
 
 

 

Voeding 

Er is al veel gezegd en geschreven over voeding. Voors en tegens betreft een 

ingrediënt of product. Uiteindelijk gaat het erom dat alles wat je doet werkt 

voor jou. Wat we in dit online plan vooral bespreken is de kennis die er nu is 

door wetenschappelijke onderzoeken en door voorbeelden uit de praktijk. 

Uiteindelijk is het een persoonlijke zoektocht waarin ik je begeleidt om de 

perfecte balans te vinden. 

Weetjes 

Ons DNA is bijna hetzelfde gebleven als in de oertijd. 0.5% is het verschil (1) 

met deze kennis is het logisch dat ons lichaam niet goed weet wat te doen 

met toevoegingen, chemische e nummers, veel suikers (koolhydraten), 

transvetten en allerlei fabrieksmatige natuurlijke aroma’s. Uiteindelijk 

ontwikkelen we (2) onbewust van generatie op generatie overgevoeligheden 

of erger ziektes. We geven het namelijk door via onze genen. Een gen kan aan 

of uit staan dit noemen we gen expressie. Omgevingsfactoren door voeding, 

stress en maatschappij hebben meer invloed op ons dan we beseffen. 

Bron 1 oersterk 

Bron 2 Exendo 

 

Wanneer je uiteindelijk je leefstijl hebt omgegooid en begrijpt waar je mee 

bezig bent en waarom is de gouden regel 80-20. Dat wil zeggen wanneer 80% 

van je voeding bestaat uit ingrediënten waardoor ons lichaam optimaal 

functioneert kan je 20% genieten van het bourgondische leven anno NU.  

 

 



 

De weekmenu’s 

De weekmenu’s die ik je stuur zijn makkelijk en simpel. Hier is bewust voor 

gekozen vanwege het feit “ ik heb geen tijd”  of “ ik ben geen keukenprinses”. 

Het moet voor iedereen te doen zijn en geen excuses   

Niet iedereen lust wat er in het menu staat. Wanneer je gaat zoeken op 

google of jezelf in gaat lezen met welke kruiden je allemaal kan werken om 

jouw persoonlijke smaak te optimaliseren doe dat. Zolang de kruiden maar 

PUUR zijn. Vooral zonder glutamaat. (E621) Mix and match zodat het 

uiteindelijk weer jou persoonlijke smaak krijgt.  

Wanneer je graag kookt en daarvoor ook tijd neemt zijn er een aantal boeken 

en tips die ik graag met je deel. 

Boeken 

Ralph Moorman: De hormoonfactor, Het hormoonbalans dieet, 

Hormoonbalans voor vrouwen. 

Rens Kroes: On the go en powerfood 

Madelon de Joode: Eet puur 

Jacqueline van Lieshout: In 28 dagen van giftbelt naar tempel 

Richard de Leth: Oersterk, oersterk eten, oersterk in een notendop 

 

 

 

 

 

 



 

Websites voor recepten en leuk om te volgen 

www.dehormoonfactor.nl 

www.oersterk.nl 

www.barbaraeet.nl  

www.puurmieke.nl ( tevens ook hormoonfactor trainer en je kan haar altijd 

bellen over informatie betreft producten die ze verkoopt via haar website) 

www.paleo.nl (let op werken veel met honing en natuurlijke suikers probeer 

dit niet te doen) 

www.exendo.nl alles over epigenetica (heel interessant) 

www.ahealhylife.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dehormoonfactor.nl/
http://www.oersterk.nl/
http://www.barbaraeet.nl/
http://www.puurmieke.nl/
http://www.paleo.nl/
http://www.exendo.nl/
http://www.ahealhylife.nl/


 

Koolhydraten 

Snelle koolhydraten zijn koolhydraten die snel vrijkomen tijdens het eten 

ervan. Dit betekent dat de bloedsuikerspiegel snel stijgt, je krijgt snel energie 

en voelt je tijdens het eten direct herstellen. Helaas krijg je door deze 

koolhydraten ook weer snel trek, je wordt snel moe en komt zo in een 

vicieuze cirkel terecht. Suikers/ snelle koolhydraten in welke 

vorm dan ook  hebben dit effect.  

Voorbeelden 

Tarwe, spelt, rogge, gierst, pasta, aardappelen, honing, geraffineerde suiker, 

fructose (fruit), algave siroop, zoetjes, suikers uit natuurlijke aroma’s en ga zo 

maar door.  

Wanneer het in de mond komt reageert het lichaam direct!!!!!!!! 

Deze koolhydraten zijn dan ook een echte dikmakers.  

