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HIER IS WAT STOF
TOT NADENKEN:

EEN GEWICHTIG
PROBLEEM'' Wat je eet kan ofwel de

veiligste en krachtigste vorm
van medicatie zijn of de

traagste vorm van vergif. ''               
                                    — Ann Wigmore

'' Het onderdeel kan nooit
gezond zijn als het

geheel niet gezond is. ''
              — Platon

Wist je dat elk chemisch bestanddeel dat je in je hersenen hebt rechtstreeks of onrechtstreeks komt van het 
voedsel dat je eet? Telkens wanneer je naar een tussendoortje grijpt, bedenk dan dat goede voedselkeuzes 
ook gezonde chemische bestanddelen in je hersenen betekenen.
Deze gezonde chemische bestanddelen in de hersenen houden rechtstreeks verband met je:

Je bent zonder twijfel wat je eet –
dat is waarom voedzaam voedsel cruciaal is indien je streeft naar een goede mentale gezondheid!

Sinds 1980 is obesitas wereldwijd meer dan verdubbeld en we 
kunnen niet langer blind blijven voor deze epidemie. Onderzoek 
heeft aangetoond dat depressie en obesitas elkaar in stand 
houden en aldus een vicieuze cirkel creëren. Het komt erop neer 
dat, indien je zwaarlijvig bent, je meer kans maakt op depressie 
– en dat indien je depressief bent, je meer kans maakt om 
zwaarlijvig te worden.

Volgens een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) uit 2014, waren meer dan 1,9 miljard mensen (van 18 
jaar en ouder) te zwaar. Hiervan waren er meer dan 600 miljoen 
zwaarlijvig.

Te zwaar of zwaarlijvig zijn betekent dat je teveel vetophoping 
hebt die je gezondheid kan ondermijnen. En hoe kan je nu te 
weten komen of je gevaar loopt om zwaarlijvig te zijn? Leer hoe 
je je Body Mass Index (BMI) kunt berekenen. Je BMI bijhouden is 
een heel goede manier om te zien of je een gezond of ongezond 
lichaamsgewicht hebt, en hoe dit verandert als je gezonde 
keuzes maakt.

Je bent werkelijk wat je eet! De obesitas-epidemie

HIER HEB JE IETS OM TE VERTEREN:
Als we het tegenwoordig hebben over voeding, dan zijn 
er twee basisproblemen:

1. We eten teveel koolhydraten, vetten en eiwitten (ook 
wel macronutriënten genaamd).

2. We eten niet genoeg vitamine- en mineraalrijke 
voeding (ook wel micronutriënten genaamd).

We beschouwen dit als de moderne voedingstragedie, 
aangezien deze problemen leiden tot meer problemen 
in mentale gezondheid. Het goede nieuws is dat dit alles 
omkeerbaar is door onze eetgewoonten aan te passen. 
Met de juiste informatie en hulpmiddelen kan je vandaag 
positieve veranderingen aanbrengen in je eetgewoonten! 

Praat vandaag met je zorgverlener over hoe je een 
gezond eetpatroon kunt inbouwen in je dagelijkse leven.

Gemoedsgesteldheid

Eetgewoonten

Aandacht

Ingesteldheid in het leven

Slaappatronen

ConcentratieEnergie

EEN EENVOUDIG RECEPT
IS DE MOEITE OM TE HERHALEN!
JIJ + GEZONDE EETGEWOONTEN =

GEOPTIMALISEERDE MENTALE GEZONDHEID



OM OVER NA TE DENKEN!NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID
EN ZORG VOOR VERANDERING '' Geen enkele ziekte die via voeding kan behandeld worden zou 

op een andere manier mogen behandeld worden. ''                                    
                                       — Maimonides

'' Laat voeding je
medicijn zijn en medicijn

je voeding zijn. ''
                             — Hippocrates

Wil je graag eten om je gezonder te voelen en gezonder te gaan denken? Natuurlijk wil je dat. Het 
HERSENdieet is een fantastische manier om je zoektocht naar optimaal welzijn te starten, gezien het 
een gezonde band tussen geest en lichaam bevordert. Bekijk onderstaande afbeelding om je vertrouwd 
te maken met de verschillende voedingswaren uit het HERSENdieet.

Houd dit in GEDACHTEN
Indien je wat meer aansporing nodig hebt om het HERSENdieet te volgen: 
studies hebben aangetoond dat het de kans op het ontwikkelen van de 
ziekte van Alzheimer verlaagt! Via gezonde voedingspraktijken kan je groeien 
naar een geweldig gevoel van welzijn!

