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NU VOOR € 52,-

VAN € 65,-

VANAF € 16,80

Najaars
Voordeel

WEBWINKEL

www.sola.nl/actie

Al deze aanbiedingen zijn ook verkrijgbaar in onze winkel.              Volg ons ook via Instagram en Facebook
Van Reenenweg 155  |  3702 SJ Zeist  |  Tel. 030 6923364 ma gesloten  |  di t/m vr 9.00 - 17.00 uur  |  za 11.00 - 17.00 uur

Tijdelijk 20% KORTING OP ALLEs

Juvia PANNENSET

Wok tri-ply

5-delige pannenset. 
Met innovatief afgietsysteem 
en geïsoleerde pads

Met glazen deksel 
en wafeltjesbodem. 
Geschikt voor elke 
warmtebron

FURORE PANNENSET
4-delige pannenset.
Een fraaie combinatie van 
roestvrij staal en glas

CAPRI Bestek
Bestekset 8 persoons, 70-delig
zilverwit edelstaal 18/10

Fair cooking
Koekenpannen
Uitgebreide collectie in 
diverse afmetingen!

Bestekset 100-delig
zilverwit edelstaal 18/10

LUXOR bestek

NU VOOR €147,20

VAN € 184,-

NU VOOR €63,20

VAN € 79,-

NU VOOR €162,-

VAN € 202,50

zilverwit edelstaal 18/10

LUXOR bestek

Fair cookingFair cookingFair cooking

Tijdelijk 20% KORTING OP ALLEs

NU VOOR € 52,-

VAN € 65,-

Al deze aanbiedingen zijn ook verkrijgbaar in onze winkel.
Van Reenenweg 155

FURORE PANNENSET
4-delige pannenset.
Een fraaie combinatie van 
roestvrij staal en glas

Al deze aanbiedingen zijn ook verkrijgbaar in onze winkel.Al deze aanbiedingen zijn ook verkrijgbaar in onze winkel.

Met innovatief afgietsysteem 

Juvia PANNENSETJuvia PANNENSET
Met innovatief afgietsysteem 

VANAF € 16,80
Met glazen deksel 
en wafeltjesbodem. 
Geschikt voor elke 
warmtebron

NU VOOR €63,20

VAN € 79,-

CAPRI Bestek

VANAF € 16,80
Met glazen deksel 
en wafeltjesbodem. 
Geschikt voor elke 
warmtebron

NU VOOR €63,20

VAN € 79,-

Voordeel
Najaars NU VOOR €147,20

VAN € 184,-

NU VOOR €63,20NU VOOR €63,20NU VOOR €63,20NU VOOR €63,20NU VOOR €63,20NU VOOR €63,20NU VOOR €63,20

NU VOOR €122,40

VAN € 153,-

CAPRI Bestek
Bestekset 8 persoons, 70-delig
zilverwit edelstaal 18/10

CAPRI Bestek

NU VOOR €122,40NU VOOR €122,40

CAPRI Bestek
Bestekset 8 persoons, 70-delig
zilverwit edelstaal 18/10

CAPRI Bestek
Bestekset 8 persoons, 70-delig Juvia PANNENSET

Al deze aanbiedingen zijn ook verkrijgbaar in onze winkel.              Volg ons ook via Instagram en Facebook
  |  3702 SJ Zeist  |  Tel. 030 6923364 ma gesloten  |  di t/m vr 9.00 - 17.00 uur  |  za 11.00 - 17.00 uur

FURORE PANNENSET

NU VOOR €162,-NU VOOR €162,-
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Winterblues

EDITORIAL

Een winterslaap lijkt me elk jaar weer een goed idee. Vooral als ik 
voor de zoveelste keer ben natgeregend. Ook met alle sjaals/vesten/
dekentjes ben ik snel klaar (ik ben nogal een koukleum). Ik mopper 
dus wat af. Maar een echte winterdepressie? Dat is toch andere koek 
dan een winterdip (pagina 44). Een stappenplan voor meer geluk 
is dan waarschijnlijk ook een ver-van-je-bedshow. Toch zijn de tips 
van gelukspsycholoog Josje Smeets op pagina 36 de moeite waard 
om te checken. 
Als je behoefte hebt aan grover geschut tegen de winterblues, is een 
ijsbad van ‘Iceman’ Wim Hof misschien iets voor je (pagina 30). 
Menig celeb zweert erbij, want zo’n ijsbad zou een boost geven aan 
je immuunsysteem en daarna voel je je als herboren. Dat klinkt 
natuurlijk verschrikkelijk voor een koukleum als ik. Maar wie weet 
is zo’n ijsbad wel hét alternatief voor een winterslaap.

MAG HET WAT 
LANGZAMER?

Staak die race tegen de 
klok, want slow living is 
dé lifestyletrend van dit 
moment. Tien tips om 

te vertragen (en toch je 
to-dolijst af te vinken).

(pag. 40) 

Annalot Boersma
Chef redactie

KEN JE LICHAAM

Best raar dat de meeste 
vrouwen niet goed weten 
hoe hun lichaam werkt en 
wat normaal is. Dat vond 
dr. Sheila de Liz ook. Tijd 
om taboes te bespreken. 

(pag. 50)
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GEZOND

“Ik heb eigenlijk twee banen”, zegt Sheila 
de Liz lachend. “Op de voorgrond ben ik 
gynaecoloog, op de achtergrond vrouwen-
coach. Wij vrouwen zijn namelijk geneigd 
om problemen altijd als eerste bij onszelf te 
zoeken. Als we na een paar maanden nog 
niet zwanger zijn, denken we meteen dat er 
iets mis met ons is. En lukt het niet om een 
orgasme te krijgen tijdens de seks? Dan 
doen we vast ook iets verkeerd. Nee, denk 
ik dan, misschien weet je man gewoon niet 
wat jij nodig hebt. Al is dat weer niet alleen 
zijn schuld. Hoe minder kennis je zelf hebt 
over je lichaam, hoe vatbaarder je bent  
voor het idee dat alles aan jou ligt. Als we 
allemaal wat beter zouden durven opkomen 
voor wat we nodig hebben, zou ons leven er 
een stuk makkelijker op worden.”

WAT VERBAAST JE HET MEEST OVER WAT 

VROUWEN NIET WETEN?

“Het is shocking hoe weinig mensen –  
zelfs dokters – weten over de vrouwelijke 
anatomie. Zelf leerde ik tijdens mijn studie 
geneeskunde nog dat de clitoris een klein 
pareltje was, terwijl dit slechts het topje 
van de ijsberg is. In werkelijkheid is het  
een groot piramidevormig orgaan dat 
onderhuids doorloopt. Dat dit pas in 1998 
werd ontdekt, lang nadat we harten hadden 
getransplanteerd en schapen gekloond, zegt 
alles over hoe belangrijk de wetenschap het 
vrouwelijk lichaam vond.  
En zelfs nu de kennis er wél is, weten nog 
steeds veel mensen dit niet. Het verbaast 
me hoeveel artsen denken dat de vagina  
het belangrijkste stimulatiepunt is voor  
een orgasme.”

ZIJN VROUWEN IN DE LOOP DER JAREN 

ONZEKERDER GEWORDEN OVER HUN 

LOOKS ‘DAARBENEDEN’?

“Ja. Veel vrouwen vinden hun genitaliën 
niet mooi en denken dat er iets mis mee is. 
Maar wist je dat bij de meeste vrouwen  
één schaamlip groter is dan de ander?  
Dat is volkomen normaal. Ik denk dat  
die schaamte deels komt doordat meer 
vrouwen zich scheren tegenwoordig,  

waardoor je de onderlinge verschillen beter 
ziet. En dan is er natuurlijk nog de invloed 
van porno, waar alle vrouwen een barbie-
look lijken te hebben. Realiseer je wel dat 
bijna al die vrouwen een operatie hebben 
gehad en dat dit niet normaal is.” 

HOE NORMAAL IS HET ALS JE LIEVER NETFLIX 

KIJKT DAN SEKS HEBT MET JE PARTNER?

“Haha, nou, dat komt zeker veel voor.  
Het probleem is denk ik niet dat vrouwen 
minder van seks houden dan mannen, maar 
er bestaat een enorm misverstand over  
hoe vrouwelijk genot werkt. Spontane 
opwinding bij vrouwen bestaat eigenlijk 
niet, hooguit in het begin van een relatie. 
We zijn net een oven: als je de aan-knop 
hebt ingedrukt, duurt het nog een tijdje 
voor je op temperatuur bent. Mannen zijn 
meer een magnetron: ping! Het tweede  
verschil is dat mannen zich door seks meer 
verbonden voelen met hun partner, terwijl 
vrouwen die verbinding moeten voelen 
vóórdat ze seks hebben. Als je een stress-
volle dag op werk hebt gehad, de kinderen 
druk zijn en de hond op het tapijt heeft 

gepoept, staat ons hoofd meestal niet naar 
seks. Terwijl hij dat wel prima kan. Als  
hij dan afgewezen wordt, concludeert hij 
automatisch dat jij geen interesse hebt  
in seks. Mannen moeten weten dat ons 
lichaam werkt als een piano: je moet alle 
knoppen bespelen voor er mooi geluid uit 
komt. Dus complimentjes geven, lieve 
appjes sturen, kussen, aanraken. En dan 
niet recht op het doel af, maar óók de hals, 
oorlellen, borsten… We hoeven niet altijd 
een compleet vijfgangendiner, maar voor  
de meeste vrouwen werkt het wel zo.” 

EEN ANDER TABOE DAN: MENSTRUATIE. 

VEEL VROUWEN DENKEN DAT HEVIG  

BLOEDVERLIES EN PIJN ER NU EENMAAL  

BIJ HOREN, MAAR IS DAT OOK ZO?

“Nee. Misschien zei je moeder vroeger dat 
je gewoon moest accepteren dat dit soort 
klachten horen bij het vrouw-zijn, maar  
in sommige gevallen is het wel degelijk 
belangrijk om je te laten onderzoeken. 
Extreme buikpijn kan bijvoorbeeld wijzen 
op endometriose, en daar is wat aan te 
doen. Als je menstruatie je leven dusdanig 

Wat elke vrouw
moet weten over haar

lichaam

We zien en voelen ons lichaam elke dag. Toch weten we er eigenlijk 
maar bar weinig over. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. 

De Duitse gynaecoloog Sheila de Liz (51) schreef een boek over het 
vrouwelijk lichaam en Santé vroeg haar het hemd van het lijf. 

TEKST MARION VAN ES | BEELD SHUTTERSTOCK

… SLECHTS  
20 PROCENT VAN ALLE  

VROUWEN KLAARKOMT DOOR 
VAGINALE SEKS? DIT KOMT DAN 

DOOR STIMULERING VAN DE 
G-SPOT. EN DIE G-SPOT IS 

EIGENLIJK GEWOON DE 
ONDERKANT VAN  

DE CLITORIS. 

WIST JE DAT…

»

(pag. 40) 
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PSYCHE

9 LET OP JE ADEMHALING 
Onbewust ademen we soms  
veel te snel en te oppervlakkig, 
met name als we stress ervaren. 

Hierdoor verstoor je de balans tussen  
zuurstof en CO₂ in je lichaam en kun je je 
onrustig voelen. Door een paar keer per 
dag even kort op je ademhaling te letten, 
zorg je al voor meer rust en ontspanning. 
Adem een paar keer diep in en uit, waarbij 
je drie tot vier seconden inademt door je 
neus en je je navel als het ware naar buiten 
duwt. Adem vervolgens langzaam vijf tot 
zes seconden uit.

10 DOE AAN  
 MONOTASKING 
 Stiekem weten we het  
 heus wel: multitasking 

zorgt er echt niet voor dat je je taken sneller 
af hebt. Uit een onderzoek van Stanford 
University blijkt daarnaast dat we sneller 
fouten maken en de taken minder goed 
opnemen. Met monotasking focus je op  
één taak tegelijk, waardoor je je aandacht 
er beter bij houdt en je je taken sneller én 
beter afrondt. 

5 HOUD EEN JOURNAL BIJ 
Een (bullet) journal bijhouden 
kan je helpen om je gedachtes  
op orde te krijgen en bewuster 

te worden van de gebeurtenissen in je 
leven, hoe klein ze ook zijn. Daarbij blijkt 
uit onderzoek dat het opschrijven van je 
emoties ervoor zorgt dat je minder stress 
ervaart. Er is geen standaard manier om  
te ‘journallen’. Je kunt ’m als een dagboek 
bijhouden, maar ook als geluks- of dank-
baarheidsboekje waarin je alleen opschrijft 
waar je die dag blij van werd of dankbaar 
voor bent. 

6 (HER)ONTDEK  
EEN HOBBY 
Uit meerdere onderzoeken blijkt 
dat het hebben van een hobby 

werkstress vermindert en dat stressreacties 
in je lichaam sneller wegtrekken. Door iets 
in je vrije tijd te doen wat je leuk vindt, 
maak je allerlei gelukshormonen aan en 
kom je makkelijker in de ‘flow’, waardoor  
je de tijd vergeet en je opgejaagde gevoel 
verdwijnt. Haal de verf en kwasten dus weer 
uit de kast of trek wat vaker de natuur in.

en zet waxinelichtjes of stompkaarsen neer. 
Ook als je maar heel even onder de douche 
staat, geeft dit al een heel ander gevoel.
 

3 MAAK JE ETEN ZELF 
Neem de tijd om te genieten van 
je eten, bijvoorbeeld door het 
zelf te maken. Dat is echt niet zo 

moeilijk, vooral sauzen en smeersels zoals 
pindakaas, cashewpasta, guacamole en 
hummus maak je makkelijk zelf. Leuk om te 
doen en nog gezonder ook. Groene vingers? 
Kweek je eigen kruiden in de vensterbank 
of leg een moestuin aan in je tuin.

4 VERANDER JE ROUTINE 
IN EEN RITUEEL 
Hoewel de termen erg op elkaar 
lijken, zit er wel degelijk verschil 

in. Voer je bij een routine een reeks hande-
lingen onnadenkend en op de automatische 
piloot uit, bij een ritueel ben je je een stuk 
bewuster van het proces en kun je het  
meer waarderen. Denk aan het maken van 
je favoriete koffie na het avondeten of je 
ochtendroutine waarbij je je planten water 
geeft en verzorgt. 

Vertragen is een goed 
tegenwicht voor haast 

en stress. Door slow 
en bewuster te leven, 

ontstaat meer aandacht 
voor alles om je heen. 

Zo doe je het.
TEKST MARA RUIJTER | BEELD GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK

7 ZET JE TELEFOON- 
MELDINGEN UIT
Een inkoppertje zou je denken, 
maar nog steeds hebben veel 

mensen hun telefoonmeldingen aanstaan. 
De vele pop-ups of piepjes van een nieuw 
Facebook-bericht of een inkomende e-mail 
leiden je af en geven je een onrustig gevoel. 
Zet je geluid uit of schakel alle meldingen 
van socialmedia-apps uit. Zo voorkom  
je dat je op het profiel van de neef van de 
buurman van je broer zit, terwijl je eigenlijk 
in je journal wilde schrijven.
  

8 MAAK HET STIL 
Je zintuigen reageren op allerlei 
prikkels, zoals geluid, een geur 
of een beweging. Wanneer je 

zintuigen (te) veel verschillende prikkels 
tegelijkertijd binnenkrijgen, kunnen ze  
die minder goed verwerken. Luister je een 
podcast tijdens het wandelen of kijk je een 
televisieserie tijdens het eten, kijk je dan 
wel écht goed om je heen en proef je je eten 
goed? Maak het eens helemaal stil, zodat  
je er met je volle aandacht bij bent en de 
situatie veel bewuster beleeft. 
 

1 MINIMALISEER 
Ruim op, zowel je to-dolijst als je 
huis. Vaak staan er zo veel taken 
op je lijstje, dat je ze onmogelijk 

allemaal op een dag afkrijgt. Het resultaat? 
Een gehaast en gefrustreerd gevoel. Maak 
liever een algemene lijst met alle taken en 
schrijf aan de hand daarvan dagelijks een 
kleiner takenlijstje met haalbare doelen 
voor die dag. Minimaliseren in je huis helpt 
ook om te onthaasten. Te veel spullen geven 
onnodig afleiding. Denk bij elk item: is dit 
waardevol of relevant in mijn leven? Is dat 
het niet, doe het dan weg.

2 GEBRUIK KAARSEN IN 
DE BADKAMER 
Snel nog even douchen voordat 
je favoriete programma begint 

of aan het eind van de avond, als je eigenlijk 
al in bed had willen liggen. Herkenbaar? 
Veel mensen douchen even snel tussendoor. 
Zonde, want een ontspannen doucheritueel 
is dé manier om rust te vinden. Een slimme 
manier om die relaxte mindset te krijgen,  
is door kunstmatig licht te vervangen door 
kaarsen. Doe de lampen in je badkamer uit 

DOE DE LAMPEN IN JE BADKAMER UIT 
EN ZET KAARSEN NEER.  

ZO KOM JE VEEL BETER TOT RUST

Mag het 
een tandje
   minder?

10 TIPS VOOR SLOW LIVING

COMFY 
SNEAKERS

(PAG. 58)
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AMBER 
BRANTSEN
‘Ontspannen heb ik 
echt moeten leren’
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WINTERKOST
Groene vitaminebommen
voor koude dagen

JOUW LIJF
Hoe goed ken 
je dat eigenlijk?

ROUTEKAART
NAAR GELUK
Zo word je happy 
in 100 dagen

ZUIVEREN MET ZUUR
Krachtige huidoppeppers

MEER LEZEN?
SCHRIJF JE IN 
VOOR ONZE 

NIEUWSBRIEF. 
KIJK OP 

SANTE.NL

ABONNEMENT OP SANTÉ? 
 5X SANTÉ + FANLLORY SHAKER 

t.w.v. € 77,45 voor € 24,95: pag. 42
 PROBEER SANTÉ 

6x voor € 19,95: pag. 54

OP DE 
COVER

   Circuittraining 
Fullbody-work-out voor thuis 

pag. 60

OP DE 
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OP DE 
COVER
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Update

De bijbel van de Nederlandse 
keuken, Janneke Vreugdenhil 
€ 33,99 (Carrera Culinair)
Dit receptenboek neemt je mee 
op culinaire reis door Nederland: 
van polderkreeftsoep tot aan 
worstenbroodjes en het ultieme 
recept voor boerenkoolstamppot.

 Voel je beter in 5, Rangan Chatterjee 
€ 20 (Uitgeverij Luitingh-Sijthoff)
5-minuten-tips voor je lichaam en geest 
van de Britse huisarts Dr. Chatterjee, 
met simpele en praktische adviezen om 
gezonder te leven.

3x
hardloop-
jack met 
kleur

Vegan bakken
Nooit meer mislukte cakes of smaakloze koekjes: met de 

vegan bakmixen van Green Bakers tover je gemakkelijk de 
lekkerste brownies, pompoencakes, appel-kaneelmuffins 

en chocolate chip cookies op tafel. Greenbakers.nl
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WORK-OUT VOOR JE GEZICHT
Beautytool Bear maakt gebruik van microstromen 
en pulsaties en die zouden zorgen voor een fitte en 
strakke huid. Je beweegt het apparaatje makkelijk 
over je gezicht en je kunt kiezen uit verschillende 
behandelingen, zoals de Total Facial Knock-out 
(lift je voorhoofd, nek en kaaklijn) en de Contour 
Cardio Routine (lift de contouren van je huid en 
vermindert fijne lijntjes en rimpels). 
Bear € 299 en Bear Mini € 199 Foreo.com

1

3

Weer of geen weer: je loopt 
heerlijk in een van deze 
wind- en waterdichte jacks.

1Nike Windrunner 
€ 79,90

2McKinley Mistral 
regenjack € 29,99

3New Balance Wind-
cheater 2.0 € 79,95

2

 CHECK DEZE NIEUWE BOEKEN GEZIEN BIJ
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De kracht van hormonen, Dr. Susanne 
Esche-Belke & Dr. Suzann Kirschner-
Brouns € 21,99 (A.W. Bruna Uitgevers)
Meer dan de helft van de vrouwen tussen 
de veertig en zestig jaar heeft klachten die 
veroorzaakt worden door hormonen die
uit balans zijn. Dit boek geeft tips hoe 
je juist door de kracht van hormonen 
gezonder en gelukkiger kunt leven.

Everyday fresh, Donna Hay
€ 32,99 (Uitgeverij Spectrum)
Donna Hay is terug! In haar 
nieuwe boek deelt ze recepten die 
écht makkelijk, snel en lekker zijn. 
Met veel inspiratie om vanuit 
je voorraadkast iets lekkers te 
maken en veel eenpansgerechten. 
Uiteraard prachtig gepresenteerd. 

STAY SAFE
Met de mondkapjes 
van My Jewellery kom 
je stylish voor de dag. 
Ze zijn herbruikbaar en 
verkrijgbaar in diverse 
patronen, met het 
glittermondkapje 
als musthave voor de 
feestdagen. € 9,95 
My-jewellery.com
 

Op rolletjes
Handig, deze waterdichte fietstas-
trolley. Je hangt ’m gemakkelijk aan 
je bagagedrager en rolt ’m zo achter 
je aan in de supermarkt, op het 
treinstation of naar je werkplek. 
€ 129,50 B3bag.eu
 

WAT JE DEZE MAAND ZOU MOETEN ETEN: 
PADDESTOELEN
Paddestoelen bevatten veel voedingsstoffen en weinig 
calorieën, dus voeg ze deze maand eens wat vaker toe aan 
je menu om de gezondheidsvoordelen mee te pakken:
✔ MEER NATUURLIJKE ENERGIE
Paddestoelen bevatten veel vitamine B1, B2 en B3. Deze 
vitaminen zijn belangrijk om de natuurlijke energie vrij te 
maken uit je voeding.
✔ GOED VOOR JE LEVER EN SCHILDKLIER
In paddestoelen zit selenium. Dit mineraal komt nauwelijks 
voor in groenten, maar champignons zijn een van de rijkste 
natuurlijke bronnen. Selenium is onmisbaar voor je lever en 
schildklier en beschermt je cellen tegen beschadiging.

Uitpakken maar
Van deze adventkalenders 
krijgen wij een instant feestgevoel.
1. Holland & Barrett - Vegan 
Beauty adventskalender € 44 
Gevuld met 14 full size producten 
en 11 proefmaten, van vegan 
merken als Weleda en UpCircle.
2. MyMuesli - adventskalender 
€ 49,90 Gevuld met vegan 
muesli’s, porridge, thee, 
toppings en accessoires.
3. The Body Shop – Make It 
Real Together € 50 Gevuld met 
24 bad- en lichaamsproducten.

BAKKIE VARIATIE
’s Ochtends een grote mok koffie en ’s avonds 
een espresso? Met de nieuwe Nespresso Vertuo 
machine kun je je koffie in vijf formaten zetten: 
Alto (414 ml), Mug (230 ml), Gran Lugo (150 ml), 
Espresso (40 ml) en Double Espresso (80 ml). 
Vanaf € 179 Nespresso.com

WARMHOUDERTJE
De sjaals van het oer-Hollandse 

merk Twelve Million zijn gemaakt 
van afgedankte jeans, gerecycled 

katoen en petflessen. Sjaal Astanda 
is met 88x200 cm extra lang 
en breed, zodat je er lekker 

in kunt verdwijnen. 
Vanaf € 69,95 Twelvemillion.store
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Een te hoog cholesterol gold jarenlang als een van de 
belangrijkste veroorzakers van hart- en vaatziekten. Maar 

steeds vaker klinkt een ander geluid: is een verhoogd 
cholesterol wel echt zo slecht als wordt gedacht?

EEN NIEUWE 
BLIK OP 

CHOLESTEROL

TEKST FLEUR BAXMEIER | BEELD SHUTTERSTOCK, GETTY IMAGES
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Gooi je tijdens een willekeurig gesprek 
de term ‘cholesterol’ in de groep, dan is 
de kans groot dat er een stroom ziekenhuis-
verhalen op gang komt waar je u tegen zegt. 
Over herseninfarcten, dichtgeslibde aderen 
en meer. Cholesterol, en dan specifiek een 
hoog cholesterol, wordt al jarenlang gezien 
als de grote boeman bij hart- en vaatziekten. 
Blijkt je cholesterolgehalte tijdens een 
onderzoek bij de huisarts aan de hoge 
kant, dan is de kans groot dat je meteen 
naar de apotheek wordt gestuurd met 
een recept voor statines. Deze cholesterol-
verlagers worden door ruim twee miljoen 
Nederlanders gebruikt, een waanzinnig 
hoog aantal. Maar is dat echt nodig?

EXTREEM BELANGRIJK
Wat veel mensen niet weten, is dat 
cholesterol essentieel is voor ons lichaam. 
En dan niet voor een paar pietluttige 
dingetjes, er komt een hele waslijst bij 
kijken. Zo is cholesterol nodig voor het 
functioneren van cellen, botten, spieren, 
hersenen, de geheugenfunctie, vetvertering, 
galproductie, het voortplantingssysteem, 
de zenuweinden, beweging, de aanmaak van 
vitamine D en hormonen als testosteron en 
oestrogeen. Cholesterol is dus een extreem 
belangrijke stof, je lichaam kan niet zonder. 
Daarom zijn we voor de toevoer ook niet 
afhankelijk van externe voedingsbronnen, 
zoals bij eiwitten en vetzuren, maar kan 
ons lichaam zélf cholesterol aanmaken.
De aanmaak van cholesterol is niet 
toebedeeld aan één specifieke plek. 

Bijna alle cellen in ons lichaam kunnen 
een portie aanmaken, met als grootste 
producent onze lever. Het enige wat we 
daarvoor nodig hebben, is koolstof. Koolstof 
zit in alle voedingsmiddelen die je kunt 
bedenken, dus zolang je blijft eten, wordt 
er cholesterol aangemaakt. Los daarvan 
krijgen we ook cholesterol binnen via 
onze voeding. De bekendste cholesterol-
leverancier is ei, dat de lijst aanvoert 
met 210 mg cholesterol per stuk. Maar 
je vindt cholesterol ook in schaaldieren, 
orgaanvlees en producten met verzadigd 
vet, zoals roomboter, melkproducten, 
chocola, koek en gebak.
De schijnbaar logische conclusie die je 
zou kunnen trekken, is dat je cholesterol 
hoger wordt als je cholesterolrijke producten 
eet. Daarom werd lang geadviseerd om 
maximaal twee tot drie eieren per week 
te eten. Maar uit talloze onderzoeken 
blijkt dat het eten van eieren en andere 
cholesterolrijke voedingsmiddelen bij 
gezonde mensen helemaal niet leidt tot 
hogere cholesterolwaarden in het bloed. 
Dat hebben we te danken aan onze lever, 

De ideale 
cholesterol-
waarden
Je cholesterolgehalte wordt 
bepaald met een bloedtest. 
Uit de bloedtest rolt een 
waarde voor het totale 
cholesterolgehalte. Ook 
worden het LDL-, HDL- en  
triglyceridengehalte van het 
bloed gemeten. Wat goede 
waarden zouden moeten zijn, 
is de laatste jaren verlaagd. 
Voor cholesterol wordt nu 
uitgegaan van een gewenst 
gehalte lager dan 5,0 mmol/l. 
Als het hoger is dan 8,0 mmol/l, 
wordt gesproken van sterk 
verhoogd. Bij LDL-cholesterol 
wordt gestreefd naar een 
waarde onder de 3,0 mmol/l, 
bij HDL-cholesterol boven 
de 1,0 mmol/l bij mannen 
en 1,2 mmol/l bij vrouwen.
 

RUIM 2 MILJOEN NEDERLANDERS 
GEBRUIKEN STATINES: 

CHOLESTEROL VERLAGENDE 
MEDICIJNEN
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die automatisch minder cholesterol 
aanmaakt als je voedingsmiddelen met 
veel cholesterol hebt gegeten. Krijg je juist 
weinig cholesterol binnen via je voeding, 
dan produceert de lever er wat meer van. 

