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Strength & Conditioning
Trainer BASIC

Leefstijl
Leefstijl, Gezondheid en voeding
Sander Aelberts & Albert Zeggelaar
Docenten – trainers - trainingsadviseurs
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Strength & Conditioning
Trainer BASIC

Leefstijl, Gezondheid en Voeding
Zie ook:

https://iph.nl/
https://www.rivm.nl/leefstijlmonitor
https://wateetnederland.nl/
https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/leefstijl/
https://www.allesoversport.nl/artikel/tips-voor-een-gezonde-leefstijl/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/
https://gezondr.nl/dieet/
https://www.leefstijlinterventies.nl/
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie

https://iph.nl/
https://www.rivm.nl/leefstijlmonitor
https://wateetnederland.nl/
https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/leefstijl/
https://www.allesoversport.nl/artikel/tips-voor-een-gezonde-leefstijl/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/
https://gezondr.nl/dieet/
https://www.leefstijlinterventies.nl/
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie
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Agenda

• Contextbepaling en taal Leefstijl, Gezondheid en Voeding
• Mythe versus wetenschap
• Naar een gezondere leefstijl
• Leefstijl, Gezondheid en Voeding en de trainer / coach
• Voeding uitgediept
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Leefstijl, Gezondheid en Voeding

Gezondheid “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn 
en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.” (WHO, 1948)
“Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van 
de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” (Huber, M. 2010)

Leefstijl Waarneembaar sociaal gedrag in de vorm van voorkeuren en smaken, zoals mensen die 
ontwikkelen en etaleren. Dit kan in het algemeen betrekking hebben op een groot aantal 
zaken, zoals materiële consumptie, vrijetijdsbesteding, esthetische voorkeuren betreffende 
kunst, muziek, woninginrichting en politieke en morele opvattingen.

Vitaliteit “Vitaliteit omvat de dimensies energie, motivatie en veerkracht, waarbij energie wordt 
gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen te stellen in het leven en 
moeite te doen om deze te behalen, en veerkracht door het vermogen om met de 
dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan” (TNO, 2013)

Voeding Toedienen van stoffen aan organismen die noodzakelijk zijn om het in leven te houden, te 
doen groeien en arbeid te doen verrichten.

LGH  Context en Taal
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(Weineck, J., 2016)

Performance / sportprestatievermogen 

Mentaliteit

Techniek Tactiek Conditie

Plaatsbepaling leefstijl, voeding en gezondheid (binnen de sport)

Externe factoren

• Gezondheidsfactoren
– BRAVO

• Voedingsfactoren
• Omgevingsfactoren

Externe factoren

• Coaching en Training
• (Para)medische 

begeleiding
• (Sport)psychologie

Interne factoren
• Aanleg, constitutie, talent, intellect, gezondheid, etc.

LGH  Context en Taal
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Aanleiding en populariteit LG&V

LGV  Context en Taal

https://www.leefstijlinterventies.nl/
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie

• Gecombineerde Leefstijl Interventies kunnen sinds 2019 vergoed worden door de zorgverzekeraar n.a.v. 
pilots CZ;

• Aanleiding was de behandeling van overgewicht bij volwassenen;
• Met deze GLI, werken deelnemers aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. 

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Advies over en begeleiding bij:
• gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
• gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse 

bestaan;
• het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te 

behouden.

Wat werkt?: https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht2/Overgewicht

https://www.leefstijlinterventies.nl/
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie
https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht2/Overgewicht
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LGV  Context en Taal

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

https://youtu.be/BVs5nE2o564

https://youtu.be/BVs5nE2o564
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https://www.gezondheidsraad.nl/organisatie/leefstijl/documenten/adviezen/2017/08/22/beweegrichtlijnen-2017

richtlijn Gezond Bewegen (2017) 

https://www.gezondheidsraad.nl/organisatie/leefstijl

https://www.gezondheidsraad.nl/organisatie/leefstijl/documenten/adviezen/2017/08/22/beweegrichtlijnen-2017
https://www.gezondheidsraad.nl/organisatie/leefstijl
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Wat zijn de feiten

LGV  Mythe vs wetenschap

• Bewegen
• 47% van de Nederlanders van 18+ haalde de norm in 2017.
• 53% van de de Nederlanders van 18+ haalde de norm dus niet in 2017.
• Sedentair gedrag tussen 12-20 jaar is extreem hoog, tot 10 uur per dag zitten.

