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VOORWOORD
0

Met onderbreking van de II

Wereldoorlog is obesitas in deze

eeuw in toenemende mate een probleem geworden; in de westerse
maatschappij heeft obesitas zelfs een epidemisch karakter.
Omdat fysiologische afwijkingen de vermeende oorzaken van obe
sitas waren, is er vooral door medici aandacht aan besteed.
De epidemische omvang maakt een individuele aanpak echter on
mogelijk; er wordt nu vooral gezocht naar overeenkomsten tussen
obesen om het probleem op grotere schaal te kunnen bestreden.
Bekend zijn de acties van het Voorlichtingsbureau voor de Voe
ding en de Hartstichting, waarin de aandacht gevestigd wordt
op de risico's van overgewicht. Om obesitas te bestreden wor
den vele methoden toegepast.
De gedragspsychologie, die zich de laatste decennia sterk ont
wikkeld heeft, besteedt aandacht aan het oplossen van het obesitasprobleem met behulp van gedragsverandering.
In Nederland werden onderzoeken aangaande obesitas o.a. door
de V.U. te Amsterdam verricht. D»©r de Vakgroep Humane Voeding
werd

in 1976

aandacht besteed aan. de bestrijding van obesitas

via gedragsverandering. Het voor U liggende verslag is hiervan
het eerste resultaat.
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Pieters, Drs,Phil Theunissen, Ing.Bert Gundlach,Mevr,Anneke
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Verder hebben we dankbaar gebruik gemaakt van gegevens van het
voorafgaande onderzoek, uitgevoerd door Arja Siebenga-Duin en
Elly Schure-Remyn.Tevens danken we hen voor het prettige •
contact, dat we met hen hadden.
Tenslotte gaat onze dank uit naar het secretariaat voor alle
hulp, met name naar Hanny Lamster, die een deel van de
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SAMENVATTING
Aan 15 obese vrouwen, die reeds aan «en onderzoek naar
"Energiehuishouding bij obesen" hadden meegewerkt, werd
een vermageringsprogramma aangeboden; 13 van hen namen
hieraan deel.
Het programma, als proefstudie uitgevoerd, duurde van
augustus tot half december 1976 met wekelijkse contacten;
in januari en februari 1977 was er nog eenmaal contact.
Er werd gekozen voor een programma, waarin (eet)gedrags
verandering wordt nagestreefd; het gedragsveranderingsprogramma werd schriftelijk uitgevoerd in de vorm van
34 "stappen".

Tijdens het wekelijkse contact werden de

deelneemsters gewogen en werden er één of meerdere
"stappen" uitgereikt. Als ondersteuning van
verandering

gedrags

werden 5 voedingsleerlessen en 8 bewegings-

leerlessen in het programma opgenomen.
Het voorafgaande onderzoek werd voortgezet door de
fysiologische bepalingen te vervolgen; de ruststofwisseling werd driemaal, de densiteit tweemaal en
enkele omtreksmaten werden eenmaal opnieuw bepaald.
Het gemiddelde gewichtsverlies van augustus tot december
bedroeg 2,7 kg. en tot februari 2,6 kg.
Noch in de gemiddelde ruststofwisseling, noch in het
gemid<ïel<ie percentage aan lichaamsvet was een duidelijke
afname of toename waarneembaar. De in december gemeten
omtrek van bekken, buik, bovenbeen en kuit was signi
ficant afgenomen vergeleken met metingen in juni; de
bovenarmomtrek verschilde niet significant.

SUMMARY
Fifteen obese women, who had already participated in
a study of "Energy-balance in the obese" were given
the opportunity, which was taken by 13 of them, to
take part in a weight-reduction program.
This program, which was carried out as a pilot study,
lasted from August till mid-December 1976 with a meeting
each week and with two follow-up meetings in January
and February 1977«
The chosen method was one, which aimed at weight
reduction through behavior modification; the program
was a combination of Jk written "steps".
During the meetings the participants were weighed and
given one or more of the "steps". To encourage the
behavoir modification 5 nutrition-lessons and 8 lessons
in physical exercise were included in the program.
The physiological parameters, obtained from the previous
study, were measured again; three times the basal
metabolic rate, two times the body-density and one time
some circumference measurements.
The average weight loss was 2.7 kilo from August to
December and 2.6 kilo from August to February.
There was no measurable change in average basal meta
bolic rate or body fat. The circumference of the pelvis,
thigh, calf and the body at stomach level were all
significantly lower in December than in June, whereas
the upper-arm circumference was unchanged.
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I.

INLEIDING
In het kader van een onderzoek naar de energiehuishouding
bfl obesen door de Vakgroep Humane Voeding van de Landbouw
hogeschool te Wageningen werd by 16 obese vrouwen nagegaan,
of het mogelyk is om gedurende langere tjjd voeding en
activiteiten te laten noteren èn in hoeverre dit van
invloed is op het lichaamsgewicht (Schure & Siebenga 1977).
Om de 16 dames, die zich onbaatzuchtig aan het eerste
onderzoek hadden onderworpen, ook daadwerkelijk te helpen
bfl reductie van hun overgewicht werd hen een vermagerings
programma aangeboden.
Tevens was het de bedoeling van deze proefstudie om
ervaring op te doen met het opstellen en het uitvoeren
van gedragsveranderingsprogramma * s betreffende voedings
gewoonten.
Gekozen werd voor een vermageringsmethode

op basis van

verandering van het eetgedrag, omdat
- vermagering door gedragsverandering reeds elders met
succes werd beproefd (Amerikaanse studies door Stuart,
Wollersheim, Stunkard e.a.f Nederlandse scriptie van
Kuys et al.)
- deze methode meer blflvend resultaat lflkt af te werpen
dan een tfldelflke drastische beperking van de energie
opname, al dan niet in combinatie met voedingsvoor
lichting.
Naast deze gedragstherapie omvatte het vermagerings
programma voedingsleerlessen enbevegingsleerlessen.
Als voortzetting van het voorafgaande onderzoek van Schure
en Siebenga zijn tijdens

het vermageringsprogramma fysiolo

gische bepalingen uitgevoerd. Deze bestonden uit densiteits
metingen, ruststofwisselingsbepalingen, totaal-lichaamswater-bepalingen en het meten van bepaalde omtrtksmaten.
Verslaggeving van deze bepalingen geschiedt afzonderlijk
van die van het vermageringsprogramma.
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I*1•

Literatuur
Bfl een overtollige hoeveelheid lichaamsvet wordt gesproken
van obesitas (Pieters 1976). Synoniemen hiervoor zfln
zwaarlijvigheid, overgewicht en adipositas (Kuys e.a.1975).
In de literatuur worden verschillende criteria voor
obesitas gegeven. Een gewicht, dat meer dan 10$ boven het
ideaalgewicht ligt, wordt door Den Hartog (1972) en
Craddock (197*3) als maatstaf genomen; De Wijn (1976)
noemt 15 - 20 $ als grens.
Het bezwaar van dit criterium voor overgewicht is, dat
geen rekening wordt gehouden met de lichaamsbouw van de
betreffende persoon. Een betere benadering lijkt daarom
die, waarbij het percentage lichaamsvet als uitgangspunt
wordt genomen.
Algemeen worden jonge vrouwen met meer dan 30$ en jonge
mannen met meer dan 20$ lichaamsvet als obesen beschouwd
(Davidson 1973? Pieters 1976} Schure & Siebenga 1977)«
De Nederlandse

Voedingsraad stelt in de Nota Overvoeding

(1972), dat het vetgehalte van normale, gezonde jongemannen
rond de 15$ ligt, met een spreiding van 12 tot 18$, en dat
van vrouwen rond de 20$, met een spreiding van 18 tot 24$.
In de Nederlandse Voedingsmiddelentabel noemt men voor
groepen gezonde mannen een vetmassa van 15-20$ en voor
groepen gezonde vrouwen 20-25$ reëel.
Echter"bfl het stellen van de diagnose is het grenspunt,
waarbij men van adipositas mag spreken uiteraard arbitrair"
(Nota Overvoeding, p.^70).
Momenteel heeft het obesitasprobleem in de Westerse wereld
een epidemische omvang

aangenomen. Mayer (1968) zegt, dat

in de Verenigde Staten bij 9-^0$ van de bevolking obesitas
voorkomt. Stuart en Davis geven aan, dat in de V.S. 35$
van alle mannen en ^0$ van de vrouwen boven de 40 jaar
een overgewicht van minstens 20$ heeft.
Van de Britse bevolking schat men, dat 60$ van de mannen
en 53$ van de vrouwen duidelijk te dik is (Stuart en Davis
1972). Welk criterium men voor obesitas aanlegt, wordt
niet vermeld.
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Silverstone (1968) vond, dat 52$ van de Britse mannen en
56$ van de vrouwen meer dan 15$ overgewicht hadden, terwijl
Craddock (1973) schat, dat ongeveer de helft van alle
Britse vrouwen boven de 30 jaar 10$ of meer overgewicht
heeft.
In de Nota

Overvoeding haalt de Voedingsraad een aantal

onderzoeken aan, maar exacte cijfers worden niet gegeven.
De Wijn zegt, dat 10 tot 20$ van de Nederlanders van
25-35 jaar te dik is; bij mannen van 40-55 jaar is dit
percentage 30-35$ ©n bij vrouwen tot 60 jaar 30-45$»
De zeer uiteenlopende percentages, die worden gevonden
voor het deel van de bevolking, dat aan obesitas lijdt, kan
afhankelijk zijn van het tijdstip waarop de verschillende
onderzoeken zijn gedaan, maar waarschijnlijk vooral van de
criteria, die daarbij worden gesteld voor obesitas.
Methoden om overgewicht te reduceren
De tot nu toe meest toegepaste methode is de dieetmethode,
waarbij de energieopname vo<W langere of kortere tijd wordt
beperkt. De onderlinge verhouding van energieleverende
voedingsstoffen kan daarbij op alle mogelijke manieren worden
gevarieerd (vetbeperktj eiwitrijk/vet- en koolhydraatbeperkt}
vetrijk/streng koolhydraatbeperkt dieet).
Verder bestaan er allerlei min of meer extreme diëten en
kuren, die gedurende korte tijd populair zijn, maar op de
lange duur nooit een blijvende oplossing hebben geboden (b.v.
Het Rockefellerdieet, de sherrykuur, het bananendieet, het
melkd£eet enz.).
Ook zijn er de "formula-diets", synthetisch bereide produkten,
waarvan de energetische inhoud precies bekend is en waarin
de noodzakelijke voedingsstoffen naar behoefte aanwezig zijn.
Hoewel men hiermee, vooral in het begin, tot een snelle
gewichtsreductie komt, wordt deze methode in het algemeen
nooit erg lang toegepast, omdat ze monotoon is en bovendien
de obese in zijn sociale kontakten isoleert.
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De meest drastische beperking wordt opgelegd in het waterdieet, waarbij behalve vocht in de vorm van koffie, thee,
water en bouillon ook vitamines en mineralen worden toe
gediend. Dit kan Keer gevaarlijk s;^jn, aangezien het tot
keto«.acidose of zelfs tot coma kan leiden; het moet dan
ook altijd in een ziekenhuis worden uitgevoerd. Bovendien
is het een zeer inefficiënte vermageringsmethode, omdat
ongeveer 60$ van het gewichtsverlies veroorzaakt wordt
door afname van de vetvrije massa in plaats van de beoogde
vetmassa.
Behalve een verminderde energie-opname kan ook een verhoogde
lichaamsbeweging bij een gelijkblijvende opname tot gewichts
reductie leiden. Aangezien obesen vaak traag en inactief
zijn, kan plotselinge toename van lichamelijke activiteit
gevaren met zich meebrengen.
De Voedingsraad wijt het falen van de dieetmethode aan een
gebrek aan voorlichting op het gebied van eet- en activiteitsgewoonten. Deze voorlichting is noodzakelijk om de
obese in staat te stellen zijn gewichtsreductie te conti
nueren en het verkregen resultaat te behouden.
De psychologische basis voor de klassieke dieetmethode is
zelfbeheersing onder controle van een arts of diëtist. Men
zou echter beter tot. deze zelfbeheersing kunnen komen door
een zelfregulatie (zelfcontrole) volgens gedragstherapeu
tische principes (Ramsay & Jongmans).
Gedragstherapeutische benadering
In veel gevallen is obesitas te beschouwen als een gevolg
van een afwijkend (eet)gedrag. Bianen de klinische psycho
logie wordt hieraan aandacht besteed.
Over gedragstherapie geven Kuys et al. (1975) e«n korte
samenvatting. Deze komt hierop neer, dat gewoontevorming
tot stand komt door (een combinatie van) klass_ieket condi
tionering (hond van Pavlov), operante_condi^tionering
(bevordering van eea-

.gedrag door beloning of
afstraffing) en conformaUeve conditionering (aanpassing
aan en naäpen van de omgeving).

Bij toepassing van de gedragstherapie is het belangrijk
te weten, welke prikkels de obese aanzetten tot een
overmatige opname van energie.
Tal van onderzoe :srs hebben zich met deze vraag bezig
gehouden en de resultaten geven aan, dat niet-obesen
zich bij hun energie-opname vooral laten leiden door
interne fysiologische prikkels (contracties van de maag,
bloedsuikerspiegel enz.), terwijl bij obesen juist de
externe prikkels (smaak, het zien van voedsel, de aan
trekkelijkheid van voedsel enz.) belangrijk zijn.
Obesen met fysiologische afwijkingen zijn hierbij
uiteraard buiten beschouwing gelaten (Kuys e.a. 1975).
Reacties op prikkels van buitenaf zijn aangeleerde gedra
gingen, die men door een gedragstherapie' kan trachten te
veranderen. Zo zijn er meerdere op obesitas gerichte
gedragstherapieën ontwikkeld en gebruikt (b.v. door
Ferster, Stuart, Wollersheim, Harris, Stunkard, Penick enz.).
Aanvankelijk experimenteerde men met aversietherapieën,
waarbij wordt getracht een tegenzin op te wekken tegen
het consumeren van bepaalde voedingsmiddelen, door eten
te combineren met een onplezierige sensatie. Voor vele
personen bleek deze methode erg onaangenaam te zijn,
waardoor velen voortijdig met de behandeling stopten.
Wanneer werd doorgezet, werd in veel gevallen wel een snelle
gewichtsreductie bereikt, maar het succes op langere termijn
was zeer wisselend.
Een andere methode is die, waarbij een contract wordt
gesloten met de obese, die zich verplicht in een bepaald
tempo af te vallen op straffe van een geldboete of andere
sancties (Harris 1971)• Het risico hierbij is, dat de obese
gevaarlijke maatregelen neemt om het vereiste gewichts
verlies te bereiken (b.v. geforceerde hongerkuren, trimacties, vochtafdrijvende middelen).
Meer succes is geboekt met de methode, die gebaseerd is op
zelfcontrole. Deze is opgebouwd uit vier basis-elementen:
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1• Een beschrijving van het gedrag, dat onder controle
gebracht moet worden. De obese houdt precies bij
wat-hoeveel-warmeer-waar-met -wie-in welke stemming en
waarom hij eet. Let doel van deze verslaggeving is, dat
men zich bewust wordt van zijn eetgedrag.
2. Verandering of numerieke beperking van situaties, die
met eten worden geassocieerd, ten einde minder energie
op te nemen.
3. Het ontwikkelen van technieken, die dienen om het eetproces als zodanig te beheersen of te vertragen. Het
doel hiervan is obees eetgedrag (snel eten, grote
happen nemen, alles op willen eten, niet pauzeren, niet
kritisch zijn ten aanzien van eten (Marston 197*0 *e
herleiden tot normaal eetgedrag.
4. Het belonen van het veranderde eetgedrag} een vermindering
van het lichaamsgewicht is een beloning op langere termijn
daarnaast zijn ook op kortere termijn ook andere belo
ningsmogelijkheden bruikbaar.
Ferster (1962) was één van de eersten, die deze methode
van zelfcontrole toepaste bij de behandeling van obesitas.
Deze methode heeft grotere bekendheid gekregen door een
experiment van Stuart (1967)» Hij paste een individuele
gedragstherapie toe op 10 obese vrouwen. Gedurende de 12
weken van de behandeling was het gemiddelde gewichtsverlies
6 kg. bij een aanvangsgewicht van 78 - 101 kg. Na één jaar
was het totale gewichtsverlies gemiddeld 14,5 kg. Stuart
gebruikte geen controlegroep.
Na hem hebben vele onderzoekers experimenten opgezet om
met behulp van de zelf-controle-methode obesitas te
bestrijden. Voliersheim (1970) maakte in een experiment
van 12 weken gebruik van drie experimentele groepen en
één controlegroep; de groepen hadden gemiddeld 29$ over
gewicht. De eerste groep kreeg een gedragsveranderings
programma en viel gemiddeld 4,6 kg af. De tweede groep
was een gespreksgroep om inzicht te krijgen in de niet
herkenbare redenen voor het gedrag van obesenj deze groep
viel gemiddeld 3»1 kg af.In de derde groep werd "sociale
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druk" als middel gebruikt om afvallen te stimuleren; in
deze groep was de gewichtsreductie gemiddeld 2,4 kg. De
vierde groep was de controlegroep, die later een behande
ling zou krijgen.
Na de follow-up van 8 weken waren de drie groepen weer
iets in gewicht aangekomen, maar de gedragsveranderingsgroep was in het totaal het meest afgevallen (Stunkard 197M*
Penick et al. (1971) deden een experiment met twee groepen
van 15 en 17 personen. De groep, die behandeld werd volgens
de gedragsveranderingsmethode viel het meest af tijdens
het experiment van 3 maanden èn bij de follow-up studies
van 3 en 6 maanden na afloop van het onderzoek. De groep
had tenminste 20$ overgewicht.
De resultaten,die behaald werden»waren zeer gunstig; over
de omstandigheden, waaronder deze bereikt zijn, bestaat geen
duidelijkheid.
Ook in Nederland werd deze methode in verschillende onder
zoeken toegepast. Kuys et al. werkten met een experimentele
groep van 76 personen en een controlegroep van 78 personen.
Deze laatste groep viel niet af; de experimentele groep,
met een gemiddeld begingewicht van 85»6 kg, viel ktk kg
af gedurende het 10 weken durende programma. Bij de vervolg
studie bleek deze experimentele groep niet verder af te
vallen; de controlegroep bleef stabiel op het aanvangsge
wicht (Kuys e.a. 1975).
Zant wijkt in zijn conclusies het sterkst af van andere
onderzoekers, waar hij stelt, dat een gedragsveranderingsprogramma, zelfstandig uitgevoerd door de proefpersonen ,
minstens even effectief of zelfs effectiever zou zijn
dan een programma met therapeut en groepscontact (Zant 1975)»
In recentere onderzoekingen wordt steeds meer het belang
ingezien van voedingsdeskundige inbreng bij het uitvoeren
van een vermageringprogramma via gedragsverandering. Dit
kan, door een voedingsdeskundig®

bij het team van therapeuten

te betrekken (b.v. Kuys 1975) of voedingsdeskundigen zelf
als therapeuten te laten optreden (Pauls e.a. 1976;Pruys
en Wijffels 1976).
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De resultaten uitgedrukt in kg. gewichtsverlies tijdens de
vermageringprogramma's op basis van gedragsverandering zijn
gunstig voor die programma's, waarbij men gebruik maakt van
groepscontaci en men voedingsinformatie geeft. Na afloop
van de programma's vindt echter in vele gevallen géén voort
zetting van de gewichtsafname plaats; vaak is er sprake
van een stabilisering of zelfs van een terugval.
X.2,

Probleemstelling
Het onderzoek betreft de volgende probleemstellingen!
1.Leidt een gedragsveranderingsprogramma tot gewichtverlies?
2.Verandert het eetgedrag in de loop van het programma?
3.Zijn voedingsleerlessen een ondersteuning voor de ver
andering van het eetgedrag?
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II.

POPULATIE. METHODE EN TECHNIEKEN

II.1.

Populatie
De onderzoekspopulatie was nagenoeg gelijk aan die van het
voorafgaande onderzoek betreffende "Energiehuishouding bij
vetzuchtigen" (Siebenga en Schure). Van de oorspronkelijke
populatie is één proefpersoon (06) uitgevallen wegens tijd
gebrek, terwijl een ander werd toegevoegd (17)» zij had
als voorloopster van het voorafgaande onderzoek gefungeerd.
De populatie bestond uit 15 dames met een gemiddelde
leeftijd van 40jj jaar (spreiding 24--. 53 jaar)
en met een gemiddelde lengte van 1,64 meter (spreiding
1,51 - 1,74 m.)
.
Het gemiddelde aanvangsgewicht van de groep bedroeg in
augustus 77»7 kg.(spreiding 64,5

116,1 kg.)

Voor de individuele gegevens wordt verwezen naar bijlage 58
een beschrijving van de achtergronden van de groep vindt
men in het verslag van Schure en Siebenga (blz. 19? bijlage
1? en 13)»

-15-

II.2.

Uitvoering
Het vermageringsprogramma duurde van begin augustus tot
half december 1976, waarna er zowel in januari als in
februari 1977 nog een bijeenkomst was.
De totale duur van het programma was 6 maanden.
Om organisatorische redenen werd de populatie in twee
groepen verdeeld van respectievelijk 8 en 7 personen, die
ik dagen na elkaar hetzelfdéprogramma volgden (zie bijlage 1).

Het programma werd uitgevoerd door twee vrouwelijke
doctoraal studenten Humane Voeding ; één van hen is tevens
diëtiste. Zij werden bijgestaan door een arts, een psycholoog,
eendiStiste en een technicus. Het gehele teas zal verder
als "begeleiders" aangeduid worden.
Het gedragsveranderingsprogramma is ia schriftelijke vorm
uitgevoerd. Ter ondersteuning dienen dè wekelijkse contacten
met de dames, evenals de voedings- en bewegingsleerlessen.
Bij het gebruik van een schriftelijke methode is de kans,
dat de proefpersonen een gelijkwaardige behandeling krijgen
groter dan bij een methode, waar alleen sprake is van
mondelinge overdracht. Een ander voordeel van de schrifte
lijke uitvoering is,dat de proefpersonen in hun eigen
tempo kennis kunnen nemen van de inhoud van het programma;
tevens zijn ze in de gelegenheid de inhoud meerdere malen
te lezen.
De geleidelijkheid, waarmee gedragsverandering moet plaats
vinden , komt tot uiting in de stapsgewijze uitvoering
van het programma. De schriftelijke "stappen" zijn geba
seerd op de eerder genoemde vier basis-elementen van de
gedragsverandering (zie literatuuroverzicht).
In het totaal bestond het programma uit 34 stappen, die
verdeeld over een periode van 4 maanden , wekelijks werden
meegegeven aan de proefpersonen.
De te behandelen onderwerpen en de volgorde ervan waren
vóór de uitvoering van het programma vastgesteld. In de
loop van het programma werden de onderwerpen in de vorm
van de stappen uitgewerkt in samenwerking met de begeleiders.
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Hierdoor was het mogeljjk in te spelen op de specifieke
problemen, die zich bjj de populatie voordeden.
Bjj het eerste contact na de zomervakantie kregen de proef
personen de voorlopige resultaten van het voorafgaande
onderzoek (Siebenga en Schure). Het vermageringsprogramma,
waarover zjj reeds informatie hadden gekregen tijdens het
voorafgaande onderzoek, werd daarbij nader toegelicht.
XI•2.1.Inhoud van de stappen
De volgende onderwerpen werden in het schriftelijk gedeelte
van het vermageringsprogramma behandeld:
•B« jknleiding (byl.2) geeft een toelichting op de te ge
bruiken methode en de onderdelen, waaruit het programma
zal bestaan. Verder wordt erop gewezen, wat men wel en
niet kan verwachten van dit programma.
He_t orntdjïkken van de_e£t£ewo<mten:
met het invullen van de voedingsformulieren (b^l.3» ^-a,^b)
wordt beoogd, dat de proefpersonen z&lf hun eetgewoonten
ontdekken; dat wil zeggen, de condities, die aanzetten tot
eten en de werkeljjk gegeten hoeveelheden. Op de formulieren
moet men daartoe invullen wanneer, wat, waar, met wie, in
welke stemming, in welke situatie en waarom men eet.
Het_ byhoudjîn_va_n_het

wicht^

een verandering van eetgewoonten zal in de loop van de t^d
gewichtsverlies tot gevolg hebben. Het gewichtsverloop in
beeld gebracht in een grafiek (bjjl.5t6a,6b) heeft als doel
het veranderde gedraff te versterken of aan te zetten tot
verandering van eetgewoonten. Aangezien het gewicht van dag
tot dag enorm kan variëren, leert men . de relativiteit
hiervan te zien; bovendien wordt men erop gewezen het
gewichtsverloop over een langere periode te bekijken.
De_eet£i£uatie_thuis
de stappen 3 tot en met 9 (b^jl. 7 t/m 9 en 11t/m 14) zijn
bedoeld om zich bewust te worden van de eetgewoonten thuis
en deze, waar nodig, te veranderen.
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Het adviesj^"Zoek_een__afVal<£artne£" wordt gegeven om steun
te bieden by het uitvoeren van de stappen. In het advies
(bijl.10) wordt voor het eerst in het schriftelijke programma
de hulp, die het gezin kan bieden, ter sprake gebracht,
In volgende stappen wordt dit steeds weer benadrukt, aan
gezien deze hulp noodzakelijk is voor het slagen van een
gedragsveranderingsprogramma.
De__maa.ltjjdjL
stap 10, 11 en 12 (bijl. 15» 16,17) zijn bedoeld om het eetproces te leren kennen en het te vertragen* Stap 10 en 11
z^jn stappen, die men tijdelijk toepast (zogenaamde oefen
stappen); stap 12 is een stap, die men kan bleven toe
passen (een zogenaamde vaste stap).
Gedachten een hal^_troepen__(houghjt .stopjjing^:
•ar.