GOED EN SLECHT CHOLESTEROL
We hebben cholesterol dus nodig voor aller-
lei functies in ons lichaam. Bovendien zorgt 
ons lijf er via een ingenieus systeem zelf voor 
dat ons cholesterolgehalte in balans blijft. 
Waarom heeft het stofje dan toch zo’n slechte 
reputatie? Daarvoor moeten we volgens 
deskundigen kijken naar de verschillende 

soorten cholesterol die worden onder-
scheiden: LDL- en HDL-cholesterol. 
HDL-cholesterol staat voor High-
Density Lipoproteïnen en wordt gezien 
als het ‘goede’ cholesterol. Het veegt je 
aderen als een soort wegenwacht schoon 
en voorkomt daarmee ophopingen van 
‘slecht’ cholesterol.
LDL-cholesterol is een afkorting van 
Low-Density Lipoproteïnen. Als er ergens 
in het lichaam cellen zijn die cholesterol 
nodig hebben, komt LDL in actie. LDL 
vervoert cholesterol naar de plek waar 
dat nodig is. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
als er een zwak plekje, een beschadiging of 
ontsteking in een ader wordt geconstateerd. 
Klinkt als een positief verhaal, maar toch 
wordt LDL ‘slecht’ cholesterol genoemd. 
Dit komt omdat LDL zich na het vervoeren 
van cholesterol zou ophopen in de aderen, 
waardoor het vernauwingen kan veroor-
zaken. Die vernauwingen zouden op hun 
beurt leiden tot hart- en vaatziekten.
 
DE GROTE BOEMAN
Cholesterol heeft zijn slechte naam dus te 
danken aan LDL-cholesterol, omdat dit 
consequent wordt aangetroffen op plaatsen 
delict. Een voorbeeld: iemand krijgt een 

BESCHADIGING IN DE 
VAATWAND? CHOLESTEROL 

IS ER ALS DE KIPPEN BIJ 
OM DIE TE HERSTELLEN

JE LICHAAM HAALT 
CHOLESTEROL NIET ALLEEN 

UIT VOEDING, MAAR MAAKT 
HET OOK ZELF AAN: KRIJG 
JE WEINIG CHOLESTEROL 
BINNEN, DAN MAAKT JE 

LEVER ER ZELF EXTRA VAN 
AAN EN OMGEKEERD 
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hartinfarct. Als de dichtgeslibde aderen 
vervolgens worden onderzocht, zal daar 
cholesterol worden aangetroffen. En dat 
is waar de onzekerheid over cholesterol 
ontstaat, want is cholesterol op die plek 
aanwezig geweest om het probleem op te 
lossen of is cholesterol zélf het probleem? 
De tweede gedachte is jarenlang heersend 
geweest, ook omdat er in de medische 
wereld vanuit werd gegaan dat een 
lager cholesterol automatisch een beter 
cholesterol zou zijn. Maar is dat wel zo?
“We moeten cholesterol volgens experts niet 
meer zien als de grote boeman, maar als een 
positieve, lichaamseigen en zelfs helende 
stof”, zegt journalist en verslaggever Daan 
de Wit, die zich de afgelopen jaren op alle 
mogelijke manieren heeft verdiept in het 
onderwerp cholesterol. Het resultaat is 
zijn boek De cholesterolmythe, waarin 
hij uitlegt waarom hart- en vaatziekten 
heel andere oorzaken hebben dan een hoog 
cholesterolniveau. Zo blijkt uit onderzoek 
bijvoorbeeld dat mensen met verlaagde 
niveaus net zo veel aderverkalking vertonen 
als mensen met hoge niveaus, terwijl het 
risico op het lijden aan hart- en vaatziekten 
hetzelfde is of zelfs hoger. 
 
TO THE RESCUE 
“Het onderscheid tussen HDL en LDL 
is onzin, want er is niet zoiets als goed 
of slecht cholesterol”, aldus De Wit. 
“Cholesterol als geheel is een belangrijke 
stof, die na gebruik door het lichaam een 
andere samenstelling heeft en daarna wordt 
afgevoerd om te worden hergebruikt. Dat 
is een natuurlijk en belangrijk proces van 
ons lichaam, omdat het ons gezond houdt. 
Het probleem is dan ook niet cholesterol, 
want cholesterol is juist een deel van 
de oplossing. Het probleem zit in de 
plekken waar sprake is van verzwakking, 
beschadigingen en ontstekingen van de 
vaatwanden, veroorzaakt door onder meer 
roken en te veel suikers.”
Als zo’n zwakke plek wordt gedetecteerd, 
is cholesterol er als de kippen bij om 
reparaties uit te voeren. Cholesterol to 
the rescue! “Meestal kan het herstelwerk 
keurig worden uitgevoerd”, aldus De Wit. 
“Maar het gaat mis bij mensen bij wie 
de vaatwanden voortdurend worden 

beschadigd, omdat ze leven op sigaretten, 
suikers, geraffineerde koolhydraten en 
bewerkte producten. Naar al die zwakke 
plekken en ontstekingen wordt cholesterol 
gebracht, dat zich op een gegeven moment 
ophoopt. Wordt er onderzoek gedaan bij 
iemand die is overleden aan vaatvernauwing, 
dan zie je daar dus cholesterol. Je kunt dan 
denken: hé, cholesterol is de dader!” 
 
VERDACHTE BRANDWEER
Je kunt cholesterol volgens De Wit 
vergelijken met de brandweer. “Stel dat er 
op een gegeven moment veel branden zijn. 
Steeds als iets in lichterlaaie staat, zie je de 
brandweer. Als jij niet weet dat de brand-
weer er is om de boel te blussen, kan het 
gebeuren dat je op een gegeven moment 
denkt: wat verdacht, elke keer als er 
brand is, is ook de brandweer aanwezig. 
De brandweer heeft de boel aangestoken! 
Een soortgelijk idee is ontstaan over 
cholesterol, omdat je dat altijd aantreft bij 
de brandhaard. Een verkeerde diagnose, 
die teruggevoerd kan worden naar decennia 
geleden.” Het beroemdste onderzoek naar 
cholesterol als Het Grote Kwaad is 
uitgevoerd door de Amerikaanse arts 
Ancel Keys. Hij zou hebben aangetoond 
dat er geen verband is tussen cholesterol 
in voeding en cholesterol in het bloed. 
Hij waarschuwde tegen verzadigd vet en 
een hoog cholesterol. “Er zijn volgens 
wetenschappers die onderzoek doen naar 
cholesterol in het verleden fouten gemaakt 
waarvan we nu nog steeds last hebben”,  
aldus De Wit.
 
DE BELOOFDE OPLOSSING
Deze critici krijgen volgens De Wit alleen 
zelden de ruimte om hun woord te doen, 
omdat de supertanker al een bepaalde koers 

VITAMINE K2 IS HEEL 
BELANGRIJK VOOR JE LIJF, 

OMDAT HET EEN EIWIT 
ACTIVEERT DAT KALK 
UIT JE ADEREN HAALT 
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had ingezet. “Als jij als cardioloog al dertig 
jaar op een bepaalde manier werkt en 
iedereen om je heen – van collega’s tot het 
Voedingscentrum – doet alles in diezelfde 
lijn, is het moeilijk om je eigen systeem te 
gaan bevragen. Het is bij wijze van spreken 
alsof je je ineens gaat afvragen hoe het ook 
alweer zit met zwaartekracht. Je gaat ervan 
uit dat je weet hoe het zit, maar dan blijkt 
het ineens heel anders in elkaar te steken. 
Dat is ook het geval bij cholesterol. Het 
kost tijd voordat iedereen dat kan inzien
en accepteren.”
Ondertussen voert De Wit in zijn boek 
het ene na het andere bewijs aan dat de 
cholesteroltheorie eigenlijk een cholesterol-
mythe is. “Laten we er even van uitgaan 
dat cholesterol wél de beloofde oplossing zou 
zijn tegen hart- en vaatziekten”, werpt hij op. 
“Hoe kan het dan dat er wereldwijd elk jaar 
bijna achttien miljoen mensen sterven aan de 
gevolgen van hart- en vaatziekten? Er wordt 
al ruim een half jaar gesproken over corona 
en besmettingen, maar in Nederland 
sterven dagelijks 103 mensen aan hart- en 
vaatziekten. Veel van die mensen slikken 
cholesterolverlagers, maar veel lijkt het niet 
te helpen. Cholesterol is niet de oorzaak, 
maar een gevolg. Pak de oorzaken aan.”

Er zijn steeds meer wetenschappers die 
hun vraagtekens zetten bij de miljoenen 
mensen die dagelijks op advies van hun 
arts cholesterolverlagers slikken, zo schrijft 
De Wit in zijn boek. Niet alleen is het effect 
ervan volgens hem discutabel, het gebruik 
ervan gaat gepaard met tal van bijwerkingen. 
“Veel mensen die cholesterolverlagers 
slikken, hebben spierpijn”, zegt De Wit. 
“Dat klinkt niet zo erg, maar het zijn vaak 
oudere mensen die zo vreselijk veel pijn 
ervaren, dat ze hun stoel bijna niet meer uit 
komen. Als je op leeftijd bent en nauwelijks 
meer in beweging komt, is dat ontzettend 
negatief voor je gezondheid.”

MIST IN JE HOOFD
Er zijn ook gevallen bekend van mensen die 
door het gebruik van cholesterolverlagers 
geestelijk in de war raakten. “Ze werden 
bijna versleten voor dement, omdat ze het 
allemaal niet meer wisten”, aldus De Wit. 
“Dat kan in sommige gevallen snel optreden, 
omdat je hersenen cholesterol echt nodig 
hebben. Het wordt zelfs in je brein aan-
gemaakt, zo noodzakelijk is het. Je kunt 
je voorstellen dat het negatieve gevolgen 
kan hebben als het cholesterolgehalte in 
je brein door medicatie wordt verlaagd. 
Bij mensen met hersenproblemen die 
stopten met de medicatie, zie je dat ze 
daarna enorm opknapten, alsof de mist 
in hun hoofd optrok.”

CASHCOWS
 Je kunt je afvragen waarom de verlagers 
überhaupt nog worden voorgeschreven, 
wat inzichtelijker wordt als je weet dat 
de farmaceutische industrie er jaarlijks 

De gulden 
middenweg 
Er is nog weinig eenduidigheid 
over cholesterol in de medische 
wereld. Veel deskundigen kijken 
ernaar op de ‘oude’ manier: hoe 
lager je cholesterol, hoe beter. 
Dan heb je de visie van Daan 
de Wit, die eveneens door veel 
wetenschappers wordt onder-
steund: cholesterol helpt bij het 
oplossen van problemen, pak 
die problemen aan. En er is de 
gulden middenweg, die wordt 
bewandeld door onder meer 
voedings- en gezondheids-
deskundige Carlo Kool. Hij 
gelooft dat een hoog LDL-
cholesterol het risico op hart- 
en vaatziekten verhoogt, maar 
voegt eraan toe dat er meer 
factoren van belang zijn. “Stel 
dat je je altijd keurig aan de 
snelheid houdt, je let goed op, 
volgt alle verkeersregels en je 
zit nooit tijdens het rijden op je 
telefoon. Dan is de kans op een 
ongeluk klein, toch? Beeld je 
nu in dat je altijd te hard rijdt, 
dan zul je het met me eens zijn 
dat je de kans op een ongeluk 
vergroot. Maar dat zit hem nooit 
alleen in dat te hard rijden. Het 
wordt gevaarlijk als je hard rijdt 
terwijl het druk is of ondertussen 
ook nog appt. Zo is het ook met 
cholesterol. Heb je alleen een te 
hoog cholesterolgehalte, dan is 
medicatie niet altijd nodig. Door 
gezond te leven, kun je je choles-
terol ook verlagen. Maar stel dat 
je ook rookt en te zwaar bent, 
dan wordt de kans op hart- en 
vaatziekten veel groter.”

IN NEDERLAND STERVEN 
DAGELIJKS 103 MENSEN AAN 

HART- EN VAATZIEKTEN
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‘CHOLESTEROL IS 
NIET DE OORZAAK, MAAR 

EEN GEVOLG. PAK LIEVER 
DE OORZAKEN AAN’

Uit onderzoek blijkt 
dat mensen met verlaagde 

cholesterolniveaus net 
zo veel aderverkalking 

vertonen als mensen 
met hoge niveaus, terwijl 

het risico op het lijden 
aan hart- en vaatziekten 

hetzelfde is of zelfs hoger. 

miljarden aan verdient. Statines, 
de naam van cholesterolverlagende 
medicijnen, zijn enorme cashcows. 
Maar hoe los je het probleem dan wél 
op? In zijn boek legt De Wit uitgebreid 
uit wat het belang is van gezond eten en 
het gebruiken van bepaalde vitamines 
voor een gezond hart en vaatstelsel. 
Daarbij gaat hij tot in detail in op de 
materie, door experts op hun eigen 
vakgebied te citeren. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over de hoeveelheden die je 
van Q10 nodig hebt, een supplement en 
tegelijk lichaamseigen stof. Maar ook over 
de manier waarop je met visolie of liever 
nog kabeljauwleverolie een hartgezonde 
omega-3-balans kunt creëren.

SIMPELE STAPPEN VOORUIT
Er is geen kant-en-klare succesformule 
tegen hart- en vaatziekten, maar 
overkoepelend kun je stellen dat het 
allemaal valt of staat bij gezonde voeding, 
voldoende beweging en de juiste combinatie 
van supplementen. “Het is bijvoorbeeld 
belangrijk dat je genoeg vitamine C en D 
binnenkrijgt”, aldus De Wit. “Hanteer 
hierbij niet de ondergrens, maar stel de 
bovengrens centraal: hoeveel heb jij 
op dit moment nodig?” Daarbij is het 
van belang dat je voldoende omega 3 
binnenkrijgt, die je kunt kopen in de vorm 
van visolie. Ook vitamine K2 is essentieel, 
omdat het een eiwit activeert dat kalk uit 
je aderen haalt. Kalk hoort in je tanden en 
je botten, niet in je slagaders.” De overige 
adviezen voor een gezonde leefstijl komen 
uit de bekende hoek. Of zoals voeding- en 
gezondheidsdeskundige Carlo Kool zegt: 
“Het is eigenlijk heel simpel.” Hij pleit 
voor niet roken, een gezond gewicht, 
voldoende beweging, matig en evenwichtige, 
vezelrijke voeding met gematigd verzadigd 
vet en suiker, that’s it. “Deze adviezen 
klinken wat saai, maar dit is wat het beste 
werkt. In de praktijk blijkt het al moeilijk 
genoeg. Als je kijkt naar het advies van 
tweeënhalve ons groentes per dag, dan 
denk je: dat lukt wel. Maar meer dan 
tachtig procent van de mensen redt dat 
niet. Als je meer op dat soort dingen let, 
zet je al forse stappen vooruit.” º
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MAANDELIJKS 
THUIS -

BEZORGD

Elke maand verrassen we 3  Santé-
abonnees met een  mooi cadeau. 
Deze maand is dat de  luchtige 
Regenerating facial oil van 
Combray. De olie bestaat uit  
Oxofulleram en druivenpitolie 
en is rijk aan antioxidanten 
en andere werkzame stoffen. 
Hij werkt ontstekingsremmend, 
verzachtend en zorgt ervoor dat 
je huid minder snel veroudert.

Gefeliciteerd!
1. J.  Ackermans uit Amsterdam 
2. M. Nijboer uit Steenwijk
3. L.J.C. Goos uit Wijdewormer

CADEAU VAN 
DE MAAND: 

REGENERATING 
FACIAL OIL 

VAN COMBRAY
 T.W.V. € 110   

De voordelen/cadeaus worden verspreid over het jaar weggegeven en kunnen tussentijds en jaarlijks variëren. 
Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.

Ben je nog geen abonnee? Meld je aan op Sante.nl/abonneren 
en profiteer direct van alle leuke acties en extra’s.

 Supersnel bestellen? Scan gemakkelijk met de camera van je telefoon!
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K Als er één ding is dat je deze maand zou moeten doen...
Movember alleen voor mannen? Nee hoor: ook vrouwen kunnen hun gezichtsbeharing in de maand november laten voor 

wat die is, om zo aandacht te vragen voor prostaatkanker en teelbalkanker. Dertig dagen niet epileren of waxen dus.



WIE IS AMBER?
Journaliste Amber Brantsen 
maakte carrière bij radio en tv. 
Sinds 2017 is ze nieuwslezeres 
van het NOS Journaal. Ook 
maakt ze met verslaggever 
Louis Dekker en oud-coureur 
Jan Lammers de NOS Formule 
1-podcast. 
Onlangs verscheen haar boek 
Uit beeld (Prometheus), een 
persoonlijk verslag over de 
periode dat Amber anorexia 
had, nu zo’n elf jaar geleden. 
Amber woont met haar vriend 
Rachid Finge in Utrecht. Ze is 
zwanger van hun eerste kind.
Amberbrantsen.nl
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De leefstijl van... Amber Brantsen

Amber Brantsen (31) is vooral bekend als 
nieuwslezeres. Dat ze op haar twintigste een 

eetstoornis had, wist tot voor kort bijna niemand. 
Door wat ze meemaakte, ontdekte ze dat 

ambitie en perfectionisme haar juist níet verder 
brachten. “Ik weet nu dat ik er niet mee wegkom 

als ik mijn lichaam helemaal uitput. Ik heb rust 
nodig om goed te presteren.”

TEKST BELINDA FALLAUX | FOTOGRAFIE BART HONINGH | VISAGIE LINDA HUIBERTS

 

‘IK BEN NIET BIJZONDER 
en dat is een heerlijke 

constatering’
In je boek Uit beeld vertel je openhartig 
over de periode waarin je anorexia 
kreeg. Waarom heb je het geschreven? 
“Ik heb daar in interviews nooit iets over 
verteld. Maar juist door het geheim te 
houden, blijft het een soort taboe. Er zijn 
veel hardnekkige vooroordelen over 
eetstoornissen. Dat meiden met anorexia 
dun willen zijn of model willen worden, 
bijvoorbeeld. Zelf heb ik dat ook lange 
tijd gedacht – tot het mij overkwam. Een 
eetstoornis heeft niks te maken met eten. 
Het is een symptoom van iets anders, zoals 
een depressie of trauma. Met mijn verhaal 
wil ik laten zien dat het geen luxeprobleem 
is, maar een ernstige en destructieve ziekte.”

INTERVIEW
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anderen me aardig vonden als ik negens en 
tienen haalde. Het wakkerde perfectionisme 
aan bij mij. Eigenlijk heb ik vanaf mijn 
jeugd steeds bevestiging gezocht dat ik 
‘in de groep paste’. Als student zag niemand 
me echt staan en dat maakte me enorm 
onzeker. Maar datzelfde perfectionisme zei: 
je moet niet zeuren. En ik wilde al helemaal 
niet toegeven aan mijn omgeving dat het 
niet goed met me ging.”
 
Wat was het kantelpunt?
“Ik heb me lange tijd krampachtig 
vastgehouden aan wat ik nog had. Mijn 
studie, mijn bijbaantjes. Maar ik zag alles 
uit mijn handen glippen doordat ik steeds 
zwakker werd. Letterlijk. Ik had de hele 
dag honger, maar mocht van mezelf bijna 
niks eten. Bij een toets kon ik gewoon niet 
meer helder denken, zo ondervoed was ik. 
Dat was een realitycheck. Ik had zo lang 
ontkend dat ik hulp nodig had, maar ik was 
de controle volledig kwijt. Ik had alleen nog 
maar paniekaanvallen en huilbuien. In de 
spiegel zag ik een dunne Amber. Ik vond 
mezelf absoluut niet mooi. Mijn haar was 

futloos en ik had een grauwe huid. Ik zag 
er zwak uit. En dat vond ik dan weer zwak 
van mezelf. Ik dacht: hoe kan dit? Waar 
heb ik gefaald? En vervolgens: dit komt er 
nou van, Amber! Ik bleef mezelf straffen.”

Hoe vond je de weg naar herstel?
“Ik ben een tijdje opgenomen geweest 
in een kliniek, maar voor mij werkte het 
niet om tussen meiden te zitten die met 
hetzelfde probleem worstelden als ik. 
De behandelaar bij wie ik later terecht-
kwam, vroeg me: waarom wil je beter 
worden? Die vraag maakte iets in me 
wakker. Ooit was het mijn droom om 
de mediawereld in te gaan. Hij hielp me 
dat herinneren en dat gaf me een doel.”

Wat is je boodschap met Uit beeld?
“Dat het alle verschil kan maken als je hulp 
vraagt aan iemand die je vertrouwt. Tegen 
ouders en mensen om patiënten heen, wil 
ik zeggen: blijf praten met degene die je 
liefhebt. Praat niet tegen de ziekte, maar 
tegen de persoon. Als mijn boek maar aan 
een enkeling handvatten geeft, ben ik al blij.”

Waarvan was jouw eetstoornis 
een symptoom?
“Toen ik uit huis ging om te gaan 
studeren, had ik hoge verwachtingen 
van het studentenleven. Maar ik zat in 
m’n eentje in een kamer in Duivendrecht 
en voelde me nergens bij horen. Ik werd 
eenzaam en depressief, maar ik hield naar 
iedereen de schijn op. Ook naar mijn 
ouders. Troost vond ik in eten. Ik at 
geregeld zo veel Oreo’s, cake en M&M’s 
dat ik ellendig en kotsmisselijk in bed 
kroop. Het was mijn fix. Liever ziek dan 
me zo intens verdrietig voelen. Toen ik 
daardoor aankwam, wilde ik die kilo’s 
kwijt. Ik ging fitnessen en gezond eten, 
maar sloeg door. Ik moest van mezelf elke 
dag om zeven uur in de sportschool staan 
en leefde op een gegeven moment op bakjes 
kwark, crackers en een appel. Dat ik afviel, 
gaf me een gevoel van controle.”
 
Waarom vroeg je geen hulp?
“In mij heeft altijd een bepaalde faalangst 
gezeten. Angst om als zwak en dom te 
worden gezien. Op school merkte ik dat 
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“Ik doe vier keer per 
week aan CrossFit.  

Ik hou ervan om mijn 
lichaam uit te dagen 
en sterker te maken. 

Nu ik zwanger ben, 
volg ik ook zwanger-
schapsyoga, waarbij 

ik juist leer om  
te ontspannen.  
Een mens heeft  
allebei nodig!”

 

Het is nu ruim tien jaar na dato. 
Zie je jezelf als genezen?
“Het heeft drie, vier jaar geduurd voordat 
ik me op een dag realiseerde: hé, ik heb  
al een week niet lopen klooien met eten.  
Ik kan nu met honderd procent zekerheid  
zeggen dat ik ben genezen van anorexia, 
omdat er geen moment meer is waarop ik  
de controle zoek in eten of niet-eten. Ook 
niet als ik te maken heb met uitdagingen  
of teleurstellingen. Dat is helemaal weg. 
Mijn perfectionisme is wel nog steeds mijn 
zwakke plek. Als ik iets leuk vind, zoals op 
werkgebied, ga ik er helemaal in op. Ik wil 
dingen nou eenmaal graag goed doen. Maar 
ik weet dat ik er niet mee wegkom als ik 
mijn lichaam helemaal uitput. Ik heb rust 
nodig om goed te presteren. Ik zoek nog 
altijd graag mijn grenzen op, maar ga er 
niet meer overheen.” 
 
Door welke gedachte laat jij je  
nu leiden?
“Dat ik niet zo bijzonder ben, maar een  
van de velen. Een realistische en heerlijke 
constatering. De rest van de wereld geniet 
ook van vrije tijd en rust, dus waarom zou 
ik superstreng moeten zijn voor mezelf? 
Ook ík mag na een dag hard werken met de 
voetjes omhoog netflixen. Ik geef mezelf de 
ruimte om relaxter te zijn en mezelf niet zo 
serieus te nemen. Ik ben veel liever voor 
mezelf nu.” 
 
Hoe slaag jij erin om genoeg  
te ontspannen?
“Dat heb ik wel moeten leren. Toen ik  
begon te werken in de journalistiek was ik 
freelancer. Overdag werkte ik voor twee 
opdrachtgevers en ik deed er een nacht-
dienst bij de NOS achteraan. Nu werk ik 
niet meer dan 36 uur. In mijn vrije tijd vind 
ik het heel prettig om vriendinnen te zien, 
maar ik geniet er ook van om te lezen.  
Verder doe ik aan CrossFit. Een mooie 

fysieke tegenhanger van het denkwerk dat 
ik doe. Tijdens het sporten is er alleen maar 
focus op het moment.”

Heb je nog ambities op werkgebied?
“Mijn ultieme droom was presentator  
worden bij de NOS en dat doel heb ik 
bereikt. Elke dag stap ik de studio binnen 
met de gedachte: wow, dat ik dit mag doen! 
Ik wil nog steeds grootse dingen bereiken 
in de journalistiek en sta open voor alles 
wat op mijn pad komt.” 
 
En je bent zwanger! Je krijgt een meisje. 
Wat voor moeder wil je zijn?
“Ik wil haar niet alles in het leven voordoen, 
maar haar de weg wijzen hoe ze zelf dingen 
kan ontdekken en ervaren. Verder wil ik 
vooral een moeder zijn bij wie ze zich veilig 
genoeg voelt om alles te zeggen. Vooral als 
dingen niet goed gaan. Elk gevoel mag er 
zijn. Zelf heb ik pijnlijk ondervonden dat 
ambitie en perfectionisme een negatieve 
kant hebben als je geen balans houdt. Die 
ervaring zou ik haar dan weer wél willen 
besparen. Mijn dochter moet weten dat het 
prima is als je een keer een vier haalt of als 
dingen mislukken. Laat het maar gebeuren, 
ervaar wat je erbij voelt en vraag je af of dat 
echt erg is. Dat is leerzaam.” 

Wat geeft de liefde jou?
“Ik ben nu bijna acht jaar samen met 
Rachid. Als ik naar hem kijk, denk ik: ja, die 
is van mij! Rachid is er onvoorwaardelijk 
voor me. Ik mag tegen hem aan klagen als 
mijn dag niet lekker liep, hij staat altijd aan 
mijn kant. Samen zijn we een team. Soms 
zijn we ergens met een groep en hoeven  
we elkaar maar aan te kijken om precies  
te weten wat de ander denkt. Zo tof.”

Wat heb je van Rachid geleerd?
“Om ergens vrede mee te hebben als je geen 
invloed hebt op een situatie. Ik blijf iemand 

die graag de controle houdt en een  
onprettige situatie liefst direct – nu! – 
praktisch oplost. Rachid is veel relaxter. 
Hij kan een verhaal rustig aanhoren en dan 
zeggen: laten we er morgen met een frisse 
blik naar kijken. En vervolgens kan hij  
erin berusten, ook al is het nog steeds geen 
prettige situatie. Dat ‘fatalistische’ van  
hem heb ik echt nodig.” 

Hoe ziet jouw eetpatroon er  
tegenwoordig uit?
“Ik eet weinig vlees, wel kip en vis. Rund- 
en varkensvlees vallen bij mij te zwaar.  
Verder ben ik groot fan van groente.  
Maar ik eet niet altijd even gezond, hoor. 
Gisteravond at ik bijvoorbeeld twee  
broodjes ei omdat ik te lui was om in  
de keuken te staan.” 
 
Kook je normaal gesproken wel graag?
“Ik maak er niet genoeg tijd voor, terwijl  
ik dat wel zou moeten doen. Met ons  
kleintje op komst lijkt het me superleuk als 
ik straks elke dag iets gezonds op tafel zet. 

’Mijn dochter moet weten 
dat het prima is ALS DINGEN 

EEN KEER MISLUKKEN’
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“Mijn dag begint altijd met een 

groentesapje. Eens in de zoveel 
tijd krijg ik een doos bevroren 

sapjes aangeleverd. Toegegeven, 
die zijn niet allemaal even lekker, 
maar ik merk dat ik er goed op ga. 

Daarnaast drink ik meestal  
probiotica. Het ontbijt zelf  

verschilt nogal. Heb ik tijd, dan 
maak ik een bakje kwark met  

yoghurt, fruit en noten. Heb ik 
ochtenddienst, dan eet ik een 

makkelijke boterham of  
cracker in de auto.”