• Roken
• Roken is de belangrijkste leefstijl gerelateerde risicofactor voor ziekten.
• 22% van de Nederlanders van 18+ rookt.

• Alcohol
• 14% mannen en 25% vrouwen drinkt geen alcohol.
• 30% mannen en 50% vrouwen drinkt gemiddeld niet meer dan 1 glas per dag.
• 10% mannen en 7% vrouwen drinkt overmatig, resp.: 21 glazen vs 14 glazen p/w.
• Meer dan 1 glas per dag levert in alle gevallen gezondheidsrisico’s.
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LGH  Mythe vs wetenschap

• Voeding 
• Groente

• 15% van de Nederlanders eet minimaal 200 gram groente en haalt de norm: richtlijnen goede voeding.
• Fruit

• 14% van de Nederlanders eet minimaal 200 gram fruit en haalt de norm.
• Brood- en graanproducten

• 50% van de consumptie is bruin of volkoren.
• Noten

• 7% van de Nederlanders eet minimaal 15 gram ongezouten noten en haalt de norm.
• Vis

• 23% van de Nederlanders eet wekelijks vis.
• (rood) vlees

• Gemiddeld eet de Nederlander 785 gr vlees per week waarvan 553gr rood vlees, de aanbeveling is 
resp. 500 gr waarvan maximaal 300 gr rood vlees.

• Suikerhoudende dranken
• De gemiddelde consumptie van suikerhoudende drank is 336 gram per dag.

• Zout
• 3% mannen en 19% vrouwen haalt de norm van 6 gram per dag.

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015
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Richtlijnen goede voeding
LGH  Mythe vs wetenschap

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015
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Wat zijn de feiten

LGV  Mythe vs wetenschap

• Overgewicht
• 50% van de Nederlanders van 18+ heeft overgewicht, waarvan 15% obesitas.

• BMI >25 en buikomtrek >94 cm

• Ontspanning
• 32% van de Nederlanders van 18+ ervaart slaapproblemen.
• 8% voldoet aan de slapeloosheidcriteria.

• Minimaal 3x p/w moeite met inslapen, doorslapen e/o vroeg wakker EN daar last van hebben

• Overspannenheid
• Ruim 230.000 mensen melden zich per jaar met overspannenheidsklachten.
• 13% van de werknemers ervaart burn-out klachten.

https://youtu.be/2rhp9BRsu44

https://youtu.be/2rhp9BRsu44
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Framing van Positieve gezondheid
Meer dan alleen de afwezigheid van ziekten 

Opdracht 1:

• Hoe staat het met jou positieve gezondheid?
• Kijk de video van Machteld Huber.
• Ga naar mijn positievegezondheid.nl en doe de test.
• Wat zijn jouw conclusies?
• Wat wil jij aanpakken?

• Hoe ga je dat doen?

https://mijnpositievegezondheid.nl/

https://youtu.be/BgG4nVmX9GU

LGV  Naar een gezondere leefstijl

https://mijnpositievegezondheid.nl/
https://youtu.be/BgG4nVmX9GU
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LGV  Naar een gezondere leefstijl:

Hoe ga je dat doen?

Fasen van aanpak:

• Precontemplatie
• Geen bewustzijn en intentie tot veranderen

WAT doe je als COACH?

• Contemplatie
• Bewustzijn maar nog geen actie

WAT doe je als COACH?

• Preparatie
• Er is een duidelijke intentie tot veranderen

WAT doe je als COACH?