Dit zijn de bekende  “ love handles” en buikjes (3) 

Het doel van een verzadigd gevoel gedurende de dag is ervoor zorgen dat de 

bloedsuiker stabiel blijft.  

Bron3 De hormoonfactor Ralph Moorman 

Bronnen van goede koolhydraten 

Boekweitmeel, boekweitcrackers, yam zuurdesem van Ralph Moorman, 

zilvervliesrijst, quinoa en o.a. teff.  

Bij het ontbijt en lunch kom je ook de rijstwafel tegen. Dit is een prima 

product mits je hem op de juiste wijze belegd. Zie member only. 

 



 

Eet hoogstens 1x per dag een bron van goede  koolhydraten uit de lijst 

hierboven tijdens een eetmoment. Wanneer je veel sport of lichamelijk zwaar 

arbeid verricht neem dan contact op met mij. 

 

In onderstaande lijst zie je waar koolhydraten nog meer in voorkomen. Een 

tekort heb je niet zomaar. (4) 

GROENTEN: aardperen, andijvie, artisjok, asperges,  

bloemkool, boerenkool, broccoli, komkommer, knolsel- 

derij, koolraap, koolrabi, pastinaak, peterseliewortel,  

pompoen, prei, raap, raapstelen, rabarber, rammenas,  

rode biet, roodlof, rode kool, savooiekool, schorsene- 

ren, selderij, sla, spinazie, spitskool, spruiten, radijs, ui,  

veldsla, venkel, waterkers, witlof, witte kool, wortelen 

• WILDE PLANTEN: brandnetel, daslook, gewoon dui- 

zendblad, hondsdraf, hop, kleine veldkers, kraailook,  

look-zonder-look, zachte berk, zevenblad 

 

 

Bron 4 oersterk 

 

 

 



 

Eiwitten 

Eiwitten zijn onmisbaar in een gezonde leefstijl. Ze zijn de bouwsteen voor 

een goed herstel en voorlopers van o.a. neurotransmitters. Het is wel 

belangrijk dat je de juiste bron van eiwitten binnen krijgt. De biologische 

waarde van een eiwit is essentieel voor ons lichaam. Vandaar dat wij als 

hormoonfactortrainers het niet aanmoedigen om als vegetariër te leven.  

De hoge biologische waarde van eiwitten vind je vooral in vis. Wit vis en o.a. 

zalm.  

Hieronder een lijst van voeding met eiwitten.  

 

 

PADDENSTOELEN: champignons, maitake, oester- 

zwam, shiitake, cantharel 

• ZEEGROENTEN: zeekraal, wakamé, dulse, lamsoor,  

spirulina  

• EIEREN: van eend, gans, kip en kwartel  

• NOTEN: cashewnoten, hazelnoten, walnoten, parano- 

ten, pecannoten, macadamianoten, amandelen  

• ZADEN: zonnebloem-, pompoen- en pijnboompitten,  

sesam- en boekweitzaad, kastanjes 

• GEVOGELTE: kip, gans, eend, kalkoen, fazant, struis- 

vogel 

• SLAKKEN 



 

• INSECTEN: krekels, meelwormen, sprinkhanen, was- 

motrupsen 

• VIS (verantwoorde kweek – ASC en duurzame visserij –  

MSC): ansjovis, baars, forel, haddock, haring, heilbot,  

kabeljauw, makreel, rode poon, rode snapper, sardi- 

nes, zalm, zalmforel  

• SCHAAL- & SCHELPDIEREN (verantwoorde kweek  

– ASC en duurzame visserij – MSC): garnalen, krab,  

kreeft, mosselen, oesters, Sint-Jacobsschelpen 

• VLEES (maximaal één keer per week): rund, lam, wild (5) 

Bron 5 Oersterk 

 

Vetten 

Jaren geleden was het een hype en we dachten snel af te vallen wanneer we 

geen vetten meer aten of onze gezondheid verbeterde door het uitbannen 

van vetten. Hart en vaatziekten, hoog cholesterol of een paar kilo eraf? Het 

advies was stoppen met vet eten. Helaas zijn er vele hierdoor juist ziek 

geworden of minder in balans. Hoe kan dat? 

We hebben vetten heel hard nodig, let wel de juiste vetten. Wanneer deze uit 

producten worden gehaald en je ziet o% vet bedenk dan dat er suikers aan 

zijn toegevoegd. We krijgen nog meer suikers binnen en te weinig goede 

vetten. De goede vetten hebben we nodig voor o.a. onze hersenen en om de 

bijnieren te laten functioneren.  