wordt geleerd bewust de gedachten af te leiden van eten

(b«l.22), waarbjj stap 18 (bijl.23) als ondersteuning dient,
Het_ boodschapp^n__doens
in de stappen 19 »20 en 21 (bijl,24,25,26) wordt aandacht
besteed aan het koopgedrag, dat past bij een veranderd
eetgedrag, zodat men ook in winkels verleidingen kan
weerstaan. Door middel van het "Overzicht van de uitgaven
aan voeding" (bijl.25b) wordt de aandacht gericht op de
hoeveelheid geld, die besteed wordt aan produkten buiten
de "Schijf van 5M vallend,
De—•voedselbereiding:
hierbij wordt gewezen op de verleidingen, die men kan
ondervinden bij de voedselbereiding. Er worden tips gegeven
om deze te voorkomen en toch het genot van het eten

te

vergroten (bijl.27,28,29).
Het gel;plant
het doel hiervan is, dat men voor zichzelf een schema
opstelt, waarbij men van te voren de hoeveelheden voedsel
en de tijdstippen, waarop deze gebruikt worden, vaststelt.
Voordelen hiervan zijn, dat men bewuster gaat eten en dat
de voeding evenwichtiger is (bijl.30a,30b).
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Visit_ej_
zowel bij het ontvangen van bezoek, als

het op visite gaan

doen zich extra problemen met betrekking tot het eetgedrag
voor« In het algemeen,is men in visite-situaties geneigd
méér te consumeren dan normaal; de stappen (b}jl.33,34,35)
geven praktische tips om dit te voorkomen.
Het_ inschakelen van de_d i^rec_t e__omgeving:
in de loop van het programma werd bevestigd, dat de mede
werking van de directe omgeving een belangr^ke rol speelt
bjj de toepassing van de stappen en een stimulans is voor
blijvende gedragsverandering. Daarom benadrukt stap 31
(bjjl.36) nogmaals het belang van de directe omgeving voor
iemand, die met succes een vermageringsprogramma wil
volgen.
Aktivitei.t.en^
door verhoging van aktiviteiten neemt de energiebesteding
toe; hiervoor worden suggesties gegeven in stap 32 (b^jl.37).
Informatie^over a^fva_lle^n^
misverstanden ten aanzien van afvallen worden aan de orde
gesteld, waardoor tevens wordt bereikt, dat men een ant
woord heeft op vragen en commentaar uit de omgeving
(byi.39).
Tussentijds zyn driewherhal^n£sl.essen^ gegeven, bedoeld
als een voorlopige evaluatie.
Bjj de «5ers_te herhaling gaat men met behulp van een
formuliertje (bjjl, 19b) zelf na, welke stappen men toepast.
Voor hen, die na deze evaluatie een stimulans nodig hadden
om door te gaan, zijn de stappen 15 en 16 bedoeld (b\jl.l8,
19,20,21).
De bedoeling van de tweede herhalingsles

is vooral

zichzelf te realiseren wàt men wilde bereiken. Stap 27
dient

als extra motivatie om zich voor dit doel te blijven

inzetten (byi.31,32).
De laatste herhalingsles haalt de belangrijke punten van
het vermageringsprogramma naar voren (bjjl.38).
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Het_ vervolg:
de laatste stap geeft aan, hoe men op eigen kracht dit
programma kan voortzetten (bfll.^O).
11.2.2.Bewegingsleerlessen
Naast beperking van de energie-opname kan toename van
het energie-verbruik door verhoogde lichaamsatafciviteit
tot gewichtsreductie leiden; dit vond z^jn toepassing in
8 bewegingsleerlessen. Er is gekozen voor bewegingsleer
volgens het Cesar-principe, waarby de nadruk ligt op het
spannen en het ontspannen van de spieren en verbetering
van de houding.
Het zich soepeler kunnen bewegen en een betere houding
kan voor sommige obesen het gevoel van eigenwaarde
versterken.
Een Cesar-lerares gaf de lessen in haar eigen lokaal;
op verzoek van de deelneemsters heeft zjj een aantal
belangrijke oefeningen op papier gezet om ze thuis te
kunnen uitvoeren (b^jl.41).
11.2.3.Voedingsleerlessen
Daar men met dit gedragsveranderingsprogramma zelf blijft
bepalen wat men eet en drinkt, is het wenselijk voedings
informatie te geven. De 5 voedingsleerlessen dienden dan
ook als ondersteuning van de gedragsverandering. Er werd
informatie gegeven over voeding en voedingsmiddelen, zodat
men een verantwoord voedselpakket zou kunnen samenstellen.
De voedingsleerlessen bestonden uit een theoretisch «n
een praktisch gedeelte. De gemiddelde lesduur was

uur;

3 kwartier à 1 uur werd besteed aan de theorie, waarna er
tjjdens het koffiedrinken gelegenheid was tot vragenstellen.
De lessen hadden tevens tot doel het groepscontact en de
uitwisseling van informatie tussen de dames onderling
te bevorderen.
Les I geeft een inleiding in de voedingsleer (bjjl.42). De
indeling van groepen voedingsmiddelen in de "Schijf van 5"
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en de

verschillende voedingsstoffen werden behandeld met

behulp van een flanelbord. Als extra informât!« kreeg men
het boekje "Gezonde Voeding", een uitgave van het Voor1ichtingsbureau voor de Voeding.
In les II wordt aan de

hand van de "Schijf van 5" de

samenstelling van de maaltijden besproken (bijl.43). Dit
werd praktisch uitgewerkt door de deelneemsters zelf een
dagmenu te laten samenstellen en dit te vergelijken met hun
eigen dagvoeding, die ze op voedingsformulieren hadden
ingevuld.
Les III behandelt de energie-behoefte en de faktoren, die
hierbij een rol spelen. Hiervoor wordt het begrip "calorie"
geïntroduceerd; tevens wordt de energetische waarde van
koolhydraten, eiwitten,vetten en alcohol besproken (bijl.44).
Om de calorische waarde van voedingsmiddelen te kunnen
berekenen, werd een uittreksel van de Nederlandse Voedings
middelentabel gegeven. In het praktische gedeelte van de
les leerde men met deze tabel

werken door porties voedings

middelen te wegen en de hoeveelheid eiwitten, vetten, kool
hydraten en kilocalorieën te berekenen. Dit had eveneens
tot doel begrip te krijgen voor de calorische waarde van
in het huishouden gebruikelijke porties (bijl.45).
In les IV worden de functies van de voedingsstoffen voor
het lichaam besproken. Verder woswlt aangegeven hoe men de
hoeveelheid energie-leverende voedingsstoffen in het .
dagmenu kan beperken. Ter ondersteuning hiervan worden
calorie-arme bereidingswijzen behandeld.
Tevens worden voedingsmiddelen, waarover misverstanden
bleken te bestaan, besproken en tot slot wordt een lijst
gegeven met calorische waarden van veel gebruikte tussen
doortjes (bijl. 46).
In het praktische gedeelte van de les hebben de deelneem
sters calorie-arme borrelhapjes kunnen zien en proeven;
de recepten hiervan kregen ze uitgereikt (bijl.47)»
In de laatste voedingsleerles V worden vermageringsprodukten kritisch besproken; bezwaren, die vanuit
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voedingsoogpunt tegen bepaalde diëten en kuren bestaan,
worden uitgelegd (bijl.48). Aangezien de stoelgang vaak
een probleem is, wordt ook dit onderwerp aan de orde
gesteld; hiervoor worden een aantal adviezen gegeven.
Tenslotte wordt verwezen naar bestaande folders en
brochures, waarvan men er twee kreeg.
Met het oog op de feestdagen in december zijn een aantal
calorie-beperkte feestmenu's en recepten opgesteld(bijl.49).
XX.2.4.Naailes
Aangezien een aantal dames, niet zonder trots, de aan
dacht vestigden op kleding, die in de loop van het
programma te wijd geworden was, ontstond het idee een
naailes te organiseren.
Deze les werd gegeven door een ervaren naailerares. Zij
gaf,aan de hand van door de dames meegenomen kledingstukken,
aanwijzingen voor het innemen van kleding; verder legde ze
uit hoe men patronen kan aanpassen.
II.2.5.Het wekelijkse contact
Met de proefpersonen werd wekelijks een afspraak gemaakt
om op de Afdeling Humane Voeding te komen, met uitzondering
van de weken, dat er bewegingsleerles was. Tijdens zo'n
afspraak, waarbij men meestal slechts met één begeleider
contact had, werd er gevraagd naar eventuele problemen
«et de vorige stappen; verder werden nieuwe stappen uit
gereikt. Er werd zo veel mogelijk tijd uitgetrokken voor
de gesprekken, omdat hierin nuttige informatie naar
voren kwam ten aanzien van de leef- en gezinssituatie
van de proefpersonen. Relevante gegevens werden opgeschre
ven en met de andere begeleider(s) besproken.
Een vast onderdeel van de afspraak was het wegen; deze
gewichten werden op een verzamelstaat bijgehouden (bijl.50).
Met proefpersonen, die geen bericht van verhindering
hadden gestuurd, werd telefonisch contact opgenomen.
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Afhankelijk van de situatie werd een nieuwe afspraak
gemaakt voor dezelfde week of werden de stappen opgestuurd.
Bij de voedingsleerlessen waren de individuele contacten
meestal kort. Het gebouw, waar de bewegingsleerles gegeven
werd, leende zich niet voor individueel contact, dat zodoende
beperkt bleef tot het wegen en het uitreiken van de nieuwe
stappen.
IX.3»

Het interview
Aan het eind van het vermageringsprogramma, half december,
werd ter afsluiting een interview afgenomen. Het doel was
om van de deelneemsters een indruk te krijgen van hun er
varingen met het programma. Zodoende werden aanwijzingen
verkregen voor verbeteringen van het programma.
De nabespreking vond plaats bij de deelneemsters thuis.
Eén van ons nam met de betreffende persoon het programma
door, aan de hand vaneen vragenlijst (bijl. 51)»

de an^-

woorden werden tijdens het gesprek aangestreept of opge
schreven.
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III.

RESULTATEN
De populatie bestond uit 15 personen; van twee proefper
sonen (nrs. 9 en 11) kunnen de resultaten niet in de groeps
gemiddelden worden betrokken. Eén van hen (nr.9) volgde het
vermageringsprogramma schriftelijk; ze kwam wel maandelijks
op de afdeling Voeding, maar nam niet deel aan de voedingsleerlessen, bewegingsleerlessen en de naailes.
De ander (nr.11) was na het voorafgaande onderzoek begonnen
met het Atkinsdieet. Zij verkoos dit boven het vermagerings
programma, aangezien ze hiermee reeds resultaat had.en ande
re vermageringsmethodes bij haar niet tot blijvend resultaat
hadden geleid. Desalniettemin werd haar begeleiding bij het
afvallen aangeboden, waarvan ze tot op zekere hoogte gebruik
heeft gemaakt (bewegingsleerles en naailes).
In bijlage 58 zijn de individuele gegevens van alle proef
personen vermeld.
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III.1.

Gewichtsverloop
Tabel 1 geeft een overzicht van de leeftijd, lengte, het begingewicht, streefgewicht en ideaalgewicht.
Het streefgewicht werd door de proefpersonen zelf bepaald,
in overleg met de arts van het team, aan het begin van het
vermageringsprogramma. Bij het ideaalgewicht is uitgegaan
van 25# lichaamsvet; dit werd berekend op grond van densiteitsbepalingen,die in het voorafgaande onderzoek en tij
dens het programma in totaal vijf keer hebben plaats gevon
den.
De streefgewichten liggen 5 à 15 kg. onder het begingewicht.
Het verschil tussen het aanvangsgewicht en het berekende
ideaalgewicht

persoon

varieert van 6 tot 22 kg.

leeftijd lengte
in jaren in cm.

01
02s
03
05
07
08
10
12
13
14ac
15
16
17
gemiddeld

begin
gewicht
in kg.

streef
gewicht
in kg.

ideaal
gewicht
in kg.

53
30
38
51
4o
38
43
40
46
24
46
44
48

161
156
161
170
167
163
151
168
159
161
174
163
170

64,5
71,4
70,4
77,5
83,9
75,0
64,6
74,1
76,2
74,7
83,0
82,1
80,2

59
60
60
72
75
66
58
65
65
60
77
70
75

53,3
65,2
59,7
67,0
71,6
58,3
54,8
60,8
60,0
58,9
65,2
59,7
61,4

k 1,6

163

75,2

66,3

61,2

Tabel 1s overzicht van leeftijd, lengte, begin- , streef-,
en ideaal gewicht bij de aanvang van het onder
zoek.
m t het ideaalgewicht van de proefpersonen 03 en 15 is be
rekend aan de hand van slechts drie densiteitsmetingen.

-25-

Xn tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het gewichtsver
loop van de proefpersonen en van het groepsgemiddelde tij
dens het vermageringsprogramma.
In de laatste kolom staat het verschil tussen het begingewicht in augustus en het eindgewicht in februari.
In januari waren twee personen verhinderd.
persoon
01
02
03
05
07
08
10
12
13
14
15
16
17
gemid
deld
Tabel 2 t

aug.

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

64,5
71,4
70,4
77,5
83,9
75,0
64,6
74,1
76,2
7^,7
83,0
82,1
80,2

59,7
71,9
71,0
75,5
84,5
71,1
61,2
70,7
72,6
72,2
80,4
82,2
77,8

59,2
74,0
70,4
75,4
82,7
71,1
61,5
68,5
72,3
69,1
77,5
80,1
75,5

59,0
74,0
70,4
75,1
82,0
73,5
61,5
68,6
72,3
70,4
78,0
81,9
75,7

58,8

58,6
75,6
69,8
75,0
81,6
74,0
63,0
67,4
71,0
71,5
77,2
79,6
79,5

75,2

73,1

72,1

72,5 (72,1) 72,6

-

70,2
75,5
84,7
72,8
62,6
68,1
73,5
69,2
77,7
79,9
-

gewichtsverschil
+
-

5,9
4,2
0,6
2,5
2,3
1,0
1,6
6,7
5,2
3,2
5,8
2,5
0,7

- 2,6

Gewichtsverloop in kilogrammen.
augustus 1976 : begin van het vermageringsprogr.
oktober
,, : eerste densiteitsmeting
november ,, t tweede densiteitsmeting
december ,, t laatste contact in 1976
januari 1977 t eerste contact na de feestdagen
februari ,, : laatste contact.
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Aangezien het absolute gewichtsverlies niet veel zegt,
maar gezien moet worden in relatie tot het overgewicht,
is het uitgedrukt in een relatieve maat, namelijk de
gewichtsreductie-index van Feinstein (Stuart 1973)»
De werkelijke vermagering wordt hierin berekend als
percentage van het nagestreefde gewichtsverlies è>f van
het ideale gewichtsverlies.
Deze gewichtsreductie-index geeft de volgende relatie
aan:
waarinj

W,

( ¥sVix

W,
t

) x 100

W_ = het totale gewichtsverlies sinds augustus
L
Wi = het begingewicht in augustus
Wg = het overgewicht
= het streefgewicht of het idaalgewicht

Een index van ±100 betekent, dat de persoon in kwestie
volgens plein vermagert.
In tabel 3 zijn

begingewichten en de gewichtsverschillen

bijeengezet; tevens wordt de gewichtsreductie-index
weergegeven, zowel voor het streefgewicht als voor het
ideaalgewicht berekend voor februari '77*

persoon

01
02
03
05
07
08
10
12
13
14
15
16
17

begingewicht
in kg.
64,5
71,4
70.4
77.5
83,9
75.0
64.6
74.1
76.2
74.7

83.0
82.1
80.2

gewichtsreductie
in kg.
5,9
- 4,2

0,6

2.5
2,3
1,0
1.6
6.7
5,2
3,2
5.8
2,5
0,7

gewichtsreductieindex voor s
streefideaalgewicht
gewicht
117
. 44
7
49
29
13
27
84
54
27
104
24
12

64
-74
7
28
22
8
18
61

41
26
42
15
4

tabel 3t overzicht van begingewicht, gewichtsreductie
en gewichtsreductie-index.
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111.2.

Persoonlijkheidstest

De A.B.V.-test heeft betrekking op een aantal persoon
lijkheidskenmerken. In de literatuur (Kiell 1973; Grinker
en Hirsch 1972) vindt men studies, waarin persoonlijk
heidskenmerken, met name neuroticiteit en extroversie,
in relatie gebracht worden met de mate van gewichts
problemen.
De A.B.V.-test (Wilde 1970) werd in het programna
opgenomen, ten eerste om een verband tussen de gemeten
persoonlijkheidskenmerken en het met succes volgen van
het vermageringsprogramma na te gaan en ten tweede de
bereidheid van de proefpersonen om aan een psychologische
test deel te nemen te toetsen.
De proefpersonen vulden de test op vrijwillige basis in.
De psycholoog van het begeleidingsteam besprak de resul
taten met ieder individueel.
Er is geen verband gevonden tussen bepaalde persoonlijk
heidskenmerken en het met succes volgen van het
vermageringsprogramma.
De bereidheid van de proefpersonen was zeer groot; niemand
maakte bezwaar tegen het invullen van de vragenlijst
(resultaten: bijl.52). Het persoonlijk gesprek met de
psycholoog werd zeer positief ervaren.
111.3.

Formulieren

III.3.1.Voedingsformulier

Het doel van de voedingsformulieren is bij de bespreking van
de stappen reeds uiteengezet.
Aan de hand van déze formulieren is het niet mogelijk om
de energie-opname te meten. Wel is getracht de tussen
doortjes als volgt te kwantificeren: ieder tussendoortje
telt

voor één, waarbij de kleine produkten, waarvan men

een paar tegelijk neemt, eveneens voor één geteld zijn. Met
de calorische waarde wordt dus geen rekening gehouden.
Er is van uit gegaan, dat men door een tussendoortje te
nemen, heeft toegegeven aan een verleiding tot eten.
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Er is gekeken naar de gemiddelde fr^quent^e_vjîn_tuss_en
doortjes in augustus en november; per dag bedroeg het
gemiddelde voor de groep respectievelijk 4o en 33» dus een
vermindering van het aantal tussendoortjes.
Verder is het aantal_eet£laatsen geïnventariseerd. Er
bleek een groot verschil tussen augustus en november;
op een gemiddelde augustusdag werd door de hele groep
op 38 plaatsen gegeten; in november was dit aantal 28.
Ook het aantal^eetmomenten in augustus is vergeleken met
dat in november. Een eetmoment is hiervoor gedefinieerd
als: "een onveranderde eetsituâtie; dat wil zeggen, op
eenzelfde plaats, met dezelfde menden, zonder wezenlijke
tussentijdse onderbrekingen". Er was nauwelijks verschil
tussen een augustusdag,waarop de groep in totaal 84
eetmomenten had en een novemberdag, waarop dat er 83
waren.
Er is een vergelijking gemaakt -tussen de voeding, die in
het begin van het programma en die later is opgeschreven,
wat betreft het a_antal_sneetj_es_ £er broodmaaltijd gecon
sumeerd (ook een cracker, beschuit en plak ontbijtkoek telt
voor een sneetje). Er bleek ten aanzien van het ontbijt een
toename van 17» 3 naar 18,6 voor de hele groep samen. Bij de
tweede broodmaaltijd daarentegen was er een afname van 29,2
naar 2kt9 sneetjes in de loop van het programma.
De consumptie van _frui_t is in november ten opzichte van
augustus verminderd. In augustus werd door de hele groep
per dag gemiddeld 28,1 stuks fruit geconsumeerd; in
november

was dit 19»7* Vooral de fruitconsumptie buiten

de maaltijd was afgenomen; deze verminderde van 16,9 naar
8,8 stuks fruit (bijlage 53)» Als men de consumptiecijfers
per individu bekijkt, blijkt, dat ongeveer de helft van de
deelneemsters minder dan 2 stuks fruit gemiddeld per dag
gebruikt.
Naast het vergelijken van de voeding aan het begin een aan
het eind van het programma is er ook gekeken naar de
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voeding in het algemeen, aan de hand van alle ingevulde
voedingsformulieren. Hierby is de sspreiding van tussen^
döortjes over de gehele dag bekeken (wederom alleen gelet
op het aantal en niet op de energetische inhoud ervan).
Dit gaf het volgende beeld:
tussendoortjes
do©x de hele groep
gemiddeld per dag
geconsumeerd

morgen

middag

avond
63

hO

Als men onderscheid maakt tussen het aantal tussendoortjes,
dat men alJ.een__of met_ anderen gebruikt, dan blykt, dat
16$ van alle tussendoortjes alleen gebruikt worden,
tegenover 84% in gezelschap van anderen.
Bjj het bekijken van het aantal tussendoortjes, dat
biimenshuij3 jen^buitenshuis gebruikt wordt, blykt, dat
van alle tussendoortjes 79% binnenshuis en 21% buitenshuis
gebruikt worden. Binnenshuis is hier gedefinieerd als "in
huiselijke omgeving", dus in eigen huis of tuin;
buitenshuis als "by anderen".
Op het voedingsformulier werd de vraag gesteldt "Hoe_ is
mijn stemming als ik ga eten?". In 84% van de gevallen
werd het antwoord "opgewekt,vrolijk" aangestreept (b\jl.5^).
Het antwoord "m^jn stemming is normaal" gehoorde niet tot
de keuzemogelijkheden. De deelneemsters voegden dit ant
woord vaak zelf toe of wezen ons op het ontbreken ervan.
Tevens bleek men veel moeite te hebben met het aangeven
van de mate, waarin men een bepaalde stemming had, door
middel van de enfers 1,2,3j elf van de v^ftien deelneemsters
vonden dit erg moeilijk.
Op de vraag "Ho_e voel__ik me?," was het antwoord meestal
(70%) "gewoon".Het' beantwoorden van de vraag

leverde

op; hij werd bjjna altijd ingevuld'(bjj1.5^).
Het meest voorkomende antwoord op de vraag "Waarom eet ik?",
was "ik heb zin/trek/dorst/honger", namelyk 39% van de
antwoorden. Daarna werd het meest geantwoord: "het is
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en gewoonte (8$) vaak een reden voor eten (byl.5^).

Vaak (11%) werd echter geen antwoord gegeven op deze
vraag, terwijl de overige vragen op het voedingsformulier
wel beantwoord waren.
III.3» 2.Dagschema

Het dagschema was bedoeld om na te gaan in hoeverre men
zich zijn nieuwe eetgedrag al had eigen gemaakt. Dit
formulier werd gegeven bij de 1ke stap samen met de eerste
herhalingsles* De bedoeling was, dat men voor zichzelf
evalueerde hoe ver men met het programma was. Dit werd be
reikt door meerdere dagen op te schrijven welke stappen
men in de loop van de gehele dag toepaste. Negen van de
dertien deelneemsters vulden het formulier in.
Zes deelneemsters vonden het een gemakkelijk in te vullen
formulier; één daarvan vulde het echter niet in. Slechts
twee dames zeiden bij het interview , dat ze er de zin
van in zagen; één persoon vond het te veel werk(bijl.55).
Uit het formulier bleek, dat slechts enkele dames stap 1
bewust toepasten; stap 2 werd iedere dag toegepast.
Meerdere malen per dag werden de stappen 3»^»6»7»8»9»10,en
12 toegepast. Sommigen bleken moeite te hebben met stap 5
en 11.
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111.3.3.Uitgaven aan voeding
Het doel van de uitgaven aan voeding was de aandacht te
richten op de absolute en relatieve hoeveelheid geld, die
besteed wordt aan voedingsmiddelen, vallend buiten de Schijf
van Vijf.
Uit het feit, dat het formulier door slechts zes deelneem
sters is ingevuld en door niemand een vergelijking is
gemaakt, blijkt dat de opdracht niet aan zijn doel beant-r
woordde.Uit het interview bleek, dat slechts twee personen
de opdracht gemakkelijk en zinvol vonden. Verder kwam naar
voren, dat men enerzijds vaak inkopen voor een hele maand
deed en anderzijds voorraden in huis had, met name diepvries.
Een budgetbesteding over één week geeft daarom onvoldoende
inzicht in de werkelijke uitgaven.
111.3.4.Eetplan
Het eetplan had tot doel, om van tevoren de hoeveelheden
voedsel en de tijdstippen, waarop men iets wenst

te

gebruiken vast te leggen(bijl. 30b).
Iedereen heeft het eetplan ingevuld.
Uit de gesprekken, het interview en de wijze waarop de stap
is in gevuld, bleek dat men er veel moeite mee had.
Eén deelneemster stelde voor om over regelmatige eetge
woonten te spreken in plaats van over een eetplan.
III.4.

