalt

alsjenieteet?datkomtdoordatjelichaamzijnvoedseltochwelvindt

–injespierweefsel.hetisbewezendateenuitgehongerdlichaameerst

despierenaanspreektomerbrandstofuittehalen,enniethetvet.als

je je lichaamdusgeenetengeeft,eethet jespierenopomdathetop

zoekisnaardebroodnodigeoverlevingsbrandstof.datisheelnaaren

buitengewoonzorgwekkendalsjeweethoebelangrijkspierenzijnom

vetteverbranden,jelichaamstructureelfittehoudenendeheledag

doorgemakkelijkenenergiektekunnenbewegen.

snelmetabolisme:feit

jezelfuithongereniseenrampvoorjespieren.jekentdatwel:je

hebthonger,maarjeeetniet.opzekerogenblikisjehongerge-

voelverdwenen.maarnietomdatjenieteet.jehebt gegeten.je

lichaamheeftzijneigenweefselaangesproken.

hetzoumooizijnals je lichaamjevetzouoppeuzelenop

deplaatsenwaarjehetlieverkwijtbent.maarjammergenoeg

werkthetnietzo.Neen,hetlichaamrichtzicheerstopdespie-

ren.omdatvetopgeslagenwordtvoornoodgevallen,kiestjeli-

chaamvoorhapjesvanjeeigenspierweefsel.

jawel,spierenzijnvervangbaar.jelichaamdoetgewoonwat

nodigisomjeinleventehouden,maarhetresultaatkande-

sastreuszijnvooriemanddievetwilkwijtrakenenspierenwil

opbouwen.Zouechtetennietbeterzijn?

is een maaltijd overslaan dat allemaal waard? en wil je echt je leven

langbangblijvenvooreenblaadjesla,ofergernog:levenopeenblaadje

sla?
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metabolismemythe2:‘alsikheteChtlekkeRViNd,is
hetVastNietGoedVooRme…ofVooRmijNfiGUUR’

Vanoudsherstaatdiëtengelijkaanonthouding.metkleinereporties,

eenverbodopbepaaldesoortenvoedsel,mindervaaketenofopandere

tijdstippen.demeestevanmijnzwaarlijvigecliëntendiehetslachtof-

ferzijnvanextreemdiëtenhebbennooitvanetengenoten.Zekiezen

voorsmakeloosvoedselenherhalensteedsweerdezelfdesaaiemaal-

tijden; vaak ontbreken daarin (bij de zogenaamde ‘dieetvoeding’) de

voedingsstoffen die de aanmaak van feelgoodhormonen stimuleren,

diejelichaamtevredenenvitaalhouden.Zezijnhongerig,verveelden

depressief.diëtenkaneeneenzameervaringzijn.

erisgewoonnietsaanomtelevenzonderoverheerlijketen.opdie

manieretenisbeperkend,saai…enallesbehalveefficiënt,omdatjena-

tuurlijkevoelsprietenhelemaalindewarzijngeraakt.ookdatdoethet

metabolismedieet:hetmoedigtjeaanaljezintuigenopeenpositieve

maniertegebruiken,hethelptjeomjemetabolismeweertestimule-

ren,omsociaaltezijneneennieuwegemeenschaptevormenrondje

nieuwemaniervaneten.Plezier isheelkrachtigenstimuleertdeaf-

scheidingvanendorfine,verminderthetstresshormoon,verhoogthet

metabolisme–enhethelptvetteverbranden!

Plezier:eennatuurlijkeopkikkervoorjemetabolisme

stresszeteenremopjemetabolisme.hetsysteemzieteennood-

situatieengaatovernaardevetopslagmodus.stresskanook je

cortisolniveau verhogen en het effect van schildklierhormonen

op het metabolisme tenietdoen. Plezier doet het omgekeerde.

Wanneer jegenietvanwat jeeet,werk jesamenmetdenatuur

omdezaakteversnellen.extrabonus:jehoeftnietteveelteeten.

Plezierstimuleerthetmetabolisme,hetprikkeltdebijnieren

om endorfine aan te maken. endorfine is de feelgood-bood-

schappervoordehersenen.hetstimuleerthetbreinomseroto-
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nineaantemaken,eenhersenhormoondatjehumeuropvijzelt,

en op zijn beurt je schildklieren ertoe aanzet het vetverbran-

dingshormoonaantemaken.inderdaad,eenkettingreactie.