• Actie
• Gedrag wordt veranderd

WAT doe je als COACH?
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Framing van Positieve gezondheid
Gezonde voeding

Opdracht 2: 

• Hoe optimaal is jouw voedingspatroon?
• Kijk de video op de volgende dia.
• Ga naar gezondheidsraad.nl en bestudeer het advies.
• Wat zijn jouw conclusies?
• Wat wil jij aanpakken?

• Hoe ga je dat doen?

LGV  Naar een gezondere leefstijl

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015
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Framing van Positieve gezondheid
Gezonde voeding

Opdracht 2:

• Kijk ook:

LGV  Naar een gezondere leefstijl

https://youtu.be/2edAUVkPDJs

https://youtu.be/2edAUVkPDJs
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Opdracht 2
Wat eet ik eigenlijk?

Mijn standaard situatie!

LGV  Naar een gezondere leefstijl:

Mijn standaard situatie

Dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Ontbijt

Lunch

Diner

Tussendoor 1

Tussendoor 2
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Opdracht 2
Wat eet ik eigenlijk?

• Wat wil, kan of moet ik aanpassen na het bestuderen van het voedingsadvies van de gezondheidsraad!
• TIP is ook om de voedingsadviezen van Dietary Guidelines for Americans te bekijken, m.n. p. 97-98 

https://health.gov/sites/default/files/2019-09/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf

LGV  Naar een gezondere leefstijl

Mijn aangepaste situatie

Dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Ontbijt

Lunch

Diner

Tussendoor 1

Tussendoor 2

https://gezondr.nl/dieet/

https://health.gov/sites/default/files/2019-09/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf
https://gezondr.nl/dieet/
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LGV  Naar een gezondere leefstijl en de relatie naar vitaliteit

Zie definitie verschillen 
Gezondheid en Vitaliteit

Het is als nooit tevoren van 
belang om mensen vitaal te 
houden. 

Daarbij ligt het accent op de 
vraag wat mensen wél 
kunnen (eigen regie, 
zelfredzaamheid, duurzame 
participatie) in plaats van 
wat ze niet kunnen. 

Gezondheid Vitaliteit
(…) het vermogen je aan te passen en je eigen 
regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke 
en emotionele uitdagingen van het leven (Huber, 
2010)

(…) omvat de dimensies energie, motivatie en 
veerkracht, waarbij energie wordt gekenmerkt 
door zich energiek voelen, motivatie door doelen 
te stellen in het leven en moeite te doen om 
deze te behalen, en veerkracht door het 
vermogen om met de dagelijkse problemen en 
uitdagingen van het leven om te gaan(TNO, 
2013)

• Lichaamsfuncties
• Mentaal welbevinden
• Zingeving
• Kwaliteit van leven
• Meedoen
• Dagelijks functioneren

• Energie
• Motivatie
• Veerkracht

 Wat kun je WEL vanuit een gezonde en energieke basis?

 Beter omgaan met dagelijkse problematiek  Veerkrachtig zijn  Beter kunnen aanpassen
 Eigen regie kunnen voeren en autonoom zijn  Zelfredzaam zijn  Gemotiveerd zijn
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https://www.tno.nl/media/5916/flyer-vitaliteit-tno-2013.pdf
LGV  Naar een gezondere leefstijl en de relatie naar vitaliteit

Opdracht: Meet je eigen vitaliteit m.b.v. de vragenlijst op:
https://www.tno.nl/media/5915/de-nederlandse-vitaliteitsmeter_de-vita-16.pdf

https://www.tno.nl/media/5916/flyer-vitaliteit-tno-2013.pdf
https://www.tno.nl/media/5915/de-nederlandse-vitaliteitsmeter_de-vita-16.pdf
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Vitaliteitsmodel
(Aelberts, Zeggelaar (2019)

LGV  vitaliteit
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(Weineck, J., 2016)

Performance / sportprestatievermogen 

Mentaliteit

Techniek Tactiek Conditie

Externe factoren

• Gezondheidsfactoren
– BRAVO

• Voedingsfactoren
• Omgevingsfactoren

Externe factoren

• Coaching en Training
• (Para)medische 

begeleiding
• (Sport)psychologie

Interne factoren
• Aanleg, constitutie, talent, intellect, gezondheid, etc.