Het interview
De resultaten van het interview zullen in de volgorde van
de vragen besproken worden(bij1.51).
Alle deelneemsters zijn geïnterviewd; alleen van de deel
neemsters, die daadwerkelijk deelgenomen hebben aan het
vermageringsprogramma, zijn de antwoorden met betrekking
tot het programma in beschouwing genomen.
i •

1. Op één na vonden alle deelneemsters het programma
plezierig. De mate,waarin men er mee bezig was en de
tijd, die het kostte was sterk afhankelijk van de
specifieke onderdelen. Twee deelneemsters hadden in het
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algemeen moeite met het toepassen van de stappen; voor
de meesten gold, dat naarmate men verder met het pro
gramma kwam, het toepassen van de stappen minder inspan
ning kostte.
2. De reacties ten aanzien van de stappen worden aan de
hand van de hoofdonderwerpen besproken(bijl.1):
Inleiding: hierover werd niets opgemerkt.
Het ontdekken van de eetgewoonten: hiermee was men het
gehele programma bezig.
Het bi.jhouden van het gewicht: dit werd als een positieve
stimulans ervaren door diegenen die de gewichtsgrafiek
(bijl.6a+b) bijhielden.Redenen waarom men de grafiek
niet had ingevuld, waren: geen weegschaal, geen gewichts
reductie, het verlangen om het gewicht geheim te houden.
De eetsituatie thuis: over het algemeen werden deze
stappen goed toegepast; dit was echter wel afhankelijk
van de gezinssituatie. Dat bleek vooral bij stap 6, waar
aangeraden werd " niets anders te doen tijdens het eten",
wat in gezinnen met jonge kinderen moeilijk uitvoerbaar
bleek.
De maaltijd: stap 10 was goed toepasbaar. Stap 11
"pauzeer tijdens het eten" was voor de meesten,zelfs
als oefenstap, niet realiseerbaar. Als reden hiervoor
werd gegeven: "Het eten wordt koud", "Ik leer mijn
kinderen door te eten, dus moet ik zelf het goede
voorbeeld geven". Stap 12 werd met genoegen uitgevoerd.
Gedachten een halt toeroepen:de bewustere deelneemsters
wisten dit toe te passen. Stap 18 werd vaak als steun
hierbij gebruikt.
Het boodschappen doen: Stap 19 gaf geen aanleiding tot
het veranderen van gewoonten; meestal had men deze ge
woonte al.
Stap 20 bleek slecht uitvoerbaar, aangezien vaak gebruik
gemaakt werd van betaalcheques. Voor een aantal deel
neemsters bleek stap 21 een praktische tip.
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De voedselbereiding:voor zover het in de gezinssituatie
paste werden de hierbij behandelde stappen uitgevoerd.
Stap 23 paste men in de meeste gevallen wel toe.
Het eetplan: men begreep de: stap en het hierbij behorende
formulier niet.
Visite:de adviezen uit stap 28 en 30, waarin het op visite
gaan en het visite ontvangen besproken werd, zijn door
velen opgevolgd.
De omgeving inschakelen: deze stap sloeg niet bij
iedereen aan, want sommigen wilden juist op eigen
houtje afvallen. Voor diegenen, die hem toepasten,
werd hét krijgen van steun uit de omgeving als stimulans
ervaren.
Aktiviteiten: men is

zich ervan bewust geworden, dat men

op deze wijze eveneens gewicht kan verliezen.
Informatie over afvallen: met name de dames, die afvielen,
vonden het plezierig deze informatie te lezen. Een
aantal had nog geen tijd gehad om de "stap" door te
nemen.
Het vervolgide meesten zijn van plan verder te gaan
met afvallen of op het reeds bereikte streefgewicht te
blijven.
De herhalingslessen:(stap 13»26 en 33)î sommigen vonden
het plezierig alles nog eens op een rijtje te zien staan;
anderen vonden een herhaling niet nodig.
Van stap 15 en 16 had men weinig profijt; dit bleek tijdens
de gesprekken.
Verder bleek, dat velen stap 27 hadden toegepast. Als na
delen van te dik zijn werden genoemd: "schadelijk voor
de gezondheid (spataderen, bij operatie, voor het hart,
gauw moe, rheuma)"; "opmerkingen van de kinderen"5
"weinig keuze bij het kopen van kleding"; "minderwaar
digheidsgevoel je bent vies van jezelf; je bent niet
mooi)".
Het advies om een afvalpartner te zoeken werd niet in
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praktijk gebracht door 11 deelneemsters.
3. De mening ten aanzien van de voedingsleerlessen in hun
geheel was zeer positief. Men vond het een nuttig onder
deel van het vermageringsprogramma. De wijze, waarop
de lessen werden gegeven, werd positief gewaardeerd; de
geschreven tekst was duidelijk voor iedereen. De meesten
vonden het plezierig om met de groep les te krijgen en
beoordeelden het groepscontact als nuttig.
De recepten en folders werden erg op prijs gesteld .
Praktische uitwerking van de theorie in de vorm van
porties wegen en borrelhapjes zien respectievelijk
proeven werd positief gewaardeerd. Negen deelneemsters
zeiden, het uittreksel van de Voedingsmiddelentabel
thuis te gebruiken.
Zeven deelneemsters zouden meer praktische

onderdelen

willen hebben.
4. De bewegingsleerlessen pasten volgens iedereen in het
vermageringsprogramma; het contact met de groep op déze
wijze werd dan ook positief ervaren. Men vond het een
plezierige aktiviteit en de meesten waren dan ook van
plan er in één of andere vorm mee door te gaan. Zeven
deelneemsters aan het programma hebben dit ook daadwerke
lijk gedaan.
5. De naailes werd door 10 dames bezocht; een aantal zei
er iets van geleerd te hebben, de overigen vonden het
wel leuk. Uit de gesprekken bleek, dat met name het groepcontact, dat hierbij in een ander verband plaats vond
dan in het overige deel van het programma, positief
ervaren werd .
6. De antwoorden op de vraag, die betrekking heeft op de
fysiologische bepalingen worden onder dat hoofdstuk
behandeld.
7. Men reageerde niet negatief op het feit, dat er een
persoonlijkheidstest werd afgenomen tijdens het ver
mageringsprogramma. De bespreking erna werd door bijna
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iedereen bevredigend gevonden; één persoon vond de
bespreking echter te kort en een ander was van mening,
dat er weinig over haar persoonlijkheid naar voren kwam.
8. De helft van de deelneemsters had geen idee wat eventueel
nog aan het programma zou kunnen worden toegevoegd.
Enkelen gaven de suggestie om aan het begin van het
vermageringsprogramma een dieet te geven om daarmee de
eerste ponden kwyt te raken. Sommigen wilden een con
creet voorbeeld van een calorie-beperkt dagmenu
opgenomen zien.
9. Acht dames waren tevreden over het gewichtsverlies,
wat ze in vier maanden bereikt hadden.
10. Elf deelneemsters vonden de tijdsduur van het vermagerings
programma acceptabel; twee vonden het te lang duren; b\j
hen had het programma niet tot resultaten geleid. Uit
het interview bleek tevens, dat een groot aantal deel
neemsters positief stond tegenover een eventuele voort
zetting van het programma met minder frequente contacten.
11. Het merendeel zou het programma aan iemand anders aan
raden, met als redenen: "andere programma's houdt men
niet vol"; "hierbij is men vrjj om alles zelf te bepalen".
12. Het mondelinge contact werd als een noodzakelijkheid en
een positieve stimulans gezien. Indien de stappen op
gestuurd waren, zou men door het ontbreken van het
contact weinig of geen succes gehad hebben.
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IV.

DISCUSSIE

IV,1.

Gewichtsverloop
Uit tabel 2 foiykt, dat de groep gemiddeld 2,7 kg. in 4 maan
den en 2,6 kg. in 6 maanden in gewicht is afgenomen. Deze
geringe terugval kan te wijten zyn aan de feestmaand decem
ber, wat voor velen een moeilyke t\jd is.
Het gewichtsverlies in kilogrammen zegt niet veel, als het
niet gezien wordt in relatie met het begingewicht en met
het streef- en ideaalgewicht.
De gestelde streefgewichten (gemiddeld 66,3 kg.) liggen
5 - 1 5 kg. onder de begingewichten (gemiddeld 75>2 kg.);
de berekende ideaalgewichten (gemiddeld 61,2 kg.) liggen
6 - 2 2 kg. lager dan de begingewichten.
Hieruit kan men concluderen, dat men voorzichtig is met
het opgeven van het streefgewicht. Misschien komt dit,
omdat men het streefgewicht binnen het bereikbare wil hou
den; misschien ook, omdat het criterium voor "normaalge
wicht" by obesen hoger ligt dan ons criterium (25$ lichaamsvet) daarvoor.
In de gewichtsreductie-index van Feinstein wordt verband
gelegd tussen begin- en streefgewicht öf tussen begin- en
ideaalgewicht; hiermee is het mogelijk een waarde toe te
kennen aan het individueel behaalde resultaat.
Als men de index berekent voor het s tree fgewicht,blijken
slechts 2 van de dames boven de 100 te scoren, wat betekent
dat zij hun streefgewicht ongeveer bereikt hebben.
Als men de index voor het ideaalgewicht bekjjkt, blijkt
niemand boven de 100 te scoren; slechts 2 dames scoren
hoger dan 50.
Het gewichtsverlies kan over het algemeen niet spectaculair
genoemd worden. Dit was ook niet te verwachten, aangezien
in het vermageringsprogramma de nadruk

is gelegd

op

"geleidelijkheid". Het programma vormt niet meer dan de
aanzet tot gewichtsreductie} het zichtbare resultaat is
pas op langere termijn te

verwachten.
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In de literatuur ( Penick 1971) wordt al genoemd, dat een
vermageringsprogramma via gedragsverandering niet veer
iedereen geschikt is. Onze bevindingen sluiten zich
hierbij aan. Tijdens de gesprekken en de interviews

bleek

dat het vermageringspregramma bij een aantal dames (4 van
de 13) niet aansloeg. De oorzaak daarvan bleek te liggen
in het feit, dat 3 deelneemsters zichzelf helemaal niet
te dik vonden en dus eigenlijk niet wilden afvallen. Als
we deze h niet gemotiveerden niet in het groepsgemiddelde
betrekken blijken de overige 9 dames in december gemiddeld
k,0 kg. afgevallen te zijn en in februari 3»8 kg.
De eerder genoemde 4 deelneemsters zijn in december gemid
deld 0,2 kg. aangekomen en in februari gemiddeld gelijk
gebleven in gewicht.
De motivatie om af te vallen was in deze groep niet over
al aanwezig. Deze onderzoekspopulatie is aanvankelijk afge
komen op een advertentie, waarin gesuggereerd werd, dat
men antwoord zou krijgen op de vraags "Waarom ben ik te dik?"
(Schure en Siebenga). Men kwam niet in eerste instantie om
deel te nemen aan een vermageringsprogramma.
IV.2.

Persoonlijkheidstest
Uit de resultaten van de A.B.V.test blijkt, dat er geen
verband gevonden kon worden tussen persoonlijkheids
kenmerken en het al dan niet met succes volgen van het
vermageringsprogramma.
Dit zou het gevolg kunnen zijn van het geringe aantal
proefpersonenjmisschien Is er ook geen verband.
De mate waarin de proefpersonen bereid waren aan de test
deel te nemen was zeer groot , iedereen gaf zijn mede
werking. De bespreking van de test onder vier ogen werd
zeer op prijs gesteld en werd over het algemeen bevredigend
gevonden.

IV.3•

De stappen
Over het algemeen bleken de stappen goed toepasbaar.
Enkelen dienen echter gewijzigd te worden;met name de
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stapperi 1 1 , 1 k, 1 5 » 16, 20 en 25 leverden problemen op.
De stappen 11,15 en 16 konden in bepaalde gezinssituaties
moeilijk uitgevoerd worden. Aangezien deze stappen op
zichzelf nuttig waren,zouden ze wel aan die deelneemsters
uitgereikt kunnen worden in wiens gezinssituatie ze
passen.
Ook waren er stappen, die voor de meesten al een gewoonte
waren, en dus ook geen verandering impliceerden .
In deze gevallen kunnen ze evenwel een bijdrage leveren
tot bewustwording van gewoonten.Deze stappen dragen bij
tot de totale gedragsverandering; indien ze vervallen
ontstaat er een hiaat voor degenen, die ze nog niet gewoon
zijn.
Het is goed te bedenken, dat het tot nu toe bereikte
resultaat niet door de stappen op zich werd bereikt.
Dit succes werd behaald door de combinatie van schriftelijke
stappen, voedingsleerlessen, bewegingsleerlessen en het
wekelijks contact. Vooral het laatste bleek essentieel.
IV.k.

Formulieren
Voedingsformulier
Het voedingsformulier had tot doel om het bewustwordings
proces van de deelneemsters te stimuleren.

Omdat het in

de eerste plaats een gedragsverandering betrof, waren
de formulieren zó gesteld.dat ze kwalitatieve, meer dan
kwantitatieve gegevens opleverden.
Iedereen kon hieruit eventuele zwakke punten in zijn
eetgewoonten ontdekken.
Wat betreft het eten tussen de maaltijden door; in
augustus geschiedde dit frequenter dan in november. In
augustus echter werden de formulieren 6 dagen ingevuld,
in november slechts twee keer. Het is niet na te gaan
in hoeverre dit verschil beïnvloed is geweest door het
veranderde seizoen en door het programma.
Hetzelfde

geldt voor het aantal verschillende eetplaatsen.

Ook dit aantal lag in november lager dan in augustus.
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Toename van het broodgebruik bij het ontbijt en een afname
bij de tweede broodmaaltijd wijzen op een betere verdeling
van de voeding over de dag.
Afname van de fruitconsumptie lijkt eveneens aan seizoensin
vloeden toegeschreven te moeten worden. Met name blijkt
dit uit het soort fruit dat werd geconsumeerd. Het lijkt
wenselijk in volgende programma's fruit aan te raden als
vervanging van calorie-rijke tussendoortjes.
Wat betreft de verdeling van tussendoortjes bleek vooral
de avond een moeilijke periode te zijn.'s Avonds at men
tweemaal zo veel tussendoor als overdag. Het lijkt zinvol
hieraan in een volgend programma extra aandacht te besteden.
In de literatuur vindt men,dat obesen vooral eten wanneer
ze alleen zijn. De voedingsformulieren wijzen niet in die
richting. Buiten de maaltijden werd in 84% van de gevallen
iets in het bijzijn van anderen genuttigd; dit geschiedde
vooral binnenshuis. Velke situatie hiertoe aanleiding geven
en hoe men ze zou kunnen voorkomen dient verder bekeken te
worden.
Het aangeven van de mate, waarin men een bepaalde stemming
heeft, bleek moeilijk. De bedoeling van deze vraag was een
bewustwording tot stand te brengen omtrent de stemming
die tot eten aanzet. Om dit doel te kunnen bereiken zou
de vraag beter in tweeën gesplitst kunnen worden, namelijk
een vraag naar de stemming vóór het eten en één naar de
stemming erna.
Het antwoord op deze vraag was meestal (84%) "opgewekt,
vrolijk". Dit laat zich mogelijk verklaren uit het feit
dat de formulieren na afloop van de maaltijden werden
ingevuld. Onderscheid in de mate van een bepaalde stemming
werd meestal niet gemaakt.
De vraag "hoe voel ik mij" werd door iedereen steeds be
antwoord.
De vraag "waarom eet ik?" werd in 11% van de gevallen niet
beantwoord. Uit de wijze waarop de voorafgaande vragen
zijn beantwoord bleek, dat de vraag niet op de juiste
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plaats stond.
De laatste drie vragen van het voedingsformulier hebben
niet bijgedragen tot een duidelijke bewustwording van het
eetgedrag.
Een meer chronologische volgorde en een afwisseling van
de vragen naar gemoedstoestand en de concrete situatie
zouden

waarschijnlijk een beter resultaat geven.

De volgorde zou bijvoorbeeld kunnen zijn:
-wat doe ik voor het eten?
-hoe is mijn stemming dan?
-ik voel me moe/gewoon/fit?
-waar eet ik?
-eet ik allesn/met anderen?
-indien met anderen,met wie?
-waarom eet ik?
-wat doe ik tijdens het eten?
-hoe is mijn stemming na het eten?
Uit gesprekken en de formulieren bleek,dat met name de
meer bewuste deelneemsters hun gedrag hebben veranderd.
De formulieren leveren echter geen cijfermatige waardering
op van een veranderd eetgedrag.
Dagschema
De dagschema's geven een duidelijk beeld
waarin de verschillende

van de mate

stappen werden toegepast. We

kregen de indruk dat men het formulier voor &ns invulde,
waardoor aan de bedoeling, namelijk een bewuste evaluatie
voor de dames zelf, niet werd voldaan.
Een stap, waarbij men duidelijk de opdracht krijgt voor
zichzelf het programma te evalueren, lijkt een goede
oplossing.
Uitgaven aan voeding
Deze stap had tot doel de aandacht te vestigen op de
hoeveelheid geld, die besteed wordt aan consumptie
artik«lèn die buiten deMSchijf van Vijf" vallen en de deel
neemsters een vergelijking laten maken tussen de uitgaven
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aan wel en niet essentiële voeding.
Slechts 6 deelneemsters vulden dit formulier in en slechts
twee hiervan vonden dit ook zinvol. Niemand maakte de verge
lijking.
De moeilijkheid van deze stap ligt in het feit dat vaak
inkopen gedaan worden voor langere tijd, zodat een
dagelijks overzicht ontbreekt.
Wil een dergelijke stap werkelijk effectief zijn, dan
zal men over een langer termijn zijn uitgaven dienen op te
schrijven.
Betplan
Aan de hand van een van te voren opgesteld eetplan kan men
zijn voeding evenwichtig over de dag verdelen. Dit kan
tevens een steun zijn in situaties die tot eten aanzetten.
Helaas was de formulering van de tekst niet volledig
duidelijk, waardoor de meeste dames dachten dat ze een
dagmenu moesten opstellen.
Een uitgewerkt voorbeeld zou meer duidelijkheid kunnen
geven en de vervanging van het begrip "eetplan" door
"regelmatige eetgewoonten" zou misverstanden kunnen
voorkomen.
IV.5.

Voedlngsleerlessen
Deze lessen werden door de deelneemsters positief ervaren.
Aangezien het hier om een groep ging, die niet meer gewend
is om lang naar theoretische verhandelingen te luisteren,
lijkt het raadzaam het praktische gedeelte uit te breiden.
Deze wens werd ook door een aantal dames uitgesproken.
Uit de gesprekken bleek, dat men de informatie van de
voedingsleerlessen werkelijk gebruikte voor het veranderen
van de eetgewoonten.

IV.6.

De bewegingsleerlessen
Het op deze wijze bieden van de gelegenheid om meer
lichamelijke activiteiten te ontplooien bleek succes te
hebben . De reacties van de deelneemsters waren positief.
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Een aantal van de dames
IV.7.

heeft de lessen gecontinueerd.

De naailes
Het bleek plezierig om in een ander verband met de groep
contact te hebben. Dit zelfde had ook bereikt kunnen worden
met een les over kamerplanten of monumentenzorg.
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CONCLUSIES
Het progranuna heeft daadwerkelijk tot gewichtsverlies geleid
Op een aantal punten dienen de formulieren bij een volgende
toepassing gecorrigeerd te worden.
Het voordeel van formulieren boven mondelinge en schriftelijk
informatie is dat men gedwongen wordt actief bezig te zijn
met de analyse van het eigen gedrag.
De voedingsleerlessen bleken een effectieve ondersteuning
van de stappen te zijn. Het verdient aanbeveling ze in de
toekomst nog meer op de praktijk te richten.
Verhoging van de lichamelijke activiteit kan worden bereikt
door het geven van bewegingsleerlessen.
Groepscontact buiten de vaste programma-onderdelen is
aan- fee bevelen.
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SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK
Aa-ngezien tijdens een "vermageringsprogramma via gedrags
verandering" slechts een aanzet tot gewichtsreductie wordt
gegeven is het wenselijk het gewichtsverloop over langere
termjjn te blijven volgen. Uit een vervolgstudie kan pas bly
ken "of een vermageringsprogramma tot succesvol, dat wil
zeggen blyvend resultaat heeft geleid.
Uit het in december gehouden interview bleek, dat in de
onderzoekspopulatie bereidheid bestond aan een vervolg
studie mee te werken. Hiermee is inmiddels een begin ge
maakt; het gewichtsverloop van de groep zal 12 maanden
gevolgd worden.
Een op een aantal punten gewijzigd vermageringsprogramma
zou uitgevoerd kunnen worden in een kleine onderzoeks
populatie, waarbij we de volgende suggesties willen doen:
- geef de begeleiders een uitgebreide instructie op welke
manier en tot hoe ver de begeleiding dient te geschieden
om afhankelijkheid zo veel mogelijk te voorkomen;
- het begeleidingsteam dient minstens een arts en een
psycholoog te bevatten, die op allerlei gebied adviezen
kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden;
- voer het programma uit met een controlegroep naast de
experimentele groep;
- betrek meerdere experimentele groepen in het onderzoek,
afhankelijk van wàt men wil onderzoeken;
- zorg voor meerdere fen verschillende mogelijkheden tot
groepscontact binnen het vermageringsprograimna.
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VII.

INLEIDING VAN DE FYSIOLOGISCHE BEPALINGEN
Aangezien het om een vervolgonderzoek ging,leek het
interessant om eventuele veranderingen in de lichaams
samenstelling na te gaan.
Hiertoe werden de volgende metingen uitgevoerd:
- ruststofwisseling
- densiteit
- totaal-lichaams-tfater
- omtreksmaten.
De ruststofwisseling werd driemaal bepaald; aan het begin,
halverwege en aan het eind van het vermageringsprogramma.
De densiteitsbepalingen werden tweemaal uitgevoerd} halver
wege en aan het eind van het programma.
De omtreksmaten werden eenmaal genomen, namelijk aan het
eind van het programma (bjjl.1).
Deelname aan de metingen g®seh±edde op basIr van vrjjwiirigheic
Eén deelneemster deed niet mee wegens tijdsgebrek; twee namen
niet deel aan de densiteitsbepalingen, omdat ze dit onple
zierig vonden. Aan de totaal-lichaamswater-bepaling namen
12 personen deel. De
genomen.

omtreksmaten werden by 14 dames
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VIII.

METHODIEKEN
De ruststofwisseling, de densiteit en de omtreksmaten
zjjn op dezelfde wjjze bepaald als in het onderzoek van
Schüre en Siebenga (1976)} voor een uitvoerige beschrij
ving wordt naar hun verslag verwezen (en bjgl.56).
Bü de densiteitsbepaling werd voor de schatting van het
percentage lichaamsvet de formule van Siri gebruikt
(percentage lichaamsvet = ^1

- 4,500 % ).

De totaal-lichaamswater-bepaling is gebaseerd op het
verdunningsprincipe met behulp van een tracer (DgO).
Het niet-radioactieve deuterium-oxide gedraagt zich in
alle opzichten als gewoon water en verdeelt zich, na
opname per os, theoretisch snel over het totale watervolume van het lichaam.
's Avonds dronken de deelneemsters 60 ml.

con~

centratie aan D^O in de urine van de daarop volgende
ochtend werd bepaald en vergeleken met urine, verzameld
vóór er DgO was gedronken. De verdunning wordt beschouwd
als een maat voor het totale lichaamswater-volume.
De DgO-bepalingen werden uitgevoerd door mej.M.Mulders
en dhr.0.Suurenbroek, onder leiding van dhr.G.Keiler.
De methode is uitvoerig beschreven in het verslag van
Mulders en Suurenbroek (1977).
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IX.

RESULTATEN

IX.1.

Ruststofwisseling
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde
ruststofwisseling van 1^ deelneemsters, bepaald in de
loop van het. vermageringsprogramma.
Ruststofwisseling per etmaal in kcal.(in kJoules)
per kg.lich.gewicht
augustus

1511

(6323)

19,6

(81)

oktober

1557

(6513)

20,5

(86)

november

1472

(6160)

20,3

(85)

totaal
gemiddeld

1510

(6330)

20, 1

(84)

gemiddeld
Schure &
Siebenga

1500

19,3

tabel 4t verloop in de gemiddelde ruststofwisseling.

Per individu bleek een vrjj grote spreiding te bestaan;
slechts 3 personen vertoonden een afwijking van minder dan
10$ (byl.57). Noch in de individuele meetresultaten, noch
in het groepsgemiddelde kon een duidelijke trend worden
ontdekt.
De gemiddelde waarden stemmen goed overeen met die, ge
vonden door Schure en Siebenga (1977).
IX.2.

Densiteit
Als gevolg van een ziektegeval en van een onduidelijke
meting werden van slechts 11 deelneemsters betrouwbare
gegevens verkregen (bjjl.58); de groepsgemiddeldes worden
in tabel 5 gegeven.
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gemiddeld
vetpercentage
in ja

spreiding
in jo

oktober

36,4

31,2 - 44,5

72,6

november

36,7

31,6 - 45,7

71,8

verschil

+ 0,3

gemiddeld
in juni

37,4

gemiddeld
gewicht
in kg.

0,8
30,6 - 45,5

73,9

tabel 5t verloop in vetpercentages en gewicht.
Gezien deze tegenstrijdige resultaten (toename van het
vetpercentage tegenover een afname van het lichaamsge
wicht) lijkt het moeilijk om hieraan conclusies te verbin
den in het kader van dit onderzoek.
In vergelijking met de cijfers van juni (Schure & Siebenga)
is er een duidelijk gewichtsverlies ( 2 kg.), maar slechts
een gering vetverlies (0,7 gewichts$ ); waarschijnlijk is
het verlies aan "lean body mass" tevens een verklaring
van de gewichtsdaling.
IX.3.

Totaal-lichaamswater
De totaal-lichaamswater-bepaling is tweemaal uitgevoerd,
net een interval van 8 weken. Er werden grote verschillen
gevonden per individu; in twee gevallen werd zelfs een toe
name van 14 liter geconstateerd

. 58).Deze veranderingen

werden op geen enkele manier bevestigd door veranderingen
in lichaamsgewicht. Waarschijnlijk zijn technische onvolkomen
heden in de bepalingsmethodiek de oorzaak van deze uitkom
sten, die fysiologisch gesproken niet acceptabel zijn.
Daarom werd besloten geen verdere bepalingen te verrichten.
IX.4.

Omtreksmaten
De omtreksmaten zijn door ons slechts eenmaal bepaald.De
metingen van december zfln vergeleken met die van juni
van het voorafgaande onderzoek (bijl. 58).
De buik-, bekken-, bovenbeen- en kuitomtrek waren signifi
cant afgenomen (toets van Wicoxonj p = 0,01 tot 0,0025);
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alleen de bovenarmomtrek vertoonde geen significant ver
schil. Zowel de gemiddelde omtreksmaten als de gewichten
vertoonden een daling.
By de afname van de buikomtrek kan het feit, dat men bjj
de bewegingsleerlessen geleerd heeft de buikspieren te
gebruiken, mede een rol spelen.
IX.5.

Het interview
Uit de interviews bleek, dat de meeste deelneemsters
geen problemen hadden gehad met de metingen. Alleen het
onderwaterwegen werd als onplezierig ervaren. Men werd
"zeeziek" van het schommelende bed ; men vond het verve
lend natte haren te krijgen of men kreeg na afloop last
van een jeukende huid.
Het nuchter op de afdeling komen gaf geen problemen.
Het ontbot, dat men na afloop van de metingen kreeg aan
geboden, vond men goed verzorgd, lekker en gezellig,
vooral als er één van de begeleiders bjj was.
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CONCLUSIES
Uit de meetresultaten zijn geen conclusies te trekken wat
betreft veranderingen van fysiologische kenmerken.
Alleen de anthropometrische bepalingen en het gewichts
verlies vertonen een zekere tendens in dezelfde richting.
De vage resultaten moeten worden toegeschreven aan het
geringe aantal metingen, het geringe aantal proefpersonen
en de weinig gestandaardiseerde methoden.
Met name de afgenomen omtreksmaten bleken een positieve
stimulans voor de deelneemsters aan het vermagerings
programma.

XI.

SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK
- Het is belangrijk de meetmethoden te standaardiseren.
- Het zou wenselyk zijn de densiteitsmetingen anders uit te
voeren en een minder belastende techniek dan onderwater
weging voor densiteitsmetingen te ontwikkelen.
- Het is noodzakelijk om de totaal-lichaamswater-bepaling
verder te ontwikkelen.
- De grote individuele spreiding bjj de ruststofwisseling
maakt onderzoek op grotere schaal noodzakelijk; daarbij
zouden ook de maandelijkse cyclus, het circadisch ritme
en de seizoensinvloeden in het onderzoek betrokken
kunnen worden.
- Het verdient aanbeveling om fysiologische bepalingen,
wanneer deze voldoende nauwkeurig en betrouwbaar
kunnen worden uitgevoerd, te verrichten in het kader
van een vermageringsprogramma.
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bijlage 1

De twee groepen volgden hetzelfde programma met een tijdsverschil
van 14 dagen. De vermelde data
golden voor groep I.
3 aug.

-uitreiking van
-uitleg van het
-wegen
-uitreiking van
eetgewoonten),

de resultaten van het vorige
nieuwe programma

onderzoek

de inleiding, stap 1 (het ontdekken van
stap 2 (het bijhouden van het gewicht)

10 aug.

-wegen
-eerste ruststofwisseling sbepaling
-eerste lichaamswaterbepaling
-invullen van de A.B.V. lijst
-uitreiking van de stappen 3» 4 en 5(de eetsituatie
thui s)

17 aug.

-wegen
-eerste voedingsleerles
-de stappen 6 t/m 9(de eetsituatie thuis)

2k aug.