Volle granen:
≥ 3 porties/dag

Vis (niet gefrituurd):
≥ 1 maaltijd/week

Rood vlees:  
< 4 maaltijden/week 

Boter of 
margarine:

< 1 Eetlepel/
dag

Kaas: < 1 portie/
week

Bessen:  
≥ 2 porties/week 

Noten:  
≥ 5 porties/week

Kip (niet gefrituurd):
≥ 2 maaltijden/week

Andere groenten:
≥ 1 portie/dagGroene bladgroenten:

≥ 6 porties/week 

Wijn:  
1 glas/dag

Olijfolie:  
Vaakst gebruikte olie

Gefrituurde fastfood:
< 1 keer/week

Adapted from Morris MC, 
et al. Alzheimer's Dement, 

2015. Sep 11(9):1015-1022

Gebak & snoep:
< 5 porties/week

Door meer te weten te komen over gezonde voeding

Het HERSENdieet

Bonen:
 3 maaltijden/week

Een stap in de richting van goede eetgewoonten is meer te weten komen 
over macronutriënten en micronutriënten.

Macronutriënten zijn cruciaal voor een optimale gezondheid. Deze bestaan 
onder meer uit:

Eiwitten: Vergeet niet ZOWEL dierlijke als plantaardige voedingsmiddelen 
(bonen, linzen, noten, zaden enz.) zijn rijke bronnen van eiwitten. Teveel 
eiwitten uit rood vlees kunnen mogelijk leiden tot gezondheidsproblemen ¬ 
zorg er dus voor dat je voor variatie zorgt in je eiwitbronnen.

Koolhydraten: Indien met mate geconsumeerd, zijn koolhydraten een 
andere goede bron van macronutriënten. Kies voor “goede” koolhydraten 
zodat ze zich in je lichaam niet zo snel in suiker omzetten.

Vetten: Enkele voorbeelden van “goede” vetten zijn olijfolie of olie uit noten, 
avocado’s of kokosnoot. Probeer “slechte” vetten uit sterk verwerkte voeding 
te vermijden. Vetbronnen uit dierlijke of plantaardige voedingsmiddelen vind 
je makkelijk – vergeet ze gewoon niet met mate te eten.

Micronutriënten zijn vitaminen en mineralen die in kleine 
hoeveelheden nodig zijn en die cruciaal zijn voor onze gezondheid, 
ontwikkeling en groei. Micronutriënten vind je automatisch in 
verschillende plantaardige en dierlijke voedingsmiddelen. Ze zorgen 
voor:

• Ondersteuning van een goede gezondheid van de hersenen

• Controle van onze ontstekingswaarden, energieverbruik en 
denkvermogen

• Behoud van een gezond immuunsysteem

Mensen die meer micronutriënten eten, hebben minder mentale 
gezondheidsproblemen. Lees dus verder om meer te weten te 
komen over hoe je deze in je eetgewoonten kunt invoeren!

Goed
vs.

slecht

Goede 
koolhydraten:
Verse groenten

Vers fruit

Rauwe groenten

Volle granen

Slechte 
koolhydraten:
Witte rijst

Wit brood

Vruchtensappen

Geraffineerde suiker

 HERSEN dieet
       voor het
Aanbevelingen



HET GEHEIM VAN JE SUCCES: 
DOCUMENTEER JE VORDERINGEN!
Het bijhouden van je vorderingen blijkt een verschil te maken wanneer het gaat om verandering van 
gewoonten.  Gebruik gerust onderstaande schema’s om je BMI en je gewicht maandelijks bij te houden. 
Via een dagboek kan je je vorderingen bijhouden en kan je je bewust worden van verbeterpunten.

Documenteer je BMI en lichaamsgewicht
Houd minstens maandelijks je BMI en LICHAAMSGEWICHT bij

MAAND BMI LICHAAMSGEWICHT
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September
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November

December

GEBRUIK DE BESCHIKBARE 
BRONNEN VOOR VOEDINGS-
GERICHT WELZIJN

Er zijn veel gratis apps beschikbaar. Wij raden je sterk aan apps 
en websites te gebruiken om op het goede spoor te blijven. 
Zij kunnen je gedrag veranderen en zullen je inspireren om 
gemotiveerd te blijven en je levensstijl op een gezonde manier 
te blijven veranderen.

Apps om BMI te berekenen
Er zijn ook veel apps beschikbaar die 
je op je smartphone kunt downloaden, 
en je vandaag nog je eigen BMI laten 
berekenen!

Apps kunnen je motiveren



  ''Snoep gezond, 
         eet een appel.. ''                                                                      

— Spreekwoord

MIJN ACTIEPLAN
Vul je actieplan in en neem het mee naar je volgende afspraak, zodat je samen met je zorgverlener 
kunt zien hoe je gezondere eetgewoonten in je dagelijks leven kunt invoeren.

1. MIJN HUIDIGE EETGEWOONTEN:

2. IK BEN VAN PLAN OM MINDFUL ETEN IN MIJN VOEDINGSPLAN IN TE VOEREN DOOR VOLGENDE ACTIES TE ONDERNEMEN:

3. HINDERNISSEN DIE MIJ WEERHOUDEN VAN GOEDE EETGEWOONTEN:

4. EMOTIONELE AANZETTERS DIE MIJ SLECHTE VOEDINGSKEUZES DOEN MAKEN:

5. MIJN PLAN OM KWALITEITSVOLLE EETGEWOONTEN TE ONTWIKKELEN:



NOTA'S NOTA'S
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