LUNCH

“Ik ben groot fan van vers warm 
brood bij de lunch. En daar kan 

dan van alles op, van avocado tot 
ei en van krabsalade tot vegan 

filet américain. De veganvariant 
is zó veel lekkerder.  Een verse jus 
d’orange erbij en mijn lunch is af.”

 
AVONDETEN 

“Mijn favoriet is sushi. Maar dat 
kan ik de hele dag door eten.  

Je maakt me heel blij met een 
 simpele maaltijd met kip, broccoli 
en aardappeltjes. Of met een rijk-

gevulde salade met kip of vis. Maar 
mijn Surinaamse roots vragen af 
en toe ook om een roti-maaltijd  

of een lekkere nasi.”
 

TUSSENDOOR 
“Fruit staat op nummer één, 

maar af en toe grijp ik ook naar 
een krentenbol of eierkoek. Als 
het feest is (of als ik er gewoon 
zin in heb) maak je me blij met 

iets waarin chocolade zit.”

Rachid werkt nu vanwege corona thuis.  
Ik kan natuurlijk niet thuiswerken, dus hij 
kookt geregeld.” 
 
Merk je qua eetvoorkeuren iets van  
je Surinaamse en Chinese roots?
“Niet per se. Ik hou van Surinaamse en 
Chinese kip. En van roti. Verder eet ik van 
alles, van pasta tot boerenkool en hutspot.”  
 
Wat betekent je familie voor je?
“Mijn familie voelt als een veilige haven. 
Mijn Surinaamse familie – van mijn  
moeders kant – is warm, luidruchtig en 
muzikaal. Het is er altijd feest, ook met 
eten. Mijn Nederlandse familie is een stuk 
nuchterder en net zo lief. Van beide hou  
ik veel. Als ik me op m’n gemak voel, merk 
je het Surinaamse in mij. Ik kan dan best 
uitbundig zijn, outgoing.”

Ben je ook bezig met spiritualiteit?
“Niet echt, daar ben ik te onrustig voor, 
denk ik. Wel vind ik het fijn om af en toe  
te mediteren. Het ontspant me en ik zie  
het als een manier om contact te maken 
met mijn ongeboren kind.”

Als nieuwslezeres sta je letterlijk in  
de picture. Hoe zelfverzekerd ben je?
“Een mooie outfit en goede make-up  
maken me voor een uitzending zekerder  
van mezelf. Het is bijna tovenarij wat mooie  
kleren en visagie kunnen doen en ik vind 
het belangrijk om er verzorgd uit te zien. 
Aan de andere kant vind ik dat het in mijn 
werk om de inhoud zou moeten gaan. Vaak 
hebben mensen op social media het wéér 
over mijn hakken of jurkje, terwijl ik weet 
dat er een vierhonderd-koppige redactie 
keihard aan de uitzending heeft gewerkt.” 
 
Hoeveel aandacht besteed je privé  
aan je uiterlijke verschijning?
“In mijn vrije tijd draag ik het liefst een 

spijkerbroek met een simpel shirtje.  
Maar ik heb verschillende kanten.  
Ik kan me in sportkleding ontzettend 
krachtig voelen en ga bijvoorbeeld rond  
de feestdagen helemaal in de glitters.  
Qua persoonlijke verzorging gebruik ik  
’s morgens een face wash om mijn huid  
te reinigen, waarna ik een crème met 
beschermingsfactor 20 aanbreng. Hoe  
meer make-up ik die week in de studio  
heb gedragen, hoe minder ik op vrije  
dagen gebruik. Zo kan mijn huid ademen. 
Een fijne bijkomstigheid is dat ik dan  
nauwelijks herkend word op straat.”

Je bent gek op Formule 1 en maakt  
daarover ook podcasts. Wat trekt je  
in die sport?
“Ik vind het vooral interessant om te  
zien hoe zo’n team een strategie opbouwt 
tijdens de race en hoe coureurs in een  
split second beslissingen nemen. Je hebt 
niet altijd de controle; soms lig je er buiten 
je schuld om uit. Dat mentale aspect  
intrigeert me.”

Waarom?
“Als je niet lekker in je vel zit, legt topsport 
dat heel erg bloot. Sporten gaat sowieso 
over je grenzen opzoeken. Net iets sneller  
of sterker zijn dan de week ervoor. En toch 
niet te ver gaan. Bij CrossFit vind ik het 
leuk om mezelf tot het uiterste te testen. 
Maar ik ga niet over de grens. Na wat ik 
heb meegemaakt, ben ik al ontzettend blij 
dat mijn lichaam dit kan.”

Wat zou je met de kennis van nu aan je 
jongere zelf meegeven? 
“Dat je hulp mag vragen. En dat ‘goed’  
goed genoeg is. Ik weet nu dat ik niet leuker 
ben als ik alleen maar negens en tienen  
haal of meer uitzendingen in een week kan 
proppen. Ik ben oké als ik lekker in m’n vel 
zit en lief ben voor de wereld.”

‘IK GA MET SPORTEN NIET OVER  
DE GRENS. Na wat ik heb  

meegemaakt, ben ik al blij  
dat mijn lichaam dit kan’

°
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 Meer lezen?

Uit beeld - Een persoonlijk  
verhaal over de (on)maakbaar-

heid van het leven, Amber 
Brantsen € 20,99 

(Prometheus)

WINNEN?  
Santé mag  

3 exemplaren 
weggeven. 

Kijk op Sante.nl
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Mondwater
Bewust kiezen

blue®m Mouthwash Fluoride Free
INGREDIËNTEN: zuurstof uit honing, 
lactoferrine en xylitol.
BIJZONDERHEDEN: houdt goede bacteriën 
levend, omdat het mondwater geen alcohol 
en chloorhexidine bevat. Fluoridevrij en dus 
geschikt voor mensen met implantaten. 
+PUNTEN: vrij van agressieve stoffen en 
daardoor geschikt voor dagelijks gebruik. 
Subtiele, frisse smaak.
-PUNTEN: prijzig.

Hema Mouthwash H-12
INGREDIËNTEN: sorbitol, xylitol, zink 
en fluoride.
BIJZONDERHEDEN: verpakt in een flacon die 
je makkelijk meeneemt. Heeft een separate 
maatbeker, waardoor de dop schoon blijft.
+PUNTEN: bevat ingrediënten tegen een 
slechte adem (zink), bacteriën (xylitol) en 
gaatjes (fluoride).
-PUNTEN: mist pit, waardoor het frisse effect 
minimaal is.

 PRIJS

€ 14,95
 500 ml

4 SOORTEN WATER 
OM UIT TE KIEZEN
 
1.  Mondwater tegen tandplak. 

Het meest voorkomende ingrediënt 

tegen tandplak is xylitol. Of zoek naar 

tetrapotassium pyrophosphate op 

het etiket, een stof die ervoor zorgt dat 

tandplak niet kan hechten op je tanden.

2.  Mondwater tegen gaatjes. Is gaatjes 

voorkomen je voornaamste doel? Kies 

dan voor een fluoridespoeling. Op het 

etiket worden dergelijke mondwaters 

aangegeven met ‘anti-cariës’. 

3.  Mondwater bij wondjes. De stof 

chloorhexidine voorkomt infecties 

in de mond en gaat wondjes tegen. 

Ook mondwater op basis van actieve 

zuurstof werkt effectief bij wondherstel 

(Oxygen Fluid € 24,95 blue®m).

4.  Mondwater tegen tanderosie. 

Bij tanderosie lost je glazuur langzaam 

op. Mondspoeling met aminfluoride 

en sodiumfluoride kan dit voorkomen 

(Glazuur Protection Professional 

Tandspoeling € 8,69 Elmex).
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 PRIJS

€ 3,50
 250 ml
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KIESWIJZER

Listerine Advanced White 
Mondwater
INGREDIËNTEN: sorbitol, fluoride 
en menthol.
BIJZONDERHEDEN: fluoride maakt de 
tanden sterker. De polyfosfaat-technologie 
belooft verkleuringen te verwijderen.
+PUNTEN: is krachtig van smaak. Houdt de 
mond en adem lang fris.
-PUNTEN: maakt de tanden niet witter, zoals 
de naam doet vermoeden.
 

Oral-B Pro-Expert Mondwater
INGREDIËNTEN: cetylpyridinechloride, 
poloxamer en glycerine.
BIJZONDERHEDEN: doodt 99 procent 
van de slechte bacteriën in je mond. 
De stof cetylpyridinechloride doet zijn 
werk ook ná eten en drinken. Ontwikkeld 
door tandartsen.
+PUNTEN: frisse smaak die lang aanhoudt. 
Vriendelijk geprijsd. 
-PUNTEN: geen.
 

Ben & Anna Natural Mouthwash
INGREDIËNTEN: xylitol, duindoorn, salie, 
aloë vera en mintolie.
BIJZONDERHEDEN: dit mondwater zit in 
een milieuvriendelijke glazen fles en is in het 
bijzonder geschikt voor gevoelige tanden 
en tandvlees.
+PUNTEN: plasticvrije keuze. Pittige smaak 
die je mond direct verfrist.
-PUNTEN: onprettige nasmaak.

natuurlijke ingrediënten. Xylitol is een natuurlijke zoetstof die 
tandplak en een droge mond voorkomt. Een slechte adem 
kun je tegengaan met mondwater met actieve zuurstof, tea 
tree, aloë vera en cetylpyridinechloride. Wil je zeker weten 
dat je je tanden en tandvlees mild behandelt? Kies dan voor 
natuurlijk mondwater op basis van essentiële oliën. 

GOED SPOELEN DOE JE ZO
Mondwater is het effectiefst als je het direct na het stoken en 
poetsen gebruikt. Neem 20 ml (ongeveer vier theelepels) in 
je mond, laat het mondwater minimaal dertig seconden in je 
mond ‘ronddansen’ en spuug het dan uit. Wacht daarna nog 
een halfuur met eten en drinken. 

Flossen, stoken, poetsen en daarna nog even een slok 
mondwater: een gemiddelde mondverzorgingsroutine 
bestaat al gauw uit drie of meer stappen. Onder stoken en 
poetsen komen we niet uit, maar is mondwater echt nodig? 
Ja en nee, zeggen zowel tandartsen als onderzoekers. 
Mondspoelmiddel doodt namelijk bacteriën, komt op 
plekken waar de tandenborstel niet bij kan en geeft een fris 
gevoel, maar mondwater met ingrediënten als alcohol en 
chloorhexidine kan er óók voor zorgen dat goede bacteriën 
in de mond worden weggespoeld. En die zijn juist onmisbaar 
voor een gezonde mond. Ook de Gezondheidsraad zet zijn 
vraagtekens bij chloorhexidine, omdat de stof een verhoogde 
bloeddruk zou kunnen veroorzaken. Chloorhexidine wordt 
door tandartsen voorgeschreven als antibioticaspoeling 
bij infecties en ontstekingen. Dus laat mondwater met dit 
agressieve ingrediënt liever staan als je geen last hebt van 
wondjes en gebruik het maximaal vier dagen achter elkaar.

EFFECTIEVER DAN POETSEN ALLEEN
Toch zet spoelen met mondwater qua mondverzorging 
zoden aan de dijk. Verschillende onderzoeken tonen aan dat 
een combinatie van poetsen en spoelen leidt tot minder 
tandplakgroei en ontstoken tandvlees dan poetsen alleen. 
En er valt genoeg te kiezen op het gebied van veilige en 

 PRIJS

€ 9,99
 500 ml

 PRIJS

€ 6,09
 500 ml

 PRIJS

€ 7,09
 500 ml

SPOELEN MET MONDWATER: JA OF NEE?

Last van een slechte adem? 
Mondwater kan dat maar tijdelijk 

maskeren. Vaak zijn bacteriën op je 
tong de boosdoener. Pak die aan 

met een tongschraper.
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BLIJVEN OF 
OVERSTAPPEN? 

Dit is de tijd om na te gaan of jouw  
zorgverzekering nog bij je past of dat  

je beter kunt overstappen. Maar waar let 
je op? Wij zetten het voor je op een rijtje.

TEKST LYNN VAN DER VEGT | BEELD SHUTTERSTOCK

Doe de Santé-check

Sommige vergelijkers bieden een  
extraatje aan. Denk aan een gratis  
tandongevallenverzekering (Independer) 
of een Oral-B elektrische tandenborstel 
(ZorgKiezer, op=op). 

Zorgverzekeraars mogen afwijken van  
de premiestijging (€ 59) die de overheid 
heeft vastgesteld. Zo verhoogt DSW – de 
verzekeraar die zijn premie altijd als eerste 
bekendmaakt – de premie zelfs met € 78.

VOEDINGSADVIES?
Aanvullende verzekering

HERSTELZORG 
NODIG  

NA CORONA? 
Basisverzekering
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GEZOND

KIEZEN
✚ Dekking
Een basiszorgverzekering is verplicht. Kijk 
daarnaast of je een aanvullende verzekering 
en/of een tandartsverzekering wilt. Heb je 
bijvoorbeeld een bril, ga je regelmatig naar 
de fysio of overweeg je acupunctuur omdat 
je hooikoorts hebt? Dan is een aanvullende 
verzekering vaak de moeite waard. Maar  
ga je twee keer per jaar naar de tandarts en 
heb je eigenlijk nooit meer dan een gaatje? 
Dan ben je juist goedkoper uit zonder  
een tandartsverzekering.

✚ Soort polis
Je hebt de keuze uit een natura- of een  
restitutiepolis. Bij een naturapolis (die  
is goedkoper) kun je alleen terecht bij 
gecontracteerde zorgverleners. Ga je naar 
een andere zorgverlener, dan betaal je een 
deel van de zorgkosten zelf. Dit geldt niet 
voor spoedeisende hulp.

✚ Eigen risico
Je hebt een verplicht eigen risico van  
€ 385 per jaar. Dit is wat je maximaal zelf 
bijdraagt aan zorg uit de basisverzekering. 
Daarnaast kun je kiezen voor een vrijwillig 
eigen risico tot € 500. Je draagt dan dus 
maximaal € 885 per jaar bij. Daar staat een 
lagere maandelijkse premie tegenover. 
 

VERGELIJKEN
Zelf de premies van alle zorgverzekeraars 
vergelijken is een behoorlijke klus. Zorg- 
vergelijkingssites hebben alles al voor je op 
een rijtje gezet. Je vult je voorkeuren in en 
de beste keuze voor jou verschijnt bovenaan 
in beeld. De meeste vergelijkers hebben  
een gratis overstapservice en de premie is 
zelden hoger dan die je zou betalen als je 
rechtstreeks bij de verzekeraar afsluit.

✚ Grote zorgvergelijkers: 
Independer ❙ ZorgWijzer ❙ Geld.nl
❙ Overstappen.nl ❙ Pricewise  
❙ HoyHoy ❙ ZorgKiezer ❙ Poliswijzer 
❙ Consumentenbond

✚ De beste is niet altijd de beste
Soms komt er bij vergelijkingssite A een 
andere nummer één uit de bus dan bij B. 
Hoe kan dat? Niet alle zorgkeuzes die je  
op een site invult, zijn hetzelfde. Bij A  
kies je bijvoorbeeld uit ‘wel of geen vrije 
zorgkeuze’ terwijl je dat bij B niet hebt  
hoeven invullen. Vul daarom je zorgkeuzes 
het liefst in op twee vergelijkingssites  
en check welke zorgverzekeraar in beide 
overzichten hoog eindigt. 

✚ Hoe onafhankelijk is zo’n  
vergelijker nu echt?
Independer, ZorgKiezer en Geld.nl hebben 
het Keurmerk objectief vergelijken. Dat 
betekent dat ze honderd procent objectief 
en transparant zijn: de beste verzekering 
voor jou komt boven aan de lijst te staan, 
ook als de verzekeraar geen vergoeding 
betaalt aan de zorgvergelijker.

BESPAREN
➊ Skip je aanvullende 
verzekering 
Maak je niet of nauwelijks gebruik van je 
aanvullende en/of tandartsverzekering? 
Sluit alleen een basisverzekering af, dan 
bespaar je algauw een paar tientjes per 
maand. Tip: zet het bedrag dat je bespaart 
apart voor onvoorziene zorgkosten.

➋ Betaal je premie in één keer
De meeste zorgverzekeraars bieden een  
korting van 1 tot 3 procent op je zorg- 
premie als je ’m in een keer betaalt. Kun je 
het missen, kies dan voor de jaarpremie. 

➌ Verhoog je eigen risico
Kom je zelden boven je verplichte eigen 
risico (€ 385) uit en verwacht je geen hoge 
zorgkosten voor 2021? Dan kun je kiezen 
voor een vrijwillig eigen risico, variërend 
van € 100 tot € 500 boven op je verplichte 
eigen risico, zodat je een lagere premie 
betaalt. Tip: kies een bedrag dat je (voor 
noodgevallen) sowieso op je spaarrekening 
hebt staan.

➍ Kies voor een online 
verzekering
Vaak is een online verzekering goedkoper, 
omdat dit voor de verzekeraar minder 
administratieve rompslomp betekent.  
Bij een online verzekeraar declareer je  
je rekeningen online en bekijk je je polis 
online in plaats van op papier.

➎ Kies voor een collectieve 
verzekering
Soms kun je 5 procent korting krijgen als  
je een collectieve verzekering afsluit. Toch 
kan die dan nog steeds duurder uitvallen 
dan een reguliere verzekering. Vergelijken 
blijft dus een must.

Het afgelopen jaar kon je in Nederland kiezen uit  
47 zorgverzekeraars. Achmea (hieronder vallen o.a. 
FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis) is marktleider met 
zo’n 5 miljoen verzekerden. VGZ (o.a. IZZ en Univé) 
heeft ongeveer 4 miljoen verzekerden, CZ (o.a. NN en 
OHRA) 3,5 miljoen en Menzis (o.a. Hema) 2,3 miljoen.

    

ALTERNATIEVE ZORG:  
WEL OF NIET VERGOED?
Alternatieve zorg zit niet in de 
basisverzekering, maar je kunt er 
wel een aanvullende verzekering 
voor afsluiten. Dan nog krijg je niet 
altijd 100 procent vergoed: hoe 
duurder het aanvullende pakket, 
hoe hoger de vergoeding.

(BIJNA ALTIJD) WEL VERGOED:  
acupunctuur � chiropractie  
� haptonomie � kinesiologie � 
manuele therapie  � osteopathie  � 
psychosociale therapie � shiatsu-
therapie � voetreflextherapie 

(MEESTAL) NIET VERGOED:  

preventie � coaching  � esthetische 
behandelingen � relatietherapie
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Laat je ogen 
controleren

Check je 
beeldscherm

Gemiddeld knipper je zo’n 
twintig keer per minuut met 
je ogen, maar wanneer je naar 
een beeldscherm kijkt, is dat 
vaak maar zo’n zes keer per 
minuut. Niet gek dus dat je 
last kunt krijgen van droge en 
geïrriteerde ogen.

Zo doe je het 
Voel je dat je ogen droog zijn? 
Knipper dan een paar keer extra. 
Check ook of de ruimte waarin je 
werkt niet te droog of te koud is, 
ook daar kunnen je ogen droog 
van worden. En hangt er een 
ventilator of airconditioning in 
de ruimte, zorg dan dat je niet 
in de luchtstroom zit.

Als je langdurig en vaak naar je 
beeldscherm kijkt, kun je last 
krijgen van droge, vermoeide 
en geïrriteerde ogen. Ook 
hoofdpijn en wazig zicht zijn 
kenmerken van computer-
ogen. Een logische stap is je 
beeldscherm controleren. 

Zo doe je het
Als je veel achter je computer 
werkt, is het belangrijk dat je 
scherm van goede kwaliteit is. 
Dat betekent: geen flikkerend 
beeld of lijnen die door het 
beeld lopen. Zorg er daarnaast 
voor dat er genoeg contrast 
op je scherm is. Hoe groter het 
verschil tussen licht en donker, 
hoe beter je ogen kunnen 
ontspannen – zoals bij een wit 
scherm met zwarte letters. 
Probeer tot slot lichtinval en 
schitteringen te voorkomen. Het 
is het beste voor je ogen als het 
licht van de zijkant komt.

Houd altijd zo’n 50 tot 70 
centimeter afstand van de 
computer. Kun je dan niet 
goed zien of vind je het lastig 
om dit lang vol te houden? 
Dan is het slim om je ogen te 
laten checken.

Zo doe je het 
Jonge of gezonde ogen kunnen 
gemakkelijk switchen tussen 
dichtbij en ver weg kijken. Vanaf 
middelbare leeftijd neemt dat 
vermogen af en hebben mensen 
vaker een leesbril nodig. Laat je 
ogen opmeten bij een opticien 
voor advies.

Bijna 
44 procent 

van de 
kantoorwerkers 
heeft last van 
computerogen
BRON: TIMEMANAGEMENT.NL 

De spier rond je lens spant 
zich meer aan als je dichtbij 
kijkt dan wanneer je in de 
verte tuurt. Naar een scherm 
staren is dan ook intensiever. 
De spieren kunnen hierdoor 
op den duur verkrampen. 
Af en toe pauze nemen helpt 
je ogen te laten ontspannen.

Zo doe je het 
Als je te lang onafgebroken naar 
een scherm staart, kunnen je 
ogen moe worden en kun je 
wazig gaan zien. Werk daarom 
liever niet langer dan twee uur 
onafgebroken achter je scherm 
en neem om het halfuur een 
kleine ‘kijkpauze’ door even naar 
buiten te staren. 

Vergeet niet 
te knipperen

Neem pauzes

COMPUTEROGEN     

1 probleem

4 oplossingen
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Boek een 

gratis
consult

Brouwersstraat 14, Druten  |  (0487) 51 75 34  |  info@dorien.nl  |  www.dorien.nl

Boek een 

gratis
consult

Super Sm� th Shinen
Schitter ook in het najaar met 
zijdezachte benen, oksels en bikinilijn. 
Geniet zorgeloos van de nazomer en 
herfst voordat je je weer dik inpakt. 

Kies voor het hele jaar glad dankzij 
defi nitief ontharen met de Soprano ICE 
Platinum. Natuurlijk bij Dorien.nl. 

Meer weten? Kijk op onze website of 
mail of bel ons voor vrijblijvend advies.

Brouwersstraat 14, Druten  |  (0487) 51 75 34  |  info@dorien.nl  |  www.dorien.nl

�  Geschikt voor alle haar- en huidtypes, 
ook voor de donkere huid.

�  Het gehele jaar door, 
ook in de zomer.

�  Supersnelle behandeltijd.

�  Drie technologieën in één.

�  Gratis intake.

�  Pijnloos.
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Aankomen kan net zo’n struggle zijn als afvallen. Want hoe pak je dat 
verantwoord aan én blijf je op gewicht? Diëtist Carlijn Appel legt het je uit. 

TEKST MARION VAN ES | BEELD SHUTTERSTOCK

Mag het 
een kilootje   

7 TIPS 
OM 

GEZOND 
AAN TE 
KOMEN

  meer zijn?
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GEZOND

7 EN AANKOMEN 
MET BEHULP VAN 
EIWITSHAKES, 

IS DAT VERSTANDIG?
“Het is een methode, maar 
ik vind het persoonlijk een 
beetje overbodig. Die eiwitten 
kun je ook gewoon uit een 
schaaltje volle kwark halen. 
En zo’n shake kan als een blok 
beton op de maag gaan liggen, 
waardoor je daarna te lang 
bent verzadigd. Er bestaat wel 
medische drinkvoeding met 
veel calorieën in kleine porties, 
maar die schrijf ik eigenlijk 
alleen voor als het écht niet 
op een andere manier lukt. 
En met de juiste begeleiding 
lukt het bijna iedereen wel.” 
 
Meer tips van Carlijn Appel? 
Kijk op Dietistzonderdieet.nl
 

Gezond vs. 
ongezond 

1 avocado: 358 kcal
 ‹› 

1 tompouce: 288 kcal

1 el olijfolie: 90 kcal 
‹› 

1 toef slagroom: 30 kcal

Schaaltje volle 
kwark met walnoten, 
banaan en honing: 

546 kcal
‹› 

patatje met: 560 kcal
 

1 IS AANKOMEN 
ÉCHT ZO MOEILIJK?
“Als je overgewicht hebt, 

kun je het je misschien niet 
voorstellen, maar ik merk in 
mijn praktijk dat aankomen 
vaak lastiger is dan afvallen. 
Veel mensen met ondergewicht 
die ik zie, kampen met ziekte-
gerelateerde ondervoeding. 
Als je al niet topfit bent, kan 
het veel extra energie kosten 
om ook nog tegen je gevoel in 
te moeten eten. Bij mensen 
die gezond zijn en toch wat 
zwaarder willen worden, is het 
meestal wat makkelijker, maar 
het vergt wel geduld. Een kilo 
per week aankomen – zoals 
mensen met overgewicht vaak 
kunnen afvallen – is echt niet 
realistisch. Je moet jezelf de tijd 
gunnen om het stap voor stap 
aan te pakken.”

2 RAAD JE DAN EEN 
TAARTJES-EN-
FRIET-DIEET AAN?

“Wil je aankomen, dan is 
het belangrijkste dat je meer 
calorieën binnenkrijgt dan je 
verbrandt. En als voldoende 
eten op zichzelf al een uitdaging 
is, adviseer ik om vooral dingen 
te kiezen die je lekker vindt. 
Die gaan makkelijker naar 
binnen. Helaas maakt een dieet 
van taartjes en fastfood je vaak 
wel zwaarder, maar niet per se 
gezonder. Daarom probeer ik 
mensen liever te laten aankomen 
door calorierijk én voedzaam te 
eten. Dan is een taartje of friet 
op z’n tijd mooi meegenomen, 
maar niet de basis.”  

5 HOEVEEL MAAL-
TIJDEN PER DAG 
KUN JE HET 

BESTE AANHOUDEN?
“Ik had ooit iemand in mijn 
praktijk die pas rond twaalf uur 
begon met eten. Op zich is dat 
niet erg, maar stel dat je 2500 
à 3000 calorieën binnen moet 
krijgen – wat ik meestal als 
gemiddelde aanhoud –, dan 
is het nu eenmaal makkelijker 
om dat over acht eetmomenten 
te verdelen dan over drie. 
Ga eens na op welk moment 
je het makkelijkst veel kunt 
eten: de een heeft ’s ochtends 
de meeste trek, de ander juist 
aan het einde van de dag. Neem 
ook voldoende calorierijke 
tussendoortjes: een handje 
noten, een stuk kaas of een 
glas volle melk of vruchtensap. 
Wil je aankomen, dan moet je 
daar eigenlijk de hele dag door 
mee bezig zijn. Maar ga ook 
weer niet tegen heug en meug 
eten, dat werkt uiteindelijk 
alleen maar averechts.” 

6 EN HOE ZIT 
DAT MET EXTRA 
GROENTE ETEN?

“Groente bevat relatief weinig 
calorieën en verzadigt snel. 
Een goede methode om af te 
vallen dus, maar niet als je wilt 
aankomen. Dat betekent niet 
dat je groente helemaal moet 
skippen, maar zorg wel dat je 
ruimte overhoudt in je maag 
voor andere dingen. Of voeg 
calorieën toe aan je groente 
door ze te gratineren of er een 
sausje overheen te doen.” 

3 WAT KUN JE 
DOEN OM 
JE EETLUST 

AAN TE WAKKEREN?
“Zorg dat je blijft bewegen. Een 
appel of ander – friszuur – fruit 
kan ook helpen, net als een 
kopje bouillon een halfuur 
voor het eten.” 

4 WELKE GEZONDE 
VOEDINGSMID-
DELEN BEVATTEN 

VEEL CALORIEËN? 
“Je denkt nu misschien aan 
eten met veel koolhydraten, 
zoals aardappels, zilverliesrijst 
en volkorenpasta. Het nadeel is 
dat je er snel vol van zit. Beter 
kun je daarom kiezen voor 
producten met veel eiwitten 
en gezonde vetten: volle kwark 
en Griekse yoghurt, noten en 
zaden, vette vis, vlees, eieren en 
olijfolie. Wees niet te bang voor 
vet. Als je een boterham belegt 
met magere kipfilet, moet je er 
nog steeds best veel van eten 
voordat het zoden aan de dijk 
zet. Dan is het makkelijker een 
extra lepel olie aan je maaltijd 
toe te voegen. Ik raad meestal 
aan zo veel mogelijk je normale 
voedingspatroon aan te houden, 
maar van alles nét iets meer te 
nemen: een extra aardappel of 
lepel jus of extra dik beleg op je 
boterham. Pindakaas, zalm en 
avocado zijn heel geschikt als 
vet én gezond broodbeleg.”  