-wegen
-bespreking van de ingevulde formulieren
-de stappen 10 t/m 12(de maaltijd)

31 aug.

-wegen
-tweede voedingsleerles
-de stappen 13 t/m 16(herhaling)

6 sept.

-wegen
-de stappen 17 en l8(gedachten een halt toeroepen)

14 sept.

-wegen
-eerste bewegingsleerles
-de stappen 19 t/m 21(het boodschappen doen)

21 sept.

-wegen
-derde voedingsleerles
-de stappen 22,23 en 24(de voedselbereiding!

28 sept.

-wegen
-tweede bewegingsleerles
-de stap 25(het eetplan)

5 okt.

-wegen
-eerste onderwaterweging
-tweede ruststofwisseling
-tweede lichaamswaterbepaling
-de stappen 26 en 27(herhaling)

12 okt.

-wegen
-vierde voedingsleerles
-de stappen 28 en 29(visite)

19 okt.

-wegen
-derde bewegingsleerles
-de stap 30( v isite)

26 okt.

-wegen
-vijfde voeding sleerles
-de stap 31(de omgeving inschakelen)

2 nov.

-wegen
-vierde bewegingsleerles
-de stap 32(aktiviteiten)

9 nov.

-wegen
-vijfde bewegingsleerles
-de stap 33(herhaling)

1 6 nov.

-wegen
-zesde bewegingsleerles
-de "informatie over afvallen"

23 nov.

-wegen
-tweede onderwaterweging
-derde ruststofwisseling
-meting van de omtreksmaten
-de stap 3M"het vervolg")
-wegen
-zevende bewegingsleerles

30 nov.
7 dec.

-wegen
-naailes

4 jan.'77-wegen
-achtste bewegingsleerles
8 febr.

-wegen

m

Wageningen
Vakgroep Humane Voeding
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2

VERMAGERINGSPROGRAMMA

Inleiding
Overgewicht kan vele oorzaken hebben.
Er is één ding, dat altijd vaststaat} in het geval van overge
wicht wordt er meer voedsel gegeten, dan er verbruikt wordt.
Er spelen hier twee zaken:
-swan de ene kant zijn er mensen, die erg veel eten en daarom
t« zwaar worden;
•aan de andere kant zijn er mensen, die weinig voedsel nodig
hebben om hun lichaam te kunnen laten funktioneren en om te
kunnen werken.
Deze laatste groep krijgt ook een overgewicht als zij een nor
male, soms zelfs kleine hoeveelheid voedsel gebruiken.
De meeste mensen behoren noch tot de ene noch tot de andere
groep, maar zitten ergens tussen beide in.
Heeft men nu een overgewicht, dan wil dat dus nog niet direkt
zeggen dat men erg veel eet. Wèl is het duidelijk, dat men
om af te vallen minder moet eten: en dit dan niet alleen een
paar weken of een paar maanden, maar altijd.
Dit betekent, dat mensen, die een overgewicht hebben, moeten
leren leven met minder eten.
Dit is alleen makkelijker gezegd dan gedaan.
Hoe pakken we het afvallen nu aan?
Zelden staan we erbij stil wat we eten, wanneer we eten, hoe
we eten, hoeveel we eten, waar we eten, enz. Het eten en
drinken is in het dagelijks leven bij de meeste mensen een
automatisch handelen geworden. Vaak weten we aohteraf niet eens
fr'at of dat we gegeten hebben. Zo zult U misschien tijdens dit
programma ontdekken dat U bijv. bij het uitpakken van een pak
je koekjes, automatisch de kapotte opeet.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat, voordat men
sen kunnen afvallen, het van het grootste belang is, dat de
mensen minder automatisch, dus meer bewust gaan eten en drin
ken. Dat houdt in dat U meer zou moeten letten op:
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- wanneer U eet ;
- wat U eet ;
- hoeveel U eet ;
- waar U eet ;
- hoe U eet;
- waarom U eet.
Als U hierop let, gaat U meer bewust eten en drinken. U leert
Uw eetgewoonten

kennen.

Kent U deze eetgewoonten beter,

dan kunt U makkelijker in Uw eetgewoonten veranderingen aan
brengen, makkelijker Uw eetgedrag veranderen.
We kunnen het eetgedrag niet zomaar in één klap veranderen,
dit moet geleidelijk aan gebeuren; stapje voor stapje. Immers,
ons eetgedrag is het gevolg van een levenswijze, die we al ja
renlang hebben.
In de komende lessen zullen we U hiervoor allerlei tips, ad
viezen en middelen aanreiken.
In onze omgeving zijn veel faktoren die ons aanzetten tot
eten. De winkels zijn overladen met de meest uiteenlopende
lekkernijen. Als we op bezoek gaan, dan is het moeilijk al
hetgeen ons aangeboden wordt af te slaan. Zo zijn er in onze
omgeving nog veel meer verleidingen.
Daarom bevat dit programma ook adviezen,

waarmee U de omge

ving zó kunt veranderen, dat een deel van die verleidingen
er niet meer zijn. En ook adviezen, die U helpen de verlei
dingen te weerstaan, want de meeste verleidingen kunnen we niet
opruimen.
U blijft dus zélf kiezen wat U eet, daarom bevat dit pro
gramma ook enkele voedingsleer- en kooklessen. Deze zullen U
helpen zoveel mogelijk een juiste keuze te maken.
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Tenslotte willen we behalve een verandering in Uw eetgedrag,
U ook aanmoedigen meer lichamelijke aktiviteiten te ont
plooien.
Daarom bevat het programma ook enige bewegingsleer lessen.
Samengevat bestaat het programma uit de volgende onderdelen:
- het bewust worden van Uw eetgedrag;
- adviezen om Uw eetgedrag te veranderen en zodoende minder
eten tot een gewoonte te maken;
- adviezen, die U helpen de verleidingen van Uw omgeving te
weerstaan of deze verleidingen op te ruimen}
- voedingsleer- en kooklessen;
- bewegingsleerlessen.
Zoals al gezegd gaan we alles stapje voor stapje doen. Het
programma is ook letterlijk verdeeld in een aantal te nemen
"stappen". Al deze "stappen" samen vormen het totale program
ma, hetgeen U tenslotte leert zo te leven dat U op een goed
gewicht komt en blijft.
Elke week krijgt U een pakket adviezen, zo'n pakket bevat het
volgende:
- de "stap of stappen", die genomen kunnen worden;
- waarom deze "stap of stappen" belangrijk zijn;
- hoe deze "stap of stappen" het beste genomen kunnen worden.
Leest U vooral elke week dit pakket met adviezen goed door!
Wat kunt U verwachten van deze methode?
U hebt gezien dat er aan deze methode veel vastzit. Misschien
denkt U wel dat een strenge dieetkuur toch maar gemakkelijker
is. Maar uit Uw eigen ervaring of uit Uw omgeving weet U wel,
dat een dieet op den lange duur erg moeilijk vol te houden is.
Daarom hebben we gekozen voor deze methode. Waarin verschilt
deze methode

dan van een dieetmethode? Wel, bij een dieet

krijgt U een lijstje waarin precies is omschreven, wat U wel
en niet mag eten, dit lijstje is door een ander opgesteld.
- 1 _
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Bij deze nieuwe methode bepaalt U zelf wat U gaat eten, U
blijft dus zelf kiezen.
Mede daarom is het makkelijker om ook in de toekomst hiervan
voordeel te blijven hebben. In het begin moet U steeds letten
op Uw eetgedrag en op hetgeen U gaat kiezen. Maar op den
lange duur moet Uw eetgedrag weer een gewoonte worden.
In het begin zal er veel van Uw doorzettingsvermogen gevraagd
worden, maar U zult zien, dat het U later veel minder moeite
gaat kosten.
We willen U er nog op wijzen, dat dit programma geen methode
is om snel veel gewicht kwijt te raken. De methode is juist ge
richt op een langzaam maar blijvend gewichtsverlies. Het zal
best wel een keer voorkomen, dat U het niet meer ziet zitten
in de loop van het programma. Het veranderen van het

eet

gedrag is niet gemakkelijk. Het is dan ook volkomen menselijk
dat het eens mis gaat. Op zichzelf is dit geen probleem. Maar
het gaat erom, dat U er weer bovenop komt en dat U weet hoe
U er weer bovenop komt. Ook hiervoor zullen wij U adviezen
geven.
Heeft U moeilijke momenten en wilt U deze met ons bespreken,
dan moet U dat ook beslist doen. Dit geldt ook voor vragen
over het programma of onduidelijkheden daarin. De moeilijk
heid is, dat de vragen meestal bij U opkomen, als U net bij
ons geweest bent. De volgende keer bent U misschien vergeten
wat U vragen wilde. Daarom raden wij U aan óf meteen te bellen
(tel. 833^+2) óf deze vragen op te schrijven. Daarvoor is een
speciaal lijstje bijgevoegd.

Auteursrechten voorbehouden
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STAP 1: Ik ontdek mijn
eetgewoonten
Voordat we beginnen met het veranderen van Uw eetgewoonten,
is het de bedoeling, dat U eerst gaat ontdekken wat Uw eetgewoonten

-

zijn. Het gaat erom, dat U nu eens precies nagaat

wat Uw huidige eetgewoonten zijn gedurende één week.
Wij hebben reeds gezegd, dat het eten, drinken of snoepen voor
U voor een groot deel een automatisch handelen is geworden.
Dit automatisme moeten we terug gaan brengen tot een bewust
handelen. Om dit te bereiken hebben we voor U een lijst met
vragen ontworpen, die U meteen als U iets gebruikt hebt, moet
proberen in te vullen.
Het is belangrijk, dat U dit meteen doet vlak na het eten,
drinken of snoepen.
Wacht U bijv. tot de avond met het invullen, dan bent U,
juist omdat het een automatisch handelen is, al een heleboel
vergeten en wordt het moeilijk om op de vragen een goed ant
woord te geven.

Auteursrechten voorbehouden.
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Voedingsformulier:
Naam

Vakgroep Humane Voeding

wat eet ik en hoeveel?

datum :

onder welke omstandigheden eet ik?

beg i n:

- waar eet ik?

• • • ••

- eet ik alleen/met anderen

ik

indien met anderen, met wie

- wat deed ik voor het eten?

- wat doe ik tijdens het eten?

jjç

- hoe is mijn stemming als ik ga eten?
opgewekt, vrolijk

1, 2, 3» n.v.t,

neerslachtig

1, 2, 3> n.v.t

gespannen

1, 2, 3» n.v.t

boos

1, 2, 3» n.v.t

verveeld

1 , 2, 3» n.v.t

andere stemming

eind:

- ik voel me moe / gewoon / fit
~ waarom eet ik?

—

doorstrepen wat niet van toepassing is.

auteursrechten voorbehouden.
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TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE VOEDINGSFORMULIEREN;

Wat eet ik?
1. Het is de bedoeling dat U alle eten en drinken opschrijft gedurende 6 of 2
dagen.
2. Onder eten en drinken wordt verstaan, alles wat U gebruikt vanaf het moment
dat U opstaat tot U naar bed gaat.
3. Vergeet ook niet op te schrijven wat U tussen de maaltijden door eet, noteer
het ook zo snel mogelijk.
k. Als U suiker aan thee, koffie of yoghurt toevoegt, dit ook noteren.
5. Bij voedingsmiddelen, waarvan verschillende soorten bestaan, ook de soort
opschrijven, b.v. wit, bruin, volkoren of krentebrood, margarine of halvarine.

Hoeveel eet ik?
De hoeveelheid opgeven in bijvoorbeeld de volgende eenheden:
kopje, beker, bord, dessert bord, lepel, theelepel of aantal grammen.

Waar eet ik?
Invullen in welk vertrek of in welke ruimte U eet, bijvoorbeeld:
in de kamer, de keuken, aan tafel, in een luie stoel, lopend, in de auto,
in een restaurant of elders.

Met wie eet ik?
Invullen met welke persoon of met welke groep U eet, U hoeft natuurlijk geen
namen op te schrijven, maar b.v. echtgeno(o)t(e), gezin, kinderen of vrienden.

Wat deed ik voor en wat tijdens het eten?
Het is de bedoeling dat U kort opschrijft wat U vlak voor en

tijdens het

eten deed of doet, b.v. lezen, wandelen, T.V. kijken of eten koken.

De stemming.
1 = een beetje (opgewekt, neerslachtig, gespannen, boos of verveeld)
2

= n°9al

3 «

er9

n.v.t. = niet van toepassing.

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP 2 : Mijn gewicht
WEEG UZELF ELKE DAG. DOE DIT ZOVEEL MOGELIJK ONDER DEZELFDE
OMSTANDIGHEDEN: OF ALTIJD ONGEKLEED, OF ALTIJD MET HETZELFDE
GEWICHT AAN KLEDING AAN. WIJ RADEN U AAN DIT 'S OCHTENDS VLAK
NA HET OPSTAAN TE DOEN. U KUNT DIT DOEN VOORDAT U NAAR HET
TOILET GAAT, OF DAARNA. BENT U BIJV. VAN PLAN UZELF TE WEGEN
VOORDAT U NAAR HET TOILET GAAT, DOET U DIT DAN VERVOLGENS
ALTIJD OP DAT MOMENT.
U kunt zelf" een leuk overzicht krijgen van Uw gewicht door het
bijhouden van een grafiek (zie de voorbeeld grafiek). U kunt
Uw grafiek als volgt maken:
- U vult in op de puntjes linksboven op het papier ponden of
kilo's (net waarin U

gewend bent Uw lichaamsgewicht uit te

drukken);
- op de stippeltjes naast de tabel (waar de dikke lijnen be
ginnen) vult U Uw aanvangsgewicht in: dat is het gewicht
van de eerste dag, waarop U met het programma begint (zie
hiervoor ook de voorbeeld grafiek);
- bij elk streepje zet U van boven naar beneden getallen, die
steeds met 1 pond afnemen (hebt U bovenaan kilo's ingevuld,
dan slaat U steeds 1 streepje over).
Voorbeeld: is U

aanvangsgewicht 190 pond, dan zet U bij het

eerste streepje daaronder 189, en bij het streepje daaron
der 188, en zo gaat U verder (drukt U Uw gewicht in kilo's
uit, dan moet U hetzelfde tewerk gaan, maar steeds 1 streepje
overs las** ).
- elke dag vult U direkt na het wegen Uw gewicht in de grafiek
in door een puntje te zetten: U zet dit puntje steeds boven
het nummer van de dag

van de week en naast het getal. dat

gelijk is aan Uw gewicht van die dag.
De puntjes kunt U door een lijn aan elkaar verbinden.

1
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U ziet, dat er in de grafiek twee dikke lijnen zijn getekend.
U kunt daaraan zien of U te-veel,te,weinig of juist goed af
valt :
- blijft Uw grafiek boven de bovenste grens, dan valt U te
weinig af, minder dan een half pond per week;
- komt de grafiek onder de onderste lijn, dan valt U te veel
af» meer dan twee pond per week;
- het is de bedoeling dat Uw grafiek tussen de onderste en de
bovenste lijn blijft, omdat U dan op een verantwoorde ma
nier afvalt.
Als U op de juiste manier steeds de U toegereikte "stappen"
opvolgt, dan zult U merken, dat U geleidelijk aan aan het af
vallen bent.
- Valt U

meer dan 2 pond per week af, dan eet U beslist te

weinig en kunt U Uw menu met gezonde voeding uitbreiden.
- Valt U z<5 weinig af, dat Uw gewichtsgrafiek boven de boven
ste lijn blijft, of komt U zelfs aan, raak dan niet in paniek
en gooi vooral het bijltje er niet bij neer: ieder mens heeft
zijn eigen tempo. Blijft U vooral telkens weer proberen de
"stappen" goed uit te voeren; roep gerust de hulp in van
anderen, zoals Uw huisgenoten, familie, kennissen of kolle
ga's :zij geven U misschien net het duuwtje in de goede rich
ting, dat U nodig hebt.
- Blijft Uw grafiek tussen de twee dikke lijnen, dan heeft U
het goede tempo te pakken, U bent dan met succes bezig Uw
eetgewoonten geleidelijk te veranderen.
Het is handig als U de grafiek op een in het oogvallende plaats
hangt. bijv. op de deur van de koelkast of op de deur van de
kast, waarin U het eten bewaart: Uw oog valt er dan vaak op en
U zult merken, dat het stimulerend werkt, als U de lijn van
de grafiek van week tot week ziet dalen.

2
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We willen U er tenslotte nog op wijzen, dat U van dag tot dag
geen grote dalingen zult zien. Ook moet U er wel rekening mee
houden, dat Uw gewicht van dag tot dag schommelingen te zien
kan geven. Maar van week tot week zal er wel een lijn te zien
zijn.
Maar nogmaals, als U tussen de lijnen blijft, dan gaat het
goed.

Auteursrechten voorbehouden
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STAP S: Vaste etenstijden
EET TENMINSTE DRIE KEER PER DAG EN ZOEK DAARVOOR VASTE TIJDEN.
HET AANTAL MAALTIJDEN, DAT U PER DAG WILT GEBRUIKEN, MAG U
ZELF VASTSTELLEN, MAAR GEBRUIKT U ER MINSTENS DRIE!

PROBEER ZO MIN MOGELIJK VAN DEZE VASTE ETENSTIJDEN AF TE WIJKEN,
ZEKER NIET MEER DAN EEN UUR. ALS U UITSLAAPT, ZODAT DE OCH
TENDMAALTIJD ERG VERLAAT IS, SLA DAN TOCH DEZE MAALTIJD NIET
OVER. ONTBIJT DAN METEEN ALS U UIT BED KOMT, MAAR EET DAN
HEEL WEINIG, ZODAT U BIJ UW MIDDAGMAALTIJD WEER TREK HEBT.
MAALTIJDEN OVERSLAAN IS HEEL VERLEIDELIJK, MAAR NIET GEZOND!
U ZULT AFVALLEN VAN REGELMATIG EN NORMAAL ETEN!

Waarom deze vaste etenstijden?
Wanneer U regelmatig eet, zal Uw lichaam zich daarop instel
len. U zult merken, dat U buiten de vaste etenstijden

min

der vaak honger gaat krijgen.
Daarnaast is gebleken dat maaltijden, die op vaste tijdstip
pen gebruikt worden, over het algemeen ook verstandiger ge
kozen zijn dan "onregelmatige" maaltijden. Er wordt over het
algemeen bij regelmatige maaltijden meer aandacht besteed aan
de juiste hoeveelheid en de juiste samenstelling dan bij
"onregelmatige" maaltijden. Deze laatste zijn meestal niet af
gestemd op de behoeften van ons lichaam.
Het is daarom van het grootste belang, dat U geen enkele maal
tijd overslaat, want dat maakt, dat U op een ander tijdstip
honger krijgt. Wanneer U dan een "onregelmatige" maaltijd ge
bruikt, is de kans groot, dat U niet de juiste hoeveelheid
voedsel met de gewenste samenstelling gebruikt en U zult o.a.
vaker gaan snoepen.

1

Heeft U ondanks de regelmatige
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maaltijden toch. telkens hon

ger, gaat U dan na of er misschien een te lange periode tus
sen de maaltijden zit. Hebt U vaker op hetzelfde tijdstip
van de dag honger, dan zal dit misschien het geval zijn.
Ook kan het zijn, dat U bij Uw vorige maaltijd niet voldoen
de gegeten hebt.
Daarom, als U toch vaker honger hebt:
- kontroleer dan of Uw maaltijden goed over de dag verdeeld zyn
en
- kontroleer dan of U bij Uw laatste maaltijd Voldoende gege
ten hebt.
Schrijft U hieronder op wat de vaste tijdstippen voor Uw maal
tijden zullen zijn.
Tijdstip

Soort maaltijd

Auteursrechten voorbehouden
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STAP 4: Zoek een vaste plaats voor
Uw maaltijden
EET ALLES, WAT U EET, ZOVEEL MOGELIJK OP EEN VASTE PLAATS.
EET SLECHTS IN ËËN KAMER EN ZOEK IN DIE KAMER EEN VASTE
PLAATS.
WAARSCHIJNLIJK LEENT ZICH HIERVOOR HET BEST UW VASTE PLAATS
AAN DE EETTAFEL. IS DIT NIET MOGELIJK, ZOEK DAN EEN STOEL
UIT, WAAR U ANDERS NIET IN ZIT. MAAR EET BIJV. NOOIT UW BO
TERHAMMETJE OF ANDER HAPJE EVEN SNEL STAANDE IN DE KEUKEN
OF OP DE PLAATS WAAR U NET ZAT TE WERKEN OF TE LEZEN.

WERKT U BUITENSHUIS EN GEBRUIKT U DAAR EEN MAALTIJD, DAN KUNT
U OOK DAAR EEN VASTE PLAATS ZOEKEN. ALS ER EEN KANTINE OF
KOFFIEKAMER IS, KUNT U HET BESTE DEZE RUIMTE KIEZEN VOOR UW
VASTE PLAATS. MAAR NEEM BIJ

VOORKEUR NIET DE PLAATS, WAAR U

ZIT OF STAAT TE WERKEN.

Waarom deze vaste plaats?
Veel mensen krijgen trek als ze in een situatie komen, waarin
ze gewend zijn te eten. Bent U bijv. gewend 's avonds in

bed

te eten, dan zult U trek krijgen zodra U in bed stapt.
Hebt U eenmaal Uw vaste plaats gekozen, en hebt U langere
tijd op niet meer dan deze éne stoel en deze éne kamer gege
ten, dan zult U merken, dat U op andere plaatsen in Uw huis
minder aandrang om te gaan eten voelt dan vroeger. Daarom is
het ook het beste om als vaste eetplaats een stoel aan tafel
te nemen, waar U buiten de maaltijden nooit op zit.
U maakt het op deze manier ook gemakkelijker om "onregelmati
ge" maaltijden te vermijden. U moet tenslotte steeds voor U
kunt gaan eten naar Uw vaste "eetplaats" gaan.
%
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STAP 5: Wanneer heb ik
"echte honger"?
Het woord "honger" en het woord "trek" gebruiken wij gewoon
lijk alsof zij hetzelfde betekenen.Er is echter een belang
rijk verschil tussen honger en trek.
"Honger" zou je kunnen omschrijven als "een verzwakte licha
melijke gesteldheid door een tekort aan voedsel". Daarom is
honger een lichamelijke ervaring;
ons lichaam geeft aan, dat het voedsel nodig heeft.
Lichte honger blijkt uit het samentrekken van de maag, bij erge
honger voel je je zwak, flauw en vermoeid.
Een lichte honger voel je als je enkele uren niet hebt gege
ten. Verzwakking en vermoeidheid treden pas op als er geduren
de langere tijd geen voedsel is opgenomen.
Soms merk je deze prikkels niet op, bijv. als je hard aan het
werk bent. Dit komt, omdat dan andere zaken je aandacht eisen,
zodat je geen tijd hebt om aandacht te schenken aan de licha
melijke hongerboodschappen.
Ook zijn er momenten, dat je een "hongerig" gevoel krijgt,
hoewel je net een maaltijd verorberd hebt, bijv. als je langs
de etalage van een banketbakker loopt. Dit gevoel nu noemen
we "trek" of

"eetlust". We zeggen dan, dat we nog ergens

"zin in hebben".
Wat is deze trek of eetlust dan eigenlijk?
Dit gevoel wordt bepaald door psychische prikkels en prikkels
uit de omgeving en niet door een lichamelijke behoefte aan
voeding.
Dus: honger is een antwoord op een lichamelijk signaal, en
trek of eetlust is een antwoord op een psychische prikkel
of een prikkel uit de omgeving.
Het eten en drinken heeft meer betekenissen gekregen dan al
leen het lichaam te voeden.
Al tijdens de eerste levensjaren gaat het eten samen met an
dere prettige ervaringen. Als een baby gevoed wordt, ervaart

1
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hij steeds de warmte en de veiligheid bij zijn moeder. Wan
neer een peuter keurig op het potje plast, krijgt hij vaak als
beloning iets te eten. Als we bij iemand op bezoek gaan, is
het de gewoonte, dat de gast iets aangeboden krijgt: het eten
of drinken aanbieden is een middel om hartelijkheid te tonen.
Hierboven zijn enkele "bijbetekenissen" genoemd van voedsel,
eten of" drinken. Kunt U nog andere betekenissen bedenken,
die voedsel voor U hebben?
1.

2.
3.
b.
5«

'

Zo kan het wel eens gebeuren, dat wanneer je weinig te doen
hebt of als je een onprettig gevoel hebt, je geneigd bent te
gaan eten, ook al heb je eigenlijk geen honger. Het eten dient
dan om je onlustgevoelens kwijt te raken. Als je dan ontdekt,
dat je toch van je voornemen om te vermageren bent afgeweken,
is het erg verleidelijk om door te blijven eten.
Daarom "stap" 5 s

-

2

-
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HEB IK ECHTE HONGER?

OM ER ACHTER TE KOMEN OF WIJ ECHTE HONGER OF ALLEEN MAAR TREK
HEBBEN, MOETEN WE ONS EERST TWEE DINGEN AFVRAGEN:

1. WANNEER HEB IK MIJN LAATSTE MAALTIJD GEGETEN?

2. HEB IK TOEN VOLDOENDE GEGETEN?

IS UW ANTWOORD OP DEZE BEIDE VRAGEN, DAT TIJDSTIP EN HOEVEEL
HEID VOLGENS PLAN ZIJN GEWEEST, DAN IS DE KANS GROOT, DAT U
GEEN ECHTE HONGER, MAAR TREK HEBT. STELT U UZELF DAN DE VOL
GENDE VRAAG:

3. IS ER IETS ANDERS DAN DE LICHAMELIJKE BEHOEFTE AAN VOEDSEL,
DAT ME DIT "HONGERGEVOEL" GEEFT?

OM EEN ANTWOORD OP DEZE VRAAG TE VINDEN, RADEN WE AAN DE DOOR
U BEDACHTE BETEKENISSEN VAN VOEDSEL NA TE GAAN. WORDT HET ANT
WOORD OP VRAAG 3: JA, ZET DAN DE WEKKER EN LAAT DIE TIEN MI
NUTEN LATER AFLOPEN.
DAN MOET U UZELF NOGMAALS DEZE VRAAG STELLEN, EN NAGAAN OF U
WEL VAN UW PROGRAMMA AF WILT WIJKEN.

Auteursrechten voorbehouden.
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Advies: Zoek een afvalpartner
PROBEER IEMAND TE VINDEN WAARMEE U SAMEN DE "STAPPEN" VAN HET
VERMAGERINGSPROGRAMMA KUNT VOLGEN. ZOEK DAARVOOR IEMAND UIT
UW DIREKTE OMGEVING, IEMAND, WAARMEE U ALLERLEI PROBLEMEN GOED
KUNT BESPREKEN EN NET ALS U GRAAG WIL AFVALLEN.
MISSCHIEN KUNT U IN UW EIGEN GEZIN IEMAND VINDEN, DIE MEE
WIL DOEN OF MISSCHIEN IS ER EEN GOEDE KENNIS, WAARMEE U KUNT
GAAN SAMENWERKEN.