Relevantie voor de S&C / Fitness Trainer - Coach
LGV  en de trainer / coach
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Stappenplan jaarplanning:

3 Bepalen van de doelstelling(en).

4 Bepalen van de trainingsdoelen per periode.

5 Afwegen van de verhoudingen Techniek – Tactiek – Conditie – Mentaal.

6 Plannen van de inhouden(VP 1,2,3 - WP 1,2,3 – OP) per periode.

7 Bepalen van trainingsmethoden en -middelen per periode.

8 Eventueel testen van de te trainen fysieke eigenschappen.

9 Invullen van de belastingscomponenten t.a.v. de trainingsmiddelen.

10 Rekening houden met trainingsprincipes. 

• Sociale anamnese
• Gezondheidsanamnese 
• Sportanamnese
• Fitheid bepaling (sport)motorisch onderzoek

Analyse:                            
seizoen, wedstrijd, discipline, techniek, tactiek, 
anatomisch, fysiologisch, ………

1       Analyse van de sport / discipline.

2       Analyse van de sporter(s).

• Individualiteit
• Overload principe 
• Verminderde meeropbrengst
• Reversibiliteitsprincipe
• Specificiteitsprincipe 
• Variatie
• Belasting-herstel-supercompensatie

voeding

voeding

LGV  en de trainer / coach
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1. Analyse van de sport 
a. Wat zijn de prestatiebepalende energieleverende substraten tijdens de uitvoering van de sport?
b. Welke voedingsstoffen voorzien primair in de aanwezigheid van deze substraten?

i. Wat betekent dit voor de voedselinname ruim voor de prestatie?
ii. Wat betekent dit voor de voedselinname direct voor de prestatie?
iii. Wat betekent dit voor de voedselinname tijdens de prestatie?
iv. Wat betekent dit voor de voedselinname direct na de prestatie?
v. Wat betekent dit voor de voedselinname ruim na de prestatie?

2. Analyse van de sporter
a. Beschikt de sporter over (voldoende) aanwezigheid van gevraagde substraten?

i. Wat betekent dit voor een voedingsprogramma integraal in het trainingsprogramma?
b. Beschikt de sporter over voldoende prestatierelevante leefstijl factoren?

i. Wat betekent dit voor eventuele aanpassingen in leefstijlfactoren?

10. Rekening houden met trainingsprincipes
a. Belasting – herstel – supercompensatie

i. Voeding direct en ruim na de prestatie?!
b. Individualiteit

i. Smaak, respons, verdraagzaamheid, etc.!
c. Specificiteit

i. Van een vetrijk dieet wordt je geen betere marathonloper!

LGV  en de trainer / coach
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Sportprestatie en 
voeding tijdens 

prestatie

Voeding direct na 
prestatie

Voeding ruim na 
prestatie

Voeding ruim voor 
prestatie

Voeding direct 
voor prestatie

Trainings- en weekschema verrijken met 
prestatie- en herstelrelevante voeding!

• Wat?
• Hoeveelheden?
• Wanneer?
• Hoe?

1. Begin na de analyse bij de feiten.
Wat is wetenschappelijk bekend over…

2. Koppel bevindingen aan experimenten.
Hoe reageert doelgroep…

3. Bijsturen!

LGV  en de trainer / coach
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Mythe en Wetenschap
Wat zijn de feiten? Een paar voorbeelden met restricties!