‘Heb je geen 
eetlust? Een 

kopje bouillon 
drinken of een 

appel eten 
kan helpen’
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DE WIM HOF METHODEDE WIM HOF METHODEDE WIM HOF METHODE

‘De combinatie 
van kou, ademhaling 

en focus 
kan je lichaam 
sterker maken’

HET GEHEIM VAN THE ICEMAN
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PSYCHE

Met een opgestoken duim staat Oprah 
Winfrey schouder aan schouder naast Wim 
‘The Iceman’ Hof – we spreken pre-corona. 
Grote glimlach, gezonde blos. Ze heeft zich 
net ondergedompeld in een ijsbad en voelt 
zich fa-bu-lous. Eenzelfde soort kiekje  
is er van Wim Hof met Orlando Bloom, 
Wim Hof met Barbra Streisand, Wim 
Hof met Tom Hanks and so on. Waar het 
in Nederland de laatste tijd wat stiller is 
rondom The Iceman, maakte hij op verzoek 
van de grootste sterren der aarde een tour 
door Hollywood, om zijn boodschap over 
kou als heelmeester voor lichaam en geest 
persoonlijk over te brengen. Celebs van 
allerlei allooi lopen massaal met hem 
weg, Gwyneth Paltrow wijdde een hele 
aflevering van haar Netflix-serie Goop 
aan zijn methode en er komt een heuse 
Hollywoodfilm over zijn leven, met acteur 
Joseph Fiennes in de hoofdrol. Hoe heeft 
Wim Hof, ruim zestig jaar geleden geboren 
als een doodgewone jongen in een doorsnee 
katholiek gezin met negen kinderen in het 
Limburgse Sittard, dat in vredesnaam voor 
elkaar gekregen? 

THUISKOMEN IN HET IJS 
Kou loopt als een rode draad door het  
leven van Wim Hof. Hij is zeven jaar als  
hij in levensgevaar in het ziekenhuis wordt 
opgenomen, omdat hij in slaap is gevallen  
in de sneeuw. Vier jaar later herhaalt hij 
ditzelfde trucje, zijn ouders in verbijstering 
achterlatend. Waarom is dit kind zo anders, 
zo onvoorspelbaarder en eigenwijzer dan zijn 
tweelingbroer? Wim Hof is op jonge leeftijd 
al zoekende, zo blijkt uit de sporadische 
keren dat hij zich uitlaat over zijn jeugd. 
Van boeddhisme, hindoeïsme, yoga en 
karate tot kungfu: vanaf zijn twaalfde leest, 

doet en onderzoekt hij van alles, maar het 
brengt hem niet wat hij zoekt. Het keerpunt 
komt als hij als zeventienjarige puber op 
een winterse zondagochtend besluit een 
wandeling te maken. Hij sjokt over de 
drempel van zijn Amsterdamse kraakpand 
en zet koers richting het nabijgelegen 
Beatrixpark. Een dun laagje ijs op het  
Zuider Amstelkanaal trekt zijn aandacht, 
met als overheersende gedachte: ik móét 
hierin. Hij laat zich in het water glijden, 
zonder te weten waarom, en ervaart een 
gevoel van thuiskomen. 
“Ik was volkomen ontspannen en dacht: dit 
is het”, vertelt Wim Hof in een interview 
over zijn eerste ervaring met bittere kou. 
“Dit is fijn, dit is mooi, dit is diepgaand. 
Die eerste keer lag ik er maar heel even in, 
maar het voelde zó machtig.” De volgende 
dag komt hij terug, net als de dag erna en 
de dag daarna. Steeds krijgt hij hetzelfde 
geweldige gevoel, dat – zo ontdekt Hof als 
hij meer over het fenomeen gaat lezen – 
komt omdat kou je lichaam in de survival-
modus dwingt. Je lijf pompt zich in die 
toestand automatisch vol met zuurstof, 
klaar om te vechten of vluchten, of voor een 
duik in een ijsbad. Hoe vaker Wim Hof in 
het water springt, hoe meer hij leert over  
de werking van zijn lichaam en waartoe het 
allemaal in staat is. Na een tijdje kan hij, 

met behulp van ademhalingstechnieken  
en meditatie, makkelijk vijf minuten onder 
water blijven liggen. Met een intens geluks-
gevoel op de koop toe. Het is de start van 
wat wij en alle celebrity’s in Hollywood nu 
kennen als de Wim Hof Methode, maar 
waar een lange, moeilijke en vaak zware 
weg aan voorafging.
 
DRIE PIJLERS
De Wim Hof Methode klinkt misschien 
wat mysterieus, maar bestaat in de kern  
uit drie simpele pijlers. “De methode gaat 
over mindset, ademtraining en koude  
training”, zegt Bart Eigenhuis, gezondheids-
motivator en zogeheten koude trainer bij 
Bridge2Cross. “Qua mindset draait het 
erom dat je de concentratie, het vertrouwen 
en de overtuiging hebt om naar een doel 
toe te werken en te zeggen: ik ga dit doen. 
Ademtraining gaat over heel krachtig in- en 

Een paar minuten in een bad met ijs zitten om je immuunsysteem 
te boosten en mentaal sterker te worden. Wim Hof – beter bekend 
als The Iceman – is er wereldberoemd mee geworden. Zowel 
celebs als gewone stervelingen lopen met hem weg. Wat maakt zijn 
methode zo baanbrekend?
TEKST FLEUR BAXMEIER | BEELD GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK

›› DIY KOUDE TRAINING
De beste manier om jezelf de Wim Hof 
Methode eigen te maken, is door een  
workshop te volgen bij een van de vele 
gecertificeerde Wim Hof-instructeurs in ons 
land. Na één sessie heb je de basisprincipes 
al onder de knie, die je thuis verder kunt  
uitbouwen. Je kunt ook thuis starten  
met steeds ietsje langer koud douchen:  
bijvoorbeeld eerst vijf seconden, de dag 
erna tien et cetera. Op Wimhofmethod.com 
vind je allerlei informatie over de methode 
en oefeningen die je thuis kunt uitoefenen. 
Ook vind je op het platform een lijst met 
instructeurs die zijn goedgekeurd door 
maestro Wim Hof himself.

‘Die eerste keer  
lag ik er maar  

heel even in, maar het 
voelde zó machtig’

»
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uitademen, dertig of veertig keer, gevolgd 
door een paar minuten waarin je stopt met 
ademhalen, zodat de ontspanning kan 
komen. Koude training kan bijvoorbeeld 
betekenen dat je in een ijsbad gaat zitten, 
maar je kunt ook onder een koude douche 
gaan staan of een paar minuten in je blote 
bast in de tuin. Alle drie de pijlers werken 
nauw samen en versterken elkaar. Stel dat 
jij denkt dat je dit nóóit gaat kunnen, dan 
lukt het niet om in een ijsbad te blijven 
zitten. Je mindset helpt je om de koude 
training en de ademtraining aan te gaan 
en tegelijk verandert je mindset weer 
positief door de koude training en de 
ademtraining.”
Al nadat je jezelf één keer hebt blootgesteld 
aan kou, zul je daarvan de positieve effecten 
merken, zegt Eigenhuis. “De combinatie 
van kou, ademhaling en focus kan je 
lichaam veel sterker maken, iets wat 
automatisch gebeurde toen we nog geen 
kachel en stoelverwarming hadden. Met 
de tijd zijn we dat vermogen kwijtgeraakt 
en benutten we steeds minder de capaciteit 
die ons lichaam bezit. Door de Wim Hof 
Methode kunnen we die terugkrijgen. 
Zo geeft kou een boost aan je mentale weer-
baarheid, omdat je even uit je comfortzone 
stapt. De wetenschap dat je in staat bent 
om ’s ochtends vroeg onder een koude 
douche te gaan staan of een ijsbad te nemen, 
stelt je in staat om ook andere, misschien 
wel veel grotere uitdagingen onbevreesd 

tegemoet te gaan. Je wordt er energieker 
en kwieker van, omdat er bij extreme kou 
zogenaamde happy hormones vrijkomen, 
die zorgen voor een blij en vrolijk gevoel. 
Daarnaast krijgt je stofwisseling een boost, 
ziet je huid er stralender uit, herstellen 
je spieren sneller, wordt de aanmaak van 
bruinvet gestimuleerd, daalt je stresslevel 
en verbetert je immuunsysteem.”

RARE KWIBUS
Wim Hof wist dat allemaal decennia 
geleden al, maar hij kreeg eerst nog dertig 
jaar lang voor zijn kiezen dat hij ze niet 
helemaal op een rijtje had. Een man die 
vrijwillig ijskoud water in gaat, dat kan 
niet gezond zijn. Zoiets is toch niet goed? 
Hij was het zwarte schaap van de familie, 
de rare kwibus over wie op feestjes lacherig 
werd gesproken. Wat Wim Hof deed, daar 
geloofde de goegemeente niet in. Maar 
Wim Hof was niet voor één gat te vangen 
en zette door. Hij was vrolijk, vastberaden 

en volhardend. “Om zijn boodschap te 
verspreiden werd hij – zoals hij dat zelf 
noemt – een kermisattractie”, vertelt 
Eigenhuis. Hij zit urenlang in een ijsbad, 
zwemt kilometers onder ijs zonder zuurstof-
tank, rent een volledige marathon in de 
Namibische woestijn zonder een druppel 
te drinken en beklimt de Kilimanjaro op 
blote voeten. Zonder gedegen training of 
voorbereiding, let wel, puur voortgedreven 
door zijn eigen Hof Methode-expertise met 
ademhaling, mindset en kou. “Allemaal om 
te laten zien: je kunt meer dan je denkt en 
iedereen die het zou willen, kan hetzelfde 
doen als ik.”
 
EINDELIJK ERKENNING
In 2008 is Wim Hof er klaar mee om als 
veredelde circusartiest door het leven te 
gaan. Hij wil zich niet meer laten verhuren 
op feesten en partijen, hij wil wetenschap-
pelijke erkenning voor wat hij al die jaren 
heeft laten zien. Namelijk: dat je lichaam 
tot extreme prestaties in staat is, mits je het 
juiste knopje indrukt. Het indrukken van 
die knop is niet moeilijk, maar je moet hem 
wél even weten te vinden. En dat is waar 
de Wim Hof Methode om de hoek komt 
kijken, een trainingstechniek die voor 
iedereen – jong, oud, geblesseerd, superfit – 
binnen handbereik ligt, uitgezonderd 
mensen met epilepsie, zwangere vrouwen 
en hartpatiënten. Maar zonder wetenschap 
geen resultaten, wat Wim Hof bij het 

‘Bij extreme kou 
komen happy 
hormones vrij, 

die zorgen voor een 
blij en vrolijk gevoel’

‘Je mindset helpt je 
om de koude training 
en de ademtraining 

aan te gaan’
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Radboudumc brengt. De uitslagen van de 
onderzoeken worden groot nieuws, want 
Wim Hof blijkt het autonome zenuwstelsel 
en dus zijn immuunsysteem te kunnen 
beïnvloeden, met behulp van meditatie en 
ademhaling, als hij een E.coli-bacterie 
krijgt ingespoten.
Ineens staan onderzoekers niet meer zo 
sceptisch tegenover wat Wim Hof predikt 
en komt er een vervolgonderzoek met  
mensen die door Wim Hof zijn getraind. 
Net als Hof krijgen ze een E.coli-bacterie 
ingespoten, wat normaliter leidt tot een 
heftige immuunrespons, koorts, braken en 
rillingen. Dit was eerder al niet het geval 
bij Wim Hof, maar het gebeurt ook niet  
bij zijn trainees. Niet alleen Wim Hof, ook 
zijn volgelingen kunnen hun autonome 
zenuwstelsel dus op vrijwillige manier  
beïnvloeden, een fenomeen dat volgens de 
medische literatuur helemaal niet mogelijk 
zou moeten zijn. In videobeelden uit 2014 
waarin de onderzoeksresultaten bekend 
worden gemaakt, toont Wim Hof zich diep 
geraakt. Eindelijk wordt beaamd wat hij al 
zo lang zegt. Nieuwe onderzoeken in onder 
meer Amerika volgen, met soortgelijke 
bevestigende resultaten, waarna mensen 
van heinde en verre naar zijn trainings- 
centrum op de Veluwe komen om zelf te 
ervaren wat de Wim Hof Methode inhoudt.
Kritiek is er nog altijd, omdat de methode 
niet veilig zou zijn en zieke mensen valse 
hoop kan geven. In een uitzending van  

›› WIM HOF GOES 
HOLLYWOOD
Of Wim Hof zich vereerd  
voelt dat er een film over zijn 
leven wordt gemaakt? “Och ja,  
ik was al met Oprah Winfrey,  
met Tom Hanks en een heleboel 
andere sterren”, antwoordt de 
ijskoning nuchter als hem deze 
vraag wordt gesteld door een 
reporter van EenVandaag.  
Hij is een eenvoudig iemand, 
zegt hij zelf, die altijd is blijven 
geloven dat hij op een dag door 
de zwarte massa van verwarring 
heen zou komen. Hij gelooft in 
geluk, kracht en gezondheid als 
recht, wat via kou overgedragen 
kan worden. “En dat gaat nu via 
de wetenschap en daarna met  
de beste marketingtool ever, 
genaamd Hollywood, naar de 
mensen toe. Ik zie dat als meer 
dan een eer. Het is effectief.”  
De film zal waarschijnlijk in 2021 
in de bioscoop te zien zijn. 
 

EenVandaag wuift Wim Hof de kritiek weg 
met de opmerking dat mensen die nog nooit 
koude training hebben gedaan met behulp 
van zijn methode al na één dag minutenlang 
in een ijsbad kunnen zitten. Dat betekent 
volgens hem dat het stressmechanisme  
iets ontwaakt in mensen, waardoor het 
immuunsysteem plotseling veel sterker 
wordt. Een theorie die inmiddels wordt 
omarmd door honderdduizenden mensen 
over de hele wereld. Een goeroe, zo noemen 
zij Wim Hof. 
“Hij is zeer charismatisch, waardoor hij 
veel mensen bereikt”, zegt Bart Eigenhuis. 
“Maar belangrijker nog is dat hij een 
methode heeft ontwikkeld die het goed 
doet in de hele wereld. De kracht van kou  
is niets nieuws, die kennis is al eeuwenoud, 
maar Hof heeft die opnieuw op de kaart 
gezet. Daarmee heeft hij iets baanbrekends 
gedaan, waarvan heel veel mensen dagelijks 
profijt hebben. Dát is volgens mij het geheim 
van Wim Hof.”
 
BODY, MIND EN SPIRIT
In zijn nieuwe boek legt Wim Hof in zijn  
eigen woorden uit hoe je kou, ademhaling  
en mindset kunt gebruiken om de leiding  
te nemen over je geest en stofwisseling. 
Daarnaast vertelt hij hoe de Wim Hof 
Methode ook een spiritueel pad kan zijn  
dat je kan verbinden met je innerlijke kracht. 
De Wim Hof Methode – Overstijg jezelf met 
The Ice Man € 20,99 (Kosmos Uitgevers)
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Als er één ding is dat je deze maand zou moeten doen...
Aan het eind van je geld ook altijd een stuk maand over? Dat overkomt je niet nog eens met de Money planner by Porterenee,  

van bespaargoeroe Renée Lamboo (€ 20 HarperCollins). Winnen? Santé geeft 5 exemplaren weg via Sante.nl
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Routekaart  
  naar GELUK

Gelukkiger worden willen we allemaal wel, maar hoe pak 
je dat aan? En bestaat er eigenlijk wel een stappenplan 
om je geluksgevoel op te krikken? Volgens psycholoog 
Josje Smeets wel. “Het belangrijkste is om eerst jezelf 
te leren kennen.” 
TEKST KIM VAN DER MEULEN | BEELD SHUTTERSTOCK
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Je hebt het prima voor elkaar, maar hebt 
het gevoel dat je best wat gelukkiger zou 
kunnen zijn. Als je wat regelmatiger zou 
sporten, bijvoorbeeld. Als je eindelijk een 
andere baan zou zoeken. Of als je er eens 
achter zou komen wat je nou écht wilt. 
Voor iedereen die zulke gedachten herkent, 
schreef gelukspsycholoog Josje Smeets het 
boek Happy in 100 dagen. Met opdrachten 
om jezelf beter te leren kennen en weten-
schappelijk bewezen technieken die tot 
gedragsverandering leiden. Het doel: een 
groter geluksgevoel.

Wat betekent geluk?
“Dat is voor iedereen anders, daarom is 
zelfonderzoek zo belangrijk. Voor mij 
betekent geluk een staat van rust en 
tevredenheid. Ik stuiter door het leven 
en als ik even niets hoef, denk ik: ja, dit 
is geluk. Zo’n pauzemoment is voor veel 
mensen noodzakelijk, alleen al omdat we 
overprikkeld zijn in onze maatschappij. 
We willen altijd meer en zijn gefocust op 
prikkels die ons snel, maar slechts kort 
een goed gevoel geven. Bij elke like op 
Instagram die je krijgt en deadline die je 
haalt, krijg je een dopamineboost: je brein 
beloont je met een geluksstofje. Dat gevoel 
van genot ebt weg, waarna je brein een 
nieuwe kick zoekt. Door dat gejaagde 
gevoel raken we gestresst en overwerkt. 
Het is veel gezonder om geluk op de lange 
termijn na te streven. Door goed voor 
jezelf te zorgen en voldoende te slapen, 
bijvoorbeeld. Dan blijft die dopamine 
veel langer in je systeem.”

Worden we niet juist ongelukkig van 
streven naar geluk?
“Van het najagen van al die piekjes korte-
termijngeluk wel, ja. Veel mensen denken 
dat dat geluk is, maar langdurig geluk zit 
’m in blij zijn met wat er is.”

Jouw stappenplan is gebaseerd 
op vijf ‘basisprincipes van geluk’. 
Wat bedoel je daarmee?
“Om geluksstofjes zoals dopamine en 
serotonine te laten vrijkomen op de lange 
termijn, moet je gewoontes inbouwen die 
voor rust in je lijf en hoofd zorgen. Denk 
aan pauzes nemen, gezond eten, bewegen, 
op een vast tijdstip naar bed gaan, tijd voor 
jezelf nemen en blijven leren. Die heb ik 
onderverdeeld in vijf r’s: rust, reinheid, 
regelmaat, relaties en richting. Dat klinkt 
misschien saai, maar ze dragen allemaal 
bij aan een groter geluksgevoel. Als je 
bijvoorbeeld nooit pauze neemt, pleeg 
je roofbouw op jezelf. Je moet opladen. 
We zijn gebaat bij gewoontes en regelmaat 
– acht uur slaap per nacht, drie maaltijden 
per dag. Niet zo avontuurlijk, maar het 
biedt wel veiligheid en zekerheid en daar-
mee rust en tevredenheid. Pas als je die 
basis op orde hebt, kun je werken aan zelf-
onderzoek en het bepalen van je richting. 
En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je 
gelukkig wordt op de lange termijn.”

Wat als je geen idee hebt welke kant 
je op wilt?
“Het is belangrijk jezelf dan eerst goed te 
leren kennen, door na te gaan wat je drijft 
en welke kernwaarden bij je passen. In mijn 
boek, maar ook online vind je veel lijsten 
met woorden waar je uit kunt kiezen. 
Ga eens na in hoeverre die kernwaarden 
matchen met belangrijke zaken in je leven, 
zoals je werk, hobby’s en relaties met 
mensen om je heen. Dat kan interessante 
inzichten opleveren. Veel mensen denken 
dat ze zichzelf kennen, maar vaak blijkt 
dat niet zo te zijn. Mensen vertellen me 
weleens dat ze zelfstandigheid, avontuur en 
vrijheid belangrijk vinden, en dat ze niets 
liever doen dan met hun backpack de 
wereld verkennen. Als dan blijkt dat ze al 

vijf jaar vastzitten in een baan waarvan 
ze ongelukkig worden, weet ik dat die 
kernwaarden niet kloppen. Als de hang 
naar avontuur en vrijheid echt zo groot 
was, waren ze daar al lang weggegaan. 
Zo iemand heeft dus een grotere behoefte 
aan veiligheid en zekerheid dan gedacht – 
dat zijn de échte kernwaarden. Wanneer 
je dat aan jezelf durft toe te geven, kun je 
gaan bedenken hoe je die veiligheid en 
zekerheid op een andere manier in je leven 
kunt inbouwen.”

Welke tip geef je het vaakst in 
je praktijk?
“Stop met snoozen. De snoozeknop 
indrukken is je eerste faalmoment van 
de dag, want daarmee zeg je tegen jezelf 
dat je de dag niet aankunt en dat je moe 
bent. Als je meteen uit bed springt, krijg je 
meer zelfvertrouwen en energie. Je krijgt 
het gevoel: wauw, ik heb het eerste klusje 
van de dag al geklaard. Daarna kun je alles 
aan. Probeer het maar eens een week. Als 
je de dag begint met positieve gedachten, 
heb je daar de hele dag baat bij.”

Hoe zien jouw eigen ochtend-
rituelen eruit?
“Ik sta om 6.30 uur op en ga dan een 
uur hardlopen voordat ik met mijn gezin 
ontbijt en aan het werk ga. Als ik niet 
sport, heb ik daar de hele dag last van. 
Ik heb het echt nodig om even tot mezelf 
te komen en mijn hoofd leeg te maken. 
Sporten is trouwens de enige manier om 
alle vier de gelukshormonen in je brein 
tegelijkertijd aan te spreken. Ze komen vrij 
na een halfuur aaneengesloten bewegen 

‘Stop met snoozen. 
Daarmee zeg je tegen 

jezelf dat je de dag 
niet aankunt’

»
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en kunnen urenlang in je systeem blijven. 
Als je ’s ochtends sport, heb je daar dus de 
hele dag profijt van.”

Jouw stappenplan om gelukkiger 
te worden beslaat honderd dagen. 
Vanwaar dat aantal?
“Ik werk inmiddels zo’n twintig jaar als 
psycholoog, waarvan een groot deel in de 
positieve psychologie. Die is gericht op het 
behouden van het geluksgehalte en het 
voorkomen van zaken als burn-outs en 
stress. Bij alle trajecten die ik deed, bleek 
dat mensen rond de koers van honderd 
dagen het zelfbesef kregen dat ze het wel 
alleen konden. Ze hadden geen psycholoog 
of coach meer nodig die hen aanmoedigde: 
ze hadden een goed beeld van hun einddoel 
en wisten wat ze konden doen om dat te 
bereiken. Het is wetenschappelijk bewezen 
dat het gemiddeld 66 dagen duurt om van 
gedrag een gewoonte te maken, maar eerlijk 
gezegd is dat echt het minimum. Daarom 
houd ik die honderd dagen aan: dan heb je 
tijd om zelfonderzoek te doen en nieuw 
gedrag te automatiseren.”
 
En ga je na die honderd dagen 
zielsgelukkig door het leven?
“Nee, dat zou erg ambitieus zijn. Na die 
periode heb je jezelf leren kennen en een plan 
liggen om een andere koers te varen. Dan 
begint het eigenlijk pas. Als je weet wie je 
bent, wat je wilt, wat je kunt en waar je naar-
toe wilt, kun je gaan werken aan een ander 
leven, en keuzes maken die daarbij horen.”

Je bent verantwoordelijk voor je 
eigen geluk, schrijf je. Maar je hebt 
toch niet alles in de hand?
“Natuurlijk zijn er omstandigheden waar 
je niks aan kunt veranderen. Er overlijden 
mensen, je wordt ziek – sommige dingen 
overkomen je gewoon. Die hebben tijd 
nodig, en verdriet mag er zijn. Maar het 
is wel belangrijk om ze aan te gaan als je 
eraan toe bent. Sommigen lukt dat, anderen 
niet. Er is een verschil in de manier waarop 
mensen met tegenslag omgaan. Sommigen 
denken: dit komt nooit meer goed, anderen 
bedenken wat ze kunnen doen om alsnog 
iets van hun leven te maken. De eerste groep 
heeft een fixed mindset: ze geloven dat alles 
hen overkomt en hebben een negatievere 
kijk op de wereld. Die tweede groep heeft 
een growth mindset, zij menen dat ze controle 
over hun eigen ontwikkeling hebben. Geluk 
zit deels tussen je oren. Veertig procent 
van ons geluk is maakbaar; daarover heb 
je controle met je keuzes en acties.”

Is een positieve manier van denken 
aan te leren?
“Absoluut. Dankbaarheidsoefeningen zijn 
een goede manier om je growth mindset 
te trainen. Schrijf bijvoorbeeld elke avond 
voor het slapengaan twee dingen op waar je 
dankbaar voor bent, en probeer steeds weer 
nieuwe dingen te bedenken. Ons brein is 
geneigd meer aandacht te besteden aan 
negatieve dan aan positieve berichten. 
In de oertijd kon iets negatiefs – zoals een 
roedel wolven voor je grot – je voortbestaan 
bedreigen, in tegenstelling tot iets positiefs. 
Het kost je brein dus meer moeite om aan 
je leuke takenpakket te denken dan aan die 
rotbaas. Bij positieve zaken moet je daarom 
bewust stilstaan. Doe je dat regelmatig, dan 
stimuleer je je positieve brein.”

Hoe ga je zelf om met tegenslag?
“Net als ieder ander heb ik baaldagen, en op 

zulke dagen kan ik me bijna niet voorstellen 
dat ik ooit nog positief zou kunnen denken. 
Mijn veertienjarige dochter moet dan 
lachen: mam, je bent gelukspsycholoog! 
Op zo’n moment probeer ik mijn gedachten 
om te draaien en niet te focussen op wat 
mislukt, maar op wat ik wél kan. Daardoor 
gaat het al snel beter.”

Wat kan iemand die gelukkiger wil 
worden vandaag nog doen?
“Stoppen met snoozen, naar buiten gaan 
en dankbaarheidsoefeningen doen. Zodra je 
in de natuur bent, komen geluksstofjes vrij. 
Je hoeft niet je hele leven om te gooien: kies 
gewoon twee tips uit en probeer die eerst 
eens vol te houden. Gelukkiger worden op 
de lange termijn gaat in kleine stapjes.” º

Happy in 100 dagen, Josje Smeets € 20,99 
(uitgeverij Lev., vanaf 10 november 2020 
verkrijgbaar) 

‘Als je weet wie je bent en wat 
je wilt, kun je gaan werken 

AAN EEN ANDER LEVEN’

OVER 
DE 
AUTEUR

Gelukspsycholoog Josje 
Smeets werkte jarenlang 
als docent psychologie aan 
Maastricht University. Josje 
heeft zich gespecialiseerd in 
(werk)geluk en geeft vanuit 
haar bedrijf HelloBetty work-
shops en lezingen over dit 
onderwerp. Met individuele 
coaching, groepsprogramma’s 
en haar boek helpt ze mensen 
in hun zoektocht naar geluk.

‘Zo’n veertig procent 
van ons geluk is maakbaar: 

daarover heb je controle 
met je acties en keuzes’

OVER 
DE 
AUTEUR

Gelukspsycholoog Josje 
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Jolien Spoelstra (40) werkt als psycholoog en seksuoloog 
in Haarlem. Geïnspireerd door haar ervaringen 

en de ontmoetingen met cliënten schrijft ze in Santé 
over  relaties, liefde, lust en seks. Moveformotion.nl

Heb je een vraag aan Jolien over je seksleven of je relatie? 
Ga naar Sante.nl.