Waarom dit advies?
Wel, twee staan sterker dan één.Als één de moed verliest,
is de ander er om hem weer "op te peppen".
U kunt samen de te nemen stappen lezen en bespreken.
U kunt ook samen Uw vorderingen en Uw problemen met de ver
schillende stappen bekijken.
Ga echter niet met elkaar vergelijken hoeveel U ieder afvalt !
Het tempo van afvallen is voor iedereen verschillend, daarom
zal het vergelijken van het gewichtsverlies altijd voor één
van beiden teleurstellingen opleveren.
Dus vergelijk niet Uw gewichtsverlies, maar wèl Uw vorderingen
met het uitvoeren van de "stappen". Wat dit laatste betreft,
hebt U beiden evenveel kans van slagen.
U zult misschien in de loop van het programma "stappen" tegen
komen, die in Uw situatie niet zo makkelijk uit te voeren
zijn. U kunt er dan met Uw afval-partner over praten: met
z'n tweëen bent U vindingrijker dan alleen.
In het geval dat het om "stappen" gaat, waarbij het hele ge
zin betrokken is, raden wij U aan deze "stappen" met het hele
gezin te bespreken. Als Uw gezinsleden weten waar het over
gaat, kunnen zij U ook stimuleren om het programma vol te

1e vervolg bjjl.10

houden.
Tenslotte herinneren wij U eraan, dat als er vragen, onduide
lijkheden of problemen zijn, U deze altijd met ons kunt be
spreken. Belt U dan even op of noteer de vragen op Uw vragen
lijst.

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP6:Geen andere bezigheden
tijdens het eten
ZORG, DAT U HELEMAAL NIETS DOET, TERWIJL U EET. MET ANDERE
VpORDEN: ZORG, DAT U TIJDENS HET ETEN NIET IN BESLAG GENOMEN
WORDT DOOR ANDERE AKTIVITEITEN.
DUS: TERWIJL U EET, GEEN TELEVISIE KIJKEN, NIET LEZEN: ALLEEN
ETEN.

Waarom deze stap ?
We zagen in stap vier hoe je trek kunt krijgen, wanneer je in
een ruimte bent,

waar je gewend bent te eten. Ook zi.in er be

paalde aktiviteiten. waarbij we gewend zi.in te eten. Voorbeel
den hiervan zijn: lezen, naar de radio luisteren, televisie
kijken enz.
Zo zijn er mensen, die gewend zijn altijd iets te knabbelen op
een televisie-avond of de krant te lezen onder het eten. Elke
keer dat je dan leest of televisie-kijkt, krijg je weer trek
in eten. Het eten gaat dan automatisch, zonder dat je erbij
nadenkt. Daardoor weet je niet meer hoevéél je gegeten hebt en
krijg je te laat in de gaten, dat je over de streep gegaan
bent. Bovendien zul je weinig proeven van wat je eet, omdat
je aandacht niet bij het eten is.
Als je nu je aandacht niet meer verdeelt over het eten en
andere bezigheden, dan zul je merken, dat alles veel meer
smaak heeft dan je ooit gedacht hebt.
Zorg er dus voor, dat U nooit eet terwijl U zit te lezen, ook
geen snoepjes of zoutjes. En. als U iets wilt eten, leg dan
Uw boek daarvoor weg!
Vermijdt tijdens het televisie-kijken het volkomen gedachte
loos eten. Dat zal U waarschijnlijk vooral doen bij program
ma's die Uw aandacht helemaal opeisen. Let er op. dat U dan
geen eten bij de hand hebt !
Auteursrechten voorbehouden.
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STAP 7:Berg het eten op eenvaste
Plaatsop
BERG ZOVEEL MOGELIJK AL HET ETEN OP IN ËËN RUIMTE. DE KEUKEN
IS HIERVOOR DE BESTE PLAATS. IS DIT ECHTER ONMOGELIJK, NEEMT
U DAN EEN KAST IN DE WOONKAMER WAAR U VOOR IETS ANDERS NIET
HOEFT TE ZIJN. ZORG OOK,DAT DE TUSSENDOORTJES* ONDER UW
OGEN VANDAAN ZIJN; DAT BETEKENT OOK GEEN KOEKTROMMEL MEER IN
DE KAMER VOOR HET BEZOEK. WAT EXTRA HEEN EN WEER GELOOP ZAL U
GEEN KWAAD DOEN!
Waarom deze stap?
Als voedsel voor het grijpen ligt en we zien het, krijgen we
trek en is de kans groot, dat we gaan eten. Als je een lief
hebber van chokolade bent, en er staat een schaaltje chokolaatjes op tafel, dan is het niet verwonderlijk, dat je er
niet van af kunt blijven. Moet je in de kast zijn om een glas
te pakken en de pinda's liggen in diezelfde kast, dan is het
verleidelijk om een handje te

nemen. Want: "eten zien, doet

eten": als U geen eten ziet, zult U er ook niet zo gauw aan
denken en zult U niet zo gauw gaan eten. Als U toch trek krijgt
en de verleiding tot snoepen niet kunt weerstaan, denk dan
nog eens aan stap vijf.
Dit is een stap, waarmee Uw hele gezin te maken heeft; probeer
daarom met z'n allen een geschikte ruimte voor het eten in Uw
huis te vinden.
Er zullen nog meer stappen volgen, waarbij U samen met Uw gezin
een oplossing zult moeten vinden; U zult gezamenlijk aan het
programma moeten werken!
x

Tussendoortjes zijn alle dingen, die U buiten de drie maal
tijden om neemt.
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STAP8:Gébruik bestek en servies
GEBRUIK BIJ AL UW BROODMAALRIJDEN ZOVEEL MOGELIJK MES EN VORK.
DOE DIT OOK BIJ HET ETEN VAN FRUIT: NEEM UW BORDJE MET EEN
SINAASAPPEL EN EEN MES MEE NAAR UW VASTE PLAATS. OOK UW TROSJE
DRUIVEN LEGT U OP EEN BORDJE EN EET U OP UW VASTE EETPLAATS OP,

Waarom deze stap 8?
Het gaat er niet om, dat U netter gaat eten, maar als U ser
vies en bestek gebruikt bij Uw maaltijden en het eten van
fruit, gaat U vanzelf langzamer eten.
Eenzelfde effekt kunt U bereiken door bij de warme maaltijd
kleiner bestek te gebruiken} U neemt dan kleinere happen. Met
Uw kleinere portie

bent U dan toch niet als eerste klaar met

de maaltijd.

Auteursrechten voorbehouden
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STAP9:Ruim direkt na het eten
cLe tafel af
RUIM DIREKT NA HET ETEN DE TAFEL AF. U KUNT NATUURLIJK WEL
BLIJVEN NAPRATEN AAN TAFEL, MAAR HAAL ZODRA IEDER ZIJN BORD
LEEG HEEFT DE SCHALEN WEG. RUIM OOK METEEN IN DE KEUKEN

DE

ETENSRESTEN OP: BERG ZE IN DE KOELKAST OP OF GOOI ZE WEG.

Waarom stap 9?
De bedoeling van deze stap zal U wel duidelijk zijn: hoe langer
U de schalen en de borden op tafel laat staan, des te meer komt
U in de verleiding om na verloop van tijd weer te gaan eten.
Heeft U de behoefte om aan tafel nog even gezellig te praten,
doe dit dan aan een afgeruimde tafel. Laat Uzelf duidelijk
zien, dat de maaltijd, het eten, is afgelopen.
Als U alles hebt opgeruimd, zult U tijdens het napraten en
tijdens het afwassen niet meer in de verleiding komen om nog
wat te eten. Denkt U vooral aan de kleine restjes, waarvan U
zegt "het is te weinig om te bewaren en zonde om weg te gooien".
U kunt deze beter weggooien: als U die zelf opeet, geven ze veel
meer ellende! Per slot van rekening moet U dit onsje ook weer
zien kwijt te raken, als U het eenmaal hebt opgegeten.
Hebt U ontdekt, dat U toch geneigd bent restjes op
omdat U het niet over Uw hart kunt

te eten,

verkrijgen ze weg te

gooien, vraag dan of één van de andere gezinsleden de tafel
afruimt en deze restjes onder Uw ogen vandaan haalt.

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP10: Pauzerenvoor de maaltijd
s

ZORG, DAT U NOOIT ALS EERSTE BEGINT MET ETEN. WACHT ZO LANG,
TOTDAT IEDEREEN OPGESCHEPT HEEFT EN BEGONNEN IS MET ETEN.
Waarom deze stap?
Door te wachten

tot alle anderen begonnen zijn met eten, leert

U verleidingen weerstaan. Traint U zich hierin, dan zult U
verleidingen geleidelijk de baas worden. Daarnaast voorkomt
het, dat U Uw maaltijd snel en

gedachteloos

naar binnen

werkt.
Dit wachten zou U ook moeten oefenen in andere eetsituaties,
bijv. bij

het koffiedrinken, het borrelen, enz.

Als dit gelukt is, zou U eens moeten proberen om nog langer te
blijven wachten voor U de eerste hap of slok neemt. Dan kunt
U Uzelf bewijzen, dat U de verleiding best kunt weerstaan.

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP 11:Pauzeer tijdens het eten
LEG NA ELKE HAP UW BESTEK NEER EN NEEM HET PAS WEER OP ALS U
UW HAP GOED GEKAUWD

EN DOORGESLIKT HEBT. DOE DIT STEEDS BIJ

ALLES WAT U EET. LANGZAMERHAND KUNT U DEZE PAUZES VERLENGEN.

Waarom deze stap 11?
Veel mensen met een overgewicht hebben sneller hun bord leeg
dan mensen met een normaal gewicht. Ze eten vaak automatisch
zonder erbij na te denken over hoeveel ze eten.
Maar wist U, dat het lichaam pas na 20 minuten signalen naar
de hersenen doorgeeft, dat de maag gevuld wordt? Het lichaam
kan die signalen niet sneller doorgeven, hoeveel we ook eten.
Als we nu de maaltijd gaan rekken door langzamer te eten,
dan heeft het lichaam genoeg tijd om het verzadigingssignaal,
om te stoppen met eten, door te geven.
Dus: hoe meer tijd je neemt om je normale portie te verorbe
ren, des te beter kun je voelen of je ("echtetï) honger ge
stild is, en kun je je portie beter afstemmen op de behoefte
van je lichaam.
Samengevat: dit langzame eten heeft drie voordelen:
- U leert beter de verleiding van wat op Uw bord ligt te
weerstaan;
- U kunt

de grootte van Uw portie afstemmen op de behoefte

van Uw lichaam;
- U bent ongeveer gelijk met Uw tafelgenoten klaar met eten
en U komt niet meer zo snel in de verleiding om eens extra
op te scheppen.

Aut exrsrechten voorbehouden.

Wh)

Wageningen

VERMAGERINGS.

Vakgroep Humane Voeding

PROGRAMMA

bijlage 17

STAP12:Geniet van Uw maaltijd
GENIET VAN U¥ MAALTIJD DOOR GOED TE PROEVEN WAT U EET.

Hebt U ooit al eens goed geproefd hoe een aardappel smaakt?
Kunt U vertellen of een worteltje zout of zoet smaakt?
Waaraan doet een stukje komkommer U denkern?
Vaak eten we zonder dat we ons ervan bewust zijn hóe het
smaakt. Door langzaam te eten, kunnen we ook eens rustig de
tijd nemen om goed te proeven.
Waarop moet U letten bij het proeven?
- Is het

koud/warm
zout/flauw
zuur/zoet
scherp
bitter
fris

- Let U eens op de kombinatie van smaken:
voorbeeld!

macaroni en appelmoes
hachee met rode kool
boerenkool met kabeljauw
hutspot met klapstuk

- Probeer eens te ontdekken welke kruiden gebruikt zijn bij
het bereiden van de gerechten, bijv. bij soep.
Hebt U ooit wel eens opgelet hoe iets aanvoelt in Uw mond?
Proeft U verschil tussen beschuit en knäckebröt in Uw mond?
Hoe voelt magere kwark aan Uw gehemelte aan?

1e vervolg trçjl.17

Hoe voelt het voedsel aan in Uw mond?

Is het

ruw/glad
droog/sappig
hard/zacht
korrelig
taai
kleverig
prikkelig
glibberig.

Waarom deze stap 12?
Door goed op te letten wat we in onze mond krijgen, zullen we
meer bewust gaan eten en als U zich de

siaak van het voedsel

meer bewust wordt, zult U ondanks, dat U minder eet, er meer
plezier van hebben!
Wij wijzen U erop, dat U beter kunt proeven, als U kleine
hapjes neemt: neem de helft van de grootte van de happen die
U normaal neemt.

Auteursrechten voorbehouden
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STAP13:Herhalingsles
WAAR ZIJN WE NU EIGENLIJK MEE BEZIG?
U bent nu al enkele weken bezig met het ontdekken en veranderen
van Uw eetgedrag. Het eetgedrag zou je kunnen omschrijven als:
"het handelen met betrekking tot voedsel".
Dit handelen behelst niet alleen het eten van voedsel, maar ook
het kopen, het kiezen« en het klaarmaken van voedsel.
Waardoor wordt het eetgedrag bepaald?
a. Dingen die van buiten af komen.
- Wat we van onze ouders hebben geleerd;
voorbeeld: het eten
maaltijd
het thee
het eten
het eten

van twee maal brood en é#n maal een warme
per dag (zie stap 3);
of juist koffie drinken bij het ontbijt;
van oliebollen op Oudejaarsavond;
met mes en vork (zie stap 8).

- De kennis die we op school hebben opgedaan, aangevuld met
dat wat we oppikken uit boeken, tijdschriften en, niet te
vergeten, kursussen als deze.
voorbeeld: kinderen hebben veel melk(produkten) nodig in
verband met de groei;
appels zijn gezonder dan snoepgoed in verband met
tandbederf enz..

- De invloed van vrienden en gezinsleden.
voorbeeld: vader houdt niet van bloemkool: er wordt in het gezin
geen bloemkool gegeten;
op aanraden van Uw vriendin bent ü overgegaan op het
gebruik van een ander merk margarine.

- Wat we ruiken, wat we zien,
voorbeeld: als je langs een restaurant loopt en koffie ruikt,
ga je ook gemakkelijk koffie drinken (stap 7);
als je een schaaltje bonbons ziet, ben je geneigd om er
één te pakken (zie stap 7).

1e vervolg b^jl.18
Dingen die van binnen uit komen.
"Echte honger" (stap 5)»
Wilskracht om verleidingen te weerstaan
(zie de wekker van stap 5)5
Wat we zelf lekker vinden;
voorbeeld: U bent dol op snijboontjes en zet zo vaak mogelijk snij
boontjes op tafel;
U houdt van chocolade en eet daarom bij de thee vaak een
stgkje chocolade.

- Je stemming (zie stap 1);
voorbeeld: het eten uit verveling.

Gewoonten ;
voorbeeld: als je gewend bent in bed te eten, krijg je trek, zodra je
in bed stapt (zie stap 4).

Al deze faktoren kunnen ons eetgedrag beïnvloeden. We zijn nu
bezig om ze achtereenvolgens te ontdekken en onder kontrole te
krijgen:
Vroeger lieten we ons onbewust door deze faktoren beïnvloeden,
nu leren we zelf bepalen in hoeverre we ons willen laten beinvloeden.
Voorbeeld:
U hebt nu geleerd, dat U, als U iets lekkers ziet of ruikt, U
eerst bij Uzelf na moet gaan of U echte honger of alleen maar
trek hebt.

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP14:Wat hebben we tot nu
toe bereikt?

Door het opvolgen van de stappen krijgt U steeds meer vat op Uw
manier van eten; zodoende wordt U het eten de "baas".
Het is dan ook belangrijk om alle stappen te volgen en niets
over te slaan. Als je een stap overslaat, wordt het effekt van

de andere stappen kleiner.
Denk niet te gauw: dit is niets voor mij. U weet pas goed, of
een stap voor U al dan niet geschikt is, als U hem een week hebt
toegepast.

Denk ook vooral niet, dat wij U zullen laten afvallen. U bent
het zelf, die daarvoor zorgt door Uw eetgedrag te veranderen.
Wij reiken U hiervoor alleen tips, adviezen en hulpmiddelen aan.

Gaat U nu eens na welke stappen U zich nu al eigen hebt gemaakt.
Schrijf eerst alle stappen, die we tot nu toe gehad hebben, op.
Stap 1

_____________________________________________________________________

Stap 2

_______________________________________________________________________

Stap 3

____________________________________________________

Stap h
Stap 5

___________________________________________________________________________________

Stap 6

____________________________________________________________

Stap 7
Stap 8

_________________________________________________________

Stap 9

_________________________________________________________

Stap 10

___________________________________________________________

Stap 11
Stap 12

1

vervolg bijl. 19a

Gaat U nu eens kijken welke stappen U vandaag hebt uitgevoerd.
We hebben hiervoor een dagschema gemaakt, waarop U kunt invullen
welke stap U die dag hebt opgevolgd.
U zet dan naast het uur van die dag de stappen, die U in dat uur
hebt toegepast.

Dagschema om na te gaan in hoeverre ik me mijn nieuwe eetgedrag
al eigen gemaakt heb.

uur

Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap
6
2
1
8
10
11" 12
3
5
4
7
9

vóór 7.00
7.OO- 8.00
8.00- 9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-24.00
na 24.00

Bekijkt U dit schema 's avonds en ga na welke stappen U werke
lijk hebt uitgevoerd. Het kan zijn, dat U dan niet alle stappen
tegenkomt. Let er dan op, dat U de volgende dag deze stappen wèl
in Uw dagprogramma opneemt !

Het is de bedoeling, dat U zeven dagen lang zo'n dagschema invult.
U zult dan een goed overzicht krijgen wat U bereikt hebt en van
wat U nog eens moet bijsturen.

Auteursrechten voorbehouden.
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Naam

:

datum :

Dagschema om na te gaan in hoeverre ik me mijn nieuwe
eetgedrag al eigen heb gemaakt
uur
vóór
7.00
7.00- 8.00
8.00- 9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
I3.OO-I4.OO
14.00-15.00
I5.OO-I6.OO
16.00-17.00
I7.OO-I8.OO
I8.OO-19.OO
I9.OO-2O.OO
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.OO-24.OO
na 24.00

Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap Stap
1
6
2
8
10
11
12
3
4
9
5
7
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STAP15:Ik zie het niet meer zitten
Het veranderen van eetgewoonten is niet gemakkelijk; het kan
allicht eens mis gaan. Hoe teleurgesteld kun je je voelen, als
het eens niet lukt !
We willen de werkelijkheid niet mooier afschilderen dan hi] is.
Wij blijven U voor ogen houden, dat het veranderen van eetgedrag
en het afvallen niet iets is, dat je "zo maar even" doet: oude
gewoonten loslaten is moeilijk. Maar, inzien dat het moeilijk is,
is nog geen reden om bij de pakken te gaan neerzitten.
U denkt misschien: "Zie je wel, ik kàn het niet", maar in feite
betekent het: "Ik bèn er nog niet".
Het afvallen heeft dan eventjes stilgestaan, maar houdt U Uzelf
voor: "de aanhouder wint"!
Bekijkt U dan eens welke stappen nog niet goed gelukt zijn,
en pak ze weer aan. Begin dan

met die stappen te herhalen die U

••

gemakkelijk af gingen.

Langzamerhand kunt U dan de moeilijkere

stappen er weer bij nemen.

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP16:Wees trots op Uzelf
ALS HET U LUKT EEN STAP TE VOLBRENGEN, DAN MAG U GERUST TROTS
ZIJN OP UZELF, OOK AL WAS DE STAP WEINIG INGRIJPEND; JUIST KLEI
NE, WEINIG INGRIJPENDE VERANDERINGEN ZIJN GEMAKKELIJK IN TE
BOUWEN IN JE DAGELIJKS GEDRAG EN ZIJN ZONDER MOEITE VOL TE HOU
DEN.

Als een verbetering slaagt, hebt U zeker een schouderklopje ver
diend en schaamt U zich er maar niet voor om U zelf een pluim
te geven:
Zegt U bijv. tegen Uzelf:
- "Zie je wel, dat je het kunt",
- "Goed zo !",
- "Het lukt me

best",

- "Ik ben tevreden over mezelf",
- "Het gaat goed met het veranderen van mijn eetgewoonten".
Zegt U dergelijke dingen gerust bij elke stap, die U gelukt is.
Laat U niet ontmoedigen doordat andere stappen niet zo goed luk
ken. Maar put moed uit het kompliment, dat U Uzelf maakt voor
de aangeleerde nieuwe gewoonten.

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP17:STOP,
wegmet die eet-gädachten
"NOU MOET IK EERST IETS ETEN!"
HOE VAAK DENKT U DIT NIET EN GAAT U DAN OOK IETS ETEN, TER
WIJL U EIGENLIJK NIET WILT ETEN. U KRIJGT ALLEEN MAAR TREK
BIJ DE GEDACHTE AAN ETEN.
Waarom deze stap?
Het is toch te gek, dat alleen de gedachte aan eten U kan af
houden van Uw voornemen om af te vallen! Voorkom dus, dat
U steeds weer aan eten denkt. Zorg, dat U op Uw qui vive bent:
zodra de gedachte aan eten opkomt, moet U hem uit Uw hoofd
verbannen.
Denk dan heel intens aan een rood stoplicht; zó intens, dat
U dat rode licht als het ware voor ogen ziet.
Dit betekent dan voor U: stop, ik denk niet meer aan eten.
Het kan enkele dagen duren voor het U gelukt dit rode stop
licht voor de geest te halen.

Zeg daarom de eerste dagen

hardop: "STOP!", terwijl U zich het rode licht voorstelt!
U kijkt misschien een beetje vreemd tegen dit advies aan,
maar U zult merken, dat deze stap Uw wilskracht om af te val
len versterkt. Natuurlijk kunt U Uw gedachten ook afleiden
door aan iets anders te denken, bijv. aan wat U in de krant
gelezen hebt of aan iets wat één van Uw kinderen verteld heeft.

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP18:Zoek andere bezigheden
voor eten
LEIDT UW AANDACHT AF VAN ETEN DOOR IETS ONDER HANDEN TE NEMEN,
WAT UW BELANGSTELLING HEEFT. SCHRIJF EENS OP WAT U LEUK VINDT
OM TE DOEN (bijv. handwerken, fietsen, planten verzorgen, naaien,
puzzelen, wandelen, lezen, e.d.).
PAK DIE LIJST, ZODRA U ONNODIG AAN ETEN DENKT, EN PAK EEN VAN
UW HOBBY'S AAN.
Waarom deze stap?
Zodra we merken, dat ons hoofd met eten bezig is, gaan we dat
denken aan eten een halt toeroepen (zie stap 17)« 0 m bet nu voor
onszelf gemakkelijker te maken aan iets anders te denken gaan
we ook iets anders doen! Zorg daarom dat U altijd het lijstje
met

voor U

leuke bezigheden bij de hand hebt en ook de spul

len die U daar eventueel voor nodig hebt.
Voorbeelden hiervan zijn:
- Ga eens lezen;
- Ga eens iemand opbellen, die U lang niet hebt gesproken;
- Of ga een spelletje met de kinderen doen, of bereid alvast
iets voor om met hen te doen als ze thuis komen;
- Ga eens lekker douchen.
Nog beter is het iets te gaan doen, wat lijnrecht tegenover Uw
drang om te eten staat: bijv.
- Een eindje wandelen of fietsen;
- Bij iemand langs gaan, die daar helemaal niet op rekent;
- Zwemmen met de kinderen;
- Oefeningen herhalen, die U op de bewegingsleerlessen gedaan
hebt.
In het begin kost deze stap enige moeite, maar gaandeweg zult
U merken, dat de drang om te eten afneemt. Bovendien hebt U het
voordeel, dat U sneller afvalt naarmate U aktiever wordt!
Auteursrechten voorbehouden.
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STAP19:Maak een boodschappenlijst
MAAK VOOR U BOODSCHAPPEN GAAT DOEN EEN LIJSTJE, WAAROP STAAT
WAT U ECHT NODIG HEBT. HOUDT U ZICH PRECIES HIERAAN;KOOP GEEN
ANDERE EXTRAATJES EN OOK GEEN LEUKE AANBIEDINGEN!

Waarom stap 19?
Tegenwoordig heeft praktisch, iedereen in onze omgeving genoeg
geld om eten en drinken te kopen,zoveel men wil. Dat betekent,
dat men meer dan het noodzakelijke kan kopen; er kunnen ook een
heleboel extraatjes gekocht worden. De winkels en vooral de
supermarkten lokken ons met mooie reklame-aanbiedingen, ver
leidelijke verpakkingen en aanlokkelijk uitgestalde etenswaren.
Hoe vaak overkomt het U niet dat U bij de kassa konstateert,
dat U toch weer meer in Uw wagentje geladen hebt en dus ook
weer meer koopt dan U van plan was ! ? En hoe vaak konstateert
U thuis niet bij het uitpakken, dat U dingen gekocht hebt, die
eigenlijk niet nodig warenl?
Door van tevoren thuis een boodschappenlijst te maken, kunt U
voorkómen, dat U met onnodige dingen thuis komt. Het nagaan van
reklame-aanbiedingen in kranten en folders vormt een onderdeel
van het opstellen van Uw koopplan. Met een boodschappenlijst
staat U steviger in Uw schoenen en kunt U niet gauw verleid wor
den door al die uitgestalde verlokkingen!
Eigenlijk bent U Uzelf dan een stapje voorl Want U hoeft dan
niet die geplande, toch gekochte etenswaren op te ruimen dus
niet op te eten!
Voorkomen is beter dan genezen!

Auteursrechten voorbehouden.

[I fLpv

Wageningen

VERMAGERINGS-

Vakgroep Humane Voeding

PROGRAMMA

bijlage 25a

STAP20:Neem afgepast geld, mee
REKEN VAN TEVOREN UIT HOEVEEL DE BOODSCHAPPEN VAN UW LIJSTJE
ONGEVEER GAAN KOSTEN. NEEM NIET MEER GELD MEE DAN U HIERVOOR
NODIG HEBT.
Waarom deze stap?
In stap 19 hebben we al geleerd een koopplan te maken. In deze
stap moet U thuis berekenen wat Uw koopplan U gaat kosten. Als
U precies genoeg geld meeneemt, kunt U niet méér kopen dan U
oorspronkelijk van plan was!!
Wij geven U hierbij nog het advies om eens een week lang de uit
gaven aan voeding op te schrijven. Zo leert U de kosten van Uw
eetplan kennen.
Splits de uitgaven dan uit in twee groepen:
- De voedingsmiddelen die noodzakelijk zijn en in de schijf
van vijf voorkomen;
- De voedingsmiddelen die niet in de schijf van vijf voor
komen.