LGV  en de trainer / coach
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https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m696.full.pdf
Voorbeeld 1:

Dieet en effecten op 
gewichtsreductie en bloeddruk
Voor meer inzicht per dieet zie ook: https://gezondr.nl/dieet/

https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m696.full.pdf
https://gezondr.nl/dieet/
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https://pcoslady.wordpress.com/2012/04/24/diet-comparison-chart/

Voorbeeld 2:

Dieet en effecten 
op hormonen

https://pcoslady.wordpress.com/2012/04/24/diet-comparison-chart/
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Voorbeeld 3: Effectstudie op prestaties elite 10k duursporters:

1. Fase 1: 6 wkn, 3 groepen  KH arm, KH rijk en KH rijk geperiodiseerde voeding
2. Fase 2: na de 6 weken  KH rijke voeding voor alle deelnemers

KH rijke voeding random voor, tijdens en na trainingen lijkt zinvol!
Dit geperiodiseerd e/o gecombineerd aanbieden is zinvol maar niet beter.

Effect na fase 1 Effect na fase 2

Groep 1 (HCHO) 134 sec sneller Alle groepen 
presteerden beter op 
IAAF 
puntencompetitie

Groep 2 (PCHO) 61 sec sneller

Groep 3 (LCHF) 86 sec langzamer
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Voorbeeld 4: Reviewstudie

Effect van cafeïne op 
trainingsperformance!

Uitgangspunt  2 koppen koffie consumeren ongeveer 60 min voor 
de belasting

Effecten op:
• Aeroob UHV ++
• Spierkracht +
• Kracht UHV +
• Anaeroob (a-lactisch) vermogen +
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To estimate fuel utilization during exercise, physiologists often 
measure RER  Respiratory Exchange Ratio. 

This is the ratio between how much CO2 is exhaled (VCO2) 
vs. how much O2 is taken up by the muscles (VO2).
This ratio always varies between 0.7 – 1.15

• 0.7  100% fats are being burned.                              
This happens in rest (during sleep for instance)

• ~0.85  50% fats and 50% carbs are being burned 
(aerobically)

• ≥1 100% carbs are being utilized (partly anaerobic)

Feito et al., Repeated Anaerobic Tests Predict Performance Among a Group of 
Advanced CrossFit-trained Athletes, Appl Physiol Nutr Metab, 2019

Voorbeeld 5: Energy analysis 

Effect van specifieke 
trainingsparameters op bio-
energetica inc. voedingsadvies
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An isocaloric diet is a diet in which you consume the same 
amount of calories each day from fats, proteins, and 
carbohydrates. If you normally consume 2100 Calories each day, 
then 700 would be from carbs, 700 from proteins, and 700 from 
fats.

Voorbeeld 6: Energy analysis 

Effect van specifieke 
voedingsparameters op herstel
inc. voedingsadvies
• Koolhydraat herstel en stapeling in de spier 

verhoogt door KH inname te vergezellen met 
proteïne!

• Interessant voor m.n. duursporters
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Strength & Conditioning
Trainer BASIC

Leefstijl
Leefstijl, Gezondheid en voeding
Sander Aelberts & Albert Zeggelaar
Docenten – trainers - trainingsadviseurs
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Leefstijl, Gezondheid en Voeding

Voeding Toedienen van stoffen aan 
organismen die noodzakelijk zijn om 
het in leven te houden, te doen 
groeien en arbeid te doen 
verrichten.

Strategieën ter ondersteuning van 
presteren, fitheid en/of 
gezondheid. 

LGV  Context en Taal

1. Doelstelling incl. de vraag achter de vraag
2. Analyse sport/arbeid & sporter/cliënt/patiënt
3. Testen beginsituatie
4. Strategieën kiezen passend bij stap 1 t/m 3
5. Praktische uitvoering
6. Her-testen - Evaluatie - Bijsturen
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WHY

EXPECTATIONS

TEST

PLAN

RE-TEST 

EXECUTE

REFLECT

ANALYZE

Intake
1. Doelstelling

De vraag achter de vraag 
achterhalen

2. Analyse van de sport of opdracht
en sporter/cliënt/patiënt

3. Meten

Test training
4. Testen

Maatwerk plan maken
5. Strategie van handelen kiezen

Dingen doen en laten
6. Uitvoering
7. Her-testen
8. Evalueren 
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Doelstelling inclusief
de vraag achter de vraag.