“En hebben jullie seks gehad toen jullie op vakantie waren?” vraag ik aan een stel. 
“Ja!” zegt zij opgewekt, terwijl hij stellig ‘nee’ zegt. Beduusd staart ze hem aan. Hij 
blijft mij strak aankijken en herhaalt zijn antwoord. “Nee, we hebben geen seks gehad.”
Vreemd, dat twee mensen eenzelfde gebeurtenis zó anders kunnen beleven. In een 
poging de situatie te verhelderen, vraag ik wat ze gedaan hebben. Langzaam verschuift 
haar blik naar mij. “We hebben uitgebreid gezoend en daarna heeft hij mij gevingerd 
en heb ik hem oraal bevredigd. We zijn allebei klaargekomen.” Hij krabbelt aan zijn 
baard. “Ja, zo klinkt het als heel wat, maar het is dus bij voorspel gebleven.”
Mensen denken vaak dat seks altijd penetratie is. En dat het eindigt met het klaarkomen 
van de man, want met een slappe penis is penetratie niet mogelijk en houdt de seks dus 
op. Voor veel mannen is penetratie ook de betrouwbaarste manier om tot een orgasme 
te komen. De eikel wordt in de vagina aan alle kanten gestimuleerd. Voor vrouwen ligt 
dit nét even anders. Slechts een klein percentage vrouwen komt klaar door penetratie 
alleen. Het gevoeligste deel van de clitoris bevindt zich namelijk ten noorden van de 
ingang van de vagina en krijgt bij penetratie niet altijd de aandacht die ze verdient. 
Om klaar te komen, hebben de meeste vrouwen clitorale stimulatie nodig. Dat kan 
tijdens penetratie door met je handen bij te springen, maar ook door alleen te vingeren 
of door orale seks.
Veel mannen zien die seksuele handelingen meer als voorprogramma. Je wordt erdoor 
vermaakt, terwijl je op de hoofdact wacht. Maar voor vrouwen is het voorprogramma 
dus meestal vermakelijker dan de hoofdact. Wat doorgaans als foreplay bestempeld 
wordt, is voor hen coreplay. Het zou dan ook goed zijn om geen onderscheid meer te 
maken tussen deze verschillende seksuele handelingen. De een vindt dit lekkerder, 
de ander dat. Maar het is allemaal seks.
“De vraag die ik stelde, was niet duidelijk”, zeg ik. “Het klinkt alsof jullie een leuke 
avond hebben gehad en al die handelingen noem ik seks. De volgende keer dat jullie 
seks hebben, is het handig om te bespreken wat jullie allebei in gedachten hebben. 
Samen kunnen jullie dan bepalen welke acts op het programma staan. Op die manier 
ontstaan minder misverstanden en maken jullie meer ruimte voor variatie.” Ze kijken 
elkaar aan. “Is vingeren of orale seks voor jou lekkerder dan penetratie?” vraagt hij 
voorzichtig. Ze zijn al jaren bij elkaar. Voor het eerst in hun relatie wordt er niet meer 
van uitgegaan dat penetratie de hoofdact is, maar wordt besproken wat ze lekker 
vinden. Wat een prachtig vak is dit!

Wat is seks?

Op de vraag of 
ze seks hebben 
gehad, geven 
ze allebei een 

ander antwoord
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en zet waxinelichtjes of stompkaarsen neer. 
Ook als je maar heel even onder de douche 
staat, geeft dit al een heel ander gevoel.
 

3 MAAK JE ETEN ZELF
Neem de tijd om te genieten van 
je eten, bijvoorbeeld door het 
zelf te maken. Dat is echt niet zo 

moeilijk, vooral sauzen en smeersels zoals 
pindakaas, cashewpasta, guacamole en 
hummus maak je makkelijk zelf. Leuk om te 
doen en nog gezonder ook. Groene vingers? 
Kweek je eigen kruiden in de vensterbank 
of leg een moestuin aan in je tuin.

4 VERANDER JE ROUTINE 
IN EEN RITUEEL
Hoewel de termen erg op elkaar 
lijken, zit er wel degelijk verschil 

in. Voer je bij een routine een reeks hande-
lingen onnadenkend en op de automatische 
piloot uit, bij een ritueel ben je je een stuk 
bewuster van het proces en kun je het 
meer waarderen. Denk aan het maken van 
je favoriete koffie na het avondeten of je 
ochtendroutine waarbij je je planten water 
geeft en verzorgt. 

Vertragen is een goed 
tegenwicht voor haast 

en stress. Door slow 
en bewuster te leven, 

ontstaat meer aandacht 
voor alles om je heen. 

Zo doe je het.
TEKST MARA RUIJTER | BEELD GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK

1 MINIMALISEER
Ruim op, zowel je to-dolijst als je 
huis. Vaak staan er zo veel taken 
op je lijstje, dat je ze onmogelijk 

allemaal op een dag afkrijgt. Het resultaat? 
Een gehaast en gefrustreerd gevoel. Maak 
liever een algemene lijst met alle taken en 
schrijf aan de hand daarvan dagelijks een 
kleiner takenlijstje met haalbare doelen 
voor die dag. Minimaliseren in je huis helpt 
ook om te onthaasten. Te veel spullen geven 
onnodig afleiding. Denk bij elk item: is dit 
waardevol of relevant in mijn leven? Is dat 
het niet, doe het dan weg.

2 GEBRUIK KAARSEN IN 
DE BADKAMER
Snel nog even douchen voordat 
je favoriete programma begint 

of aan het eind van de avond, als je eigenlijk 
al in bed had willen liggen. Herkenbaar? 
Veel mensen douchen even snel tussendoor. 
Zonde, want een ontspannen doucheritueel 
is dé manier om rust te vinden. Een slimme 
manier om die relaxte mindset te krijgen, 
is door kunstmatig licht te vervangen door 
kaarsen. Doe de lampen in je badkamer uit 

Mag het 
een tandje
   minder?

10 TIPS VOOR SLOW LIVING
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9 LET OP JE ADEMHALING 
Onbewust ademen we soms  
veel te snel en te oppervlakkig, 
met name als we stress ervaren. 

Hierdoor verstoor je de balans tussen  
zuurstof en CO₂ in je lichaam en kun je je 
onrustig voelen. Door een paar keer per 
dag even kort op je ademhaling te letten, 
zorg je al voor meer rust en ontspanning. 
Adem een paar keer diep in en uit, waarbij 
je drie tot vier seconden inademt door je 
neus en je je navel als het ware naar buiten 
duwt. Adem vervolgens langzaam vijf tot 
zes seconden uit.

10 DOE AAN  
 MONOTASKING 
 Stiekem weten we het  
 heus wel: multitasking 

zorgt er echt niet voor dat je je taken sneller 
af hebt. Uit een onderzoek van Stanford 
University blijkt daarnaast dat we sneller 
fouten maken en de taken minder goed 
opnemen. Met monotasking focus je op  
één taak tegelijk, waardoor je je aandacht 
er beter bij houdt en je je taken sneller én 
beter afrondt. 

5 HOUD EEN JOURNAL BIJ 
Een (bullet) journal bijhouden 
kan je helpen om je gedachtes  
op orde te krijgen en bewuster 

te worden van de gebeurtenissen in je 
leven, hoe klein ze ook zijn. Daarbij blijkt 
uit onderzoek dat het opschrijven van je 
emoties ervoor zorgt dat je minder stress 
ervaart. Er is geen standaard manier om  
te ‘journallen’. Je kunt ’m als een dagboek 
bijhouden, maar ook als geluks- of dank-
baarheidsboekje waarin je alleen opschrijft 
waar je die dag blij van werd of dankbaar 
voor bent. 

6 (HER)ONTDEK  
EEN HOBBY 
Uit meerdere onderzoeken blijkt 
dat het hebben van een hobby 

werkstress vermindert en dat stressreacties 
in je lichaam sneller wegtrekken. Door iets 
in je vrije tijd te doen wat je leuk vindt, 
maak je allerlei gelukshormonen aan en 
kom je makkelijker in de ‘flow’, waardoor  
je de tijd vergeet en je opgejaagde gevoel 
verdwijnt. Haal de verf en kwasten dus weer 
uit de kast of trek wat vaker de natuur in.

7 ZET JE TELEFOON- 
MELDINGEN UIT
Een inkoppertje zou je denken, 
maar nog steeds hebben veel 

mensen hun telefoonmeldingen aanstaan. 
De vele pop-ups of piepjes van een nieuw 
Facebook-bericht of een inkomende e-mail 
leiden je af en geven je een onrustig gevoel. 
Zet je geluid uit of schakel alle meldingen 
van socialmedia-apps uit. Zo voorkom  
je dat je op het profiel van de neef van de 
buurman van je broer zit, terwijl je eigenlijk 
in je journal wilde schrijven.
  

8 MAAK HET STIL 
Je zintuigen reageren op allerlei 
prikkels, zoals geluid, een geur 
of een beweging. Wanneer je 

zintuigen (te) veel verschillende prikkels 
tegelijkertijd binnenkrijgen, kunnen ze  
die minder goed verwerken. Luister je een 
podcast tijdens het wandelen of kijk je een 
televisieserie tijdens het eten, kijk je dan 
wel écht goed om je heen en proef je je eten 
goed? Maak het eens helemaal stil, zodat  
je er met je volle aandacht bij bent en de 
situatie veel bewuster beleeft. 
 

DOE DE LAMPEN IN JE BADKAMER UIT 
EN ZET KAARSEN NEER.  

ZO KOM JE VEEL BETER TOT RUST
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lente? 
IS

HET
AL 

Voel je je moe en somber zodra de dagen korter worden?
Misschien heb je last van een winterdipje. Maar wat als je klachten 

zo hevig zijn dat je het liefst de hele dag in bed blijft liggen? 
Debby, Nienke en Rosan zijn elke winter depressief. 

TEKST MARLIES WILLEMZE | BEELD SHUTTERSTOCK, PRIVÉBEELD
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“Als je lijdt aan een winterdepressie voel 
je je somber, heb je weinig energie, slaap 
je veel en trek je je in de wintermaanden 
terug uit het sociale leven”, vertelt 
Ybe Meesters, klinisch psycholoog in het 
Universitair Medisch Centrum Groningen. 
Hij doet al sinds 1987 onderzoek naar 
winterdepressies en behandelt samen met 
zijn team jaarlijks zo’n 200 tot 250 mensen 
die eraan lijden. “Een winterdepressie kan 
behoorlijk veel impact hebben op iemands 
leven. Relaties gaan stuk, mensen kunnen 
niet meer naar hun werk en ze stuiten op 
veel onbegrip. Logisch ook wel: in de zomer 
is iemand spontaan, energiek en sociaal, 
in de winter leidt diezelfde persoon een 
teruggetrokken bestaan. Dat is voor de 
persoon in kwestie al lastig te begrijpen, 
laat staan voor zijn of haar omgeving.”
Een winterdepressie is volgens Meesters 
echt iets anders dan een winterdipje. “Bij 
een dipje voel je je een beetje down en slaap 
je misschien wat meer dan normaal. Bij een 
winterdepressie word je elk jaar opnieuw 
depressief en wordt ook daadwerkelijk 
de diagnose depressie gesteld.” De eerste 
klachten dienen zich meestal eind augustus 
aan, de piek ligt in november, december en 
januari. “Opvallend is dat deze mensen 
een enorme behoefte hebben aan slaap. 
Bij andere vormen van depressie liggen 
mensen juist veel wakker, maar iemand 
met een winterdepressie is vertrokken 
zodra er een kussen in zicht is. In extreme 
gevallen slaapt iemand wel vier tot zes 
uur per nacht langer dan in de zomer. 
Maar zelfs met al deze extra uren slaap 
is uitgerust wakker worden er niet bij. 

Ze voelen zich al opgebrand zodra de 
dag begint. Ook zien we dat deze groep 
mensen veel behoefte heeft aan zoet eten. 
In een paar maanden komen ze soms kilo’s 
aan. Bij andere depressies is er meestal 
sprake van een verminderde eetlust.” 

VERSTOORDE BIOLOGISCHE KLOK

In 1984 dook de term winterdepressie voor 
het eerst op in een wetenschappelijk artikel. 
Sinds 1987 wordt er ook in Nederland 
onderzoek naar gedaan. Maar na al die 
jaren is nog steeds niet precies duidelijk 
hoe een winterdepressie ontstaat. 
Meesters: “We weten bijvoorbeeld nog 
niet wat ervoor zorgt dat de ene persoon er 
gevoeliger voor is dan de ander. Wel weten 
we dat daglichtlengte een belangrijke rol 
speelt. Over het algemeen denken we dat 
een winterdepressie te maken heeft met 
een verstoring van de biologische klok: 
doordat de dagen korter worden, raken de 
hersencellen die het dag- en nachtritme 
regelen verstoord. En dat kan weer leiden 
tot een depressie.” 

‘IK BEN FUTLOOS, 
LIG PIEKEREND IN BED 
EN VAL KILO’S AF’
Debby (32) werkt als klantenservice-
medewerker en yogadocent. Ze is 
alleenstaande moeder van een dochter.
“In de zomer ben ik extravert en energiek. 

Altijd in voor een feestje, een volle agenda en gezellige 
uitstapjes met mijn dochter. Een nacht zonder slaap? 
Geen probleem. In de winter ben ik een totaal ander mens. 
Ik ben futloos, lig piekerend in bed en val kilo’s af. Het liefst 
sluit ik mezelf thuis op om eindeloos te cocoonen. Hoe 
korter de dagen, hoe heftiger mijn klachten. Vorige winter 
ging het zo slecht met me, dat ik me ziek moest melden. 
Ik was te somber en te moe om mijn werk goed te kunnen 
doen. Een aantal weken ben ik volledig thuis geweest, 
ik slikte antidepressiva en kreeg therapie. Ik houd mijn hart 
vast voor deze winter. Ik weet dat het voorbijgaat, maar 
het blijft heftig als ik er middenin zit. Toch denk ik dat ik nu 
beter voorbereid ben dan vorige winter. Ik zit elke ochtend 
voor een blauwe lamp, ga vroeg naar bed, eet gezond en 
neem ’s ochtends de tijd om de dag goed te beginnen met 
yoga en meditatie. Vrienden en familie laat ik weten dat ik 
minder goed in mijn vel zit en dat ik graag met ze wil appen, 
maar minder puf heb om af te spreken. Gelukkig mag ik 
geregeld bij iemand komen eten of kan mijn dochter een 
nachtje bij mijn ouders logeren. Verder is het uitkijken naar 
februari: dan voel ik me een stuk beter.”

‘Relaties gaan stuk, 
mensen kunnen

niet meer naar hun 
werk en stuiten 

op veel onbegrip’

››
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De effectiefste behandeling tegen een  
winterdepressie is lichttherapie. Je zit dan 
voor een speciale daglichtlamp, waarbij  
je ogen worden blootgesteld aan wit licht 
met een sterke intensiteit. Dit licht herstelt 
je verstoorde biologische ritme.  
Meesters: “De mensen die wij in onze  
polikliniek behandelen, vullen elke week 
een vragenlijst in. Zodra iemand depressieve 
klachten krijgt, nodigen we hem of haar  
uit om vijf keer per week om half acht  
’s ochtends even voor de lamp te komen  
zitten. Een week later zijn deze mensen in 
zeventig tot tachtig procent van de gevallen 
klachtenvrij. Uit onderzoek blijkt ook dat 
als je bij de eerste klachten direct een week 
lichttherapie volgt, de kans groot is dat je 
de rest van de winter klachtenvrij bent.” 
Als therapie onvoldoende effect heeft, 
wordt vaak ook nog antidepressiva  
voorgeschreven. Daarnaast kan cognitieve 
gedragstherapie een manier zijn om te leren 
omgaan met sombere gevoelens. Meesters: 
“Mocht je portemonnee het toelaten, dan is 
een weekje in een zonnig land doorbrengen 
ook een oplossing. Als je vertrekt zodra je 
klachten opspelen, kan zo’n zonvakantie  
je voor de rest van de winter van je  
klachten afhelpen.”
Een warm land is natuurlijk heerlijk, maar 
ook een retourtje Zwitserland is een prima 
optie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een 
uur wandelen in de sneeuw net zo effectief 
is. Zolang je maar wordt blootgesteld aan 
voldoende daglicht. º

‘HET HELPT ME DAT IK VIJF 
DAGEN IN DE WEEK MIJN  
PAARD MOET VERZORGEN’
Rosan (24) studeert toegepaste psychologie  
en werkt als gezondheidsvoorlichter. 
“In augustus denk ik al: help, daar gaan we weer. Ik voel 
de dagen korter worden en weet dat ik me met de dag 

minder goed ga voelen. In de winter ben ik een totaal ander mens dan in 
de zomer: ik ben ontzettend moe en wil het liefst in een holletje kruipen 
om er pas in de lente weer uit te kruipen. Het is alsof mijn brein elke  
ochtend zegt: vandaag gaan we niets doen. Het liefst lig ik dan ook de 
hele dag in bed, maar ik dwing mezelf om op een rustig tempo mijn  
normale leven te blijven leiden. Het helpt me dat ik vijf dagen per week 
mijn paard moet verzorgen. Dat zorgt ervoor dat ik lekker buiten ben.  
Al jarenlang krijg ik therapie, maar in de winter heb ik extra gesprekken 
nodig om mezelf op de rit te houden. Ik kan niet wachten tot de vogels 
weer beginnen te fluiten en alles opnieuw in bloei staat. Dan word ik 
eindelijk weer echt vrolijk en krijg ik mijn energie terug.”

Nienke (30) werkt  
als administratief  
medewerker. Ze is 
getrouwd en moeder  
van een dochter.

“Mijn hele leven ben ik al gevoelig voor 
depressies, maar in de winter weet ik 
zeker dat ik er last van krijg. Vanaf begin 
september merk ik dat ik meer slaap 
nodig heb, verlies ik mijn interesse in 
leuke dingen, word ik lusteloos en kan ik 
me slecht concentreren. Ik voel me niet 
verdrietig, maar vooral vlak. De eerste 
winters had ik niet door dat het om een 
winterdepressie ging, maar toen ik voor 
de derde keer in de winter depressief 
werd, ben ik naar de huisarts gegaan.  

Zij raadde me aan om van september  
tot en met januari regelmatig voor een  
daglichtlamp te zitten. Ook slik ik in de 
winter een hogere dosis antidepressiva.  
In de winter slaap ik om half tien en op 
dagen dat ik vrij ben, sta ik pas om negen 
uur op. Ik probeer af te spreken met 
vrienden, maar dat kost me veel moeite. 
In de zomer vind ik het juist heerlijk om 
onder de mensen te zijn. De grijze dagen 
zijn het zwaarst: dan voel ik me alsof  
er een zware deken over me heen ligt.  
Op zonnige winterdagen leef ik op en ga 
ik met mijn dochter naar buiten. Gelukkig 
lukt het me om goed voor haar te zorgen 
en voel ik me eind januari weer mezelf 
worden en keren mijn energie en  
levenslust terug.”

‘AFSPREKEN MET VRIENDEN KOST ME  
VEEL MOEITE’

DE EFFECTIEFSTE BEHANDELING? 
LICHTTHERAPIE

‘Een weekje  
zonvakantie  

kan je de rest van  
de winter van je 

klachten afhelpen’
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661 Breng veel tijd door in 
de buitenlucht, liefst in het 
vroege daglicht. Ochtendlicht bevat 
relatief veel blauw. Blauw licht remt 
de productie van melatonine, het 
hormoon dat je slaperig maakt. 
Hierdoor word je écht wakker, 
is te lezen op de website van 
ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis 
Stuivenberg.

2 Beweeg. Als het even kan 
overdag in de buitenlucht. Net 
als mensen met een reguliere 
depressie, kan sporten mensen 
met een seizoensdepressie helpen, 
blijkt uit onderzoek van het Russische 
Institute for General Pathology and 
Human Ecology.

3 Vergeet je vitaminen niet. 
Slik vooral vitamine D; zonder die 
vitamine maak je niet voldoende 
serotonine aan en dat kan een 
oorzaak zijn van neerslachtigheid.

4 Laat daglicht binnen in je 
huis en op je werkplek. Open 
de gordijnen en zet de lampen aan.

5 Drink dagelijks een of 
twee kopjes sint-janskruid-
thee. Sint-janskruid is een van de 
weinige alternatieve geneesmiddelen 
waarvan de werking wetenschappelijk 
is bewezen, aldus Psychologie 
magazine. Het kruid zou helpen je 
positiever en gelukkiger te voelen. 
Stem het wel af met je arts als je 
ook medicijnen of de pil gebruikt, 
want het is dan wel natuurlijk – het 
is ook sterk spul.

6 Zorg dat je je ergens 
op kunt verheugen. Boek een 
paar nachten weg, plan een leuk 
uitstapje, kook een lekkere maaltijd 
of beloof jezelf iets cadeau te doen 
over een paar dagen. 
(BRON: ZORGNU.AVROTROS.NL)
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Wil je een 
gezondere lifestyle?

CHECK JE 
DRINKPATROON

Niet alleen voeding heeft invloed op je 
gewicht en je gezondheid, ook je drink-
gedrag telt mee. De drankjes die je op  
een dag wegtikt, kunnen effect hebben  
op hoe je je voelt en of je nog in je broek 
past. Zonder dat je het in de gaten hebt, 
kun je via enkele glazen veel calorieën en  
ongezonde voedingsstoffen binnenkrijgen. 
Zonde van je gezonde eetpatroon! Tijd dus 
voor een check: welke drankjes zijn nou 
goed voor je en welke zijn minder gezond? 

AANVULLEN MAAR
Drinken heeft twee doelen: enerzijds 
reguleer je je vochthuishouding ermee,  
aan de andere kant levert drinken bepaalde 
stoffen aan je lichaam. Marianne Geleijnse 
is hoogleraar voeding en hart- en vaat-
ziekten aan de Wageningen Universiteit. 
Volgens haar kun je door voldoende en 
gezond te drinken niet alleen uitdroging 
voorkomen, maar ook de kans op aandoe-
ningen als hart- en vaatziekten, diabetes  
en overgewicht verkleinen. Geleijnse:  
“Voor een gezonde vochthuishouding heb  
je gemiddeld zo’n anderhalve tot twee liter 
vocht op een dag nodig. Je lichaam verliest 
vocht door te ademen, toiletbezoeken, 
zweten, enzovoort.” Om dit aan te vullen,  
is het dus belangrijk dat je voldoende 
drinkt. “Het eerste signaal dat je lichaam 
niet genoeg vocht binnenkrijgt, is dat je 
minder gaat plassen”, vertelt Geleijnse.  
“Als het vochttekort langere tijd duurt, 
begin je langzaam uit te drogen. Steeds 
meer, tot je symptomen krijgt. Je gaat je  
suf voelen, je huid wordt minder elastisch. 
Zeker bij intensief sporten of bij warm  
weer is drinken extra belangrijk. Dan  
verlies je namelijk nog sneller vocht.”

WATER, KOFFIE, THEE
Het is duidelijk dat vocht van levensbelang 
is voor een gezond lichaam. Maar wat is 
nou gezond om te drinken en wat niet? 
Grote kans dat je denkt dat water de beste 
keuze is. Maar is dat ook zo? Geleijnse: 
“Het is niet nodig om alleen water te  
drinken. Alle dranken tellen mee, want 
overal zit vocht in.” Volgens haar is water 
zeker gezond, omdat het laag is in calorieën, 
en dat is gunstig omdat veel mensen  

kampen met overgewicht. Daarnaast bevat 
water geen ongunstige stoffen als suikers. 
Maar water bevat volgens Geleijnse óók 
geen stoffen waar je lichaam echt iets aan 
heeft. Water is neutraal; koffie en thee 
daarentegen zijn plantaardige producten 
die bioactieve stoffen bevatten en nuttig 
zijn. Geleijnse: “Als je koffie of thee drinkt, 
krijg je naast vocht ook extra gezonde 
voedingsstoffen binnen. In koffie en thee 
zitten polyfenolen, dit zijn stoffen die goed 
kunnen zijn voor je bloedvaten of kunnen 
beschermen tegen diabetes.” 

GA VOOR EEN FILTER
Ook de Gezondheidsraad noemt koffie en 
thee gezonde dranken. Volgens Geleijnse 
zijn drie tot zes kopjes koffie of thee per dag 
een prima keuze. Wel moet je er bij koffie 

op letten dat het gefilterde koffie is, uit een 
apparaat met een papieren filter. “Koffie  
uit de percolator of een espressoapparaat  
is minder gezond, omdat er vetachtige 
stoffen in zitten die je met een apparaat 
zonder filter niet opvangt. Als je die  
stoffen binnenkrijgt, neemt de kans op een 
verhoogd cholesterol toe. Al gaat het maar 
om kleine hoeveelheden. Je kunt koffie  
en thee natuurlijk zelf wel heel ongezond 
maken, door er suiker en slechte soorten 
melkpoeder in te doen. Vooral zwarte  
koffie of gewone thee tellen mee als gezonde 
dranken.” Over koffie en thee gaan ook 
negatieve verhalen de ronde, zo zouden  
ze vochtafdrijvend of verstoppend werken. 
Onzin, volgens Geleijnse: “Cafeïne in  
koffie en thee prikkelt je blaas een beetje, 
waardoor je sneller naar het toilet moet. 
Maar je verliest er niet meer vocht door  
en ze drogen je ook niet uit.” Ook voor een 
overdosis cafeïne hoef je niet bang te zijn, 
aldus Geleijnse. “Je kunt wel last krijgen 
van cafeïne, want niet alle mensen breken 
het even snel af. Mensen die langer met 
cafeïne in hun bloed rondlopen, kunnen 
overprikkeld raken. Ze kunnen zich  
gejaagd voelen of slecht in slaap komen.” » 

Energiedrankjes leveren veel 
nutteloze calorieën. Er zitten 
volgens Geleijnse vooral veel 
suikers in. De stoot cafeïne 
doet voor je gezondheid ook 
niets bijzonders. “Je bent  
wat extra alert, dat kan een 
voordeel zijn als je je moet 
concentreren. Maar dat 
effect is kortdurend,  
op lange termijn doet een  
energiedrankje niets voor je.” 
Sommige drankjes kunnen 
door een grote hoeveelheid 
oppeppende middelen zelfs 
gevaarlijk zijn. “Kijk daarom 
altijd op het etiket wat er nu 
eigenlijk precies allemaal  
in zo’n blikje zit.”

SPORTEN & DRINKEN
Sport je intensief, dan kun je het best 
naast vocht ook zouten aanvullen. Daar 
zijn isotone sportdranken geschikt voor. 
De koolhydraten in deze dranken kunnen 
volgens het Voedingscentrum relatief 
snel worden opgenomen, je gebruikt ze 
meteen tijdens het sporten. Een basic 
sportactiviteit kan je lichaam volgens 
Geleijnse prima doen op water, koffie  
of thee. “Extra drinken is wel verstandig”, 
zegt ze. “Je zweet meer, dus kun je dat 
het best aanvullen met wat water.”
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‘WATER BEVAT GEEN 
ONGUNSTIGE STOFFEN ALS  

TOEGEVOEGDE SUIKERS, MAAR 
ÓÓK GEEN STOFFEN WAAR JE 

LICHAAM ECHT IETS AAN HEEFT’

‘KOFFIE EN THEE ZIJN  
PLANTAARDIGE PRODUCTEN  

DIE BIOACTIEVE STOFFEN  
BEVATTEN EN NUTTIG ZIJN’

▼

ONZE  
DESKUNDIGE 

VOOR DIT 
ARTIKEL:

Marianne  
Geleijnse  

Hoogleraar 
voeding en hart-  

en vaatziekten aan  
de Wageningen 

Universiteit

Je eet gezond en zeker niet te veel. Toch heb je 
het gevoel dat je fitter zou kunnen zijn. Stel jezelf 

dan eens de vraag: drink ik wel gezond?
TEKST LOES VAN DE MOSSELAAR | BEELD BEELDIGBEELD/STOCKFOOD, SHUTTERSTOCK

Inspiratie voor een healthy lifestyle
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SEKS

 
De eerste stap bij het kopen van een vibrator of 
dildo is het lezen van de bijgesloten beschrijving. De 
maat van een vibrator moet altijd vermeld staan en 
het is slim om dit formaat voor je te zien (lengte, 
breedte of diameter), voordat je enthousiast een 
Tarzan of andere leukerd koopt. Basic speeltjes met 
een diameter van 2,5 tot 3,5 centimeter zijn heel 
goed voor beginners. Kom niet in de verleiding 
om te vallen voor een grappig badeendje,  
twinkelende diamantjes of de grootste roze 
vibrator vol uitsteeksels die je kunt vinden. Het 
gaat niet om het uiterlijk of dat je de allergrootste 
hebt, maar dat je een kwalitatief goed speeltje 
gebruikt waar je plezier van hebt. Shops, zoals  
Christine le Duc, kunnen je persoonlijk advies geven, 
het is hun werk dus zenuwachtig hoef je hiervoor 
niet te zijn. 

