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Moet ik koolhydraten laten staan? Wat is
nou slechter: suiker of vet? Zijn
zoetstoffen echt zo slecht voor je? Weer ik
alle vetten uit mijn voeding?
De een zegt dit en de ander zegt dat. Wat is
nou waar?
Als je, net als ik, deze tegenstrijdigheid zat
bent en eindelijk een eenduidig antwoord
wilt waar je in de praktijk wat aan hebt,
zodat je blijvend af kunt vallen, dan is dit het
boek voor jou!
Ik leg je uit waarom diëten niet werkt en,
het belangrijkste, wat wél werkt.

Veel plezier met lezen!

Wie is Femke?
“Jarenlang heb ik de strijd tegen de
kilo's gevoerd. Veel diëten heb ik
gedaan, zonder blijvend resultaat. Ja, ik
viel wel af, maar nooit bleven de kilo's
lang weg. Ik herken de uitspraken:
- 'Nu is het toch al mislukt, ik kan net zo
goed de zak leeg eten'
- 'Morgen begin ik echt!'
Uiteindelijk ben ik 2003 begonnen met
het winnen van de strijd. Ik heb een
manier gevonden die me, na jaren
zoeken, een stabiel gewicht geeft. Ik
wil dat JIJ dit ook kan, zonder die
jarenlange strijd en daarom ben ik een
opleiding gaan volgen tot
gewichtsconsulente en mental coach.
Sinds 2015 heb ik meer dan 100
vrouwen begeleid naar hun ideale
gewicht en daar komen er nog velen
bij. Jij ook?”

Stop met diëten
Je kent ze vast wel, al die crashdiëten die je
vijf kilo gewichtsverlies in
vijf dagen garanderen.
Begin er niet aan. Diëten werkt niet! En het
is nog ongezond ook. Ik kan
het niet vaak genoeg zeggen.
Het werkt niet omdat er een jojo-effect
optreedt. Dat wil zeggen dat je
snel afvalt door te weinig (qua hoeveelheid
of qua voedingstoffen)
binnenkrijgt. Je lichaam reageert daarop
door je stofwisseling omlaag te
gooien. Je gaat langzamer energie (lees
calorieën) verbranden. Wanneer je
daarna je dieet opgeeft en weer meer gaat
eten, blijft je lijf gewoon op dat
tragere stofwisselingsniveau werken. Het
gevolg is dat je sneller aankomt dan
voor je dieet.

Omdat je door een dieet te volgen niet leert
om je eetpatroon blijvend aan
te passen, verval je weer in je oude
gewoontes. De gewoontes die je dik
hebben gemaakt.
Ook leer je niet meer te luisteren naar je
honger- en verzadigingsgevoel. Je eet
wanneer het dieet zegt dat je moet eten. Of
je negeert honger, omdat het nog geen tijd
is om te eten volgens je dieet.
Wanneer je een dieet met shakes volgt,
kauw je niet meer, waardoor je minder snel
het signaal krijgt dat je voldoende hebt
gegeten en dus met honger blijft
rondlopen.
En de belangrijkste reden waarom diëten
niet werkt, is omdat je niets aan je mindset
doet.

Je leert niet omgaan met moeilijke
momenten, je leert niet wat je moet doen
als je snaaidrang krijgt en je leert niet hoe je
andere manieren vindt om te dealen met
verveling, verdriet, boosheid en
onzekerheid in plaats van met
eten/snaaien.

Hoe oefen je je mindset?
Als je af wilt vallen, gaat het niet alleen om
voeding. Je gedachten spelen
een belangrijke rol. Dat leer je niet bij een
dieet en daarom werkt een dieet
niet.
“Whether you
think you can, or think you can’t, you are
right” Henry Ford.
Hiermee bedoelde
hij dat wat je denkt uitkomt. Als je steeds
maar denkt dat je het niet kan, dan
zal je het ook niet kunnen.
We hebben de neiging de nadruk te leggen
op wat er fout gaat. Zo kun je
jezelf enorm op je kop geven als je toch dat
stukje taart hebt genomen terwijl
je dat niet wilde (zie je wel, ik kan het toch
niet). Je vergeet daarbij dat je
diezelfde dag goede keuzes gemaakt hebt.
Daar zou juist de aandacht naartoe
moeten gaan.

Denk na over de goede momenten. Hoe ben
je daarmee omgegaan? Doe dat in
andere situaties ook, want dat werkt.
Wat je tegen jezelf zegt, je innerlijke dialoog,
bepaalt hoe je handelt.
“Het lukt me toch nooit, dus ik kan net zo
goed die zak chips leeg eten” of
“Deze keer gaat het me lukken, ik neem
maar een klein bakje en de rest leg ik weg”.
Door positief te denken, voel je je prettiger
en maak je betere keuzes.
Zeg de zinnen in de tabel hieronder hardop
tegen jezelf en ervaar hoe het
voelt. Bedenk hoe je zou handelen bij de
zinnen in de eerste rij en bij de
zinnen in de tweede rij. Is er verschil?
In plaats van
Ik kan dit niet
Ik geef het op
Dit is te moeilijk
Ik heb het fout gedaan