“Success without fulfilment 
is the ultimate failure”
(Tony Robbins, 2020)
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Analyseer de sport
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Analyseer de sporter
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Meten
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Testen
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Testen

Algehele en/of
Specifieke testen

-ELN
-Keulen kliniek
-Biovis
-IMUpro 300

Allergieen, intoleranties
Sensitiviteit

Lab. test
7-30 dg eliminatie test

Metabolic typing

Vragenlijst/Analyse voor,
Tijdens en na maaltijden

Kwantiteit

Zone/Block
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Strategieën
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Log en analyseer
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Drinken
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Eten
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Supplementen
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Vasten methodes

5:2 diet / low calorie intake

One meal a day (OMAD)Intermittend fasting

Meal skipping

Fasting or prolonged fasting

Fasting mimicking diet
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Duurzaam succes door het creëren van gewoonten
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Strategieën
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Praktische uitvoering van het plan
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Her-testen en 
Evalueren

WHY

EXPECTATIONS

TEST

PLAN

RE-TEST 

EXECUTE

REFLECT

ANALYZE
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En nu? Strategieën om gedrag te veranderen!

Ondersteunende 
methoden!

• Acceptance and Commitment
• Transactionele analyse
• Neuro linguïstisch 

programmeren
• Systemisch werk
• Voice dialogue
• Oplossingsgericht werken



54

1. Gezonder.
2. Zelfverzekerder.
3. Vrolijker.
4. Energieker.
5. Durft nu nee te zeggen waardoor ze kwaliteit 

kan leveren ipv kwantiteit.
6. Meer plezier in het werk.
7. Is niet meer de grijze muis.

(druft te zeggen wat ze denkt, vindt en voelt)
8. Is dit hele jaar nog niet ziek geweest.
9. Is gemotiveerder (ook in dingen die niets met 

afvallen te maken hebben.
10. Ervaart meer doorzettingsvermogen.

Wat afvallen mogelijk nog 
meer teweeg kan brengen
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Strategieën

Strategie 1: Omdenken.
Strategie 2: Beslis en committeer.
Strategie 3: Log en analyseer.
Strategie 4: Test.
Strategie 5: Kwaliteit vs kwantiteit.
Strategie 6: Hydratatie
Strategie 7: Wat en hoe te drinken
Strategie 8: Wat en hoe te eten
Strategie 9: Supplementen
Strategie 10: Vasten
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Loop jij hier ook tegenaan?
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Logisch want…
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Beslis en committeer
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Kwaliteit vs kwantiteit
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Hydratatie
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Wil jij ook jouw Beach-body creëren of behouden. 

Sterke wil

Willen

Kunnen Moeten

Kunnen Moeten
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What’s your why
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Waarom wil je jouw lichaam behouden/veranderen?

Eigenwaarde

Intrinsieke

MotivatieSelf-efficacy

Zelfbeeld

(Zeggelaar et al. 2017, 2020)

Ik doe ertoe!

Ik geloof in 
mijn kunnen?

Ik wil dit, ik ga 
ervoor!
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Welke emotie zoek je, en waarom zoek je dit?
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Manage your expectations
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Measure your startingpoint
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Kennis vergaren
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(Rosling, H., 2018)

Ondersteunende inzichten!
“Feitenkennis”

Menselijke instincten:

• De neiging om de wereld in 2 tegengestelde groepen te verdelen..
• De neiging eerder het slechte dan het goede te zien..
• De neiging om angst te verwisselen voor werkelijkheid ..
• De neiging zaken uit verhouding te zien (absoluut vs relatief)..
• De neiging om te generaliseren..
• De neiging om dingen te accepteren zoals ze zijn (lot denken)..
• De neiging om simpele zaken als aantrekkelijker te zien..
• De neiging om zondebokken te zoeken, 1 duidelijke reden..
• De neiging om urgentie te voelen, nu of….