Kies niet voor 
de grootste 
dildo, maar 

voor de beste 

GÊNANTE
SEKSVRAGEN 

die je eigenlijk niet 
durft te stellen

Sommige vragen wil je liever niet stellen, maar je bent  
natuurlijk wel razend benieuwd naar hoe het precies zit.  

Santé geeft je de verlossende antwoorden. 
TEKST LOES VAN DE MOSSELAAR 
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HOE MAAK IK MIJN  
SEKSSPEELTJES SCHOON?

Heb jij seksspeeltjes? Grote kans dat ze  
zijn gemaakt van siliconen. Hierdoor is het 
speeltje zacht, flexibel en neemt het snel de 
temperatuur van je lichaam aan. Maar hoe 
maak je vibrators, dildo’s en andere speeltjes 
schoon, zodat ze geen infectie gevaar opleve-
ren? De beste manier is poetsen met een 
 antibacterieel doekje dat je koopt bij Kruidvat, Etos of Action. Moeilijk  
te bereiken plekjes kun je schoonmaken door een wattenstaafje met 
 antibacteriële zeep te gebruiken. Spoel speeltjes na het reinigen én 
voor gebruik altijd even af onder de warme kraan. Je kunt ze ook in 
de vaatwasser zetten (zonder vaatwastablet) of uitkoken in een pan 
(zonder zeep) om bacteriën te doden. Let op: dit moet je niet doen met 
trillende speeltjes die een batterij bevatten en lees ook altijd eerst even 
de bijsluiter van een speeltje.

KAN IK EEN VERDOOFD GEVOEL 
KRIJGEN IN MIJN VAGINA EN/OF  
CLITORIS VAN EEN VIBRATOR?

 
Maak je geen zorgen, van een vibrerend seks-
speeltje raakt zowel je vagina als je clitoris niet 
blijvend gevoelloos. Nee, ook niet van een heftig 
trillend exemplaar. Wel kan het zijn dat de zenuwen 
van je clitoris na of tijdens het gebruik van een 
vibrator voor een korte tijd gevoel verliezen. Je 
kunt dit vergelijken met te lang in eenzelfde 
houding zitten als je bijvoorbeeld je benen 
over elkaar kruist. Gelukkig gaat dit na een korte 
tijd vanzelf weer over.

▼
ONZE DESKUNDIGE 
VOOR DIT ARTIKEL:

Astrid Kremers 
Seksuoloog

Seksuoloog.org, 
auteur van Aan-
dacht voor seks

Het overkomt elke vrouw weleens: een onverwacht geluid uit je vagina. 
Windjes down there zijn niet meer dan luchtontsnappingen tijdens 
penetratie. De penis maakt in de vagina pompende bewegingen, waar-
door er lucht naar binnen wordt geduwd. Die lucht wil er ook weer uit en 
zo ontstaan de windjes. Hoewel ze reukloos zijn, vinden vrouwen deze 
geluiden vooral in het begin van een nieuwe relatie gênant. Verschillende 
factoren, zoals de soepelheid van de vagina, de vochtigheid, het 
standje, de diepte van de penetratie, de breedte van de penis en  
de intensiteit van seks bepalen of er wel of geen vaginawinden  
ontstaan. Een standaardtip om ze tegen te gaan bestaat helaas niet. 
Wel kun je je benen wijder openen, zodat er tijdens de penetratie al lucht 
uit je vagina kan ontsnappen, of omgekeerd: met je benen dichter bij 
elkaar kan er minder lucht insluipen. »

WAT DOE IK ALS IK MIJN MAN OF 
VRIEND BETRAP TERWIJL HIJ PORNO 
KIJKT EN MASTURBEERT?

 
Je wilt het liever niet: je partner betrappen op een 
moment dat hij seks heeft met zichzelf. Seksuoloog 
Astrid Kremers: “Ik kan me voorstellen dat dit voor 
beiden een ongemakkelijke situatie is. Zeker als je niet 
gewend bent om hem te zien masturberen.” Het is 
meestal echt niet zo dat een man zijn partner niet 
meer leuk vindt en daarom zelf aan de slag gaat, met  
of zonder porno. Waarschijnlijk heeft hij gewoon zin in 
seks, en masturberen is dan een snelle, makkelijke 
oplossing. Het kan ook een uitlaatklep zijn voor 
problemen op het werk of stress . Kremers: “Als 
je niet weet dat je man masturbeert, kan dit even 
schrikken zijn. Als je hem betrapt, kun je die situatie 
gebruiken om het gesprek met elkaar aan te gaan over 
waarom hij seks heeft zonder jou. Als je mild reageert, 
niet veroordelend en oprecht nieuwsgierig bent, helpt 
dat om het gesprek prettig te laten verlopen.”

HOE VOORKOM IK VAGINAWINDJES?

WELKE MAAT VIBRATOR 
PAST BIJ MIJ?

Deze maand op 
Sante.nl

SANTÉ IN JE MAILBOX
Wil je niets missen van Santé? Abonneer je gratis op onze 

nieuwsbrief. Elke week ontvang je de laatste nieuwtjes, tips, interviews, 
verhalen en leuke winacties in je mailbox. Meld je snel aan op Sante.nl

Volg Santé ook op 

Kijk op Sante.nl voor alle dossiers, blogs en verhalen 
vol tips voor een healthy lifestyle. Elke dag verschijnen er  

nieuwe artikelen online. 

VRAGEN OVER SEKS
Sommige vragen over seks zijn 
een beetje  genant om te stellen, 
maar de antwoorden wil je wél 
graag weten. Neem een kijkje op 
Sante.nl voor elf genante vragen 
en de antwoorden erop.

THUIS SPORTEN
Is je sportschool dicht of sport 
je in deze tijden liever in je eigen 
woonkamer? Christina van Studio C 
Online geeft op Sante.nl tips om 
thuis sporten te verwerken in je 
thuiswerkroutine. Energieboost 
gegarandeerd!

CHECK JE DRINKPATROON
Je eet gezond en niet te veel. 
Toch ben je niet happy met je 
gezondheid of gewicht. Het kan 
aan je drinkgedrag liggen. Hoog 
tijd om dat eens kritisch onder 
de loep te nemen. 
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LEKKER IN JE VEL | BEWEGEN | SLIM ETEN | BEAUTY

Als er één ding is dat je deze maand zou moeten doen...
Dierenprints, smileys, stippen: je nagels kunnen tegenwoordig niet gek genoeg. Zelf proberen? Nail artist Justine Biesot  

leert je met haar boek Flashy nails de fijne kneepjes van het nailart-vak. (€ 17,99 Uitgeverij Snor)
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1/ Skin 
Perfecting 

2% BHA Liquid 
Exfoliant 

€ 34 Paula’s 
Choice 

2/ Clarity Tonic 
€ 23,50 Pixi

3/ Clear Cell 
Clarifying Gel 
Cleanser € 34 

Image
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SALICYLZUUR (BHA)
Helpt bij: onzuiverheden, doffe teint, 
vette huid

Salicylzuur is hét zuur tegen een vette 
huid met onzuiverheden. Je vindt het 
ingrediënt vaak in zuiverende producten 
die acné en puistjes tegengaan. Vivian 
Heemskerk is huidtherapeut en werkt in 
haar praktijk VIVE Huidtherapie dagelijks 
met zuren. Ze vertelt: “Onderzoek toont 
aan dat salicylzuur talg tot diep in de poriën 
oplost en dode huidcellen verwijdert. Dit 
maakt het zuur geschikt voor de onzuivere 
huid.” Salicylzuur werkt als een exfoliant: 
het lost dode huidcellen op en zorgt zo 
voor een frisse teint. 

GLYCOLZUUR (AHA)
Helpt bij: doffe teint, pigmentvlekken, 
droge huid

In de groep fruitzuren vinden we glycolzuur. 
Dit exfoliërende zuur laat nieuwe, gezonde 
huidcellen naar het oppervlak komen, 
waardoor onzuiverheden minder kans 
krijgen en de huid een gezonde glans krijgt. 
Heemskerk: “Glycolzuur is voor elke huid 
een aanwinst. Naarmate je ouder wordt, 
heeft de huid extra hulp nodig om dode 
huidcellen te verwijderen.” Bovendien 
heeft glycolzuur een vochtbindende 
werking, en blijkt uit onderzoek dat het 
pigmentvlekken minder zichtbaar maakt 
en zonschade tegengaat.

Huid verbeterende zuren zijn onmisbaar voor 
een gezonde en egale teint. Maar het ene 

zuur is het andere niet. Dit zijn de verschillen 
en dit is wat ze voor je huid kunnen doen. 

TEKST CARLIJN BIESEMAAT | BEELD GETTY IMAGES

ZUIVEREN
 MET ZUUR

1/ Glycolic Acid Peeling 
Lotion € 27,50 Collistar
2/ Serum Activating 

Glow Pads € 22,49 No7
3/ Resurfacing Glycolic 
Pads € 57 Malin+Goetz

SMEREN MAAR
Voor alle zuren geldt: 

gebruik overdag altijd een 
zonbeschermingsproduct 

(SPF). Je huid wordt door het 
gebruik van zuren dunner en 

kwetsbaarder, waardoor je 
sneller zonschade

 oploopt. 

‘Naarmate je 
ouder wordt, 
heeft de huid 

wat extra hulp 
nodig om dode 

huidcellen te 
verwijderen’
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BEAUTY

ZUUR GENOEG?
Zuren kunnen je een mooie, 
jongere huid bezorgen, mits 

de concentratie hoog 
genoeg is. Check de flacon 
voor het percentage of kijk 
of het zuur boven aan de 

ingrediëntenlijst staat. Hoe 
lager op de lijst, hoe minder 

van het zuur aanwezig is 
in het product.

Salicylzuur: beste werking 
van 0,5 tot 1%

Glycolzuur: beste werking 
van 5% (hydratatie en struc-

tuur) tot 8% (egalisering)
Ascorbinezuur: beste 

werking vanaf 5%
Melkzuur: beste werking 
van 2% (hydratatie) tot 5% 

(exfoliatie)
Vitamine-A-zuur: beste 

werking vanaf 0,5% 
 

 
VITAMINE-A-ZUUR (TRETINOÏNE)
Helpt bij: huidveroudering, onzuiver-
heden, pigmentvlekken

Vitamine-A-zuur is het effectiefste zuur 
tegen acné en huidveroudering. Het is 
alleen op doktersrecept verkrijgbaar en dat 
is maar goed ook: vitamine-A-zuur komt 
met een handleiding en kan zorgen voor 
irritatie. Heemskerk: “Mildere alternatieven 
zijn retinaldehyde, retinolderivaten en 
retinol. Die zijn minder effectief: je hebt een 
hogere concentratie nodig voor hetzelfde 
effect.” Vitamine-A-zuur en retinol remmen 
de afbraak van collageen, stimuleren de 
aanmaak van collageen en elastine en zijn 
krachtig bij pigmentvlekken en acné. 

MELKZUUR (AHA)
Helpt bij: doffe teint, onzuiverheden, 
gevoelige huid, droge huid

Melkzuur valt in dezelfde groep exfoliërende 
zuren als glycolzuur, maar het is wat milder 
voor de huid. Dit maakt het een fijn zuur 
voor de gevoelige huid. De opvallendste 
eigenschap van melkzuur: het stimuleert de 
aanmaak van hyaluronzuur in de diepere 
huidlagen. En omdat hyaluronzuur vocht-
bindend werkt, doet melkzuur wonderen 
bij een vochtarme huid. Huidtherapeuten 
zetten melkzuur vaak in bij huidproblemen 
als eczeem en rosacea, omdat het zuur 
organismen doodt die deze huidklachten 
kunnen veroorzaken.

ASCORBINEZUUR (VITAMINE C)
Helpt bij: pigmentvlekken, uv-schade, 
huidveroudering

De puurste vorm van vitamine C valt in 
de categorie zuren: ascorbinezuur. Dat is 
verantwoordelijk voor de aanmaak van 
collageen, helpt uv-schade te beperken 
en kan pigmentvlekken verminderen. Door 
geregeld met een hoge dosering te smeren, 
rem je de aanmaak van melanine in de 
huid. Zo voorkom je pigmentatie en blijft 
de huid egaler. Een nadeel van ascorbine-
zuur is dat het erg instabiel is. Zodra het in 
aanraking komt met water, verliest het zijn 
werking. Kies daarom het liefst een product 
met ascorbinezuur zónder water.

1/ Skin Resurfacing 
Cleanser € 49 Dermalogica
2/ NMF Lactic Acid Toner 

€ 32 Pestle & Mortar
3/ Refine Cellular AHA Peel 

Pads € 39 DOCTOR BABOR

1/ retinol 
reface™ 
€ 29,95 

Indeed Labs ™
2/ Retinol 3TR 
€ 43,95 Medik8
3/ Granactive 

Retinoid 5% 
in Squalane 

€ 13,90 
The Ordinary

›› ZET JE SCHRAP
Bij de huidtherapeut kun 
je terecht voor een peeling 
met hoge concentraties 
zuren (30% tot 70%). 
Deze behandelingen gaan 
gepaard met roodheid 
en vervellen, maar laten 
daarna huidverbetering 
zien. Chemische peelings 
met zuren zorgen voor 
een fijnere huidtextuur, 
minder rimpels en een 
frissere teint. 

1/ Ascorbic Acid 
8% + Alpha 
Arbutin 2% 
€ 11,95 The 

Ordinary
2/ Vitamin C 
Paste € 42,95 

Alpha-H
3/ C15 Super 
Booster € 53 
Paula’s Choice
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Venture suede, 
Veja € 155

Ze zorgen voor comfort, zijn een lust 
voor het oog én de eyecatcher  

van je outfit.
SAMENSTELLING IRIS VAN WOUDENBERGH | SFEERBEELD VINCENT DESAILLY VOOR VEJA

SUPER 
SNEAKERS
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SHOPPING

1/ € 100 Asfvlt 2/ € 202 Diadora 3/ € 101 New Balance 4/ € 199 Nubikk 5/ € 99,99 Scotch & Soda 6/ € 195 Saucony 
7/ € 131 Karhu 8/ € 29,99 vanHaren 9/ € 34,99 Bristol 10/ € 139 Wushu 11/ € 99,99 Manfield 12/ € 99,99 Adidas 13/ € 239 Diadora 

14/ € 109,99 Bronx 15/ € 89,99 PS Poelman 16/ € 99,99 Manfield
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INSPIRATIE VOOR EEN HEALTHY LIFESTYLE

INTERVIEW

MET AMBER 

BRANTSEN

10 manieren 
om te 

vertragen

SLOW
LIVING

VEGGIE 
POWER 

VOOR KOUDE 
DAGEN

 
EEN NIEUWE BLIK 

OP CHOLESTEROL

inclusief 
WEEKMENU 
MET EXTRA 

IJZER

Wat iedere  vrouw 

moet weten over 

haar lichaam

Is het al lente?

Zo overleef je  
een winterdip

DOSSIER

Kou, adem en focus

Het geheim van 

‘Iceman’ Wim Hof

Wegwijs 
 in  je zorg- 

verzekering
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november 2020 • adviesprijs € 4,99 • www.sante.nl

INTERVIEW

MET AMBER 

BRANTSEN

10 manieren 
om te 

vertragen

SLOW
LIVING6  x

Bijna

34%
korting!

         Santé 
voor maar 

€ 1 9,95
i.p.v. € 29,95

Deze aanbieding is geldig tot en met 31 december 2020. Je abonneert je tot wederopzegging. Na de actieperiode van 6 nummers wordt 
het abonnement als een halfjaarabonnement tegen het dan geldende standaardtarief verlengd en geldt een opzegtermijn van slechts 
1 maand. Voor abonnementen buiten Nederland rekenen wij extra verzendkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van land en gewicht. 

Ga naar Sante.nl/abonnementen of 
bel tijdens kantooruren naar 088 - 133 87 06 

(MAANDAG T/M VRIJDAG 9.00-17.00 UUR)

Nog sneller?  Scan deze code met de camera van je telefoon
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GEZOND
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Lolkje de Vries: “Het is een misverstand dat je van brood dik wordt. De kool-
hydraten in brood zijn een belangrijke bron van energie. Bovendien geeft 
brood je een verzadigd gevoel. De Gezondheidsraad adviseert veertig tot 
zeventig procent van onze energie uit koolhydraten te halen. Daarnaast 
bevat brood nog meer goede voedingsstoffen, zoals jodium, B-vitamines, 
eiwitten en vezels. Het past dus in een gezond voedingspatroon. Brood laten 
staan omdat er gluten in zitten, is niet nodig als je geen glutenintolerantie hebt. 
Het zijn eiwitten die van nature in graanproducten zitten. Je lichaam maakt 
geen onderscheid tussen gluten of eiwitten uit andere voedingsmiddelen, 
zoals eieren. Twijfel je of je een intolerantie hebt, ga dan naar je huisarts.” 
 
GOEDE BALANS
“Voor alle voedingsstoffen geldt: eet je er te veel van, dan kom je aan. Een 
product is op zichzelf meestal geen dikmaker. Belangrijk is dat je uit een  
product genoeg voedingsstoffen kunt halen. Drink je een glas cola, dan krijg 
je wel suiker en dus energie binnen, maar geen voedingsstoffen. Dat maakt 
frisdrank ongezond. Brood levert wel goede voedingsstoffen, vooral als je 
kiest voor een volkorenvariant, want daarin zitten de meeste vezels. Brood 
krijgt alleen het etiket ‘volkoren’ als het ook echt volkoren is, dus dat kun je 
makkelijk checken op de verpakking. Bruinbrood staat wel in de schijf van 
vijf, maar bevat minder vezels. Witbrood kun je beter laten liggen. Daarin 
zitten weinig voedingsstoffen en het geeft je minder snel een verzadigd 
gevoel. Ook goed om op te letten: of er bakkerszout toegevoegd is aan het 
brood. Zo krijg je op een simpele manier meer jodium binnen.”
 
GROENTEBELEG
“Omdat het ook weer niet goed is om te veel brood te eten, is het advies voor 
vrouwen om minimaal vier en maximaal vijf boterhammen op een dag te 
eten. Bij mannen gaat het om minimaal zes en maximaal acht boterhammen 
per dag. Het is ook afhankelijk van de hoeveelheid energie die je verbruikt. 
Heb je een fysiek beroep? Dan zit je waarschijnlijk sneller aan het maximum. 
Als je op kantoor werkt, heb je meestal minder energie nodig. Je kunt brood 
ook afwisselen met andere graanproducten, zoals havermout of volkoren 
knäckebröd. Hoe gezond een boterham is, hangt natuurijk ook af van het 
beleg dat je erop doet. Met hagelslag krijg je meer calorieën binnen dan  
wanneer je kiest voor een groentespread of mager vleesbeleg, zoals kipfilet.” 

WORD JE DIK VAN BROOD?

Lolkje de Vries (31) is woord- 
voerder bij het Voedingscentrum, 
dat consumenten en professionals 
informeert over gezonde, veilige  
en duurzame voedselkeuzes. 
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Wat elke vrouw
moet weten over haar

lichaam

We zien en voelen ons lichaam elke dag. Toch weten we er eigenlijk 
maar bar weinig over. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. 

De Duitse gynaecoloog Sheila de Liz (51) schreef een boek over het 
vrouwelijk lichaam en Santé vroeg haar het hemd van het lijf. 

TEKST MARION VAN ES | BEELD SHUTTERSTOCK
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GEZOND

“Ik heb eigenlijk twee banen”, zegt Sheila 
de Liz lachend. “Op de voorgrond ben ik 
gynaecoloog, op de achtergrond vrouwen-
coach. Wij vrouwen zijn namelijk geneigd 
om problemen altijd als eerste bij onszelf te 
zoeken. Als we na een paar maanden nog 
niet zwanger zijn, denken we meteen dat er 
iets mis met ons is. En lukt het niet om een 
orgasme te krijgen tijdens de seks? Dan 
doen we vast ook iets verkeerd. Nee, denk 
ik dan, misschien weet je man gewoon niet 
wat jij nodig hebt. Al is dat weer niet alleen 
zijn schuld. Hoe minder kennis je zelf hebt 
over je lichaam, hoe vatbaarder je bent 
voor het idee dat alles aan jou ligt. Als we 
allemaal wat beter zouden durven opkomen 
voor wat we nodig hebben, zou ons leven er 
een stuk makkelijker op worden.”

WAT VERBAAST JE HET MEEST OVER WAT 

VROUWEN NIET WETEN?

“Het is shocking hoe weinig mensen – 
zelfs dokters – weten over de vrouwelijke 
anatomie. Zelf leerde ik tijdens mijn studie 
geneeskunde nog dat de clitoris een klein 
pareltje was, terwijl dit slechts het topje 
van de ijsberg is. In werkelijkheid is het 
een groot piramidevormig orgaan dat 
onderhuids doorloopt. Dat dit pas in 1998 
werd ontdekt, lang nadat we harten hadden 
getransplanteerd en schapen gekloond, zegt 
alles over hoe belangrijk de wetenschap het 
vrouwelijk lichaam vond. 
En zelfs nu de kennis er wél is, weten nog 
steeds veel mensen dit niet. Het verbaast 
me hoeveel artsen denken dat de vagina 
het belangrijkste stimulatiepunt is voor 
een orgasme.”

ZIJN VROUWEN IN DE LOOP DER JAREN 

ONZEKERDER GEWORDEN OVER HUN 

LOOKS ‘DAARBENEDEN’?

“Ja. Veel vrouwen vinden hun genitaliën 
niet mooi en denken dat er iets mis mee is. 
Maar wist je dat bij de meeste vrouwen 
één schaamlip groter is dan de ander? 
Dat is volkomen normaal. Ik denk dat 
die schaamte deels komt doordat meer 
vrouwen zich scheren tegenwoordig, 

waardoor je de onderlinge verschillen beter 
ziet. En dan is er natuurlijk nog de invloed 
van porno, waar alle vrouwen een barbie-
look lijken te hebben. Realiseer je wel dat 
bijna al die vrouwen een operatie hebben 
gehad en dat dit niet normaal is.” 

HOE NORMAAL IS HET ALS JE LIEVER NETFLIX 

KIJKT DAN SEKS HEBT MET JE PARTNER?

“Haha, nou, dat komt zeker veel voor. 
Het probleem is denk ik niet dat vrouwen 
minder van seks houden dan mannen, maar 
er bestaat een enorm misverstand over 
hoe vrouwelijk genot werkt. Spontane 
opwinding bij vrouwen bestaat eigenlijk 
niet, hooguit in het begin van een relatie. 
We zijn net een oven: als je de aan-knop 
hebt ingedrukt, duurt het nog een tijdje 
voor je op temperatuur bent. Mannen zijn 
meer een magnetron: ping! Het tweede 
verschil is dat mannen zich door seks meer 
verbonden voelen met hun partner, terwijl 
vrouwen die verbinding moeten voelen 
vóórdat ze seks hebben. Als je een stress-
volle dag op werk hebt gehad, de kinderen 
druk zijn en de hond op het tapijt heeft 

gepoept, staat ons hoofd meestal niet naar 
seks. Terwijl hij dat wel prima kan. Als 
hij dan afgewezen wordt, concludeert hij 
automatisch dat jij geen interesse hebt 
in seks. Mannen moeten weten dat ons 
lichaam werkt als een piano: je moet alle 
knoppen bespelen voor er mooi geluid uit 
komt. Dus complimentjes geven, lieve 
appjes sturen, kussen, aanraken. En dan 
niet recht op het doel af, maar óók de hals, 
oorlellen, borsten… We hoeven niet altijd 
een compleet vijfgangendiner, maar voor 
de meeste vrouwen werkt het wel zo.” 

EEN ANDER TABOE DAN: MENSTRUATIE. 

VEEL VROUWEN DENKEN DAT HEVIG 

BLOEDVERLIES EN PIJN ER NU EENMAAL 

BIJ HOREN, MAAR IS DAT OOK ZO?

“Nee. Misschien zei je moeder vroeger dat 
je gewoon moest accepteren dat dit soort 
klachten horen bij het vrouw-zijn, maar 
in sommige gevallen is het wel degelijk 
belangrijk om je te laten onderzoeken. 
Extreme buikpijn kan bijvoorbeeld wijzen 
op endometriose, en daar is wat aan te 
doen. Als je menstruatie je leven dusdanig 

… SLECHTS 
20 PROCENT VAN ALLE 

VROUWEN KLAARKOMT DOOR 
VAGINALE SEKS? DIT KOMT DAN 

DOOR STIMULERING VAN DE 
G-SPOT. EN DIE G-SPOT IS 

EIGENLIJK GEWOON DE 
ONDERKANT VAN 

DE CLITORIS. 

WIST JE DAT…

»
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beïnvloedt dat je elke maand een à twee 
dagen ziek bent of dat je zo heftig bloedt 
dat je het huis niet uit kunt, zoek dan hulp. 
En ook als je symptomen door de jaren 
heen erger worden.” 
 
STEEDS MEER VROUWEN WORDEN ‘PILMOE’ 

OF ZOEKEN EEN VORM VAN ANTICONCEPTIE 

ZONDER HORMONEN. ZIJN HUN ZORGEN 

HIEROVER TERECHT?

“Ja en nee. Ik vind dat de pil een heel goede 
en veilige vorm van anticonceptie is, maar 
misschien niet om je hele leven lang te 
gebruiken. Ik geloof dat bij verschillende 
levensfases ook verschillende vormen van 
voorbehoedsmiddelen horen. Je zegt niet 
tegen een meisje van vijftien: ‘Hier heb je 
een app, zo kun je zelf je vruchtbare dagen 
bijhouden.’ En een koperspiraal zou ik ook 
niet aanraden om mee te beginnen, al is  
het alleen maar omdat het plaatsen pijn  
kan doen. Maar als je jarenlang de pil hebt 
geslikt, kan het geen kwaad om eens andere 
opties te onderzoeken, bijvoorbeeld omdat 
het risico op trombose groter wordt naar-
mate je ouder wordt. Een ideale vorm van 
anticonceptie bestaat helaas nog niet, elke 
manier heeft wel een of meerdere nadelen. 
Het enige wat je kunt doen, is kijken wat op 
dit moment het beste bij jou past. En als je 
zeker weet dat je geen kinderen meer wilt, 
is sterilisatie – voor hem of voor jou – in 
mijn ogen de beste optie.”
 
OVER HORMONEN GESPROKEN: IS HET NU 

WEL OF GEEN GOED IDEE OM DIE TE SLIKKEN 

TEGEN OVERGANGSKLACHTEN?

“Absoluut wél. Ook weer zo’n misverstand: 

de hormoonpillen die nu voorgeschreven 
worden zijn niet dezelfde als die je moeder 
of oma vroeger kreeg en waar je misschien 
bang voor bent gemaakt. Tegenwoordig 
hebben we bio-identieke hormonen, die  
een exacte kopie zijn van de hormonen die 
je lijf zelf aanmaakte voor je in de overgang 
kwam. Ze vergroten dus niet de kans  
op kanker. Sterker nog: uit de nieuwste  
langetermijnstudies blijkt dat vrouwen  
die deze pillen slikken juist minder vaak 
borstkanker krijgen en langer leven. Kijk, 
vroeger werd de gemiddelde vrouw een jaar 
of zeventig. Als je in de overgang kwam, 
was je lichaam zich dus al langzaam aan het 
voorbereiden op de dood. Tegenwoordig 
worden we met gemak negentig of zelfs 
honderd – mits je goed voor jezelf zorgt. 
Als je als gevolg van de overgang slecht 
slaapt, dikker wordt, minder makkelijk 
beweegt en constant moe, gefrustreerd of 
ongelukkig bent, bevordert dat niet een 
gezonde leefstijl. Daarom is het gezonder  
de hormonen die je lichaam niet meer aan-
maakt, te vervangen door een natuurlijke 
kopie. Alle gynaecologen zouden dit in mijn 
ogen moeten aanraden.” 
 