Zeg dit eens
Wat moet ik nog leren
Ik probeer het anders te doen
Het zal tijd en moeite kosten
Hier kan ik van leren

Doe wat werkt!
Om een goede mindset makkelijk te
maken, ga je uit van wat je kan. Wat zijn je
mogelijkheden? Je bepaalt helemaal zelf
wat en wanneer je eet. Dus als je steeds
om 16.00 honger krijgt, zorg je dat je op
dat moment iets eet. Dat is
een mogelijkheid die je hebt. Op een
verjaardag kun je ervoor kiezen om niet
dicht bij de bakjes chips te gaan zitten
bijvoorbeeld. Wellicht kun je vragen
om zoetjes in plaats van suikerklontjes of
een kleiner stukje taart. In
een restaurant kun je kiezen voor twee
voorgerechten. Zoek naar wat wél kan. In
een restaurant weet je niet hoeveel
calorieën de maaltijden precies bevatten,
maar je kunt wél kiezen om geen voorof nagerecht te nemen.
Heb je moeite om maar twee stukjes
chocola te nemen? Vraag je man, moeder
of vriendin om de rest op te eten of te
verstoppen. Verstoppen? Ja, als dat
werkt, waarom niet? Doe wat werkt.

Wat moet je komende 2
weken concreet doen?
Energiebehoefte berekenen
Het is belangrijk te weten wat en
hoeveel je eet. Daarvoor bereken je je
energiebehoefte.
Op mijn site kun je dit heel
gemakkelijk berekenen door wat
gegevens in te vullen en je ideale
calorie-inname komt er zo uitgerold.
https://www.fitmetfemke.nl/werkwijze
/calorie-inname-berekenen/
Om ⁄ kilo per week af te vallen neem
je 500 calorieën minder dan je
energiebehoefte.
Met een eetdagboek houd je bij
hoeveel je eet. Gebruik daarvoor de
gratis app my fitness pal. Daarin kun je
precies invullen wat je eet, zodat je
weet hoeveel calorieën dat is. Even
registreren en klaar!

Gedachten zijn geen feiten
Het mag ondertussen duidelijk zijn dat een
dieet niet werkt, omdat er geen,
aandacht wordt besteed aan wat je denkt en
voelt. Gedachten belemmeren vaak je
proces richting je doel. Daarom is het
belangrijk dat je beseft dat gedachten
geen feiten zijn. Zelfs niet als ze erop lijken!
Dacht jij toen je las over het verstoppen van
de rest van de chocola ‘dat
is toch raar?’ Persoonlijk vind ik het vreemder
dat je het niet doet als je
weet dat je het niet kan laten het op te eten.
Dát is pas raar.
Een veel gehoorde reactie als ik zeg dat je
restjes in de prullenbak kunt
gooien, is: ‘dat is zonde!’. Is dat zo? Ik vind het
meer zonde om het zelf op
te eten (tenzij dat een bewuste keuze is en
niet ‘extra’ is). Misschien durf je geen ‘nee’ te
zeggen als iemand iets speciaal voor jou
gemaakt heeft, omdat ‘ze dat vast niet kan
waarderen’.

Klopt deze gedachte?
Vindt ze dat echt vervelend? Heeft ze van te
voren gevraagd of je dat wilde
hebben?
‘Het is gezellig om een hapje te eten als je met
vriendinnen op stap bent’.
O ja? Gezelligheid wordt bepaald door het
gezelschap, niet de hoeveelheid
lekkers.
Ik wil hier aangeven dat gedachten altijd een
keerzijde hebben. Ik daag je uit je gedachten
uit te dagen. Vraag jezelf af of je gedachte
klopt, kan het ook anders zijn dan je denkt?

Oneliners
Wat kan helpen op moeilijke
momenten, zijn oneliners. Korte
zinnen die je tegen jezelf zegt om je te
helpen herinneren aan je doel,
om te zorgen dat je de juiste keuzes
blijft maken. Ik heb er een paar op een
rij gezet waar je wellicht wat aan hebt.

Ik ben geen prullenbak
Niets smaakt zo lekker als slank zijn
Ik mag alles, maar ik eet niet alles
Nu die zak chips of straks dat slanke lijf?!
Ik kan het, ik
kan het, ik kan het!
Genoeg is genoeg

Gedachten zijn geen feiten

Heb je hier wat aan gehad>
Hopelijk heb je nu waardevolle tips
gekregen waar je wat mee kunt. Laat
dit de eerste stap zijn naar het lijf wat
je altijd al wilde hebben. Gebruik het
als naslagwerk en doe je er voordeel
mee.
Wil je meer?
Bijvoorbeeld ideetjes voor elke
maaltijd, zodat je niet steeds hetzelfde
blijft eten.
Kijk dan eens naar mijn e-book
'Inspiratie op het menu' waar je ook
een videoserie te zien krijgt waarin ik
uitleg geef over hoe om te gaan met
moeilijke eetmomenten zoals eens
verjaardag, uit eten en in de avond
alleen op de bank.
Meer info: op
www.fitmetfemke.nl/shop