69

Create your beach-body succes plan

Voeding

Training

Lifestyle
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Create your beach-body food-plan
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Create your beach-body training-plan
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Create your beach-body lifestyle-plan
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WHY

EXPECTATIONS

TEST

PLAN

TEST 

EXECUTE

REFLECT

Bezint eer ge begint

Beach body proces:
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Stappenplan naar jouw beach-body 
Stap 1: Beslis dat je gaat werken aan 
verandering

Stap 2: Formuleer jouw doel(en) smart.
Blijf autonoom (zijn het nog steeds 
jouw eigen doelen  

Stap 3: Vergaar kennis

Stap 4: Maak jou beach-body plan

Stap 5: Community (vind jou succes 
buddies)

Stap 6: Behoud en vergroot              
geloof in eigen kunnen

Stap 7:  Reflecteer je eigen ervaring(en)

Stap 8: Verwachtingen managen

Stap 9: Test beginsituatie en her-test 
vorderingen en mentale bevindingen 
omtrent de vorderingen

Stap 10: Voer het (aangepaste) plan uit
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Know your enemy
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Dare to face your enemy
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Do you want to get rid of unwanted bodyfat
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2 manieren om jouw lichaamsconstitutie 
te veranderen

Vet% 
verlagen

Vetvrije% 
verhogen
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Of beide…
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BMI vs vet%

Willen

Kunnen Moeten

Kunnen Moeten

Beide heren wegen 120 kg en zijn 1.80 mtr

>40% vet <5% vet 
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Lichaamsconstitutie

Willen

Kunnen Moeten

Kunnen Moeten

Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA Scan)
As the name implies, DEXA uses X-rays of two different energies to estimate your body fat percentage. During a DEXA scan, 
you lie on your back for approximately 10 minutes while an X-ray scans over you.

The amount of radiation from a DEXA scan is very low. It’s about the same amount you receive during three hours of your 
normal life. DEXA can also assess bone density and provide details about the bone, lean mass, and fat in separate body 
regions (arms, legs, and torso).

Advantages: This method provides accurate and detailed information, including a breakdown of different body regions and 
bone density readings.
Disadvantages: DEXAs are often unavailable to the general public, expensive when available and deliver a very small 
amount of radiation.
Availability: A DEXA is typically only available in medical or research settings.
Accuracy: A DEXA provides more consistent results than some other methods. The error rate ranges from 2.5–3.5% body 
fat
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Wat is vet en waar bevindt vetmassa zich

Willen

Kunnen

Kunnen
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Hormonale disbalans
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Lokaal/Plaatselijk afvallen 
mogelijk?



85

Systeem achter managen/verlagen vet%

Stressoren/
Prikkels

Systeem
verstoringen

Effecten 
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Stressoren/Prikkels
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Systemen
• Tijdelijk uit homeostase
• Tijdelijke afname belastbaarheid
• Tijdelijk meer energie verbruik

• Tijdens training 
• Tijdens herstel
• Na herstel
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Effecten die leiden tot vetbranding

• Toename in aantal, grootte en oppervlakte van het membraam van de 
mitochondriën

• Toename in activiteit en concentratie van specifieke sleutel-enzymen
• Toename van de vetvrije massa
• Verhoging basaal metabolisme
• Optimalisering cholesterol
• Afname vet-voorraad
• Toename in de verbranding van vetten
• Verbetering van het vet-metabolisme
• Toename myoglobine
• Toename hemoglobine
• Verhoogde afgifte van vrije vetzuren uit vetweefsel
• Toename triglyceride gehalte opgeslagen in de spier
• Toename beschikbaarheid van vetten als energie
• Optimalisering activatie, transport en afbraak van vetzuren
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Gepersonaliseerde beach-body plan
1. Know your WHY
2. SMART doelstelling
3. Testen en meten
4. Persoonlijke vragenlijst
5. Patronen zoeken, verbanden leggen
6. Gepersonaliseerd plan creëren
7. Doen
8. Loggen
9. Testen
10.Bijsturen
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Why…
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2 manieren om jouw lichaamsconstitutie 
te veranderen