Plezierzeteenwonderbaarlijkereeksgebeurtenisseningang,

die de leptinespiegel verlaagt. leptine is het hormoon dat je

hongerigmaakt.Naseksisjeleptinespiegelhetlaagst.Genieten

vanetenkanprecieshetzelfdeeffecthebben.Wanneerjegeniet

vanwatjeeet,genietjetweekeer:jebentvoldaanénvol.

ookwanneerjejeafkeervanjezelfenjeschuldgevoelopzij-

schuiftengaatgenietenvanjeeten,gebeurterietskrachtigs:je

gaatbetervoorjezelfzorgen.hetplezier,delol,deopwinding

overjeetenvertaaltzichinplezierenlolenopwindingoverwel-

kekeuzesjemaakt,zowelvooretenalsjeleveninhetalgemeen.

Van een cliënt kreeg ik deze sms: ‘Plezierig en opwindend

nachtjegehad!hoopdatmijnschildkliernudieoverheerlijke

tiramisuzalverbranden.lol,stuurjemijngewichtmorgen.’

hetlijktmijeenmarteling,overlevenopgepocheerdekipfiletenge-

stoomdegroentenendantochnogaankomen.alsikdantochtenon-

der moet gaan, dan met een stuk cheesecake in de ene hand en een

ijsjeindeandere!enja,jemagtaartenijseten–als jejemetabolisme

opstooktomsneltegaanverbranden.

alsjenietgenoegeet,geeftjelichaamvoorrangaanhetopslaanvan

vetenmaakthetmeervetaan,ongeachtwatjeeet.daartoewordenspe-

ciale hormonen voor noodgevallen zoals hongersnood afgescheiden,

diedevetverbranderstegenhouden(daarhebjediert3weer).alsjeop

dejuistemaniervoedseleetdatrijkisaanvoedingsstoffen,ontspantje

lichaam,voelthetdatdenoodtoestandvoorbijisengaathetvetweer

alsbrandstofgebruiken–ookdiecheesecake.

jehebtdustweemogelijkheden.ofjeblijftlevenslangopdieet,met

een schamele 1200calorieën per dag en een levenslang barbecuever-

bod. Wantéénkeervanjedieetafwijkenenjebentterugbijaf.bam,je

bentweerdik,gewoonzomaarineens.ikhebhetalzovaakgezien;de
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meestevanmijncliëntenmetovergewichtzijnalmeerdaneensheel

veelafgevallen.ofjehersteltjemetabolismeenkiestvoordesnelleme-

tabolismelevensstijl.

Profielvaneeneeuwigediëter

eenvanmijncliëntenisemery,eendoorgewinterdedieetster.

deze onderwijzeres woog zo’n 13kilo te veel toen ze voor het

eerstbijmekwam.

emery had alle diëten al geprobeerd – Weight Watchers,

jennyCraig,hetlindoradietenzovoort.Zewisterallesvan,ze

kendealletrucjes.maartochhaddendieernaaldiejarenvoor

gezorgddatzenietmeerafviel.Zevolgdeeendieetzonderkool-

hydraten,maardatdeedzezostriktdatzeergeenpleziermeer

aan beleefde. erger nog, ze had haar metabolisme zover ge-

drevendatzegewoonnietmeerkónvermageren.Zeatgekookte

kipfilet en gestoomde broccoli, goed voor zo’n 1200calorieën

perdag.Zeatnooit tussendoortjes.tochwoogzeduidelijkte

veelenhetgetalopdeweegschaalbleefonwrikbaarstaan.

ikverteldehaardatzehetvierwekenprogrammamoestvol-

gen.Zezouvijfkeerperdagmoetenetenopdedoormijbepaal-

detijdstippenenindevolgordedieikhaaroplegde.
toenemerydemaaltijdkaartbekeekdieikvoorhaarhadop-

gesteld,schrokzezicheenongeluk.‘alsikditallemaaleet,komik

invierweken9kiloaan!’zeize.‘ditkanikechtnietallemaaleten.’

maarikbeloofdehaardatik,alsze9kilozouaankomen,bij

haarthuiszoukomenkokenenhaarlunchzoubereiden.ikzou

haarkoelkastpersoonlijkelkedagkomenvolstoppen.Zegingak-

koord.inbeidegevallenzouzijdewinnaarzijn.emeryisnubijna

12kilolichterenzekanhetnogsteedsnietgeloven.toenikhaar

delaatstekeerzag,zeize:‘hetiszobizar,ikbegrijpernietsvan.’

ikwel.Zeliethaaretenvóórhaarwerkeninplaatsvantegen

haar.
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metanderewoorden,hongerlijden(diëten)isslechteneten is goed. eten,

weetjenog?Gezondetenzonderjeschuldigtevoelen?klinktdatvaag

bekend?ditishetallerbelangrijkstedatjemoetonthouden.Zegme

nuna:Eten Is Goed. 
Eten. Is. Goed.

metabolismemythe3:‘afValleNisGeWooNmiNdeR
CaloRieëNeRiNeNmeeReRUit’

alsjeeendiëterbentmetjarenlangeuithongerervaring,benjevastnog

aanhetbijkomenvanmijnuitspraakEten Is Goed…maardatisnogniet

alles.