IN NEDERLAND LOPEN VEEL VROUWEN  

TE LANG DOOR MET MENSTRUATIE- OF 

OVERGANGSKLACHTEN. EN VEERTIG  

PROCENT VAN DE VROUWEN NEGEERT DE 

OPROEP VOOR EEN UITSTRIJKJE. HEEFT DIT 

MET SCHAAMTE TE MAKEN, DENK JE?

“Oh my goodness, meen je dit nou? Gaan 
jullie niet gewoon op regelmatige basis op 
controle bij de gynaecoloog? In Duitsland 
doen vrouwen dit elk jaar, net zoals je elk 

jaar naar de tandarts gaat. Natuurlijk  
hoort een beetje schaamte erbij. Niemand 
vindt het leuk om naakt in die stoel te gaan 
liggen, ik ook niet. Maar jezelf niet laten 
onderzoeken omdat je het genant vindt,  
dat is vreselijk. Ik denk dat ik dringend 
Nederlands moet leren en bij jullie langs 
moet komen om voorlichting te geven.” 
 
LATEN WE MAAR METEEN BEGINNEN  

DAN: WAT ZOUDEN ALLE MOEDERS HUN 

DOCHTERS MOETEN LEREN?

“Heel veel, daarom heb ik ook een boek 
geschreven. Maar ja, ik heb het aan mijn 
eigen dochter van vijftien gegeven en ze 
heeft het nog steeds niet gelezen, haha.  
‘Ik weet alles al, mam’, zegt ze dan. Het 
belangrijkste is om je kind zelfvertrouwen 
te geven, en dat doe je niet door je eigen 
verhaal op haar te projecteren. Je dochter 
bestaat voor de helft uit ander dna, ze is 
geen kopie van jou. Dat jouw menstruatie 
elke maand een hel was, hoeft dus niet te 
betekenen dat haar hetzelfde te wachten 
staat. En als jij je voor je lichaam schaamt, 
hoeft zij dat niet over te nemen. Ongemerkt 
doen we het allemaal, zelfs ik. Toen mijn 
dochter laatst vertelde dat ze condooms 
had gekocht, vond ik dat afschuwelijk.  
‘Je zou juist trots moeten zijn omdat ik  
mijn verantwoordelijkheid neem’, zei ze.  
En ze had gelijk. Waarschijnlijk vond ik het 
zo vreselijk omdat ik zelf heb gewacht tot ik 
zeventien was, maar zij is veel volwassener 
dan ik op die leeftijd. We moeten dus  
niet ons eigen verhaal aan onze dochters 
opdringen, maar open en positief zijn.  
Zo kunnen ze hun eigen verhaal maken.” º

‘JEZELF 
NIET LATEN 

ONDERZOEKEN 
OMDAT JE HET 

TE GENANT 
VINDT, DAT IS 

VRESELIJK’
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GEZOND

‘Er bestaat een 
enorm misverstand over 

hoe vrouwelijk genot 
werkt’

… ER GEEN ENKEL 
BETROUWBAAR 

ONDERZOEK IS WAARUIT 
BLIJKT DAT JE DIKKER WORDT 
VAN DE PIL? OOK KUN JE ER 
NIET ONVRUCHTBAAR VAN 

WORDEN, HOE LANG JE 
’M OOK SLIKT.

WIST JE DAT…

Schaamteloos
Sheila de Liz (51) is van 
oorsprong Amerikaanse, maar 
woont al bijna haar hele leven in 
Duitsland. Haar boek Unverschämt, 

dat vol staat met medische weetjes over het 
vrouwelijk lichaam en met veel humor is 
geschreven, werd in eigen land een bestseller.  
Schaamteloos, Sheila de Liz € 25 
(Fontaine Uitgevers)
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1/ Weerstandsbanden 
set 5 stuks € 13,99 

Ninn Sports via Bol.com
2/ Balance board € 24,95 

Matchu Sports  
3/ Fitnessbal  65 cm 

€ 36,90 Reebok 
4/ Dumbbells ½ kilo 

€ 4,99 1 kilo € 7,99 2 kilo
 € 11,99 3 kilo € 14,99 

5 kilo € 24,99 Nyamba 
via Decathlon

5/ Speedladder 4 meter 
€ 19,99 Kipsta Decathlon 

6/ Trainingmat 
€ 79,95 Nike 

WELKE FITNESSBAL?
Gymballen zijn er in alle 

soorten en maten. Om de 
juiste maat te vinden, kijk 
je naar je lichaamslengte:

Tot 150 cm > 45 cm
Tot 160 cm > 55 cm
Tot 173 cm > 65 cm
Tot 185 cm > 75 cm

Vanaf 185 cm > 85 cm
 

WEERSTANDSBAND: 
LICHT, MEDIUM 

EN ZWAAR
Een fitnesselastiek 

maakt je training zwaarder 
en is goed voor de door-
bloeding van je spieren. 
Ook maakt een elastiek 

je spieren sterker. Je hebt 
weerstandsbanden in 
verschillende kleuren 

die staan voor niveaus. 
Een hele set zorgt 
voor afwisseling.

 
STAP VOOR STAP

Ken je de speedladder 
al? Een speedladder is 
een ladder die je op de 

grond legt en waarmee je 
stapsgewijs een parcours 

aflegt. Je krijgt er routes 
bij die je in een bepaald 
tempo volgt. Perfect als 

coördinatietraining.   

1

2
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WORK-OUT

››

Home 
CIRCUIT 
training

Tijdens een circuittraining doorloop je  
een schema waarbij je fullbody-oefeningen 
in rap tempo uitvoert, met een maximale 
rust van 30 seconden tussen elke set.  
Met circuittraining train je je kracht  
en uithoudingsvermogen. Perfect als  
je fitter wilt worden dus. Deze circuit- 
training bestaat uit 12 oefeningen en duurt 
ongeveer 45 minuten. Je traint je grote 
spiergroepen om meer spiermassa op te 
bouwen en energie te verbranden. Daar-
naast doe je ondertussen aan cardio en 
train je je kleinere spiergroepen om je lijf te 
shapen. Supereffectief dus en dat in minder 
dan een uur in je eigen huis.
 
HET SCHEMA IS EEN 
COMBINATIE VAN:
› krachttraining Krachtoefeningen maken 
je sterker omdat je spieren opbouwt en ze 
verhogen je vetverbranding. Want hoe meer 
spiermassa, hoe hoger je metabolisme.
 
› cardio Cardiotraining is goed voor je  
uithoudingsvermogen en je verbrandt er 
energie mee. Nee, je gaat in deze training 
geen lange afstanden rennen door de  
woonkamer, maar blijft op één plek.  
Omdat je na elke oefening stopt en weer 
intensief start, stijgt je hartslag keer op 
keer. Dit zorgt voor een hoge verbranding. 
 
HET CIRCUIT
Begin altijd met een goede warming-up. 
Die hoeft niet langer dan 10 minuten  
te duren, als je er maar voor zorgt dat je  
spieren zijn opgewarmd. Een paar goede 
stretchoefeningen zijn voldoende.

TEKST LOES VAN DE MOSSELAAR | BEELD GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK

Voor een goede fullbody-work-out hoef je 
niet per se de deur uit. Deze circuittraining 
kun je gewoon thuis doen, met hetzelfde 

resultaat als in een sportschool. 
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PLANK MET BILLIFT
3x 12 herhalingen per been.
Rust na elke set 30 seconden.

Ga in een plank staan. Strek je rechter-
been langzaam omhoog en houd enkele 
seconden vast. Laat weer langzaam 
zakken. Doe hetzelfde met je andere 
been. Til elk been 12 keer omhoog. 
 
›› Mag het nog iets zwaarder? 
Plank met je tenen op een 
balance board.

1
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CARDIO
Probeer deze oefeningen 
30 seconden aan een stuk te doen. 
Zonder rust.

•  Maak kikkersprongen van links naar 
rechts en terug.

•  Push-ups (eventueel met 
weerstandsband).

•  Touwtjespringen (met of zonder touw).
•  Push-ups. 
•  Burpees.
•  Mountain climbers (eventueel met 

weerstandsband).

DONKEY KICKS 
3x 30 seconden per been.
Rust na elke set 30 seconden.

Ga op handen en knieën zitten en houd 
je rug recht. Lift je rechterbeen in een 
hoek van negentig graden omhoog. Span 
je bilspieren aan en maak kleine schop-
bewegingen. Houd dit 30 seconden vol. 
Doe hetzelfde met je andere been. 
 
›› Mag het nog iets zwaarder?
Draag enkelgewichtjes. 
 

CARDIO
Probeer deze oefeningen 
30 seconden aan een stuk te doen. 
Zonder rust.

• Jog en breng je hakken naar je billen.
•  Jumping jacks: spring in spreidstand en 

terug. Beweeg je armen mee.
•  Touwtjespringen (met of zonder touw).
•  Push-ups. 
•  Burpees: spring naar de grond, land 

in een plank en spring weer op. Kom 
hierbij met je voeten van de vloer en 
steek je armen in de lucht.

•  Mountain climbers: ga in een plank 
staan en trek in hoog tempo je knieën 
een voor een naar je borst. 

LUNGES
3x 15 herhalingen.
Rust na elke set 30 seconden.

Ga met je voeten op schouderbreedte 
staan. Stap met één been ongeveer een 
meter recht naar achteren. Zak met 
gebogen knie door je voorste been tot 
de gestrekte knie van je achterste been 
bijna de grond raakt. Druk met je hiel 
je lichaam weer omhoog. Doe 15 lunges 
en wissel dan van been.
 
›› Mag het nog iets zwaarder? 
Je kunt je achterste been op een gymbal 
leggen om instabiliteit te creëren. 

DUMBBELL SQUAT 
3x 15 herhalingen.
Rust na elke set 30 seconden.

Plaats je voeten uit elkaar, iets verder dan 
schouderbreedte. Houd een dumbbell 
dicht bij je borst. Zak door je benen tot je 
ellebogen je knieën raken en je billen gelijk 
zijn aan je knieën. Houd je hoofd en borst 
omhoog en je rug recht. Blijf kort zo staan 
en duw jezelf met je hakken omhoog tot 
het gewicht weer bij je borst is. Doe dit 
15 keer, rust even en doe nog 2 sets.
 
›› Mag het nog iets zwaarder? 
Je kunt bij deze squat ook gebruikmaken 
van een balance board. Let wel op: dit is 
wel blessuregevoeliger.
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WORK-OUT

PLANKEN MET UITSTAP
3x 1 minuut.
Rust na elke set 30 seconden.

Begin in de plankpositie, op je ellebogen. 
Je benen staan gestrekt met je tenen in 
de grond. Probeer een halve minuut tot 
een minuut in deze positie te blijven. 
Terwijl je dit doet, stap je om en om met 
je linker- en rechterbeen uit en terug. 
 
›› Mag het nog iets zwaarder? 
Draag enkelgewichtjes. 
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DUIKENDE PUSH-UP
3x 1 minuut.
Rust na elke set 30 seconden.

Kom met je handen en benen in een 
plank. Duw je heupen omhoog met 
gestrekte armen en een rechte rug. 
Laat nu je heupen terug in de plank 
zakken, buig je ellebogen en laat je borst 
richting de vloer zakken. Duw jezelf weer 
omhoog en herhaal de oefening tot de 
minuut om is.

CARDIO
Probeer deze oefeningen 
30 seconden aan een stuk te doen. 
Zonder rust.

•  Push-ups (eventueel met 
weerstandsband). 

•  Wall-sit.
•  Jog en breng je knieën naar je borst.
•  Touwtjespringen (met of zonder touw).
•   Burpees.

BENT-OVER ROW
3x 12 herhalingen per kant. 
Rust na elke set 30 seconden.

Doe een weerstandsband om je 
rechtervoet. Buig je knieën licht en 
buig je bovenlichaam voorover. Pak de 
weerstandsband met je rechterhand 
vast en houd je arm gestrekt. Trek de 
weerstandsband omhoog door je 
elleboog naar achteren te trekken. 
Je arm is nu gebogen in een hoek van 
ongeveer negentig graden. Houd je 
schouderbladen tegen elkaar gedrukt 
zodat je goed je rugspieren gebruikt. 
Houd deze positie kort vast, beweeg 
daarna terug naar de beginpositie. 

SHOULDERPRESS MET 
DUMBBELLS
3x 12 herhalingen.
Rust na elke set 30 seconden.

Ga met je voeten op heupbreedte staan 
en pak eventueel gewichten in je handen. 
Strek je armen horizontaal, buig je onder-
armen alsof je je spierballen laat zien en 
duw je armen daarna verticaal gestrekt 
de lucht in. Laat je armen zakken in de 
spierbalhouding en duw weer omhoog. 
 

OVERHEAD BALL SQUAT
3x 12 herhalingen.
Rust na elke set 30 seconden.

Houd een fitnessbal of medicine ball 
met gestrekte armen boven je hoofd. 
Maak een squat en blijf de bal hoog-
houden terwijl je in balans blijft.
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RECEPTEN | FOODTRENDS | REIZEN

food  travel

Als er één ding is dat je deze maand zou moeten proberen...
Wij verklaren het stoofperenseizoen voor geopend. Ze zijn makkelijk om te maken, je hebt er alleen wel geduld voor nodig. 
Stoof de peren met een kaneelstokje en steranijs en je huis ruikt meteen lekker naar de herfst. Kijk voor inspiratie op Sante.nl
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Het najaar is dé tijd 
om spruitjes en 

groene kool heel vaak 
op je menu te zetten: 

ze zitten boordevol 
vitamines en die  

kan je lijf dit najaar 
goed gebruiken. 

Alle 
recepten 
zijn voor  

4 personen

RECEPTEN EN BEELD BEELDIGBEELD/STOCKFOOD

Winterkost
Vitamine bommetjes 

voor koude dagen
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RECEPTEN

SPRUITJES
Ben je er niet zo dol op? Jammer, want de 
kleine kooltjes komen niet alleen uit eigen 
land, ze zijn ook ontzettend goed voor je. 
Spruitjes zijn net als boerenkool een van de 
wintergroenten met de meeste vitamines en 
mineralen. 88 gram levert bijvoorbeeld al 
twee keer zoveel vitamine K op als de ADH. 
En wist je dat spruitjes meer vitamine C 
bevatten dan een sinaasappel? 88 gram is 
genoeg voor 127 procent van de ADH. 
Verder zijn spruiten rijk aan vitamine A, 
B1, B2, B3, B6, B11 en E en mineralen als 
kalium, ijzer, fosfor, magnesium en calcium. 
Én ze zijn een goede bron van proteïne en 
vezels. Leuk om te weten: spruitjes zijn heel 
makkelijk zelf te telen. Zaai ze buiten in april, 
op een zonnige plek met goede ventilatie. 
Oogsten kan vanaf februari.

BOERENKOOL
Deze groente zit vol vitamines, mineralen, vezels, 
antioxidanten en krachtige plantenstoffen. Eén portie 
boerenkool van zo’n 70 gram bevat al de hele dagelijkse 
aanbevolen hoeveelheid vitamine A, C en K. Boerenkool 
zit ook vol B-vitamines, koper, magnesium, mangaan, 
calcium en kalium. Bovendien bevat deze groene blad-
groente veel flavonoïde antioxidanten als quercetine 
en kaempferol, die een ontstekingsremmende werking 
hebben. Leuk om te weten: winterboerenkool is goed 
bestand tegen de kou, waardoor je er de hele winter 
van kunt genieten. Na vorst worden de bladeren zelfs 
lekkerder en zoeter van smaak. Dit komt doordat het 
zetmeel in de bladeren wordt omgezet in suikers.

››
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SPRUITJES UIT DE OVEN MET 
PARMEZAAN EN CITROENRASP 
VEGETARISCH BIJGERECHT 

 BEREIDINGSTIJD 20 MINUTEN

 OVENTIJD 40 MINUTEN

 
INGREDIËNTEN 800 g panklare spruitjes •  2 
tenen knoflook • ½ tl gedroogde kruiden  (bijv. 
tijm of oregano) • 100 ml groentebouillon 
• geraspte schil van 1 citroen • gedroogde chili-
peper (vlokken of molentje) • 40 g boter • 60 
g versgeraspte Parmezaanse kaas. 
Extra nodig: ovenschaal
 
BEREIDING Verwarm de oven voor tot 200°C.
Halveer de spruiten en spreid ze uit in de oven-
schaal. • Hak de knoflook fijn. • Meng in een kom 
5 eetlepels olijfolie met de kruiden, knoflook, 
bouillon en citroenrasp. • Schenk de olie over 
de spruiten, strooi er naar smaak zout, peper 
en chilivlokken over en schep goed om. • Schuif 
de schaal op een rooster in het midden van de 
oven en bak de spruiten 25 minuten. • Neem de 
schaal uit de oven en verdeel de boter in vlokjes 
over de spruiten. • Strooi de parmezaan erover 
en zet de schaal nog 15-20 minuten in de oven, 
totdat de spruiten gaar zijn en de kaas licht 
gekleurd is. 

Verwarmende
gerechten
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SPRUITJESSOEP MET 
LUPINEFILET
VEGETARISCH VOOR- OF LUNCHGERECHT 

 BEREIDINGSTIJD 30 MINUTEN 

 
INGREDIËNTEN 2 el gedroogde paddestoelen 
• 600 g panklare spruitjes • 2-3 grote wortels • 1 
ui • 1 teen knoflook • 800 ml groentebouillon 
• 4 lupinefilets van 100 g elk (te koop in de 
natuurwinkel) • 40 g 
walnoten • ½ bosje bieslook 
 
BEREIDING Laat de paddestoelen wellen in 
lauwwarm water. • Halveer de spruiten. • Schil 
de wortels en snijd ze in plakjes. • Pel en 
snipper de ui en knoflook. • Verhit 1 eetlepel 
olijfolie in een (soep)pan en fruit de ui glazig. 
• Voeg de wortel en knoflook toe en fruit even 
mee. • Schep de spruiten erdoor en roerbak 
nog 2 minuten. •  Schenk het weekwater van de 
paddestoelen (eventueel door een fijne zeef) 
en de bouillon in de pan. • Breng op smaak met 
zout en peper. • Breng de bouillon tegen de 
kook aan, draai het vuur dan laag en laat nog 
15 minuten garen. • Hak intussen de geweekte 
paddestoelen fijn en roer ze door de bouillon. 
• Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan 
en bak de lupinefilets in 2 minuten per kant 
goudbruin. • Snijd de filets in repen. • Hak de 
walnoten grof en snijd of knip de bieslook in 
ringetjes. • Schep de soep in 4 diepe borden en 
strooi de walnoten en bieslook erover. • Leg de 
repen lupinefilet in de soep en serveer direct.

Tip
Geen lupinefilet 
verkrijgbaar in 

de buurt? Je kunt ook 
een vleesvervanger 

op sojabasis 
gebruiken. 
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QUINOA-TABOULEH MET 
GROENE KOOL
VEGETARISCH LUNCH- OF BIJGERECHT 

 BEREIDINGSTIJD 30 MINUTEN 

 MARINEERTIJD 30 MINUTEN 

 
INGREDIËNTEN 600 ml groentebouillon • 
250 g quinoa • 450 g hokkaido- of flespompoen  
• 300 g savooiekoolbladeren • 1 rode ui • 1 citroen 
• 5 takjes platte peterselie • 5 takjes munt • 
1 mespunt ras el hanout • 1 mespunt harissa 
(Marokkaans soort sambal)

BEREIDING Breng in een pan 500 ml bouillon 
aan de kook. • Spoel de quinoa in een zeef af 
onder koud stromend water en laat uitlekken. 
• Kook de quinoa in de bouillon, afgedekt en op 
laag vuur, in 10-12 minuten gaar. • Neem de pan 
van het vuur en laat nog 5 minuten staan. •
Snijd intussen de pompoen in blokjes. Verhit 1 
eetlepel olie in een hapjespan en bak de pom-
poenblokjes 1-2 minuten op matig vuur. 
• Schenk de resterende 100 ml bouillon erbij, 
leg een deksel op de pan en smoor de pom-
poen in 10 minuten gaar. • Was de koolbladeren, 
snijd de nerf eruit en snijd het blad in reepjes. 
•Kook de kool in gezouten water in 8-10 minuten 
gaar. • Giet af en dompel direct in ijswater om 
de groene kleur te behouden. • Pel en halveer 
de ui, snijd in dunne reepjes. • Was de citroen 
onder heet water, dep droog en trek met een 
zesteur de schil in flinterdunne reepjes van de 
vrucht (of rasp grof). • Pers de citroen uit. • Hak 
de peterselie en muntblaadjes fijn. • Meng de 
quinoa in een grote schaal met de groene kool, 
ui, kruiden, citroenrasp en de pompoen. 
• Roer 4 eetlepels olijfolie erdoor en breng 
de quinoa op smaak met de ras el hanout, 
harissa, wat citroensap, zout en peper. • Laat 
de tabouleh-salade nog 30 minuten staan 
zodat de smaken goed kunnen intrekken. •
Proef nog even en voeg eventueel extra zout, 
specerijen of citroensap toe.

herfst-
groenten

Bord vol
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RECEPTEN

GROENEKOOL-PISTACHEPESTO
BIJGERECHT 

 BEREIDINGSTIJD 20 MINUTEN 

 
INGREDIËNTEN 30 g ongezouten pistachenoten, 
gepeld • 1 klein teentje knoflook • 125 g savooie-
koolbladeren • 1 avocado • sap en geraspte schil 
van ½ citroen  • 30 g versgeraspte Parmezaanse 
kaas • cayennepeper. Extra nodig: staafmixer 
met hakmolen of een keukenmachine
 
BEREIDING Rooster de pistachenootjes kort in 
een droge koekenpan en schud op een bord.  
• Hak de knoflook grof.  • Was en droog de kool-
bladeren, snijd de nerf eruit en hak het blad grof. 
• Halveer de avocado en verwijder de schil en 
pit. Snijd in grove stukjes. Bedruppel die direct 
met citroensap om verkleuren te voorkomen. 
• Doe de kool met de knoflook, citroenrasp en 
pistachenootjes in de keukenmachine met 
2-3 eetlepels olijfolie. • Voeg de avocado en par-
mezaan toe en maal nog even. Laat de machine 
draaien en schenk er zoveel olijfolie 
bij dat een smeuïge massa ontstaat. • Breng de 
pesto op smaak met cayennepeper, zout en 
peper. • Gebruik de pesto direct of bewaar in 
een schoon glazen (weck)potje in de koelkast. 
Serveer de pesto bijvoorbeeld bij pasta. 



KOOP ’M IN DE WINKEL OF ONLINE VIA
VRIENDIN.NL/SPECIAL

Vriendin abonnees betalen géén verzendkosten bij bestelling via de webshop.

Nú in de winkel!

VOOR MAAR 

€ 3,99

100
pagina’s

onder andere verkrijgbaar bij
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DIT HEB JE NODIG
2 zoete tomaten • 2 rode punt-
paprika’s • 1 rode ui • 200 g kikker-
erwten, uit blik • 1 el Italiaanse 
kruiden • 1 el balsamicoazijn • 
15 g verse basilicum

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 
200°C. Snijd de tomaten, 
paprika’s en rode ui in grove 
stukken. Giet de kikkererwten af 
en spoel ze met water. Doe alles 
in een ovenschaal en voeg een 
flinke scheut olijfolie toe. Breng 
op smaak met Italiaanse kruiden, 
zwarte peper en zeezout. Zet 
de ovenschaal 20-25 minuten 
in de oven. Haal de groenten uit 
de oven en laat even afkoelen. 
Doe alles in de keukenmachine, 
voeg de balsamico en verse 
basilicum toe en maal tot een 
egale spread. Proef en voeg 
naar smaak extra kruiden of 
wat citroensap toe. De spread 
is in een afgesloten bakje in de 
koelkast vijf dagen houdbaar.

Een paar jaar geleden waren we op vakantie in Italië. 
Er vielen me daar een paar dingen op. Dat Italianen vrij 
temperamentvol zijn in het verkeer bijvoorbeeld, maar 
laat ik het daar nu niet over hebben. Dat hun keuken echt 
fantastisch is, maar ook dat is niks nieuws. Nee, waar ik 
vooral verbaasd over was, is hoe ontzettend lief de Italianen 
waren voor mijn kinderen. Waar je ook komt, de bambini 
worden met open armen ontvangen.

Kom daar maar eens om in Frankrijk, mijn andere favoriete 
vakantieland. Hoe vaak is het daar niet gebeurd dat mijn 
‘wildebrassen’ door de supermarkt renden (wees eerlijk, 
dat is ook aantrekkelijk met die gangpaden van honderden 
meters lang). Een muur van afkeurende blikken was mijn 
deel. Het is zelfs een keer voorgekomen dat een boze Franse 
meneer (in het Frans) een tirade begon af te steken tegen 
mijn jongste, toen vijf jaar oud, waarna hij snikkend onder 
mijn vakantierok kroop.

Elk jaar weer willen de kinderen dus naar Italië op vakantie, 
en niet naar Frankrijk. Ik snap ze wel, maar ik vind Italië 
best ver rijden. En ik vind het ’s zomers ook best wel warm 
daar. Dus wordt het meestal toch Frankrijk.

Binnenkort zal de discussie over onze volgende vakantie-
bestemming wel weer worden geopend. Want mijn bambini 
vinden niet alleen de hartelijke Italianen leuk, ze zijn ook 
nog eens dol op pizza en pasta en laat dat nou het nationale 
voedsel zijn daar. Oké, misschien moet ik maar overstag: 
hun moeder is ook wel weer eens toe aan een complimentje 
van een knappe Italiaan. Tot die tijd doen we het met deze 
heerlijke spread, die smaakt naar la dolce vita.

Zelf je dips en spreads maken is supermakkelijk, 
kost weinig tijd en is stukken lekkerder en gezonder 

dan een bakje uit de winkel. Santé’s Annemiek 
deelt elke maand een van haar favorieten.

dip van de maand

ITALIAANSE 
TOMAAT- PAPRIKASPREAD

Deze spread is goddelijk op brood, crackers, rijstwafels 
of toastjes. Of rol hem in een wrap met avocado, rucola 
en pijnboompitten.
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Vrouwen hebben meer ijzer nodig 
dan mannen. Sport je veel, ben je 
ongesteld, zwanger of vegetariër? 
Nog meer redenen om je ijzer 
goed in de gaten te houden. Met 
dit menu lukt dat zeker.

WIST JE DAT
MOSSELEN MEER

IJZER BEVATTEN DAN 
ROOD VLEES? MAAR 

LIEFST 6,7 MG PER
100 GRAM. BIJ STEAK

IS DIT ‘MAAR’
2,4 MG.

OP HET MENU
IJZER

TEKST LOES VAN DE MOSSELAAR | BEELD BEELDIGBEELD/STOCKFOOD, SHUTTERSTOCK
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MA DI WO

SANTÉ’S WEEKMENU

DO

WIL JE EEN KEER 
UITPAKKEN MET 

EEN VOORGERECHT? 
GA DAN VOOR OESTERS. 

DIT ZIJN ECHTE 
IJZERKONINKJES: 

ZE BEVATTEN 
7 MG IJZER PER 

100 GRAM.

PITTIGE 
KOKOSMOSSELEN
VOOR 2 PERSONEN 

INGREDIËNTEN 2 el kokos-
olie • 20 g sjalotjes • 1 rode 
peper • 1 stengel citroen-
gras • 2 cm verse gember • 
1 kg mosselen • 2 el vissaus  
• 200 ml kokosmelk •  
verse koriander

BEREIDING Verwarm de 
kokosolie in een pan. • Snijd 
het sjalotje en de peper in 
stukjes en bak ze in de pan.  
• Kneus het citroengras, rasp 
de gember en schep in de 
pan. • Doe na enkele minuten 
de mosselen erbij met de 
vissaus, wat peper en de 
kokosmelk en doe een deksel 
op de pan. • Laat ongeveer  
8 minuten stomen tot de 
mosselen allemaal open zijn. 
• Snijd intussen de koriander 
in stukjes en garneer hier de 
mosselen mee.