Auteursrechten voorbehouden.
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OVERZICHT VAN DE UITGAVEN AAN VOEDING

datum;

prijs
Aantal/

Omschrijving produkt

hoeveelheid

1

p

Groep 1 : nielk(produkten)
2: groenten en fruit en aai-dappelen
3: vlees,vis,kaas,ei
h s boter,(dieet )ma.rgar ine, hal var ine
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STAP21: Gamet eenvolle maag
op stap
GA ALLEEN BOODSCHAPPEN DOEN, ALS U NET GEGETEN HEBT. ZORG
ERVOOR, DAT U ALTIJD MET EEN GEVULDE MAAG OP STAP GAAT.

Waarom deze stap?
Als U met een volle maag boodschappen gaat doen, dan heeft dit
twee voordelen:
- Omdat U geen honger kùnt hebben, hoeft U geen tussendoortjes
te gebruiken tijdens het winkelen;
- Al die verleidingen in de winkels doen U weinig, omdat U geen
honger hebt.
Sommige mensen krijgen toch nog trek als ze na het winkelen hun
boodschappen uitpakken. Denk dan aan het rode stoplicht (stap
17) en aan Uw vaste etenstijden (stap 3 ) ,
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STAP 22:Koopgeen kant-en-klaar
voedsel
KOOP ZOVEEL MOGELIJK VOEDSEL, DAT VOORBEREIDING VRAAGT
VOORDAT U HET KUNT GAAN ETEN. MET VOORBEREIDEN WORDT DAN
BEDOELD BIJV. HET SCHOONMAKEN VAN FRUIT OF GROENTE, HET
KRUIDEN, MENGEN, KOKEN, BAKKEN EN BRADEN. VERMIJD PRODUKTEN
DIE ZO UIT HET PAK GEGETEN KUNNEN WORDEN.

Waarom stap 22?
Vorige week hebben we al uitgebreid aandacht besteed aan het
inkopen doen (stap 19, 20 en 21). Stap 22 is hierop een
aanvulling. Als U nu in het vervolg uw boodschappenlijstje
maakt, past dan ook deze stap toe!
Door geen kant-en-klare hapjes te kopen maakt U het Uzelf
gemakkelijker om een plotseling opkomende behoefte aan eten
te weerstaan»
Een moeilijk punt bij deze opdrachten kan zijn, dat Uw huis
genoten wel koek of snoep willen. Laat ze het dan zelf kopen
•

•

%

of stop het zó weg, dat U er niet of alleen met veel moeite
bij kunt. Bijvoorbeeld in een kast waarvan een ander de sleutel
heeft of in een trommel onder in de kast. Dit laatste kunt U
ook doen met lekkernijen, die U voor Uw visite in huis hebt.
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STAP23:Proef niet tijdens het koken
NEEM NOOIT EEN HAP IN DE KEUKEN TIJDENS HET KOKEN.

Waarom deze stap?
Aan maaltijden zijn 3 moeilijke periode's verbondens
- het bereiden;
- het aan tafel zitten;
- het opruimen.
Aan de twee laatste momenten hebben we reeds aandacht
geschonken in de stappen 8, 9» 10, 11 en 12.
In deze stap letten we speciaal op het voorbereiden.
Maak er een regel van, dat U niet eerder dan aan tafel een
hap neemt van het eten.
Als U tijdens het koken al eet, dan heeft U geen goed
overzicht meer over de totale hoeveelheid, die U eigenlijk
naar binnen krijgt. U zult dan al gauw meer eten dan goed
voor U is,
U zult misschien zeggen: "Ik kan het eten toch niet op
tafel zetten, zonder dat ik weet hoe het smaakt'..'.
Maar U weet best wel hoeveel zout en kruiden er voor de
meeste gerechten nodig zijn. En tenslotte is het geen ramp
als het eten een keer wat flauwer uitvalt dan de bedoeling
was.
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STAP 24:MaakUw porties
aantrekkelijk
ZORG ER VOOR, DAT UW PORTIE ZO GROOT MOGELIJK LIJKT, EN
ER ZO AANTREKKELIJK MOGELIJK UITZIET!

Het eerste kunt U bereiken door bijv. een ontbijtbord te
gebruiken voor de warme maaltijd; het tweede door met een
blaadje sla, een schijfje tommat of een augurk wat extra
kleur te geven.
Waarom deze stap?
Door een klein bord te gebruiken lijkt het of U een bord
vol hebt, terwijl de portie in werkelijkheid maar bescheiden
is. Door het eten een beetje te versieren zal het U gemakkelijker
vallen ervan te genieten.

Auteursrechten voorbehouden
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STAP 25:Maak een eetplan
BEDENK VAN TE VOREN,WAT U OP EEN DAG GAAT ETEN; DUS MAAK
EEN EETPLAN! DENK DAARBIJ AAN DE SCHIJF VAN VIJF.
NAAST DE DRIE HOOFDMAALTIJDEN MOET U OOK DE TUSSENDOORTJES,
DIE U OP DIE DAG WILT ETEN, IN UW EETPLAN OPNEMEN.
Een groot deel van ons eetplan staat eigenlijk al vast:
zoals de vaste etenstijden (stap 3) en de vaste plaats, waar

U eet (stap 4),
Plan ook op welke tijden en wat U als tussendoortjes gaat
nemen.
Waarom deze stap?
Als U van te voren bedenkt wat en hoeveel U op één dag gaat
eten heeft dit twee voordelen:
- U maakt Uzelf duidelijk, dat de maaltijd voorbij is, als
U de geplande hoeveelheid voedsel opgegeten hebt.
- een van te voren overdacht dagmenu heeft in de regel een
betere samenstelling dan Uw zomaar gegeten maaltijden (zie
ook stap 3 en voedingsles 1 en 2). Als U met zorg bepaalt
hoeveel U nodig hebt, zal dit leiden tot een verantwoord
samengesteld dagmenu.
Vul deze week op bijgaande formulieren in wat U iedere dag
gaat eten; maak het eetplan steeds voordat de dag begint,
dus b^jv. de avond er aan voorafgaand.
Schrijf deze week ook gedurende twee dagen op, wat U werkelijk
gegeten hebt (op de bekende voedingsformulieren) en wees
daarbij eerlijk tegenover Uzelf.
Als U 's avonds kunt constateren, dat U precies gegeten hebt,
wat U vooraf gepland had, kunt U trots zijn op Uzelf,
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TIP: Wilt U nu eens precies weten hoeveel calorieën U op
een dag opneemt, dan kunt U met behulp van VOEDINGSLES 3
zelf de calorische waarde van Uw eetplan berekenen!
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(LDH

Wageningen
Vakgroep Humane Voeding

EETPLAN
tijd-

soort maaltijd

stip
h.et ontbijt

tussendoor

warme maaltijd
of
2ebroodmaaltijd

tussendoor

2 broodmaaltijd
of
warrne nia a11ijd

's avonds

va t en hoeveel ga ik eten?

bjfylage 30b

VERMAGERING
PROGRAMMA

(LOu

Wageningen

bijlage 31

Vakgroep Humane Voeding

PROGRAMMA

VERMAGERINGS -

STAP 26:Herhalingsles
WAAROM DEZE STAP OP DE PLAATS ???

We zijn nu ongeveer op de helft van het programma en het
lijkt nuttig om eens te bekijken:
-wat we al gedaan hebben
-wat we nu al bereikt hebben
-wat we nog moeten doen en
«wat we uiteindelijk willen
bereiken
WAT HEBBEN WE AL GEDAAN?
Schrijf op een vel papier de stappen die U al kunt nemen
en die waarmee U bezig bent. Bekijkt U ook het invulformulier
bij STAP 14 nog eens weer, waarop U aangegeven hebt welke
stappen U op een dag neemt. Dan weet U des te beter hoe ver
U nu bent. Het doel van de voedingsformulieren is U zelf te
laten ontdekken wat Uw eetgewoontes zijn en wat U daarin al
veranderd hebt.
Vergelijk hiervoor de voedingsformulieren van de 1

©

week ,

die IJ ingevuld hebt, met die van de laatste week, bij STAP 25.
Vees hierbij eerlijk tegenover Uzelf , want alleen dan
heeft het zin.
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
¥e streven naar,
-het veranderen van ons eetgedrag cn daardoor
-vermindering van het gewicht en vooral ook
-behouden van het streefgewicht.
Aangezien we al een eind op "stap" zijn is het goed de
vorige stappen te herhalen. Weten we nog wat erin stond?
Er zullen vast stappen zijn die we nog eens aandachtig

moeten doornemen, omdat we weten dat het nog beter kan!

1

^5
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Welke stappen waren het ook alv/eer? Pak een stuk papier
en schrijf ze eens allemaal onder elkaar op.
Dat wordt een hele lijst, neem er rustig de tijd voor.
En ca weer verder met hetzelfde enthousiasme als in het begin.

Aut eursrecht en voorbehouden.
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STAP 27:Schrijf nadelen van
te dik zijn op
SCHRIJF EENS OP,

WELKE NADELEN HET TÉ DIK ZIJN VOOR UZELF

HEEFT.VRAAG EVENTUEEL ANDEREN (BIJV. UV HUISGENOTEN) U TE
HELPEN BEDENKEN!
WAAROM DEZE STAP?
P^.t iemand te dik is kan meerdere oorzaken hebben. Daarom
kunnen er ook allerlei redenen zijn om a.f te willen vallen
Het heeft voor TT

om de nadelen van hot te dik zijn

dit wil zeggen redenen om af te vallen, eens duidelijk op
een rijtje te zetten. Want redenen om af to vallen zijn
ook redenen om minder te snoepen en redenen om verleidingen
te weerstaan. Het zal U extra stimuleren om door te gaan
met het veranderen van Uw eetredrag en daardoor met afvallen,

Auteur s re o111en vo orbehouden.
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STAP28:Op visite gaan
BEPAAL VAN TE VOREN HOEVEEL EN WAT U TIJDENS UW BEZOEK
GAAT ETEN EN DRINKEN.
Waarom deze stap?
Als U op visite gaat bij iemand, heeft de gastheer of gast
vrouw vaak gezorgd voor iets extra's of voor lekkere hapjes,
waarmee men U een plezier wil doen. Het is dan erg verleide
lijk om veel te gaan eten. De volgende dag zult U er spijt
van hebben,want die gezelligheids-hapjes en -drankjes waren
niet in Uw eetplan (stap 25) opgenomen. Trouwens de gezellig
heid hangt niet af van de hoeveelheid eten en drinken!
Bedenk daarom van te voren, dat U op visite gaat en pas Uw
eetplan daaraan aan; plan dus hoeveel en wat U gaat eten
en drinken!
Ook tijdens de visite kimt U vele stappen toepassen.
Bepaal zelf hoeveel glaasjes U gaat drinken; neem steeds een
klein slokje (stap 12: geniet ervan) en wacht steeds een
tijdje voor U de volgende slok gaat nemen (stap 11: pauzeer
tijdens het drinken). Als U de keus hebt, gebruik dan een
klein glas en laat U nooit bij schenken voordat het glas leeg
is; zo blijft U contrôle houden over de hoeveelheid. Bedenk
overigens, dat alcohol aanzet tot eten.
Probeer te vermijden, dat schalen pinda's en chips binnen
Uw handbereik blijven staan. Dit voorkomt, dat U gedachteloos
en automatisch gaat eten. Als U iets van de schalen wil nemen,
wacht dan eerst even voordat U opstaat (staplO: pauzeer voor
het eten); U hebt dan nog even de tijd om te bezinnen.
Wanneer men U iets presenteert, zeg dan dat U nog even wil
wachten of neem dât hapje van de schaal, dat het minste
calorieën bevat (zie voedingslessen).
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TIP: Probeer voor Uzelf na te gaan op welke manier het U
lukte een aangeboden hapje of drankje af te slaan.
Hieruit leert U hoe U de volgende keer op verleidingen
moet reageren.
U mag best trots zijn op Uzelf, als deze moeilijke stap U
lukt en U vele visite-verleidingen hebt weerstaan!
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STAP29:Uït eten gaan
DENK THUIS NA OVER WAT U BUITENSHUIS AANGEBODEN KAN VÖRDEN
EN PLAN VOORAF WAT U WEL EN NIET WILT ETEN OF WAT U VAN DE
MENUKAART ZULT KIEZEN.
Waarom deze stap?
Als U uit eten gaat, bent U buiten de vertrouwde omgeving.
Uw gastvrouw of gastheer heeft zich uitgesloofd om U een
heerlijke maaltijd voor te zetten öf de menukaart in het
restaurant laat U uit veel lekkers kiezen. In beide situaties
komen vele verleidingen op U af!
Hoe kunt U nu het beste handelen?
- Bedenk vooraf wat U aangeboden zou kunnen worden en wat
U wel of niet wilt nemen. Dan kunt U een juiste keuze maken
op het moment dat U iets aangeboden wordt.
- Zorg dat U niet hongerig bent. Sla dus niet het ontbijt of
de maaltijd ' s middags over, als U 's avonds uit eten gaat.
U hebt dan zo'n trek, dat U moeilijker weerstand kunt
bieden tegen verleidingen.
- Leer Uzelf goede gewoontes aan, zoals:
+ eet stokbrood, dat bij soep of salade gegeven wordt, altijd zonder
boter (net als de Fransen) of laat het liggen;
+ neem weinig of geen jus; U u/eet niet of deze wel of niet verdund is;
+ kies geen gepaneerd, gelardeerd of gefarceerd vlees;
+ neem geen gerechten, die verborgen zijn in of onder sauzen;
+ laat U nooit een tweede keer opscheppen;
+ durf in een restaurant iets op Uw bord te laten liggen;
+ kies altijd toetjes zonder slagroom.

- Wanneer U in een restaurant eet, zoek dan ßalorie-arme
gerechten uit, bijvoorbeeld:

1e vervolg bjjl.3^

+ als voorgerecht; -grapefruit-cocktail (zonder sherry)
-meloen met rauwe ham
-toast met garnalen (zonder saus)
-asperges met een plak Ardenner ham
-salade (pas op met de saus)
-heldere soep / bouillon
+ als hoofdgerecht: -gegrilleerd vlees
-biefstuk / tournedos / entrecôte
-ossetong met uieinig saus
-kip aan *t spit
-gegrilleerd of gebakken wild (pas op met de saus)
-gekookte mosselen
-tong of tongfilet (in een weinig witte wijnsaus)
-gekookte of gestoomde forel
-tjap tjoy met weinig drooggekookte rijst
+ als nagerecht: -vers fruit
-salade van verse vruchten zonder slagroom
-een kleine portie kaas met een cracker
-een paar nootjes gember zonder room of
-koffie met gember zonder slagroom
-koffie of mocca.

TIP: Maak na het eten nog eens een wandeling.

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP30:Gasten ontvangen
BEDENK VAN TEVOREN WAT U GAAT PRESENTEREN EN WAT UZELF
ERVAN NEEMT.
Waarom deze Stap?
Als je gasten koffie of thee aanbiedt , is het niet nood
zakelijk er iets bij te presenteren. Als U toch iets wil
geven , bedenk dan van tevoren wat het zal zijn , b.v. een
koekje , een chocolaatje , een plak cake.
Indien U het bezoek een drankje aanbiedt ,zorg er dan voor,
dat U calorie-arme drankjes in huis hebt , die Uzelf kunt
nemen of maak calorie-arme "coctails".
Probeer verder altijd iets in huis te hebben om zelf borrel
hapjes te maken , zoals U in Voeding'sles 4 hebt gezien .
Bepaal ook nu weer wat Uzelf in de loop van de avond gaat.
gebruiken . Laat Uw gasten zich zoveel mogelijk zelf bedienen
b.v. door op één tafel de drankjes en hapjes klaar te zetten .
Zet de tafel zo neer , dat Uw gasten gemakkelijk bij de tafel
kunnen , en vraag Uw man erop te letten dat iedereen iets
krijgt , zodat Uzelf tijdens de visite niet teveel aandacht
aan het eten en drinken hoeft te bestedenj
Wanneer U een dineetje thuis geeft , kunt U van tevoren
experimenteren met calorie-arme gerechten b.v. een salade,
meloen met ham etc.
Blijf Uw eetgewoontes ook dan trouw , zoals U in de .normale
situatie nu geleerd hebt te doen .
Vooral 's avonds is het gezellig om dia's of foto's te laten
zien of een spelletje te doen b.v. kaarten , domino , Risk.
Hierdoor leidt U de aandacht van eten af .
Mocht U het allemaal toch erg moeilijk vinden , denk dan aan
Uw lijstje met de nadelen van het te dik zijn ( Stap 2'7) •
Ook Stap 28 en 29 kunt U weer toepassen .

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP:31:Schakel huisgenoten
en
vrienden
in
UW
U
VRAAG

HUISGENOTEN EN /' OF VRIENDEN

TE HELPEN MET HET AF

VALLEN. LEES HET PROGRAMMA WEER EENS DOOR ; BESPREEK MET UW
HUISGENOTEN DIE STAPPEN ,

LRAAE73IJ U HUN IIULP KUNT GEBRUIKEN.

WAAROM DEZE STAP 31 ?
We v/eten allemaal dat de

mensen

uit onze naaste omgeving ons

belvloeden . Omdat ze vaak in Uw omgeving zijn , kunnen ze U
ook stimuleren om Uw eetgewoonten te veranderen. U moet hen
daarvoor duidelijk uitleggen , op welke manier U hun hulp
leunt gebruiken . Ket kan plezierig zijn als iemand , bijv.
een huisgenoot , 6éls. blij is wanneer een stap goed lukt .
Maar vraag ".o ook U te stinulei-on steeds de otappen toe. te
pan s en.
Vraag ze bij v;- te letten op de vaste eten.*; tijden ( stap 3 )
-U te helpen met tafeldekken ( '-'Lap 8 , Gebruik
bestek en servie?; )
-direkt de tafel af te ruimen na de maaltijd
( stap 9 )
-geen krant te lezen aan tafel ( stap 6 )
-al het eten op één plaats op te bergen ( stap 7 )
-er niet bij U op aan te dringen iets te eten
wat U niet wilt ( stap 25, Uw eetplan )
-een calorie-arm drankje voor U te maken als
er iets te vieren valt ( ftap 30 )
Ga voor Uzelf na hoe Uw gex.in on Uw omgeving U hulp kan
bieden bij het weerstaan van verleidingen . Vraag hen om
mot elkaar, te bedenken hoe de -tappen in Uw ( huiselijke )
omgeving toegepast kunnen worden
TIP: Schrijf de stappen op een vel papier , en hang het op (bijv.
aan de binnenkant van de keukenkast ) waar iedereen regelmatig
komt. Zo worden U en Uw huisgenoten er steeds aan herinnerd.

AuteursrechLen voorbehouden.
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STAP32: Aktivseiten
"KÏJGROOT U¥ ENERGIE BESTEDING DOOR EXTRA LICHAMELIJKE
AKTIVITEITEN TE ONTPLOOIEN .

7,iaaT O M

deze stap ?

Overtollig vet ia altijd liet gevolg van een langdurig verstoord
evenwicht tussen dat wat ons lichaam nodig heeft , en wat
we in feiüe opnemen .
Afvallen kunnen we daarom op twee manieren :
-door vermindering van de calorieën-opname en/of
-door verhoging van de activiteit.
In de Voedingslessen hebben we geleerd welke mogelijkheden
er zijn om de calorieën-opname te beperken , zonder dat we
ons aan een streng dieet hoeven te houden .
In het volgende geven we enkele suggesties ora Uw aktiviteiten
te vergroten .
Bijv. -loop eens naar de winkels om boodschappen te doen ,
en neem dan twee tassen mee ora he L gewicht goed te
verdelen;
-pale de fiets in plaats van de auto om naar het werk,
de kapper , de tandarts , een bijeenkomst of de bioscoop
c e gaan -neem de imp , als U kuilt kieken l.U'-sen de trap en de
1if t :
-als U een brief gaa t posten , .loop dan een extra rondje;
--als U een hond hebt , laat, he« dan zelf uit en maak
een flinke wandeling met hem;
-herhaal de oefeningen van de bewegingsleerlessen
's ochtends na liet opstaan en/of 's avonds voor het
slapen . aan :

4e
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-meldt U aan als lid bij een sportvereniging
zovlrt U regelmatig' ( minstens éan uur per week )
aan sport doet bijv. zwemmen , ballet , gymnastiek ,
volleybal , handbal of conditietraining;
-maak de tuin klaar voor de winter ;
-verzorg Uw kamerplanten eens extra .
Ga voor Uzelf na welke van deze suggesties in Uw situatie
van toepassing zijn .

Ai1t e ur e recht en voorbehoud e n.
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STAP33: Herhalingsles
WELKE STAPPEN VERDIENEN EXTRA AANDACHT?
We hebben nu geleerd bewust te eten en ervan te genieten (stap 12)
Dit geldt niet alleen voor gewone dagen, maar ook voor feestdagen;
neem ook die op in Uw eetplan (stap 25). Bepaal wat U zichzelf
toestaat en wat U ervoor laat staan. Dan kunt U meegenieten en
toch met het programma dóórgaan!
Steun van huis£enot_en
Schakel Uw huisgenoten zoveel mogelijk in (stap 31 )• Vertel ze
wat Uw eetplan inhoudt, zodat ze weten, dat U bijv. deze keer
gekozen hebt voor "iets bij de koffie" in plaats van een ander
tussendoortje. Zeg ze ook, dat U meer hebt aan waardering als
Uw voornemen slaagt dan aan kritiek als het niet lukt!
Eigen doorzettingsvermogen blijft echter de basis van succes !
Dit geldt trouwens voor de uitvoering van het hele programma.
De één zal hierbij echter meer steun van de omgeving nodig hebben
dan de ander. Aarzel niet om anderen te vertellen, dat U met een
vermageringsprogramma bezig bent.
Steun van anderen
Mocht U niet genoeg hulp van Uw huisgenoten krygen, en is het U
ook niet gelukt een afvalpartner te vinden, zoek dan in Uw
wijdere familie- of kennissenkring naar iemand, met wie U tenminste
éénmaal in de week kunt praten over het programma. Belangrijk
hierbij is, dat U hiervoor een vaste afspraak maakt, totdat het U
geen moeite meer kost om het programma zonder die hulp uit te
voeren.
_Steun voor__Uzelf
Geeft U nog eens extra aandacht aan de stappen 18 en 32 om de
veranderingen in Uw eetgewoonten vol te houden. In deze stappen
worden de twee mogelijkheden om af te vallen besproken, namelijk

1
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afleiding zoeken en meer activiteiten ontplooien.
Door afleiding te zoeken voorkomt U, dat U onbewust gaat eten
en dus extra energie gaat opnemen; door activiteiten te ontplooien
verbruikt U

extra energie. Tot welke activiteiten U zou kunnen

komen hebben we in stap 32 gezien.
In stap 18 hebben we

een aantal suggesties gedaan om de

aandacht van eten af te leiden. Voor de variatie volgen hier nog
enkele suggesties:
- ga na, wat U de laatste tijd hebt willen doen en waar U niet aan
toe gekomen bent (bijv, een brief schrijven, verstelwerk doen);
probeer dit nu te doen;
- bedenk iets voor de lapjes stof, waar U al lang van plan was
iets van te maken;
- maak plannen om naar een film, een schouwburg of een modeshow
te gaan;
- neem eens de tyd om te lezen.
Neem de tijd om ook deze stap aandachtig door te lezen!
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Informatie over afvallen
IN DE AFGELOPEN PERIODE BENT U ZICH NIET ALLEEN BEWUST
GEWORDEN VAN UW EETGEWOONTEN, MAAR OOK HEEFT U ZE IN GOEDE
ZIN VERANDERD. DAAROM ZAL NU BLIJKEN, DAT UW LICHAAMSGEWICHT
AFNEEMT; MET ANDERE WOORDEN: U BENT AAN HET AFVALLEN!
Omdat er een aantal misverstanden over afvallen bestaan, willen
we die hier bespreken.
--Gewicht verliezen is gemakkelijk.
Niet waar!! In korte tijd gewicht verliezen is gemakkelijk,
maar dit gewichtsverlies handhaven kost veel moeite en is
meestal van korte duur (zie Voedingsles 5). Het bewust
veranderen van eetgewoonten vergt veel van de "afvaller"
en zijn of haar omgeving.
--Gewicht verliezen is een kortdurende inspanning.
Niet waar! ! Als U geleidelijk in gewicht gedaald bent, is de
kans op blijvend resultaat groot.Dit neemt niet weg, dat U zich,
zeker in het begin, moet bleven inspannen; gaandeweg zal het
U minder moeite kosten. Hoe meer stappen U ingepast hebt in
Uw leefpatroon, des te minder inspanning zal gewicht verliezen
voor U zijn.
--Gewicht verliezen betekent honger lijden.
Niet waar!!Door een verminderde voedselopname over de gehele
dag te verdelen, en daarby ook vooral de tussendoortjes te
betrekken, valt U zonder honger te lijden, geleidelijk af.
Denk hierbij aan Uw eetplan (stap 25).
--Met dit vermageringsprogramma valt iedereen meteen af.
Niet waar!! Dit programma geeft alleen tips, adviezen en
middelen (zie Inleiding) om U bewust te maken van Uw eet
gewoonten; U brengt zelf veranderingen hierin aan.
--Gewichtsverlies ziet men onmiddellijk.
Ook niet waar!! Als U één pond per week afvalt, ziet men het
effect pas na een paar maanden. Zelf kunt U het vaak al eerder
merken aan de weegschaal en aan Uw kleren.

1
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VAT IS AFVALLEN NU EIGENLIJK?
Veel mensen vallen in de eerste weken snel af. In vele gevallen
breekt na die periode van snelle gewichtsvermindering een
periode van rust aan. Men verliest maar weinig gewicht of komt
zelfs zomaar iets aan, b.v. door het vasthouden van vocht,
zoals vlak voor de menstruatie. Als U zich trouw aan Uw
veranderde eetgewoonten hebt gehouden, zal blijken , dat U
toch afgevallen bent.
Het tempo van afvallen is voor iedereen verschillend. Daarom
is het niet verstandig om te gaan vergelijken met andere "lyners"
Het succes van het programma is niet afhankelijk van de snelheid
waarmee men gewicht verliest, maar van zelfdiscipline!
Vooral de laatste loodjes wegen het zwaarst en zullen het meest
van Uw doorzettingsvermogen vragen!