Calorieënbestaanniet.

meestalkrijgikdantehoren:‘hoekunjealsvoedingsdeskundige

nunietgelovenincalorieën?’

Waarschijnlijkzitikalzolanginditvakgebiedomdatikniet geloof

indatouderekensommetje.alsmijncliëntenhorendatiknietinca-

lorieëngeloof,reagerenzevolongeloof,maaralsneltrekikhenover

destreep.Zodrazeinziendatcalorieënnietdeoorzaakzijnvanhun

probleem,daternikstetellenvaltomdatcalorieënnietbestaan,ishet

alsofikzevrijlaatnajarenindegevangenis.Welkechronischediëter

zouernunietineenwereldwillenlevenwaarincalorieënnietbestaan?

Nou…jij leeft al indiewereld.misschiendenkjedatikgekben,of je

wordtboosals ikditzeg (jezounietdeeerstezijn),maarhet isecht

waar.telt1kipfiletof1brownieof1portietonijnsaladeperdefinitie

200calorieën?Wateenonzin…ikzouookkunnenzeggendateenbo-

dybuilderenmijnomavan92evenveelenergiegebruikenomeenhal-

tervan20kilooptetillen,want20kiloisaltijd20kilo.

Natuurlijkniet!datslaatnergensop.Netalshetideedateenkopjein

oliegepoftepopcorn55calorieënteltoftweepizzapunten420calorieën.

hetiseenenormemisvattingdatafvallengewooneenkwestieisvan

niet meer calorieën erin stoppen dan eruit gaan. het klinkt logisch,

maar het klopt gewoon niet. de calorieën-in-calorieën-uittheorie is

een wijdverbreide, misleidende, veel te simpele voorstelling van hoe
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hetlichaammetenergieomgaat.bovendienzieikerookeenkwalijke

marketingopzetinomongezondenschadelijkvoedseltepromoten.

eencalorieindevoedings-endieetindustrieiseigenlijkeenkilo-

calorie(kcal),ofwel1000calorieënzoalsgebruiktindescheikunde.We

zullen calorie gebruiken, omdat dit de meestgebruikte term is. een

(kilo)calorieisnietsandersdandehoeveelheidenergiedienodigisom

de temperatuurvaneen (kilo)gramwatermet1graad Celsius tever-

hogen.de‘calorischewaarde’vanvoedselwordtberekenddoorhettot

asteverbrandenineengeslotenvatdatinwaterligt;devrijkomende

energieverwarmthetwaterendietemperatuurstijgingkunjemeten.

opschooleninmijnpraktijkwildehetideeomcalorieëntetellen

erbijmijnietin.alsofhetombolletjesofmoleculenzougaandiesa-

menvoedselvormen.datisnietzo.eencalorieisgeenvoorwerp.Wat

heefteengeslotenvatmettotasverbrandvoedselmetjouwlichaamte

maken?helemaalniks.

een calorie is gewoon energie. in eten dat niet verbrand (of opge-

geten) is, zit potentiële energie. buiten het lab heeft deze potentiële

energie,die‘calorie’,weinigofnietstemakenmeteenvoedselverbran-

dingsexperiment.indeechtewereldkomencalorieënmiljoenenvari-

abelentegen–aangezieniedereeneenunieklichaameneenhoogst-

persoonlijkebiochemieheeft.eencalorieisvoorjoudusniethetzelfde

alsvooreenander.Veelbelangrijkerdanhetaantal‘calorieën’datjein

theoriealdannietopneemt,ishoejejevoedselverbrandt,ofwel:hoeje

deenergieverdeeltdiejelichaambinnenkomt.

indeechtewereld,ineenechtlichaam,iseencaloriealleenpotentiële

energieenintheoriekunjedikwordenvan1400calorieënperdagof

van2400.intheoriekunjeookafvallenbij1400of2400calorieënper

dag.hethangtallemaalafvanwatjelichaamdoetmetdepotentiële

energiediehetopneemt.Gebruikthetdecalorieënalsbrandstof,dan

zijn ze in no time weg, opgebruikt. als je lichaam ze opslaat als vet,

dan blijven ze plakken op je heupen, billen of buik, tot ze verbruikt

worden.hetideedat200calorieënvoorjougelijkzijnaan200calorieën

voormij,isgewoonbelachelijk.duswaaromzoujeerdanopmoeten

letten?hetismisleidendendeprimerendenikkanerechtboosom

worden.
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hetmenselijklichaamiseencomplexesmeltkroesvanmiljoenen

samenwerkende chemische processen en elk proces heeft een poten-

tiëleinvloedopwatergebeurtmethetvoedseldatjeeetendeenergie

diejegebruikt,enopdeaanmaakofaf braakvanspierweefselenopde

opstapelingofhetverbruikvanvetcellen.