In de member only staat beschreven met welke vetten je het beste kan 

bakken en in welke juist niet.  



 

Hieronder een lijst met gezonde vetten 

 

 

OLIËN: algenolie, ghee, gras- en roomboter, kokos-,  

lijnzaad-, vis-, walnoot- en olijfolie 

• ZEEGROENTEN: zeekraal, wakamé, dulse, lamsoor,  

spirulina  

• NOTEN: cashewnoten, hazelnoten, walnoten, parano- 

ten, pecannoten, macadamianoten, amandelen  

• ZADEN: zonnebloem-, pompoen- en pijnboompitten,  

sesam- en boekweitzaad, kastanjes 

• GEVOGELTE: kip, gans, eend, kalkoen, fazant, struis- 

vogel 

• SLAKKEN 

• INSECTEN: krekels, meelwormen, sprinkhanen, was- 

motrupsen 

• VIS (verantwoorde kweek – ASC en duurzame visserij –  

MSC): ansjovis, baars, forel, haddock, haring, heilbot,  

kabeljauw, makreel, rode poon, rode snapper, sardi- 

nes, zalm, zalmforel  

• SCHAAL- & SCHELPDIEREN (verantwoorde kweek  

– ASC en duurzame visserij – MSC): garnalen, krab,  



 

kreeft, mosselen, oesters, Sint-Jacobsschelpen 

• VLEES (maximaal één keer per week): rund, lam, wild 

• Avocado ( 6) 

Bron 6 Oersterk 

 

P.s. eet maximaal een handje noten per dag. 

 

Groente 

Wanneer je kijkt naar onze opvoeding, gewoonte, maatschappij en 

ontwikkeling zijn groente, eiwitten en vetten zwaar onder gewaardeerd in 

ons dagelijks eetpatroon. Hierin zal je echt een mindset moeten maken om je 

oude overtuigingen los te laten.  Er moeten echt veel meer eet momenten 

zijn waarin groente, eiwitten en vetten zijn verwerkt. Op wat voor manier 

dan ook. De komende 4 weken zal je ook merken dat niet alleen jouw 

overtuigingen je dwars kunnen zitten maar ook die van je omgeving.  

Om genoeg binnen te krijgen qua groente is het streven 500 gram per dag.  

Je dagelijks eetpatroon komt er ongeveer zo uit te zien 

Ontbijt 

Smoothie/ boerenomelet (variant zonder toegevoegde koolhydraten) 

Lunch 

Salade/ wentelteefje ( incl koolhydraten)/  

Diner 

Warme groente met kip/vlees/vis ( zonder toegevoegde koolhydraten) 

 



 

Zo is/was waarschijnlijk tot op heden je eetpatroon 

 

Ontbijt 

Brood met beleg/ yoghurt met muesli/ niks 

Lunch 

Brood met beleg 

Diner 

Aardappelen, vlees/kip/vis met een beetje groente 

 

(dit is een algemeen voorbeeld) 

 

In de member only staat uitgebreid beschreven waarom tarwe en 

melkproducten behoren tot uitzonderingen en niet bij een gezonde leefstijl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Heel belangrijk  
 (Ge)zondigen. 

 

Wanneer je gaat overstappen naar een nieuwe leefstijl is het daarnaast wel 

belangrijk dat je zo af en toe (ge)zondigd. 

Ik neem mezelf even als voorbeeld. 

Op vrijdag eet ik altijd frietjes omdat ik daar nu eenmaal erg van kan 

genieten. Ik borrel in het weekend hou van heerlijk eten en zit op een 

kookclub waarbij de room vaak rijkelijk aanwezig is in de gerechten.  

Toen mijn schoonmoeder nog leefde haalde ze elke week een doos bonbons 

voor mij. “Omdat ik die zo lekker vond”. Ik at ze niet allemaal op maar 

wanneer ik er een nam genoot ik daarvan.  

Dit zijn mijn bewuste keuzes, keuzes gemaakt op basis van ontwikkeling, 

kennis en ik voel me er goed bij. Daarnaast blijf ik op hetzelfde gewicht en 

merk het gelijk wanneer ik teveel (ge)zondig.  

Ondertussen maak ik in de ochtend, middag en avond mijn eten net zo 

makkelijk klaar als voor ik mijn leefstijl veranderde.  

Eet je buiten de deur? Kijk in de member only op tips and trics.  

 

Gezonde groet 

Ingrid van den Bogaert 



 

p.s. Het is belangrijk dat je alles goed leest wat in de member only staat. Mis 

je informatie laat het mij dan weten.  