Auteursrechten voorbehouden.
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STAP34:En hoe nu verder?
WE ZIJN NU TOE AAN DE LAATSTE STAP VAN HET PROGRAMMA.

U HEBT

DOOR MIDDEL VAN VOORGAANDE STAPPEN GELEERD UW EETGEDRAG TE
VERANDEREN, WAARDOOR HET MOGELIJK IS GEWICHT TE VERLIEZEN MET
EEN BLIJVEND RESULTAAT.
Deze laatste stap geeft U een aantal tips om op eigen kracht
dóór te gaan.
Om het programma goed te kunnen volhouden en om de stappen te
blijven toepassen moet U genoeg energie hebben. Dus zorg ervoor,
dat U voldoende nachtrust krijgt en gun Uzelf de tijd voor
ontspanning. Uit ervaring weet U, dat U veel beter weerstand
kunt bieden aan verleidingen, wanneer U uitgerust en ontspannen
bent. Neem daarom per dag een bepaalde tijd voor ontspanning om
iets te doen, waar U plezier in hebt.
Het kan vóórkomen, dat U op een dag door de knieën gaat en
iets neemt, dat U eigenlijk niet had willen eten. Het kan óók
voorkomen, dat U zelfs helemaal doorslaat; dat U begint met
eten en nauwelijks meer kunt stoppen.
Zo'n eetbui komt meestal als U weinig weerstand hebt, bijv.
als U moe bent, zenuwachtig of ongerust bent, pijn hebt of
ergens tegen op ziet. Het lijkt dan alsof U Uw goede voornemens
vergeten bent. Dat is een nare ervaring. Daarom is het belangrijk,
dat U nagaat wat de oorzaak van zo'n eetbui is. Bedenk voor die
situatie(s) een oplossing en pas die oplossing toe als U weer
in zo'n situatie verkeert.
In dit programma is geleidelijkheid een belangrijk punt. Omdat
U stukje bij beetje de hoeveelheden eten en drinken (alleen de
calorie-leverende dranken natuurlijk) over de gehele dag
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vermindert, kunt U gemakkelijker wennen aan kleine hoeveelheden
en is het gemakkelijker vol te houden.
Hoe en wat U op verantwoorde wijze kunt verminderen in Uw
voedselpakket leren U de Voedingslessen. Hierin hebt U tevens
geleerd, wat U per dag beslist nodig hebt en wat U uit de
"Schijf van Vijf" moet etenj
Als Uw streefgewicht bereikt is en U bent er tevreden mee, dan
hoeft U niet verder af te vallen. Maar hoe blijft U op het
bereikte gewicht? Probeer nu zelf eens uit bij welk dagmenu Uw
gewicht op peil blijft; U zou bijv. het huidige dagmenu kunnen
uitbreiden met een boterham, een knâckebrood, een stuk fruit
of een extra aardappeltje. Hierbij moet U het gewicht natuurlijk
goed in de gaten houden, want U zult zelf moeten ervaren wat Uw
lichaam nodig heeft om op hetzelfde gewicht te blijven.
Maak daarom een grafiek, waarin U het gewicht bijhoudt. Neem
daarvoor een vel ruitjespapier en zet op de horizontale lijn
de weken en op de verticale lijn Uw streefgewicht. Geef verder
op de verticale lijn aan: Uw streefgewicht plus

1 kilo en

Uw streefgewicht minus 1 kilo. Trek horizontale lijnen vanaf
deze punten.
Als het streefgewicht 65 kilogram zou zijn, komt de grafiek er
als volgt uit te zien:
66 kg
65 kg ..
6k kg
1—r-?—r
tijd in weken

U hebt nu een "veilig gebied", waarbinnen het "gewicht mag
schommelen. Komt IJ erboven, dan zit U in de gevarenzône (groen is
veilig; rood is gevaarlijk). Neem dan het programma nog eens door!
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Zoals U wellicht al gemerkt hebt, is het programma van 3^ stappen
te verdelen in "oefenstappen" en "vaste stappen".
De "vaste stappen" dienen als basis voor Uw nieuwe manier van
eten. Ook als U goed op gewicht bent, zijn deze stappen toe te
passen, want dan helpen ze U om op gewicht te blijven. De "vaste
stappen" betreffen tijd en plaats van eten; het beëindigen van
de maaltijd; inkopen doen; het opbergen van eten; het eetplan;
eten

bij anderen; en dergelijke.

De "oefenstappen" kunt U gebruiken om meer bewust te gaan eten,
als U merkt dat U niet verder afvalt of zelfs bent aangekomen.
Dit zijn stappen als: pauzeren vóór en tijdens de maaltijden;
voordelen van slanker zijn opschrijven; opschrijven wat U eet
en drinkt; en dergelijke.
Maak met Uzelf een afspraak wanneer U op Uw streefgewicht wil
zijn; stel voor Uzelf dat, wat haalbaar is.
Hoewel dit de laatste stap is, is dit niet het einde van het
programma. Het is de bedoeling, dat U de stappen steeds blijft
toepassen.

Auteursrechten voorbehouden.

- 3 -

dDn

Wageningen
Vakgroep Humane Voeding

bijlage 41

VERMAGERINGSPROGRAMMA

Bewegingsleer Oefeningen
LIGGEND OP DE RUG (EVENTUEEL OP BED)
1. Knieën optrekken, voeten op de grond; beide knieën van links

naar rechts laten vallen.
2. Knieën optrekken tot de buik; met de handen vastpakken en de
knieën naar U toe veren.
3. Langzaam overeind komen tot zithouding; hierbij de benen

gestrekt op de grond houden; vanuit de zithouding weer
langzaam gaan liggen»
A. met de armen langs de oren
B. met de armen over elkaar
C. met de handen op de schouders
D. met de handen in de z$
E. met de handen gevouwen onder het hoofd
Gaan deze oefeningen gesmeerd dan trekt U de knieën op,
terwijl U de voeten op de grond houdt en dan probeert U
A t/m E nog eens.
4. Rechterbeen gestrekt optillen tot verticaal; linkerbeen ook

omhoog tot verticaal; benen hoog in de lucht verwisselen;
rechterbeen weer neerleggen.
ZITTEND OP DE GROND
1. Rechterknie optrekken; voet vastpakken met 2 handen; been
strekken. Hetzelfde met het linkerbeen.
2. Benen gestrekt; met beide handen naar de voeten veren.
3. Handen in de zij; ellebogen naar achteren veren.
4. Handen op de schouders; kringetjes draaien met de ellebogen.
5. Benen gestrekt; taille trekken (één been korter dan het andere

been maken).
6. Benen gestrekt; handen achter U op de grond zetten; nu de rug
strekken; schouderbladen goed bij elkaar trekken en weer
loslaten.

1
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KLEERMAKERSZIT
1. Handen op de knieën; strek de rug (inademen) en weer loslaten
(uitademen).
2. Handen op de schouders; met rechter-elleboog naar de linker
knie en met linker-elleboog naar de rechterknie veren.
STAANDE
1. Zwaaien met beide armen, veren in de knieën
A.

van voor naar achter

B.

van links naar rechts voor de romp

C.

van links naar rechts achter de romp

2. Rechtop staan! Denk aan de schouderbladen, die bij elkaar
moeten zijn. Maak geen holle rug, dus kantel het bekken!
IDEALE SLAAPHOUDING (vooral tegen rugklachten)
Slaap op de zij met de bovenste knie opgetrokken (of beide
knieën opgetrokken).
Probeer elke dag een paar minuten wat oefeningen te doen.
Vergeet ook niet een paar kniebuigingen te maken perdag.
Bukken, tillen : altijd met gebogen knieën!!

Auteursrechten voorbehouden.
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VOEDINGSLES1
WAT IN IEDER GEVAL ELKE DAG?

Over voeding wordt tegenwoordig veel gezegd en geschreven.
Soms zijn die berichten erg tegenstrijdig en dat maakt het al
lemaal niet gemakkelijker. De een beweert dat je van een be
paald voedingsmiddel zo "fit en gezond" wordt, een ander zegt
juist, dat het erg ongezond is om dat voedingsmiddel te gebrui
ken.
Dat voeding met je gezondheid te maken heeft, is een duidelijke
zaak. Om je lichaam gezond te laten zijn, heb je een goede
voeding nodig. Dan is

het belangrijk om te weten: wat is een

goede voeding?
De voeding, die we dagelijks gebruiken, bestaat uit voedings
middelen (brood, kaas, melk, enz.). In die voedingsmiddelen
komen stoffen voor, die ons lichaam niet kan missen. We noe
men ze voedingsstoffen. Deze zijn belangrijk, omdat ze zor
gen voor:
- opbouw van ons lichaamsweefsel of het herstel daarvan (bouw
stoffen);
- het goed verlopen van allerlei processen,die zich in ons
lichaam afspelen (beschermende stoffen);
- een goede weerstand van ons lichaam tegen ziekten (bescher
mende stoffen);
- energie en warmteproduktie in ons lichaam (brandstoffen).
Onder de bouwstoffen rekenen we eiwitten, water en mineralen,
zoals ijzer (voor het bloed) en kalk (voor ons skelet).
De beschermende stoffen zijn o.a. vitamines (vit. A, B, C,
D) en mineralen. Vetten en koolhydraten vormen tezamen de
groep van brandstoffen.
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WAT GEBEURT ER ALS WE ZE NIET OF NIET VOLDOENDE KRIJGEN?
Laten we voorop stellen,

dat er niet meteen iets gebeurt.

Iedereen, die goed gevoed is, beschikt over een zekere reser
ve aan voedingsstoffen. Maar wanneer langere tijd een eenzij
dige, dus weinig gevarieerde voeding, gebruikt wordt, ontstaan
er op den duur tekorten in het lichaam. Tekorten aan bescher
mende en bouwstoffen kunnen leiden tot klachten als bijv.
vermoeidheid en prikkelbaarheid en uiteindelijk tot duidelij
ke lichamelijke afwijkingen.

WAT GEBEURT ER ALS WE ER TE VEEL VAN KRIJGEN?
Van voedingsstoffen kunnen we ook teveel eten! Als we meer
brandstoffen (koolhydraten en vetten) opnemen dan we nodig heb
ben voor ons lichaam en onze aktiviteiten, dan worden deze als
lichaamsvet opgeslagen. Een zekere hoeveelheid eiwit is nodig
voor opbouw en bescherming van ons lichaam. Overmaat aan eiwit
wordt tot brandstof omgezet en kan als lichaamsvet opgeslagen
worden. -Een te veel aan vitamines kunnen we krijgen bij over
matig gebruik van vitaminepreparaten; ook dit is nadelig voor
onze gezondheid!
Als U er zeker van wilt zijn, dat U alles krijgt wat U

nodig

heeft, mogen de volgende voedingsmiddelen niet in Uw dagmenu
ontbreken:
voedingsmiddelen

bevatten

+ 4" 1 melk, yoghurt of karnemelk

voedingsstoffen
eiwit, kalk, B-vitamines

(mager of half vol)
1 portie groente

vit. C, mineralen

1 à 2 stuks fruit

vit. C, mineralen

£ 100 gr (mager) vlees, vis of kip

eiwit, ijzer, B-vitamines

+ 1 à 2 plakken kaas

eiwit, kalk, B-vitamines

2e vervolg bjjl.42

Voedingsmiddelen

bevatten

voedingsstoffen

beetje boter, margarine of halvarine vit. A en D
bruinbrood, roggebrood, knäckebrot

eiwit, ijzer, B-vitamines

aardappelen, rijst, deegwaren

eiwit, ijzer, B-vitamines
en vit. C

We hebben al een paar keer over gevarieerde voeding gesproken.
Daarmee bedoelen we: per maaltijd verschillende voedingsmidde
len nemen (dus niet alleen maar bruine bonen, maar bijv.
bruine bonen met uien, tomaten en sla erbij en yoghurt toe) en
van dag tot dag verschillende voedingsmiddelen nemen (dus niet
vier dagen achter elkaar bruine bonen). Binnen een groep van
voedingsmiddelen moet U variëren, bijv. bij de groentes. Het
is niet aan te raden om twee dagen andijvie,

drie dagen poste

lein en twee dagen spinazie per week te eten. Maar een keer
worteltjes, een keer sla, boemkool, boontjes, zuurkool, enz.
De samenstelling van de verschilende groentes varieert vrij
sterk, daarom is het goed steeds wat anders te kiezen.
Hetzelfde geldt bijv. ook voor fruit. De ene keer een appel,
de andere keer een sinaasappel of peer.
Op die manier krijgt U alle stoffen binnen die belangrijk
zijn.
Leest U voor de volgende keer vooral ook het boekje "Gezonde
Voeding" door.

Auteursrechten voorbehouden.
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YOEDINGSLES 2
MEER OVER MAALTIJDEN
Voedingsmiddelen eten we in sommige gevallen "puur", bijv. yog
hurt of aardappelen, of we maken van een aantal voedingsmiddelen
een gerecht, bijv. van melk, custardpoeder en suiker maken we
custardvla, van water, vlees, vermicelli en groente een groen
tesoep.
Met die voedingsmiddelen of gerechten stellen we onze maaltij
den samen. Zo komen we in Nederland meestal tot twee broodmaal
tijden, een warme maaltijd en wat tussendoortjes.
Belangrijk is, dat in de hoofdmaaltijden de verschillende voe
dingsstoffen (zie vorige les) goed vertegenwoordigd zijn. Dat
betekent een gevarieerde keuze uit elk van de groepen van de
schijf van vijf.
HOE ZIET EEN GOEDE BROODMAALTIJD ERUIT?
Deze wordt samengesteld uit :
brood of een ander graanprodukt (Vroep 5)
En dan het liefst de bruine broodsoorten en grove graanprodukten
(havermout, gort), want die leveren in vergelijking met de Vit
te soorten' meer B-vitamines en mineralen.
Een plak kaas of (magere) vleeswaren of soms een ei (groep 3)
Diib beleg zorgt o.a. Voor de aanvoer van eiwitten, mineralen
en B-vitamines.
Boter, margarine of halvarine (groep 4)
Een beetje, omdat ze naar verhouding erg veel energie leveren
maar ze leveren wel degelijk vit. A en vit. D ; deze vitamines
heeft ons lichaam per slot van rekening ook nodig.
Een melkprodukt (groep 1)
Ook melkprodukten leveren eiwitten en vooral veel kalk (kalk is
belangrijk voor ons gebit en skelet) en B-vitamine,s.
U kunt Uw broodmaaltijd uitbreiden met thee of koffie.
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Een vrucht (groep 2)
Per dag hebben we 1 à 2 vruchten nodig; U kunt zelf kiezen wan
neer U die wilt eten. Misschien tussen de maaltijden door, bij
een broodmaaltijd of na de warme maaltijd.
EN DE WARME MAALTIJD DAN?
Deze kan samengesteld worden uit :
(mager) vlees, vis, kip, peulvruchten of kaas of een enkele keer
een ei (groep 3).Het is erg belangrijk ook deze produkten te va
riëren; ze verschillen namelijk nogal van samenstelling. Door
afwisseling aan te brengen, krijgen we alle voedingsstoffen,
waaraan deze groep voedingsmiddelen zo rijk is, voldoende naar
binnen. Het zijn leveranciers van eiwitten, mineralen (bijv.
ijzer) en B-vitamines.
Aardappelen (groep 2)
De aardappel is een belangrijke bron van B-vitamines, vit. C en
mineralen. Men zegt vaak, dat de aardappel een dikmaker is.
Echter, de aardappel bevat niet zo veel brandstoffen; wat wel
veel brandstoffen levert is vette jus. Aardappelen kunnen zo nu
en dan eens vervangen worden door (zilvervlies)rijst, macaroni
en spaghetti.
Groente (groep 2)
De vorige keer hebben we al gezegd dat de samenstelling van
groente erg kan variëren. Daarom is het verstandig om elke dag
een andere groente te gebruiken. Wissel gekookte groente ook eens
af met rauwe groentes. Ze bevatten vit. C en mineralen.
Boter, margarine of halvarine (groep k)
Hiervoor geldt hetzelfde als bij de broodmaaltijden vermeld
staat.
Het nagerecht
In Nederland is het gebruikelijk om de warme maaltijd te be
sluiten met een nagerecht. Dat kan een melkgerecht, fruit of
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een fruitgerecht zijn. Wat de verstandigste keuze is, hangt sterk
af van de rest van Uw voeding. Het nagerecht kan mooi als aanvul
ling dienen voor de dagelijkse behoefte aan melk en fruit.
"Haalt" U de halve liter melk nog niet, dan is een melknagerecht
op zijn plaats. Heeft U nog geen of weinig fruit gehad, kies dan
een vrucht. Ook kunt U een kombinatie van beide maken. Heeft U
in de hoofdmaaltijd het vlees vervangen door peulvruchten, dan
is het raadzaam een melknagerecht te gebruiken omdat U dan een
goede kombinatie van eiwitten krijgt.

Naast aandacht voor de hoofdmaaltijden is ook zeker aandacht
voor de tussenmaaltijden op zijn plaats.
Daarover krijgt U meer informatie in een volgend programma
onderdeel.
HOE VERDELEN WE HET OVER DE DAG?
Niet alleen is het belangrijk welke voedingsmiddelen we kiezen
voor onze maaltijden; ook de verdeling van die

maaltijden over

de dag is van belang. Grote hoeveelheden tegelijk eten blijkt
minder gunstig te zijn dan vaker een kleine portie !
Het lichaam kan een groot aanbod van voedsel minder goed ver
werken, waardoor meer voedsel in de vorm van lichaamsvet wordt
opgeslagen.
Bekijk het lijstje met voedingsmiddelen die U in ieder geval elke
dag nodig hebt en verdeel de hoeveelheden over de dag.

Auteursrechten voorbehouden.
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VOEDINGSLES 3
WAAROM BLIJFT DE EEN SLANK EN VORDT DE ANDER PIK?
Er zijn mensen die erg veel kunnen eten en toch slank blijven.
Anderen merken het al snel als ze een paar keer buiten hun boek
je gegaan zijn; hun gewicht neemt toe en het is voor hen vaak
moeilijk dit terug te draaien.
Het blijkt dat niet iedereen dezelfde hoeveelheid energie nodig
heeft.
De behoefte aan energie hangt van verschillende faktoren af s
- de leeftijd: naarmate we ouder worden, hebben we minder ener
gie nodig. Want als we ouder worden, worden we minder aktief,
de processen in ons lichaam verlopen langzamer en er wordt min
der nieuw weefsel opgebouwd.
- het geslacht: vrouwen hebben over het algemeen minder brand
stof nodig dan mannen, want vrouwen hebben minder aktief
weefsel, bijv. spierweefsel.
- een belangrijke faktor is de hoeveelheid en de zwaarte van de
aktiviteit die we verrichten. Belangrijk is deze faktor vooral,
omdat we hem zelf in de hand hebben.
- en dan zijn er nog allerlei persoonlijke faktoren die veroor
zaken dat personen van dezelfde leeftijd en geslacht en met
dezelfde hoeveelheid aktiviteit toch nog verschillende be
hoeften hebben.

De brandstoffen (vetten, koolhydraten en eiwitten) leveren ons
de energie. De hoeveelheid energie die een voedingsmiddel le
vert, noemen we de kalorische waarde van het voedingsmiddel.
Deze kalorische waarde wordt bepaald door de samenstelling en
de hoeveelheid van het voedingsmiddel. Om de kalorische waarde
van een voedingsmiddel te berekenen, moeten we dus de verhou
ding kennen van de brandstoffen (vetten, koolhydraten en eiwit
ten ) in dit voedingsmiddel.
Van deze brandstoffen weten we dat :
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- 1 g k o o l h y d r a t e n h K c a l l e v e r e n ;

- 1 g v e t 9 Kcal leveren;
- 1 g eiwit h Kcal leveren.
Zo zeggen we dat een voedingsmiddel bijv. 1 snee bruinbrood
67 Kcal levert. Want 1 snee bruinbrood weegt ongeveer 30 g en
30 g bruinbrood bevat:

- 2,5 g eiwit,

2,5 x 4 Kcal = 10 Kcal

- 1 g vet,

1

x 9 Kcal =

- 12 g koolhydraten,

12

x 4 Kcal = 48 Kcal

- 14,5 g water,

l4f5 x O Kcal =
Totaal

9 Kcal
0 Kcal
67 Kcal

HOEVEEL HEB JE NU NODIG?
De faktoren die de benodigde hoeveelheid energie bepalen zijn
de genoemde: leeftijd, geslacht, aktiviteit en de persoonlijke
invloeden . Maar omdat de verhouding van deze faktoren niet voor
ieder afzonderlijk berekend kan worden, is het gewicht nog al
tijd het beste meetinstrument voor onze behoefte. Immers, als
ons gewicht gelijk blijft, dan nemen we evenveel op als we ge
bruiken. Gebruiken we meer voedsel dan we nodig hebben, dan wordt
het teveel opgeslagen als vet en neemt ons gewicht toe» Eten we
minder dan we nodig hebben, dan wordt de vetvoorraad van ons
lichaam aangesproken: het lichaamsgewicht daalt.
Vermageren kan dus alleen succes hebben wanneer we minder eten
en/of meer aktiviteit ontplooien.
We kunnen minder energie opnemen door:
- de hoeveelheid van de voedingsmiddelen die we gebruiken te
verminderen, bijv. minder margarine op het brood nemen;
- door voedingsmiddelen met een andere samenstelling te kiezen,
bijv. halvarine in plaats van

margarine;

- door voedingsmiddelen te laten staan die veel brandstoffen en
geen of weinig bouwstoffen en beschermende stoffen bevatten,
bijv. suiker, gebak, patates frites, hagelslag, enz.
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In de eerste voedingsleerles hebben we met behulp van de Schijf
van Vijf de voedingsmiddelen behandeld die nodig zijn om ge
zond te blijven. Deze mogen we nooit uit ons menu schrappen.

Om volledig te zijn willen we tot slot de ALCOHOL nog
noemen. Een alcoholische drank levert ons geen bouw
en beschermende stoffen, maar wel veel brandstof.
1 Gram alcohol levert namelijk 7 kcal.
Daarom noemen we alcohol ook geen voedingsmiddel, maar
alleen brandstofleveranciër!

Auteursreöhten voorbehouden.
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In de derde voedingsles werden de volgende voedingsmiddelen
gewogen en hun voedingswaarden en kilocalorieën berekend.
afgewogen
gewicht eiwit vet
voedingsmidd. in gr. in gr. ingr.

koolh.
in gr.

kcal.

10
13

108
222

10
31

42
128

14,5
24,5

7

183
300

18
9,3

45
12

360
135

20
16

82
66

15
1

95
24

chips
6 kaasdomino's

20
ko

1,0
7,6

1 sinaasappel
banaan

100
i4o

0,5
1,4

kaas G.v.v.bel. 50
pinda's
50

12,5
13,5

patates-frites 150
chips
25

4,5
1,3

druiven
rozijnen

100
25

0,5
0,5

doperwtj es
spinazie

150
200

7,5
4,0

0,5
0,6

kabeljauwfilet 100
100
tartaar

18,0
21 ,0

0,5
8,0

karnemelk
150
magere yoghurt 150
100
tomatensap
200
E-10 sinas

4,5
5,1

0,6

5
6

45
45

1

0,2

3
10

20
40

18

1,6

2,9

12

81

25

1,5

6,3

15

122

18
2 yolkorenblscuits
2 theebiscuiten 10

1,6

2,9

12

81

0,7

1,0

8

42

sn. bruin
30
brood
1 gn^roggebrood35

2,4

0,8

13

68

1,9

0,3

14

67

1 ^roodbeleg

0, 1

9

37

14

57

1

?.-6ïl£aï?82 luxe koekjes

1

15

7,4
15*6
-

-

1 broodbeleg,
15
bruine suiker
1

ïs?8^ilefi

1

êSgfd|Hff.bel?°

20

2,8

5,8

5,0

5,8

76
156

65
-

73
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VERMAGERINGSPROGRAMMA

VOEDINGSLES 4
WAAR HALEN ¥E DE CALORIEËN VANDAAN?
In deze les willen we nogmaals ingaan op de betekenis van
bepaalde voedingsstoffen voor ons lichaam . In Voedingsles 1
hebben we al geleerd, dat in alle voedingsmiddelen voedings
stoffen zitten . Dit zijn de

eiwitten(bouw-en brandstoffen)
vetten

(brandstoffen)

koolhydraten(brandstoffen)
mineralen(beschermende stoffen)
vitamines(beschermende stoffen)
water

(bouwstof)

De calorieën worden geleverd door:eiwit (4kcal/gr.)
vet

(9kcal/gr.)

koolhydraten (4kcal/gr.)
alcohol (7kcal/gr.)
De eiwitten; deze dienen vooral voor de opbouw en het herstel
van ons lichaam , maar als we er veel van eten
dan worden de eiwitten als brandstof gebruikt
en kunnen ze opgeslagen worden als lichaamsvet.
De koolhydraten; deze zijn onder te verdelen in eenvoudige
suikers en complexe meelstoffen (zetmeel).
In ons lichaam worden alle koolhydraten afge
broken tot enkelvoudige suikers , die in ons
bloed worden opgenomen (het bloedsuiker).
Zetmeelrijke voedingsmiddelen (bijv. een
boterham) geven ons langer een verzadigd
gevoel dan suikerrijke voedingsmiddelen
(bijv. een suikerklontje , dextropuur).
Naast de calorieën-leverende koolhydraten
zijn er,die weinig of geen calorieën
leveren : de ruwe celstof , cellulose.
Dit komt voor in plantaardige voedings-

1e vervolg b$1.46

middelen bijv. groentes , fruit , havermout , roggebrood ,
volkorenmeel , zemelen , bruinbrood enz.
De ruwe celstof is belangrijk omdat het weinig calorieën
levert , maar wel een volle maag geeft; daarbij stimuleert het
de stoelgang.
De vetten; deze leveren ons lichaam brandstoffen. We hebben
wel een beetje vet nodig voor de vitamine A en D
voorziening.( zie voedingsles 1 en 2 ),maar
omdat vet ons zoveel calorieën (9kcal/gr.) geeft
moeten we er zuinig mee zijn . Ook met weinig
vet kunnen we de maaltijden smakelijk en gezond maken.
Bij eiwitten , koolhydraten en vetten moeten we dus opletten
er niet te veel van te gebruiken ; alles wat we niet nodig
hebben als bouw- of beschermende- of brandstof slaan we als
lichaamsvet op.
HOE KUNNEN WE DE OPNAME AAN CALORIEËN VERMINDEREN?
Hoe verminderen we op eenvoudige wijze een teveel aan vet,
koolhydraten en eiwitten in onze voeding?
Als we ons houden aan de aanbevolen hoeveelheden voor een
Gezonde Voeding (zie boekje en Voedingsles 1) zullen we zeker
niet teveel eiwit gebruiken.
Een teveel aan koolhydraten kunnen we voorkomen door zuinig te
zijn met koolhydraten *t die alleen maar calorieën en geen
voedingsstoffen leveren , zoals suiker , snoep en bloem.
Alcohol;door matig te zyn met alcohol voorkomt U een hoge calorie
opname, want de alcoholhoudende dranken leveren ons in kleine
hoeveelheden veel calorieën. Alcohol komt niet in de schyf van
vijf voor, dus hebben we het niet nodig. Achteraan de Voedingsles
vindt U een lijst met de calorische waarden van drankjes.