jekunthetzozien.stel, jemoeteenautoverplaatsen.dieauto is

heelzwaar,datzaljenietlukken–maaralsjedecontactsleutelhebt

lukthetwel.ofalsjeeentakelwagenregelt.daniseenautoverplaat-

senkinderspel.hebjegeensleuteloftakelwagenenstaatdeautoopde

handrem,danhebjeeenprobleem,wantdieautoisgewoonnietweg

tekrijgen.

met‘calorieënverbranden’ishetnetzo.stel,jemoet100theoreti-

schecalorieënverbranden.alsjemetabolismenietgoedwerkt,ishet

netalsof jegeensleutelof takelwagenhebt.die100calorieënblijven

waarzezijn,hetisontzettendmoeilijkomzeteverbranden.alsofje

eenautoverderwiltduwendieopdehandremstaat.succesermee!

maaralsjedesleutelwelhebt,is100calorieënverbrandeneenf luit-

jevaneencent.bijeensnelmetabolismeisvoedseldatrijkisaanvoe-

dingsstoffendesleutel.jedraaitdesleutelomenjerijdtweg.daarmee

bedoeliknietdatiemandmeteensnelmetabolismeomdehaverklap

8000calorieënperdagmageten(tenzijdieiemandolympischzwem-

kampioenis).ikbedoeldatjelichaamklaarisvooreencalorierijkedag.

hetisbelangrijkomhetvuurtjevanjemetabolismevoortdurendopte

stoken,voorhetgevalereensmakelijkchocoladeijsjeopjepadkomt.

jeVeRbRaNdiNGsRatio

dewarerichtlijnvoorwatermetjelichaamgebeurtalsjeeet,isniethet

aantalcalorieën,maardeverbrandingsratioofweljemetabolisme.ik

herhaalnogeens:jemetabolismebepaaltwatergebeurtmethetvoed-

seldatjeeet:verbranden,gebruikenomdestructuurvanjelichaamop

tebouwen,opslaaninjeleveralsglycogeenvoorsnellebrandstof,ofin

kleinepakketjesopslaanoverjehelelichaamalsvet(jeweetwel:billen,

dijen,buik).
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er zijn allerlei zaken die je verbrandingsratio beïnvloeden en die

hebbennikstemakenmethetaantalcalorieëninhetetendatjekiest.

heb je een gebroken been en heeft je lichaam energie nodig voor de

genezing?hebjevannachtlekkergeslapen?hebjedelaatstevierda-

geneengoedestoelganggehad?benjeuitgedroogd?benjedelaatste

zevenuuruitjestoelgekomen?aldezefactorenhebbeneeninvloedop

hoejecalorieëngebruikt.ookrelevantishetaantalvoedingsstoffenen

hettypevoedselenwanneerenhoejedatopeet;ookrelevantzijnhet

stressniveau,deactiviteitenendelichaamssamenstellingofdespier-

vetratio.ditkunjeonmogelijkineencijfervatten.

snelmetabolisme:feit

loze calorieën zijn loze beloften. Ze doen niks voor je meta-

bolisme.maarcalorieënvolvoedingsstoffenlatenhetweerop

stoomkomen.maakjenietdrukovercalorieën–stalievereven

stilbijdevoedingdiejekiest.

metabolismemythe4:‘desseRtsZijNdikmakeRs’

ach, die arme, overheerlijke chocolade. dat lekkere ijsje, die verjaar-

dagstaart of die chocoladekoekjes. Geef ze toch niet de schuld van

je stilgevallen metabolisme. desserts moet je vieren! heb je een snel

metabolisme,dankun je jezonderschuldgevoelafentoeeens laten

gaan.Wieechtereentraagmetabolismeheeft,merktdattoetjesblijven

plakken,netalsalleswatweeten.Voegdaarwatschuldgevoelbijen

jestressniveauschietdehoogte in,waardoorernogmeerhormonen

vrijkomendievetopslaanendesituatienogergermaken.ikzeggraag

tegenmijncliëntendatjevaneenportieschuldgevoelnetzodikwordt

alsvaneenportie spareribs.als jeechteendessertwilt,eetdatdan

bewust,genietervanen,watnogbelangrijkeris,zonderstress.alsjedat

nietkunt,doehetdanniet.hetishetnietwaard.
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metabolismeWaaRheid1:‘omteVeRmaGeReNmoet
jeVRedeslUiteNmeteteN’

ookditisietsbelangrijksomovernatedenken,zelfsvoorjemethet

planbegint:alsjejemetabolismewiltherstellenendekettingreactie

vanmetabolismevertragendebiochemischereacties,veroorzaaktdoor

stress en chronisch diëten, wilt omkeren, moet je een fundamentele

veranderingdoorvoeren:jemoetweergaanhoudenvaneten.jemeta-

bolismewildit,hetheefthetnodig.jelichaamiservoorgemaakt.even

eenopfrislesjeoverhoejelichaamnormaalreageertopeten.