BROCCOLISOEP MET 
CASHEWCRÈME
VOOR 2 PERSONEN

INGREDIËNTEN 2 sjalotjes, 
fijngesneden • 1 broccoli, 
in roosjes •  1 L groente-
bouillon • 150 g geweekte 
ongebrande cashewnoten 
(doe het weken de nacht  
van tevoren) • 1 glas  
ongezoete amandelmelk  
• 1 el pittige mosterd 

BEREIDING Verhit wat olijfolie 
in een soeppan en fruit de 
sjalotjes. • Voeg hier de  
broccoliroosjes aan toe  
en bak even mee. • Doe de 
groentebouillon erbij tot de 
broccoli onder water staat 
en breng langzaam aan de 
kook. • Maak ondertussen  
de crème in je blender door 
de geweekte cashewnoten 
(water afgegoten), amandel-
melk en mosterd te mixen 
tot een zacht geheel. • Pureer 
de soep met een staafmixer 
als de broccoli zacht is. • 
Voeg de cashewcrème toe 
en laat nog even zachtjes 
koken terwijl je ondertussen 
roert. • Serveer de soep  
in kommen. 

LINZENSALADE MET 
GEROOSTERDE ZOETE 
AARDAPPEL
VOOR 2 PERSONEN

INGREDIËNTEN 2 grote 
zoete aardappels •  
1 tl oregano • 1 takje tijm  
• blik linzen (uitgelekt  
265 g) • blikje doperwtjes 
(160 g) • 1 granaatappel  
• verse munt naar smaak  
• 3 el tahin • ½ el agave-
siroop • sap van ½ limoen  
• rucola (2 handen) • 
sesamzaad 

BEREIDING Verwarm de oven 
voor op 180°C. Boen de 
zoete aardappels schoon in 
de schil en snijd ze in plakjes.  
• Leg ze op bakpapier op de 
bakplaat, besprenkel met 
wat olijfolie en de oregano  
en tijm. Bak 35 minuten in de 
oven. • Spoel de linzen en 
erwtjes af in een vergiet. • 
Klop de pitjes uit de granaat-
appel. Dat doe je door de 
vrucht te halveren en met de 
bolle kant van een lepel op 
de schil te kloppen. • Snijd de 
munt in fijne reepjes. • Maak 
de dressing door de tahin  
te mengen met wat water,  
de agavesiroop en het 
limoensap. • Doe de rucola  
in een schaal. Verdeel hier-
over de linzen, erwtjes en 
gebakken zoete aardappel. • 
Garneer met fijngesneden 
munt, de granaatappelpitjes,  
dressing en het sesamzaad.

TONIJN MET SESAMKORST, 
DOPERWTEN-MUNTPUREE 
EN WAKAME
VOOR 2 PERSONEN

INGREDIËNTEN blikje  
doperwten (160 g) •  
1 knoflookteen • 1 hand 
kastanjechampignons •  
1 hand spinazie • blaadjes 
van 2 takjes munt • 2 tonijn-
steaks • 1 el sesamolie • wit 
en zwart sesamzaad • 
blaadjes van 2 takjes 
munt + extra • zeewier-
salade (wakame)
 
BEREIDING Kook de dop-
erwten kort gaar in een beetje 
gekookt water. • Verhit in een 
koekenpan 1 eetlepel olijfolie 
en voeg de knoflook toe. • 
Voeg de champignons toe  
en bak ze goudbruin. • Doe 
de spinazie erbij, breng  
op smaak met peper en  
zout en voeg het mengsel  
bij de erwtjes. • Doe ook de 
muntblaadjes erbij en maal 
alles kort met een staafmixer 
tot een puree. • Smeer de 
tonijnsteaks in met de 
sesamolie. Druk aan beide 
kanten een laagje sesam-
zaadjes op de steaks en 
breng op smaak met zout  
en peper. • Bak de tonijn in 
wat olijfolie aan twee kanten 
in 1 minuut op hoog vuur. • 
Haal de tonijn uit de pan en 
snijd ze in vierkante blokjes. 
 • Leg op het midden van elk 
bord een bolletje puree en 
eromheen de vis. • Serveer 
met de resterende blaadjes 
munt en de zeewiersalade.

WEEKMENU
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›› VITAMINE C
Deze vitamine helpt je lichaam bij 
de opname van ijzer. Je lichaam 
absorbeert ijzer uit plantaardige 
voeding, zoals linzen en groene 
bladgroenten, minder goed dan 
ijzer uit dierlijke producten, zoals 
rood vlees. Neem daarom bij elke 
maaltijd een vitamine-C-shot door 
er groente of fruit bij te eten. Zeker 
als je vegetariër of veganist bent.
 
›› STOORZENDERS
Zin in een kopje thee of koffie na 
het eten? Wacht liever een uur.  
De dranken bevatten namelijk 
polyfenolen, die de opname van 
ijzer kunnen remmen. Ook calcium 
vermindert de opname van ijzer.
 
›› GA VOOR CACAO
Pure chocolade zit bomvol ijzer: 
maar liefst 13,9 mg per 100 gram. 
Eet dus gerust een stukje chocolade 
met minimaal 80 procent cacao, 
voeg wat rauwe cacaopoeder toe 
aan je smoothie, mix een eetlepel 
met banaan voor een gezonde  
chocolademousse of bak er een 
bananenbrood van.

KOREAANSE WRAPS  
MET BIEFSTUK 
VOOR 4 PERSONEN 

INGREDIËNTEN 100 g  
witte kool • 75 g wortel •  
1 komkommer • 6 el azijn •  
3 tl suiker • 500 g biefstuk 
• 2 teentjes knoflook, 
geperst • 1 rode peper, 
fijngesneden • 2 el soja-
saus • 2 el ketjap manis  
• 2 tl gember, geraspt •  
2 tl sesamolie • 8 kleine 
wraps • Japanse mayo (te 
koop in de supermarkt)

BEREIDING Snijd de witte 
kool in reepjes. • Rasp de 
wortel. • Snijd de komkommer 
in dunne plakjes. • Doe alle 
groenten apart in kommetjes 
en meng in elke kom 2 eet-
lepels azijn, 1 theelepel suiker 
en peper en zout naar smaak. 
Zet de schaaltjes apart. • 
Snijd de biefstuk in blokjes  
en maak de marinade: meng 
de knoflook, rode peper, 
sojasaus, ketjap, gember  
en sesamolie. Zet apart. • 
Verwarm de wraps kort in 
een ruime koekenpan. •  
Bak de biefstuk in dezelfde 
koekenpan mooi bruin,  
de binnenkant mag nog een 
beetje rosé zijn. • Bestrijk de 
wraps met een dun laagje 
Japanse mayonaise. Verdeel 
hier de ingelegde witte kool,  
wortel en komkommer over 
en tot slot de biefstuk. •  
Garneer met een beetje 
Japanse mayonaise. 

SPINAZIESALADE MET 
BIET, GEITENKAAS EN 
GEDROOGDE VIJGEN
VOOR 4 PERSONEN

INGREDIËNTEN 250 g jonge 
bladspinazie, gewassen  
• 4 gekookte bietjes, 
geschild • 200 g verse  
geitenkaas • 8 gedroogde 
vijgen • 4 el bieslook,  
fijngesneden • 1 tl scherpe 
mosterd • 1 el honing •  
1 el balsamicoazijn

BEREIDING Verdeel de  
spinazie over vier borden, 
snijd de bietjes en leg ze  
op de spinazie. • Brokkel de 
geitenkaas over de salade.  
• Snijd de gedroogde vijgen  
in stukken en verdeel ze  
ook over de borden. • Meng 
voor de dressing 4 eetlepels 
olijfolie, de mosterd, honing 
en balsamico  in een kom. 
Breng op smaak met zout en 
peper. • Serveer de salade 
met de dressing.

QUINOA-SUSHIBURGER 
MET ZALM
VOOR 4 BURGERS

INGREDIËNTEN 50 g quinoa 
• 175 g edamame, uit de 
diepvries • 6 el sojakwark • 
2 el sojasaus • 50 g spelt-
meel  • 2 el mayonaise •  
2 el limoensap • 1 tl chili-
vlokken • 1 avocado •  
4 volkorenbroodjes •  
300 g verse rode kool, in 
reepjes • 400 g gerookte 
zalm • mangostukjes, uit 
de vriezer (4 à 5 stukjes 
per burger)

BEREIDING Kook de quinoa 
en de edamame. • Doe de 
bonen met de sojakwark en 
sojasaus in een blender. Maal 
tot een grove, gladde massa. 
Giet deze in een grote kom.  
• Schep ook het speltmeel  
en de quinoa in de kom en 
meng. • Verhit een scheut 
olijfolie in een pan. Schep 
met een natte lepel een 
hoopje beslag in de pan.  
Druk plat met de lepel. •  
Keer na enkele minuten om.  
• Doe de mayonaise, het 
limoensap en de chilivlokken 
in een kommetje en meng.  
• Schep de avocado in een 
kommetje en voeg een flinke 
snuf peper en zout toe. Prak 
fijn. • Snijd de broodjes open 
en besmeer het onderste 
deel met avocado. • Strooi 
hier de rode kool overheen 
en maak af met de burger, 
zalm, mango en dressing.



PER DAG HEEFT EEN VROUW  
GEMIDDELD 16 MG IJZER NODIG,  

VOOR MANNEN GELDT 
EEN ADVIES VAN 11 MG
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IJzer is belangrijk voor het aanmaken 
van hemoglobine, een onderdeel 
van rode bloedcellen. Die laatste 
vervoeren zuurstof door je lichaam. 
Je hebt ook ijzer nodig om energie 
te produceren. Vandaar dat je je zo 
vermoeid kunt voelen als je weinig 
ijzer binnenkrijgt. 
Heemijzer en non-heemijzer 
IJzer komt in je eten voor in twee 
vormen: 90 procent van alle ijzer 
dat we eten is non-heemijzer.  
Dit zit in dierlijke en plantaardige  
producten. 10 procent komt van 
heemijzer en zit alleen in dierlijke 
producten. Van heemijzer neemt  
je lichaam 25 procent op. Bij non-
heemijzer is dit 1 tot 10 procent. 
Daarom kom je door het eten van 
vlees veel sneller aan je dagelijkse 
hoeveelheid ijzer. 
IJzerrijke voeding 
Plantaardige producten:  
graanproducten, soja (zoals tofu en 
tempé), aardappelen, peulvruchten 

(vooral erwten en linzen), noten, 
zaden, groene (blad)groenten,  
kruiden (oregano en basilicum), 
mosterdzaad, zeewier, gedroogd 
fruit en appelstroop. 
Dierlijke producten: rood vlees 
(vooral rund- en lamsvlees en 
orgaanvlees), kip, vis, schaal-  
en schelpdieren en ei.
Bloedarmoede 
Een ijzertekort krijg je niet zomaar. 
Je lichaam haalt zelf meer ijzer uit  
je voeding als je te weinig ijzer in je  
lijf hebt. Bij een groot tekort kun je 
uiteindelijk bloedarmoede krijgen. 
Je kunt ook bloedarmoede krijgen 
als je te weinig vitamine B12 of  
foliumzuur binnenkrijgt.
Tekenen van een mogelijk 
ijzertekort
De signalen treden vaak al op  
voordat je bloedarmoede hebt.  
Let daarom goed op vermoeidheid , 
een bleke huid, rusteloze benen  
en snel buiten adem zijn.

WAT DOET IJZER EIGENLIJK IN JE LICHAAM?

WEEKMENU
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dit is de 
beste 
maaltijd 
ever’

Detoxen
in deAlgarve

‘ Bij elk sapje houd 
ik mezelf voor: 
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TRAVEL

Ik knipper even met mijn ogen en kijk 
naar het ‘wijnglaasje’ dat voor me staat. 
Dit glaasje gevuld met appel-bietensap is 
de komende acht dagen dus steeds mijn 
complete maaltijd. Slik. Hoewel ik dit zelf 
wil en al eens eerder een detoxweek heb 
gedaan – die me minder goed af ging, by 
the way – doe ik in stilte een schietgebedje 
dat deze week beter afloopt. Aan de locatie 
zal het in elk geval niet liggen. In times of 
corona heb ik het voor elkaar gekregen om 
in de Algarve te gaan sapvasten bij Vitalisé. 
Zeker in deze rare tijd een ultiem cadeau 
aan mezelf. Waarom ik ga detoxen? Omdat 
ik een reset wil. Niet alleen vanwege de 
corona-thuiswerkweken waardoor er 
inmiddels een stoelafdruk in mijn bilpartij 

staat gegraveerd, maar vooral omdat 
suiker en cappuccino’s zowel voor als na 
de burn-out van een paar jaar geleden 
mijn eerste levensbehoefte zijn geworden.
 
VAN GIN NAAR SAP
Een algehele corona-reset van acht dagen 
moet soelaas bieden en me afhelpen van die 
suikerbehoefte. Mensen die mij kennen, 
weten dat ik geen pussy ben en gerust 
extremen opzoek, dus op een licht gefronste 
wenkbrauw na kreeg ik vooral dikke 
thumbs up. En daar zit ik dan aan mijn 
eerste sapje in een prachtige witte villa met 
bloemrijke tuin. Naast mij detoxen er nog 
zeven vrouwen deze week. Op één vrouw na 
gaat iedereen voor het ‘mildvasten’. Ik en 

de andere vrouw gaan voor het hardcore 
‘sappen’. Overigens hebben alle deelnemers 
eerst hun voedingsschema afgebouwd voor 
ze hier kwamen, iets wat Vitalisé adviseert 
als voorbereiding op de kuur. Alle gasten 
ontvangen ruim van tevoren een uitgebreid 
document met voedingsadviezen, recepten 
en tips. Om je detox zo smooth mogelijk 
te laten verlopen, raden ze onder andere 
aan om een week voor vertrek te minderen 
of stoppen met cafeïne, alcohol, dierlijke 
producten, tarwe, suiker en frisdranken, 
en in de laatste zeven tot drie dagen liever 
alleen nog maar fruit en groenten en 
natuurlijke producten te eten en drinken. 
Die adviezen heb ik eigenwijs in de wind 
geslagen: ik ga voor cold turkey. Hoe cold 
turkey blijkt wel als ik de maaltijden van 
de dag voor mijn aankomst opsom. Ik heb 
geluncht met taart, een dikke Magnum 
gegeten ná mijn bord pastasalade en een 
gin-tonic genomen met chips erbij ‘omdat 
het nog kan’. 
Tijdens het eerste sapje wordt ons uitgebreid 
verteld hoe onze detoxdagen eruit gaan 
zien. “Maar…” hoor ik er achteraan, “omdat 
je brein amper suiker krijgt de komende 
dagen en het daar juist op functioneert, 
vergeet je alles in no time.” Gelukkig hangt 
het dagschema daarom overal in Vila 
Mimosa. Ik prent vooral de informatie 
over de eettijden in m’n hoofd en slaak een 
innerlijke zucht van opluchting als ik hoor 
dat alles in overleg mag en naar je lichaam 
luisteren het devies is in de villa. Ik heb 
dus een escape uit de mezelf opgelegde 
spartaanse variant. Volgens manager en 
specialistisch voedingsdeskundige Astrid 
zijn mijn gewicht en de bijbehorende vet-, 
vocht- en spiermassawaarden al ‘textbook 
perfect’. Dat is toch een mooie opsteker. 
Het detoxdoel is dus vooral gifstoffen 
loslaten in plaats van snoeihard afvallen.

Journalist Dagmar (34) heeft na maanden van 
thuiswerken, stress, te veel suiker en een overdaad 
aan cappuccino’s een reset nodig. Dus doet ze 
zichzelf een week detoxen cadeau. Oftewel: acht 
dagen lang alleen maar sapjes drinken.
TEKST DAGMAR VAN DOORN | BEELD DAGMAR VAN DOORN,GETTY IMAGES, VILA MIMOSA

‘IK GA COLD TURKEY. 
GISTEREN AT IK NOG 

EEN MAGNUM EN DRONK 
IK EEN GIN-TONIC’

»
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kopzorgen of ‘gewone’ haast. Met andere 
woorden: stress is stress voor de lever. 
Halverwege de week merk ik dat mijn 
lichaam het ‘sap-only-dieet’ niet fijn meer 
vindt. Mijn spieren verkrampen, mijn 
bloeddruk is te laag en ik slaap slechter dan 
‘toegestaan’ is tijdens het vasten. Daarom 
stap ik toch over op mildvasten. Normaal 
gesproken zou ik de alarmbellen van mijn 
lijf negeren en doorzetten: ‘gewoon even 
tanden op elkaar en niet piepen’. Deze keer 
besluit ik dat oude en onaardige patroon te 
doorbreken, want ik realiseer me dat als ik 
mezelf nu push, ik niet lief ben voor mezelf 
en dat is júíst wat ik hier kom doen.  
De lieve mensen van Vila Mimosa staan  
achter mijn keuze en leggen me vervolgens 
nóg meer in de watten. De gerechten die ik 
vervolgens mag eten (kauwen is een genot!) 
zijn echt zalig. Kok Maria kookt de vegan-
sterren van de hemel en ik ontdek dat je 
met mildvasten hetzelfde ontgiftingseffect 
bereikt. Want bij Vitalisé werken ze, naast 
de sapjes en de ‘vegan-insteek’ voor het 

mildvasten ook met intermittent fasting. 
Oftewel: onderbroken vasten, waardoor  
je lichaam constant vetten en toxines  
blijft opruimen en verbranden. Door het 
mildvasten voel ik me snel fitter, waardoor 
ik ’s avonds na de soep zelfs nog ‘wakker 
genoeg’ ben om naar het strand te fietsen 
voor een avondduik in de Atlantische  
Oceaan. Ik kijk ook echt uit naar de  
ochtendhikes. Steeds als ik denk dat  
het niet mooier kan, komt Filipe – onze  
‘hike-master’ – met nog fraaiere routes.  
De cliffwalk, de tussendoorweggetjes  
waar je vijgen en sinaasappels ruikt en de 
bekroonde Zeven Hangende Valleien-route 
laten me ademloos genieten. 
Tijdens de rest van mijn verblijf leer ik  
meer over mijn lichaam. Onder andere  
door de uitgebreide en superinteressante 
haaranalyse die voedingsadviseur Astrid 
bij me afneemt en de check-up bij osteopaat 
Ricardo, krijg ik inzichten en adviezen 
waarmee ik ook thuis mijn gezondheid op 
peil kan houden. Misschien niet geheel  
toevallig: de kern van elk advies komt neer 
op stoppen met mezelf pushen en vooral 
toegeven aan wat mijn lichaam vertelt. 
Ergens vind ik het ironisch dat ik blijkbaar 
door te minderen met eten, mijn lichaam  
en gedachten op een rijkere manier kan 
‘voeden’. Ik ondervind dat ik met deze  
mildere methode liefdevoller voor mezelf 
ben en op een passend tempo evengoed 
grootse doelen kan behalen. En eerlijk 
gezegd is dat het waardevolste en mooiste 
eindresultaat van deze reis. º

 
De eerste twee dagen vliegen om. Het lukt 
me zelfs mijn reptielenbrein te slim af te zijn 
als de mildvasters heerlijke maaltijden als 
groentelasagne, zoete-aardappelrösti of 
amandel-poppyseedcakejes eten. De sapjes 
smaken me zonder overdrijven goed en bij 
elk glaasje houd ik mezelf voor dat het de 
beste en meest voedzame maaltijd ever is. 
Dat blijkt te werken. De soep ’s avonds vind 
ik de beste treat uit mijn leven en die mogen 
we naar eigen smaak pimpen met verse 
kruiden, peper, (Himalaya)zout en olijfolie 
(yes!). Het Portugese klimaat helpt ook 
enorm bij het vasten, want hoe gek ook, 
zelfs met dertig graden krijg ik het af en 
toe fris door de detox. Ook het uitgebreide 
dagprogramma zorgt ervoor dat die eeuwig 
hongerige krokodil in mijn hoofd langzaam 
het loodje legt. 

EINDELIJK KAUWEN
Tijdens de ochtendhikes die ons elke dag 
anderhalf tot twee uur langs de Algarve-
kust en het binnenland voeren, realiseer  
ik me dat het me tot nu toe alles meevalt. 
De rest van de dag staat er van alles op  
het programma, zoals massages, sporten, 
excursies naar dorpjes in de buurt of in  
mijn geval: slapen. Want na een paar dagen 
gaat mijn lichaam rap in de detoxstand, 
waardoor ik wel móét toegeven aan de 
moeheid. Het belangrijkste is dat ik mijn 
lever blij houd, leer ik van Astrid tijdens  
de detoxlezing. Als de lever zich ‘onveilig’ 
voelt, sluit hij zich af, wat zo veel betekent 
als dat gifstoffen niet meer verwerkt  
worden, maar worden opgeslagen als vet  
in je lichaam. Een vrij logische verklaring 
voor het aankomen tijdens stressvolle  
periodes, constateer ik. Astrid vertelt dat 
onze lever ervoor zorgt dat alle andere 
grote organen genoeg energie krijgen,  
dus detoxen is alleen een aanrader als je  
op het moment van ontgiften geen stress 
ervaart. Onveiligheid ontstaat door 
stress(factoren) en daarin kent je lever  
geen onderscheid tussen daadwerkelijke 

‘NORMAAL GESPROKEN ZOU IK  
DE ALARMBELLEN NEGEREN EN 

GEWOON DOORGAAN. NU NIET’
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TRAVEL

Ik móét wel 
toegeven aan 
de moeheid’

‘ Mijn lichaam gaat 
in de detoxstand.

 

Meer weten over 
deze detoxreis  
naar Portugal? 

Vitaliseportugal.nl
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IN DE WINKEL

DOSSIER
CHRONISCHE STRESS

Een beetje stress kan geen kwaad. 
Maar als je er jaren last van hebt, kan het 

gevolgen hebben voor je gezondheid. 
Kun je je stresssysteem ook resetten? 

Je leest het in ons dossier.
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BEAUTYTRENDS 2021
Deze producten mogen niet 
ontbreken in je skincare-routine   
volgens beautyredacteur Carlijn.

YOU ROCK 
Negatief zelfbeeld? Vijzel het op 
met deze slimme tips. 

WINTERKWAALTJES
Wintertenen, gebarsten lippen, 
ontploft haar... Zo kom je ervan af.

JONG EN PARKINSON
Ook Annelien (37) dacht dat  
het een oudemannenziekte was. 
Tot ze zelf de diagnose kreeg. 

KLAAR VOOR DE OVERGANG
Niet meteen afhaken: je kunt 
namelijk veel doen om er (straks) 
minder last van te hebben. 

EN VERDER
4 groene Kerstrecepten • Wat 
doet slaap met je gewicht? • 

Bewust kiezen: pure chocola  
• De rollen in je leven • Winter  
weekendbreaks • Work-out voor 
meer energie • Sporty homewear 

Plan je balansdagen  
tussen alle diners door 

met Santé’s weekmenu.

7X BALANS

Door actuele ontwikkelingen 
kan de inhoud van het volgende 
nummer veranderen.



Meer dan 500 beroepsopleidingen, taal- en hobbycursussen voor thuis.
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Sherlock, The Crown, The Walking Dead… alle bekende series zijn bij José (39) de revue gepasseerd. Na wéér een 
ellenlange zoektocht naar een boeiende nieuwe serie, besloot zij dat het tijd was voor iets compleet anders: een cursus 

Praktische Psychologie. “Het is goed om mijn hersenen weer aan het werk te zetten na al die uren tv-kijken”.

De interesse in de menselijke psyche zat er al-
tijd al, maar het was nooit in haar opgekomen 
om er iets mee te doen. De cursus Praktische 
Psychologie bleek echter een schot in de roos. 
“Ik had niet gedacht dat ik zoveel voldoening 
zou halen uit het volgen van een cursus.”

Alles uit je tijd halen
“Het is niet alleen fi jn om mijn tijd nuttiger te 
besteden, maar ik merkte ook dat de prakti-
sche oefeningen uit de cursus mij handvaten 

boden om mijn leven fi jner in te richten. Een 
goede afwisseling tussen inspanning en ont-
spanning, voldoende beweging en het aangaan 
van uitdagingen houdt je fris en positief.”

“De afwisseling tussen 
leren en ontspannen 

maakt me gelukkiger”

Natuurlijk kijkt José nog steeds series, maar 
wel met mate. “Nu ik weer aan het leren ben, 
merk ik dat ik ook meer geniet van het series 
kijken. De afwisseling zorgt ervoor dat ik een 
gelukkiger mens ben.”

Minder 
Netfl ixen...

En alles 
    leren over 
psychologie

Dit is jouw tijd.

169
€ 358

Praktischepsychologie

of 12 x 15,50

psychologie

Nú met 

Gratis 
Tablet

In ons leven zitten we gemiddeld 5 jaar en 

4 maanden op social media. Dat is 47.000 uur 

scrollen, liken en geliket worden. En bedenk 

nou eens wat je met die tijd zou kunnen doen.

NHA.nl thuisstudies

WAT KUN JIJ DOEN MET

UUR?UUR?
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WiN
Elke maand geeft Santé 
prijzen weg. Kans maken? 
Ga snel naar SANTE.NL 
en vul het winformulier in. 
Veel geluk!

COLLISTAR PURE ACTIVES VITAMIN C 
DROPS + CREAM

NONA JUNE ALCOHOLVRIJE 
GIN (2 FLESSEN)

MIZUNO-HARDLOOPSCHOENEN 
WAVE SKY NEO

YOUR SUPER 
5-DAY DETOX PLAN 

JE KUNT MEEDOEN TOT EN MET 11 DECEMBER 2020

Trek je deze hardloopschoenen van het 
Japanse merk Mizuno aan, bereid je dan maar 
voor op je beste run ooit. Ze zijn zo lichtgewicht 
en bouncy, dat je bijna het gevoel hebt dat je 
zweeft. De innovatieve tussenzool zorgt voor 
extra veerkracht en demping, het oog in de hak 
vermindert de impact van de voetlanding en de 
afgeronde zool zorgt voor vloeiende passen. 
Zo heb je minder kans op hardloopblessures. 
Als je nú je pr niet verbetert...

2x
T.W.V. 

€ 140
4x
T.W.V. 

€ 87,98

voor op je beste run ooit. Ze zijn zo lichtgewicht 

1x
T.W.V. 

€ 199,95

NONA JUNE ALCOHOLVRIJE 

6x
T.W.V. 

€ 59,80

Wil je huidveroudering 
tegengaan, dan is vitamine C 
onmisbaar in je skincare-
routine. Precies wat de 
nieuwe Pure Actives Vitamine 
C-formules van Collistar 
bevatten. De Alpha Arbutin 
Drops en de Ferulic Acid 
Cream hebben los van elkaar 
al zichtbaar effect, maar 
zijn samen nog krachtiger. 
Het resultaat? Een gezonde, 
egale en stralende huid. 

Zin in een cocktail 
maar niet in een kater? 
Deze alcoholvrije gin van 
Belgische bodem is het 
perfecte alternatief voor 
elk feestje. NONA staat 
voor de negen kruiden die 
zijn gebruikt, June verwijst 
naar de jeneverbes, het 
hoofdingrediënt van gin. 
Met NONA June shake je 
in no time een lekkere 
0.0-cocktail zonder dat 
dat ten koste gaat van de 
smaak en beleving. Cheers! 

Verbeter je immuunsysteem 
met de detoxmixen van 
Your Super. De box bevat genoeg 
superfoodpoeders voor vijf 
dagen. De mixen zijn honderd 
procent biologisch, bevatten 
alleen natuurlijke ingrediënten 
en ze zijn vrij van suikers en 
zoetstoffen, kunstmatige smaak-
stoffen en andere toevoegingen. 
Ook fijn: het vijfdaagse plan helpt 
stresshormonen te verminderen 
en beter te slapen. Kortom: een 
boost voor je gezondheid!

afgeronde zool zorgt voor vloeiende passen. 
Zo heb je minder kans op hardloopblessures. 
Als je nú je pr niet verbetert...