Vet% 
verlagen

Vetvrije% 
verhogen
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Of beide…
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Vetvrije massa waar je direct invloed op hebt
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Gezondheid

autofagie

mTor
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Hormonen
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Voeding
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Systemen
• Tijdelijk uit homeostase
• Tijdelijke afname belastbaarheid
• Tijdelijk meer energie verbruik

• Tijdens training 
• Tijdens herstel
• Na herstel
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Heterotroof organisme

Het woord "heterotroof" is afkomstig uit 
het Grieks en betekent letterlijk "zich van 
anderen voedend" (heteros - "vreemd", "een 
andere"; trophein - "voeden").
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Detoxen van het lichaam (1)

• Zware metalen
• Antibiotica
• Anticonvulsiva
• Antidepressiva
• Antipsychotica
• Anti-aritmica
• Antiviralen
• Ontstekingsremmers 
• Farmaceutische medicatie 

kanker medicatie, diabetes medicatie, beta blokkers, etc.
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Detoxen van het lichaam (2)

• Voeding eten, drinken en supplementeren die helpen de lever en 
nieren te detoxen.

• Zweten (sporten/fysieke arbeid)
• Zweten sauna (traditioneel/infrarood)
• Optimaliseren vetverbranding (verlagen van vetpercentage)



101

Body composition

• Endomorph
• Mesomorph
• Ectomorph
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Na vasten
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Wat te doen na vasten

• Wel doen:
• Zorg voor een klein beetje zout 

in de bloedbaan.
• Lean proteïne (kip, rund, etc.

• Niet doen:
• Hoog glycemische lading
• Nooit meer dan 25gr KH
• Almand en cashew noten
• Schaaldieren
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mTOR Pathway
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Training
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Spierfunctie en anatomie
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Hypertrofie
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Wat is gezond gewicht, BMI en vet%

Willen

Moeten

Kunnen Moeten
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Meten vetpercentage


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Doelstelling inclusief�de vraag achter de vraag.
	Analyseer de sport
	Analyseer de sporter
	Meten
	Testen
	Testen
	Strategieën
	Log en analyseer
	Drinken
	Eten
	Supplementen
	Vasten methodes
	Duurzaam succes door het creëren van gewoonten
	Strategieën
	Praktische uitvoering van het plan
	Her-testen en �Evalueren
	Dianummer 53
	Dianummer 54
	Dianummer 55
	Loop jij hier ook tegenaan?
	Logisch want…
	Beslis en committeer
	Kwaliteit vs kwantiteit
	Hydratatie
	Dianummer 61
	Dianummer 62
	Dianummer 63
	Dianummer 64
	Dianummer 65
	Dianummer 66
	Dianummer 67
	Dianummer 68
	Dianummer 69
	Dianummer 70
	Dianummer 71
	Dianummer 72
	Dianummer 73
	Dianummer 74
	Dianummer 75
	Dianummer 76
	Dianummer 77
	Dianummer 78
	Dianummer 79
	Dianummer 80
	Dianummer 81
	Dianummer 82
	Dianummer 83
	Dianummer 84
	Dianummer 85
	Dianummer 86
	Dianummer 87
	Dianummer 88
	Dianummer 89
	Dianummer 90
	Dianummer 91
	Dianummer 92
	Dianummer 93
	Dianummer 94
	Dianummer 95
	Dianummer 96
	Dianummer 97
	Heterotroof organisme
	Detoxen van het lichaam (1)
	Detoxen van het lichaam (2)
	Body composition
	Na vasten
	Wat te doen na vasten
	mTOR Pathway
	Dianummer 105
	Dianummer 106
	Dianummer 107
	Dianummer 108
	Dianummer 109