telkenswanneer jevoedsel inneemt,komtereenreeksbiochemi-

schereactiesopgang.jelichaamleertwatdezebiochemischereacties

zijn.Wanneerjeetenruikt,voeltofalleenmaarziet,reageertjelichaam

opeenspecifieke,aangeleerdemanier,zelfsalvoor jebegintteeten.

maar chronische diëters proberen zichzelf los te maken van eten. Ze

hebbenzo’nnegatieverelatieontwikkeldmetetendatzenietmeerwe-

tenhoeeengezonderelatiemetvoedingeruitziet.iknoemhetgraag

‘deultiemeliefde’.eenrelatiedievurigenstomendkanzijn,pikanten

zacht, klef en zweterig, en barstensvol variatie. eten belichaamt ook

deletterlijkebetekenisvan‘totdedoodonsscheidt’:zondervoedselis

ergeenleven.enzondergezondvoedselishetbeslistonmogelijkom

gezondteleven.

heel wat chronische diëters zien of ruiken of voelen iets heerlijks

enhuneerstegedachteis:Nee! ofSchuldig! datisniethoeonslichaam

normaalzoumoetenreagerenopvoedsel.

stel, je gaat naar een etentje, een feestje dat helemaal rond eten

draait zoals kerstmis, of naar je lievelingsrestaurant. Wat doe je? als

chronischediëterschietjewaarschijnlijkindestress. Help, wat nu? Sla ik 
het voorgerecht over, als iedereen er wel een neemt? Eén drankje dan, maar geen des-
sert. Of drie hapjes van het dessert, maar geen alcohol. Hoe kom ik deze avond door 
zonder koolhydraten? en het ergste: Ik eet gewoon helemaal niks tot vanavond, 
zodat ik dan alles kan eten.

hoe kun je nu een leuke avond hebben als je al vooraf gaat stres-

sen?jezultnietgenietenvanjeavondjeuit–terwijlhetdaartochom

draaitinhetleven–maarbovendienzorgtdestresservoordatjevet
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gaatopslaan.jelichaamschakeltovernaardespaarstandenwanneer

je dan te veel eet bij een etentje, graait je lichaam als een idioot alle

calorieënbijeenomzemeteenopteslaanalsvet.jewasvanplanom

jete‘gedragen’,eenechtediëtertezijn.maardatiswelhetlaatstewat

jemoetdoen,tenzijjevetwiltopslaan…enikhebzo’nvermoedendat

datnietiswatjijwilt!

maarnugaanwehetomkeren.Wanneererietsleuksgeplandstaat,

ishetveelgezondervoorjemetabolismealsjedenkt:Wow, ik ga naar een 
fantastisch feestje! Ik ben gekop Kerstmis. Hoera, we gaan naar mijn lievelingsres-
taurant! envervolgenseetjedeheledaggewoonzoalsaltijd,omjeme-

tabolismebezigtehouden.(hoejedatpreciesdoet,vertelikjelater.)

op de juiste manier eten vóór een groot evenement en er positief

overdenkenhoudtstresshormonenopeenafstand.inplaatsvanGroot 
alarm, sla alle moleculen op als vetzegt je lichaam Hééé! Kom op, werk aan de 
winkel! jemetabolismestaatbriesendensnuivend indestartblokken

omalsjebeslistomjeopjefeestjehelemaaltelatengaan,alleoverdaad

teverbranden.en,nietonbelangrijk,jezultvastenzekerveelmeerge-

nieten,maarnietpersedoorjevolteproppen.jevoeltjeontspannenen

gelukkigerenalsjeeet,doejedatbeheerstenmetgenoegen.eenwin-

winsituatie!(inhoofdstuk10,levenmeteensnelmetabolisme,hebik

hetoverstrategieënvoorspecialegelegenhedeninjedagelijkseleven.)

dit is een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van le-

ven,enjezulthetgeweldigvinden.hersteljemetabolisme,beternog,

herstelhetdoorlekker te eten enjezultnooitmeermoetendenkenaan

calorieënofeenschuldgevoelofspecialegebeurtenissenofietsanders

datmetetentemakenheeft.dekomendevierwekendenkjenergens

meeraan. jegaatervoor.laatditprogrammaje lichaamweerophet

juistespoorzetten.

Profielvaneenwanhopigediëter

eenvanmijncliënten,jack,waseenheelgroteman,die45kilo

teveelwoog.hijwildebeginnenmetmijnprogrammaendat
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tweekeer,verspreidovertweemaanden.hijwasenormgemo-

tiveerd om af te vallen, omdat zijn verzekeringsmaatschappij

geen knieoperatie wilde vergoeden voor hij minstens 20kilo

lichterwas.hijhadhetheeldrukopzijnwerkenstondstijfvan

de stress. ik zei: ‘jack, neem deze kans met beide handen aan

eneetprecieswatikjevoorschrijf.hetplanisheeleenvoudig.

begineraan,kijknietomendoehetgewoon.slajeerdoorheen

enkijkpaswatergebeurtalsjeerbent.’
tweemaandenlaterkeekjackomenwooghij25kilomin-

der.enhijwasrazend.‘dithadeengruwelmoetenzijn.ikzou
hongermoeten lijden.Waaromheb ikditnieteerdergedaan?
Watisergebeurd?’

Vanwegezijnvolgepropteagendaendedringendnoodzake-
lijkeoperatiehadhijgeentijdomvragentestellenbijhetpro-
gramma.hijwasboosomdathijnooiteerderhadgehoorddat
het genezen en heropstarten van zijn metabolisme en vetver-
brandingvanbinnenuitdeoplossingwas.hijwasboosomdat
hij zoveel jaren een negatieve relatie met voeding had gehad.
Voorhijbijmijkwam,hadjackerjarenvangruwelijkediëten
envastenopzitten,maarzijnovergewichtbleef.hijheeft in-
middelszijnstreefgewichtbereikt,zijnknie isgeopereerd,hij
doetaancross-countryenanderesporten.hijisnogsteedseen
beetjegefrustreerdomdatzijnmetabolismealdiejarenzotraag
was,terwijlhetmetabolismedieetdéoplossingwas,diehijal-
leenmaarmoestontdekken.

dezeverhalenhoorikvaakendaarommaaktmijndagelijks

werkmezowelblijalsverdrietig.

laatjeliefdevooretenherleven.laatjeerdoorsteunen,koesterenen

naareennieuwemaniervanetenleiden.
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metabolismeWaaRheid2:‘eteNisietsdatheeft
GeleefdtelaNd,teRZeeofiNdelUCht’

iknoemetenpasetenalshetechtetenis.jeweetwel:appelen,sinaas-

appelen,avocado,kip,zoeteaardappel,varkensvlees,garnalen,aman-

delen,mango’s.Watisgeeneten:chemicaliën,kunstmatigezoetstof-

fen,kleurstoffen,vetblokkers,conserveermiddelen,pesticiden,plastic,

ovenreiniger,onkruidverdelgereninsectenspray.

hebjeweleensopgezochtwelkevandezechemicaliënjevaakinons

‘voedsel’vindt?enwate-nummerzusofzoeigenlijkis?Watkunnen

aluminium,natriumbenzoaat,chinoline,carmoisineentartrazinein

onslichaamdoen?

laatstlasikeenverpakkingenhettweedeingrediëntwasZonne-

geelfCf15985(e110).WatmoetikmeteenZonnegeel:bakken,stoven,

invriezen?ikbeslootdanmaarditingrediëntuitdelunchtelaten.

Veel van deze chemicaliën zijn verfpigment of vlekverwijderaar of

wordengebruiktomzeeschepenenkogelvrijevestentemaken.Zezijn

geenvoedsel!daarommogenzeooknietgeconsumeerdworden.

Gebruikzevoordeinrichtingvanjehuisofomeenschuilkelderte

bouwen,maarstopzenietinjemond!deAmerican Medical Societyheeft

eentermbedachtvoordezeindustriëlechemicaliëndieinvoedselver-

werkt worden of erop te vinden zijn: obesogenen. deze obesogenen

verstorendenormalehormoonbalansenverhinderenhetlipidemeta-

bolisme.dezeobesogenenzijn letterlijkdikmakers! jammergenoeg,

hoeironisch,zittendemeestedieetmaaltijdenvolobesogenen.

eetzeniet.Wiljenunogvragenwaarom,ofbenjenunognietbang

datdezeopstapelingvantoxischestoffenopeendagjedoodkanwor-

den,danhebiknieuwsvoorje.
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snellemetabolismefeit

jeleverbreektchemicaliënafenmetaboliseertvetuitvoedsel,

uitjebillenenuitcholesterol.aanjoudekeushoejeleverzijn

dag doorbrengt: met het af breken van chemicaliën uit je zo-

genaamdevoedsel,ofmethetverbrandenvanvetuitjebillen,

buik,kin,dijen…

Portretvaneenniet-etendediëter

ikleerdedebikennentoenExtra TV eenitemmaaktewaarinik

iemandslichaameenmake-overgaf.debiwaszoamerikaans

alswat–zijwerkteinhetonderwijs,haarmanwaspolitieagent.

Zehaddeneenzorgenkindenleiddeneenbehoorlijkstressvol

leven.endanprobeerdedebiooknogaljarenomaftevallen.Ze

gaf duizenden dollars uit aan dieetprogramma’s, maar omdat

haarmetabolismewasstilgevallen,hongerdezezichzelfuiten

alszeeenkiloafviel,wasdatzoongeveereenmirakel.

ik had medelijden met debi. Zo’n mooie, hartelijke vrouw,

dienietbegreepwaaromzenietgezonderkonleven.Zewashe-

lemaalop.haarhogecholesterolbaardemezorgeneninhaar

familie kwamen hartziekten voor. toen ik haar voor het eerst

zag,hadzegeenf lauwideewatzemoestkokenofetenofwelk

voedselgoedwasvoorhaar.Zeatvetvrijensuikervrijenleefde

opdieetrepenmet100calorieënvolconserveermiddelen!toen

ikhaarmijnreceptenlietzien,zeizedingenals‘maarvanbo-

nenwordjetochdik…ikhebingeenjareneenmangogegeten...

eenlepelamandelpasta,datistoch200calorieën?!’

haarlichaamhadeenzwaretolbetaaldvooraldiejarenmet

dieetproductenvolchemischemiddelendiemoestendoorgaan

voorvoedsel.Zegebruiktemedicatievoorhaarhogecholesterol
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(normaalbreektdelevercholesterolaf,maardiehadhettedruk

metdechemicaliën).Zewasbangvooreenhartaanvalenzewas

doodsbenauwd dat haar kinderen zonder haar verder zouden

moeten.Welkemoederheeftnietstiekemdiezelfdeangst?

ik zette debi op het metabolismedieet en in amper twee

wekenwaarinzeheelwatechtvoedselat,vielzemeerdan6kilo

af.Zezagertienjaarjongeruitenhaarartszettedecholeste-

rolmedicatiestop–endatintweewekentijd!

echt voedsel zit vol voedingsstoffen en vezels. alles in het eten kan

gebruiktwordendoorhetlichaam.erzittengeenchemicaliënindie

uitgefilterdmoetenworden,geenconserveermiddelendiedeopname

vanvoedingsstoffentegenhoudenengeenadditievendiejelichaamals

scheikunde-experimentgebruiken.

ikbeneenvoedingsspecialist.deheledagdoorwordtmegevraagd,

viatelefoonofmail,ofhetgoedisditofdatteeten.eerlijkgezegdant-

woord ik bijna altijd: ja, mits het écht voedsel is. maar als voedings-

specialistzalikjenooitaanmoedigenomietsmetobesogenenteeten.

Wehoudenhetbijhetechtewerkengaanjemetabolismeoplappen.
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h o o f d s t U k  2

de vijf belangrijkste spelers
– en hun enorme belang voor het herstel 

van je metabolisme

een groot deel van mijn opleiding spendeerde ik aan holistische ge-

zondheidszorgenveelvanmijncollega’shebbenhetoverdelinktus-

sengeest,lichaamenhoofd.Zezeggendatjehoofd,lichaamengeest

geïntegreerdmoetenzijn.datkanbestkloppen,intheoriebenikhet

metheneens,maarhoewerktdatnuprecies?

alslandbouwkundige(zobeniknueenmaalopgeleid)hebikmijn

eigen versie gemaakt van dit concept. in plaats van geest-lichaam-

hoofdzegikhormonen-vlees-hersenen.oké,datklinktminder,maar

ikbeneenhardcorewetenschapper.Voormijisditduidelijk.

dehersenen,ofhethoofd,zijnbelangrijkvoorhetwelzijn.hoedenk

jeovervoedsel?hoepakjehetaanomeengezonderelatiemetetenop

tebouwen?Welkekeuzesmaakje,bewust,injelevenoverjegezond-

heid?hoegajeommetstress?inhetvorigehoofdstukbesprakenweal

datjesteviginjeschoenenmoetstaanalsjejeleven,jerelatiemeteten

enjemeningovergezondheidovereenandereboegwiltgooien.

dan komt het vlees. je hebt een sterke structuur nodig om te ge-

dijen–stevigebotten,sterkespieren,zuiverbloedeneensoepelehuid.

jemoeteraanwerkenomjelichaaminoptimalestaattehoudenener

maximaal profijt van te hebben, als je gezond en sterk wilt zijn, om

energiealsbrandstofofbouwstoftegebruikenofopteslaanalsvoor-

raad.ofwel:omtegemoettekomenaandenodenvanjelichaam–de

nodenvanhetvlees.

dehormonentotslothebbenietsgemeenmetdegeest–jezietze

niet, maar ze hebben een enorm effect op alles wat je doet, voelt en

bent. alles in je lichaam wordt gedreven door de hormoonproduc-

tie. hormonen laten je hart kloppen en bepalen of er energie in het

lichaamopgeslagenofvrijgemaaktwordt.eengoedehormoonspiegel
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speelteenbelangrijkerolbijeensnelmetabolisme.

Nog iets wat de hormonen uniek maakt, is hoe ze reageren op de

omgevingofdebuitenwereld.eenvoorbeeld:jeontmoeteenknappe

manofeenmooievrouw,jehartslagversnelt;ofjezieteenengemanof

eenwoedendevrouwendanvoeljejehartinjekeelkloppen.ditzijn

interactiesvandehormonendiejeherseneneenideedoorgeveneneen

psychologischeoflichamelijkereactieveroorzaken.Wewilleneenaan-

talhormonaleinteractiesdiejegewichtenjegezondheidbeïnvloeden

ondercontrolehebbenzodatjelichaamoptimaalgaatwerken.

omjegoedtevoelen,hebjezealledrienodig–hersenen,lichaam

enhormonen–zemoetenperfectinharmoniezijn.

inhetvorigehoofdstukverteldeikaldatjejedenkenmoetveran-

deren.jemoetandersgaandenkenoveretenendiëten.Nubekijken

wedeandereonderdelen:hetlichaamendehormonen.jeweetwatje

denkt,maardaaromweetjenogniethoejeleverwerkt,watjeschild-

klierdoet,ofjehormoneninbalanszijn.maardatzoujewelmoeten

weten.

je kunt je lichaam vergelijken met een huis – een tempel, zeggen

sommigen–enjemoetechtwetenwaterbinnenindiekostbarestruc-

tuurgebeurtenvooral:watjekuntdoenomjegezondheidteverbete-

renenjemetabolismeteversnellen.Webeginnenmetdevijfbelang-

rijkstespelers.

devijfbelangrijkstespelers

1.jelever

2.jebijnieren

3.jeschildklier

4.jehypofyse

5.jelichaamssubstantie:witvet,bruinvetenspieren
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deVijfbelaNGRijkstesPeleRsVaNjeliChaam

tijdomwatdieperintegaanopwaterbinneninjelichaamgebeurt

wanneerjemetabolismevertraagdis.maakjegeenzorgen,ditwordt

geenlesjeanatomie.erzijngenoegdikkeboekenoverdatonderwerp.

tochzuljeinditboekookdingenlezenals‘ditislevervoedsel’of‘We

doenditomdebijnierentestimuleren’of‘denkaanallet3-plekjesdie

geprikkeldrakenalsjediteet’.danmoetjeduswetenwaarikhetover

heb.houdvolterwijlikeenlesjewetenschapgeef.

jemoetbegrijpenwatjelichaamdoet,zodatwesamenkunnenop-

lappenwatnietmeerwerkt.Probeermebijtehoudenenactiefmeete

werkeninditproces,danzuljenadithoofdstukenditboekjelichaam

heelwatbeterbegrijpen.jehebtdanookmeteendeinstrumentenin

handenomhetgezonde,slanke,optimaalfunctionerendelichaamte

makendatdenatuurvoorjouingedachtenhad.

jelever

je lever is van vitaal en essentieel belang om jou en het hele systeem

van je lichaam aan de gang te houden. er zijn meer dan zeshonderd

metabolismefunctiesbekenddiedoordeleverwordenaangestuurden

praktischallevoedingsstoffen,allehormonenenallechemischestoffen

moetendoordeleverbiologischverwerktofgeactiveerdworden.jelever

isjewerkpaardenzonderwerkpaardkunjejeboerderijwelopdoeken.

jelevermaaktgal.datklinktvies,maargaliseenkrachtigesubstan-

tiedievet(ennitraatennitrietinaldiefijnevleeswaren)af breekt.hor-

monenwordenuitgescheidendoorklierenoverjehelelichaam,maar

hetisjeleverdiezeaf breektenbiologischactiefmaakt,zodatzevoor

joukunnengaanwerken.jeleverisdeschakelaar,maareerstmoetjij

hetlampjeindraaien.

jeleverbeïnvloedtjeelektrolytenevenwicht,zwellingenenontste-

kingen,uitdroging,gasenvochtvasthouden.jeleverfilterthetbloed

datdoorjespijsverteringloopt,zetb-vitaminenominco-enzymenen

metaboliseertvoedingsstoffenalsproteïnen,vetenkoolhydraten.