-2-
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Opname van j^ÜSÄ- kunnen we verminderen door niet alleen op
de zichtbare vetten (boter , margarine , halvarine , olie,
room) maar ook op de verborgen vetten ( bijv. in worst ,
spek , gebak , koekjes , volvette kaas , roomijs ) te letten.
We kunnen andere , minder vette voedingsmiddelen , kiezen fen
we kunnen onze gerechten anders bereiden.
ANDERE BEREIDINGSWIJZEN
Römertopf of Romeinse pot;
bij het bereiden van voedsel hebt U weinig of geen boter
of margarine nodig • Vlees , vis en groenten stoven namelijk
in hun eigen vocht gaar en dat heeft als extra voordeel ,
dat de smaak beter behouden blijft.
Tefalpan;
deze pan is voorzien van een speciale laag aan de binnenkant ,
waardoor er voor het bakken van vlees , eieren enz. weinig
of geen vet gebruikt hoeft te worden.
Grilleren;
is het gear laten worden op het rooster of aan het spit in
de grill of de oven.
Het grilleren kan zonder margarine of boter , maar de grillspijzen en het grillrooster moeten met olie bestreken worden.
Bakken;
in de oven kan calorieën besparen. Vet vlees en gevogelte
moet U daarvoor op het rooster leggen , dat op de braadslee
ligt . In de braadslee doet U een hoeveelheid water , afhankelijk
van de grootte van het stuk vlees.
Mager vlees wordt met boter of margarine bestreken en meteen
in de braadslee gelegd.
Ook Aluminiumfolie kan uitkomst bieden;
pak bijv. een lapje vlees in met geurige kruiden in aluminium
folie of in speciaal voor de oven gemaakt bakfolie en leg
het pakje of de pakjes in de hete oven.

-3-
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Niet allen veranderingen in de bereidingswijzen , maar ook
veranderingen in "aankleed-wijzen" van gerechten kan calorieënbesparend werken.
-kleedt de sla en rauwkost niet aan met slasaus , olie en
mayonaise , maar met een sausje gemaakt met magere yoghurt
of magere kwark , azijn , citroensap , uitjes , augurk ,
verse kruiden , peper , zout enz.
- geef bij boerenkool eens een tartaartje in plaats van
rookworst.
-maak erwtensoep eens met klapstuk in plaats van een varkenspoot,
-laat bouillon en jus afkoelen voor U het gebruikt en schep
het gestolde vet er af.
-gerechten kunt U aankleden met kant en klare sauzen.
De Calvé-sauzen zijn vetarm

(barbecue-,chili-,poesta-,schaschlik-

sauzen ) en bevatten dus minder calorieën dan de sauzen ,
die op basis van mayonaise gemaakt worden.
In deze les willen we ook enige "dieetprodukten" behandelen.
MARGARINE1S EN DERGELIJKE .
-margarine kunnen we gebruiken om te braden , te bakken of te
smeren? het bevat 83$ vet.
-halvarine kunnen we alleen gebruiken om te smeren ; het bevat
de helft van het vet van gewone margarine dus ruim 4o$ vet.
(dun smeren)
-dieetmargarine is ook voor bakken , braden en smeren te
gebruiken ; het is even vet als gewone margarine (dus 83$ vet)
maar bevat veel linolzuur , wat een belangrijke stof voor
ons lichaam is .
-dieethalvarine is alleen te gebruiken om te smeren , het
bevat ruim hofi vet , dus de helft van wat in dieetmargarine
zit , en een deel van dat vet is weer linolzuur.

-4-
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SUIKER EN ZOETSTOFFEN
-suiker levert ons alleen brandstoffen , calorieën dus , en
geen enkele beschermende- of bouwstof.
-zoetstof is verkrijgbaar als vloeistof of in de vorm van
tabletjes . Ze leveren in het algemeen geen calorieën en
kunnen , liefst tijdelijk , gebruikt worden als vervanging
van suiker . Als U besloten hebt suiker uit Uw menu te schrappen
zult U moeten wennen om zonder zoet te leven • Om nu ge
leidelijk over te gaan naar minder zoet eten

kan men tijdelijk

zoetstof gebruiken.
Sommige zoetstoffen laten een bittere smaak na.
-dranken , jam en vruchten worden wel eens gezoet met sorbitol;
dit staat dan op de verpakking . Sorbitol levert echter evenveel
calorieën als suiker en kan bij overmatig gebruik diarrhee ver
oorzaken.
KQFFIE-¥ITMAKERS.
kcal.
379
206

Slagroom bevat minstens k0% vet
Koffieroom bevat minstens 20$ vet
Koffiemelk bevat

+ 8$ vet

Becel koffiemelk bevat

8$ vet

Elcemel koffiemelk bevat

h$> vet

Halfvolle koffiemelk bevat 4$ vet
Gewone volle melk

+ 3$ vet

Halfvolle melk

wiaarvan
molzuur

per kopje
?
10cc 21kcal,

136

10cc l4kcal,

131

10cc 13kcal,
10cc 11kcal,

117

10cc 12kcal,

60

35cc 21kcal,

50

35cc I8kcal,

Compléta

3^$ vet

558

3gr. 17kcal,

Alsamel

3k$> vet

538

3gr. 16kcal,

Licht en Romig (D.Egb.)

36$ vet

556

3gr. 17kcal

1#-. vet

387

3gr. 12kcal

Echt en Mager

(Fr.V.)

Tevens vindt U hierbij een lyst met calorische waardes van
drankjes en hapjes, die U kunnen helpen bij het nemen van
stap 28 en 29 !

Auteursrechten voorbehouden.
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calorische waarde van
diverse dranken
Koffie en thee zonder suiker of melk
leveren geen calorieën, evenmin als
ontvette bouillon en mineraalwater.
Frisdranken en alcoholhoudende
dranken bevatten in een kleine hoe
veelheid soms veel calorieën.
Voor de alcoholhoudende dranken
zijn de hoeveelheden berekend, die
gelden in het horecabedrijf: voor
dl berekend
1 glas frisdrank is
cal.
1 glas sherry 5O cc
55
1 glas citroenjenever 3 S t c
60
1 glas bessenjenever 35 <<•65
1 glas jonge of oude jenever 35» 70
1 glas vieux
35cc
70
1 glas vermouth
50«;
75
1 glas port
5 o ec
75
1 glas rode, rosé of witte wijn 10(^80
1 glas cognac
35 <<.
80
1 glas oudbruin bier
'iSocc
75
1 glas likeur
2>ï <-c
85
1 glas zoete witte wijn t o o et
95
1 glas pils
250c_
110
1 glas zoete Spaanse wijn I00« 165
1 glas coiadrank
150«.
75

1 glas frisdrank of vruchtencal.
limonade
- 'I50" 75
1 glas tonic
150« go
1 glas tomatesap
I5"0« 30
1 glas jus d'orange
I 50«. 90
1 glas appelsap
)5öc c go
1
1
1
1
1
1

glas
glas
glas
glas
glas
glas

druivesap
150« 110
zwarte bessendrank I50« 90
groentesap uit biik
lÓOc 30
suikervrije tonic
l50v-< 25
suikervrije cassis
150^ 30
suikervrije frisdrank
i50<- 25

Hoewel calorieönarme en suikervrije
frisdranken minder calorieën
leveren dan gewone frisdrank, mag
u er toch niet teveel van gebruiken.
- Deze dranken zijn n.!. gezoet met
sorbitol, een stof die zoet smaakt
en evenveel calorieën levert als
gewone suiker.
- Omdat minder sorbitol nodig is
dan gewone suiker om frisdrank
te zoeten, zijn met deze stof
gezoete frisdranken minder
calorieënrijk.
- Per dag mag niet meer dan 40 g
sorbitol worden gebruikt, omdat u
van meer last kunt krijgen,
namelijk flinke diarree.

calorische waarde
Wie de calorische waarde van de verschillende lekkernijen, die we dagelijks
krijgen aangeboden, een beetje kent, maakt gemakkelijker een goede keus.
Bekijk daarom het volgende lijstje goed. Zo gauw u meer dan 50 calorieën over
de schreef gaat. kunt u dat ook op de weegschaal zien!

de calorische waarde van:
1 dropje
1 pepermuntje
1 biscuitje
1 chocolaatje
i borstplaatje
1 volkorenbisc uit
1 benbon
1 koekje
1 plak ontbijtkoek

3 olijven
1 bitterbal
25 g zoute stokjes
1 Hollandse nieuwe
25 g dips. dots. e.d.
25 g kaaswafeltjes
1 klein zakje chips (27 g)
1 croquet
1 lekkerbekje
1 worstebroodje

3
8
20
35
35
45
60
60
60

20
50
95
100
125
140
145
150
160
175

1
1
1
1
1
1
1

plakje cake
stuk vlaai
stroopwafel
slagroorngebakje
vruchtegebakje
kano of gevulde koek
moccagebakje
1 appelgebakje zonder
slagroom
1 amandelbroodje

120
125
140
160
200
210
230

1 rolmops of zure haring
1 loempia
1 broodje paling
1 saucijzebroodje
1 zakje frites zonder saus
1 gerookte bokking
3 rookworst
1 pasteitje met ragoût

200
200
225
260
280
330
330
600

250
400
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Zebraatjes

PROGRAMMA

B O R R E L H A P J E S

(••• 25 kcal);

Neem tuée sneden danker roggebrood ; leg er een dikke plak pittige kaas van
ongeveer 40 gram tussen en druk alles goed op elkaar; snijd er 12 stukjes van
en versier die met een stukje paprika of tomaat.

Smeerroqqetjes ( + 15 kcal);
Besmeer één snede donker roggebrood met magere smeerkaas of met magere
smeerkaas + ham; snijd dit in achten en beleg ieder vierkantje met een stukje
tomaat) paprika of mortel.

Toastjes met kruidenkaas ( + 30 kcal);
Vermeng een klein pakje'Boursin aux fines herbes' met 1/3 van een bakje
magere kwark (=80 gram) en een beetje melk tot een romige massa; eventueel
nog wat kruiden toevoegen. Besmeer hiermee 30 toastjes (klein formaat) en
versier deze met een klein stukje augurk, tomaat of rode paprika.

Toastje met pittig

smeerseltje ( + 20 kcal);

Vermeng een eetlepel koffiemelk met de inhoud van een klein blikje leverpastei
en met een theelepel ansjovispasta; roer er nog wat fijngesnipperde ui door
heen en besmeer 20 kleine toastjes met dit mengsel. Strooi er wat fijngehakte
peterselie over of versier met een stukje rodt paprika.

Gembflrhap.les ( + 20 kcal);
Besmeer een toastje met magere smeerkaas en leg er een klein stukje gember
op; versier het geheel eventueel nog met wat

gedroogde peterselie.

Kompl's ( + 25 kcal);
bJas en schil een komkommer en snijd deze in vingerdikke plakken; besmeer
iedere komkommerschijf met (4 gram) pindakaas.

Flosselprikkertjes ( + 5 kcal)
Neem mosselen in het zuur en laat deze goed uitlekken; steek aan een prikkertje
een zuur uitje, een mossel, een stukje wortel en een stukje augurk in
wisselende .volgorde.

1
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Aspergerolletjes ( + 20 kcal)
Neem een blik fijne asperges en laat deze goed uitlekken; rol drie asperges
in een dun plakje rookvlees

Een Tuc.le bevat

sn zet het rolletje wast met een prikkertje.

+ 20 kcal.

Mestlandse haring ( + 25 kcal);
Snijd een komkommer in plakken van ongeveer 1/2 cm dikte; snijd twee zurs
haringen in vierkantjes van twee cm; leg de haring op de komkommer en versier
dit met een stukje rode paprika; prik het geheel vast aan een prikkertje.

TIPS voor CALORIE-ARME BORRELHAPJES;
-een garnaal, een stukje augurk en een uitje aan een prikkertje
-een stukje koude kip met een stukje gember of
met een stukje sinaasappel of
met een augurkje en een uitje

aan een prikkertje,

-een augurkje in een dun plakje rookulees of ossetong of rosbief gerold
-drie asperges gerold in een plakje rosbief of gerookte tong
-toastje met tartaar en toefje peterselie
-toastje met blaatÇe sla en stukje tomaat en/of stukje hardgekookt ei
-toastje besmeerd met magere kwark en belegd met schijfje komkommer of
met plakje tomaat of
met stukje 20+ kaas
-toastje met garnalen, versierd met peterselie
-toastje met zure haring, versierd met rode paprika
-schaaltjes met schijfjes of stukken komkommer
met worteltjes of schijven wortel
met augurkjes
met zure uitjes
met radijsjes
met bloemkoolroosjes
met reepjes paprika
met bleekselderij

of

geraspte ramenas
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TIPS voor DIPSAUSJES:
-gebruik magere kwark en magere yoghurt, eventueel verdund met wat melk
als basis;
-maak het op smaak met een gehakt uitje, kerrie, ketchup en knoflook}
-of maak het op smaak met peterselie, knoflook, peper, zout en citroensap;
-meng daardoor eventueel fijngehakte gember of
kleine stukjes ananas of
stukjes mandarijntjes
-een ander effect geeft de basis vermengd met kummel, stukjes magere ham en
fijngehakte bieslook;
-een snelle dip krijgt U met een zakje Ouyvis Mix door het basismengsel«

CALORIE-ARME DRANKEN;
£o£ktail_Valienci<a: meng i flesje tomatensap met een uitgeperste sinaasappel;
breng op smaak met worcestershire-saus en bieslook.

^o£rdz£e-c£cktail: meng 1 flesje tomatensap met peterselie, pikante saus en
scheutje witte wijn; versier met enkele garnalen.

R:ab_bit-cocktai_l: maak sap van wortel, tomaat of groente

op smaak met bieslook

of peterselie en met citroensap.

JRussian^sw£et, £0£ktail.i neem ^ glas rode bessensap en vul aan met «puitwater;
eventueel gezoet met zoetstof.

£o£ktai:l_Midlandj!_ meng een flesje tomatensap met een theelepel woreestershiresaus, met peper en met 2 theelepels fijngehakte augurk.

Betuute-Etow.1: meng 1 deel appelsap met 1 deel tomatensap en met 1 deel vers
geperst sinaasappelsap; kruid met wat nootmuskaat.

^l^ida^Bowlj^ 1 uitgeperste sinaasappel en 1 uitgeperste grapefruit en enkele
stukjes ananas door elkaar mengen>(i.p.v. ananas sinaasappel).

Gr^efruit-g^er-c^ktailj. meng 4 flesjes gingerale met

liter grapefruitsap

en 2 eetlepels citroensap; serveer dit goed gekoeld en versier de
glazen met een schijfje citroen.
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VOEDINGSLES 5
VERMAGERINGSPRODUKTEN , JA OF MEE ?

In de winkel is er tegenwoordig een groot n.~rortiment aan
vermageringsprodukten . Bijvoorbeeld Slankosan , Kousa Natuurlijk

Slank

>iks koekjes en Balance Wafels . Deze Produkten

zouden in plaats van een maaltijd genomen moeten worden. Als
men ze gebruikt , treedt er in veel gevallen een gewichts
verlies op . Deze produkten bevatten namelijk, minder calorieën
dan een " normale " maaltijd.
Toch zeggen we heel beslist " liever géén vermageringsprodukten "
Waarom niet ?
Als U stop met het gebruik van deze maaltijd vervangende
produkten dan zijn Uw eetgewoonten niet veranderd. En dat bJLijkt
nu vaak het knelpunt te zijn !
EN DAN ZIJN ER NOG DE " VERVANGENDE-« MAGERE-PRODUKTEN "«

Dit zijn die produkten die men in plaats van het oorspronkelijke
voedingsmiddel in het dagelijkse menu kan inpassen . Bijvoor
beeld Knäcfcebrood in plaats van brood , of halvarine in
plaats van margarine of halvabo ter in plaats van boter , of
halfvolle koffiemelk in plaats van koffiemelk.
Deze voedingsmiddelen kunnen een ondersteuning;

om minder

calorieën te gebruiken dan vroeger .
Het belangrijkste is echter , dat Uw totalé' voedselpakket
er aantrekkelijk ( vooral ook uit voedingsoogpunt ) uitziet.
( zie Voedings.l essen 1 ,2, 3 en k , en het boekje "Gezonde
Voeding" ),
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DIETEN KOMEN EN GAAN

Het ene jaar is éen

»'sherry-kuü±"M -rte oplossing; het volgende

seizoen een "punten-di eet" , een "Atkin?-di eet' of een "appel of bananen-diee!"!
Wat moeten we ermee? Zijn het inderdaad diëten, die ons
eindelijk op hel goede gewicht brengen? Als dat waar was,
zouden ze waarschijnlijk niet zo snel weer "uit de mode" zijn.
Er zijn namelijk nogal wat bezwaren aan verbonden:
--In vele gevallen is de voeding erg éénzijdig; niet al Je
stoffen, die het lichaam nodig heeft, krijgt men op die
manier binnen. Lee:-1 U de vorige Voedingslessen er maar

eens op na.
--Zo • n heel bijzondere manier van eten lijkt in het begin erg
aantrekkelijk, maar op den duur verveelt het en is het
niet vol ie houden.
--Ook hier geldt weer; als TJ stopt met die 'bijzondere manier
van eten', vervalt U waarschijnlijk weer in Uw oude

(verkeerde) eetpa troon.
Dus deze diëten bieden U echt geen oplossing; ^ het mogelijke
succes is meestal maar van korte duur!
WAT DOEN WE AAN EEN MOEILIJKE STOELGANG?

Sommige mennen hebben last van een moeilijke stoelgang, waardoor
het afvallen minder snel lijkt te gaan. Wat kunt IJ er tegen
doen? Er zijn een aantal middeltjes, die heipon, bijvoorbeeld:
- Arink op de nuchtere maag» dus vóór hel; ontbijt, een glas
lauw water; de ontlasting wordt hierdoor zachter;
- drink verder gedurende de dag ook voldoende; neem eens een
extra kopje thee, kopje bouillon, glas water of glas
karnemelk ;
- eet op regelmatige tyden; sla vooral het ontbijt niet over;
- neem (op de nuchtere maag) 1 à 2 geweekte, gedroogde pruimen;
er zit een laxerende stof in;
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- doe 's ochtends buikspier-oefeningen, ga wandelen en
fietsen; de darmen worden hierdoor in beweging gebracht;
- eet bij de broodmaaltijden bruinbrood, roggebrood en vol
korenbrood in plaats van witbrood en beschuit, want hier
zit ruwe celstof in (zie Voedingsles ^);
- eet rauwe groentes bij de warme maaltijd en fruit toe en
tussendoor (ook in verband met de ruwe celstof);
- gebruik zemelen, bijvoorbeeld door de yoghurt; deze
geven volume aan de ontlasting en prikkelen de darmen.
Het is beter geen laxeermiddelen te nemen,want dit wordt een
ge\\renning en de darmen worden steeds luier; bovendien wordt
de oorzaak er niet door veranderd!
LIJST met DOEKEN en FOLDEKS
"Gezonde Voeding, Gezonde Mensen" van Prof. Dr. C.den Hartog
Prisma-pocket nr. 985«
Uitgaves van het VooHichtingsbureau voor de Voeding; te
bestellen per briefkaart bij dit Bureau, Postbus 1772, Den Haag.
"Van overgewicht tot goed gewicht",nr. 13^»
"Wie veel weegt, veel waagt",nr. 136;
"Pecepten voor een Calori o-beperkü dieet", brochure nr. 302;
"Goed snoep voor feestjes en pa r tijt jes" ,nr. 1^8.
Uitgaves van het Nederlands Zuivelbureau, Postbus 30,
Rijswijk 2109.
"Slank met. Zuivel";

"Tegenwicht Voor

Overwicht".

Op de Voedingsles zullen een lijst met feestmenu's en een
lijst met calorie-beperkte feestrecepten uitgegeven worden.

bijlage 49
VOORBEELDEN VAN £ALO£I£-BEPERKTE_FEESTMENUJ_S<ti
1.

grapefruit zonder sherry, versierd met

frans vruchtje

kopje bouillon met 1 eetlepel oude geraspte kaas (IQ gram)
gegrilleerde biefstuk
salade van witlof, wortel, appel en paar slabladen
patates frites (1 eetlepel = 50 gram)

met yoghurt-dressing

capucino (= koffie met opgeklopte melk, bestrooid met cacaopoeder)
2. 1 kop magere bouillon met soepgroente
gerookte rundertong (kant en klaar gekocht - koud)
aardappelpuree uit de oven ( 1 lepel)
jachtsaus uit een pakje, waarin per persoon 50 gram gare champignond (2 eetl.)
spercieboontjes en sla
1 melba-toastje met een plakje 20 + Leidse kaas.
koffie
3. garnalen-cocktail
1 kop magere bouillon met kervel
100 gram kalkoen, gebraden in de Römertopf of in de oven
aardappelpuree (2 eetlepels) ; magere jus
spruitjes
_____
1 gepofte appel met kaneel
mokka
4. 1 kopje heldere ossestaartsoep
Kippelevertjes Mandarino
gekookte rijst (2 volle eetlepels)
bloemkool en kropsla
1 schijf ananas uit blik met een lepeltje kirsch
café filtre
5. Pereham, geserveerd op een klein bordje
kopje heldere

groentesoep

1 portie vis in folie
gekookte aardappelen of aardappelpuree (2 eetlepels)
worteltjes en sla
koffie met een stukje kwarktaart
6. ^ grapefruit met een lepeltje droge sherry
1 kopje heldere tomatensoep
1 portie kip in een pakje
spinazie en komkommersla
macaroni (3 eetlepels)
lichtgebonden saus van de marinade
mokka
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FEESTELI3KE.

CftLQRIE-BEPERKTE

RECEPTEN:

Koude u_O£r£0_re£hjten_:
Pereham: voor 2 personen is nodig: 2 halve peren uit blik, 2 eetlepels magere
kwark of cottage cheese, ^ plak rauwe ham, enkele slabladen.
Schep per persoon 1 eetlepel kwark of cottage cheese in de holte van
de uitgelekte peer. Garneer het gerecht met de ham, die U in dunne
reepjes hebt gesneden. Serveer het hapje op gewassen en uitgelekte
slabladen.
Garnalen-cocktail: per persoon is nodig: 50 gram gepelde garnalen, een halve
schijf ananas, paar gewassen slabladen, peterselie en voor
de saus 1 eetlepel zure room of yoghurt, 1 theelepel
tomatenpuree, scheutje cognac, zout en peper.
Roer de room, tomatenpuree en cognac door elkaar; kruid
met zout en peper. Leg de ^ schijf ananas en de garnalen
op een slablad en schep de saus erover; garneer met een
toefje peterselie.
Gevulde tomaat: voor één persoon is nodig: 1 middelgrote tomaat, een halve
plak ham zonder vet, magere kwark , een scheutje sherry,
peterselie, zout, peper en tomatenketchup.
Snijd de ham in kleine stukjes; roer de kwark los met de sherry
an roer de ham erdoor; maak het op smaak met peper, zout Bn
ketchup. Hol de tomaat uit} bestrooi hem licht met zout en
peper. Vul hem met het kwark-ham-mengsel en garneer met
peterselie.

Jdarme v^o_or_g_e_r0£h_tejn:
Vogelnestjessoep: breng voor twee personen een halve liter ontvette bouillon
aan de kook. Klop één ei los (eventueel met kruiden) en schenk
dit door een zeef in de kokende bouillon.Roer voorzichtig in
de soep. Maak de soep af met fijngesneden peterselie en

g»®f per

persoon een stukje citroen erbij.
Toastje Champignon: voor 2 personen is nodig: 150 gram champignons, 1 kleine ui,
^ lepel margarine, 1 theelepel mosterd, een scheutje witte
wijn, zout, peper, knoflookpoeder,peterselie en 2 toastjes.
Smoor de schoongemaakte champignons en fijngesnipperde ui
in de margarine ;voeg mosterd, klein snufje knoflookpoeder,
wat peper en zout toe en giet er tot slot de wijn bij. Serveer
dit op een toastje of een geroosterd sneetje witbrood,
gegarneerd met wat peterselie.
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Hoofdgerechten^
Hongaarse zuurkool met goulash: voor dit gerecht hebt U voor Uzelf nodig:
100 gram mager varkensvlees, zout, peper, paprikapoeder,

lepel margarine,

208 gram zuurkool, een kleine paprika, \ appel, \ ui, 2 kleine aardappelen,
buillon en desgewenst een lepel zure room of yoghurt.
Braad het in blokjes gesneden varkensvlees aan in de margarine en kruid het met
zout, peper

en paprikapoeder.

Voeg er dan de zuurkool, gesneden paprika, ui

en appel aan toe en laat dit alles gaarstoven in wat bouillon. Geef er gekookte
aardappelen apart bij of stoof de rauwe aardappelen (in blokjes) gelijk met
de zuurkool mee. Roer er vlak voor het opdienen de zure room of yoghurt door.
Kip in een pak.ie: per persoon is nodig: 150 gram kipfilet, 1 eetlepel ketjap
manis, 1 eetlepel sherry, 1 theelepel gemberpoeder, 1 teentje knoflook, 1 thee
lepel suiker, aluminiumfolie.
Maak een marinade van ketjap, sherry, gemberpoeder, fijngemaakte knoflook en
suiker. Snijd de portie vlees in 6 stukken en laat het minstens twee uur in de
marinade staan, onder nu en dan omscheppen. Pak de portie vlees in tes stukjes
aluminiumfolie en vouw ze

goed dicht.Verhit frituurolie tot 180 °C en bak de

pakketjes hierin 3 minuten. Serveer de kip in de pakjes.
ffls in folie: Per persoon is nodig: 150 gram kabeljauw- of schelvisfilet,
f tomaat, ^ citroen, zout, thijm, lavas en aluminiumfolie.
Leg de portie visfilet op een stuk folie; bestrooi het met zout en bedek de
vis met plakken tomaat en citroen, bestrooid met lavas en thijm. Vouw het folie
goed dicht en leg het vispakketje op een rooster in het midden van een warme
oven (175 °C) of in een pannetje met kokend water. Na + 20 minuten is de vis gaar
en k«n het pakketje opgediend worden.
KippBlBvert.jes iïlandarino: voor één persoon is nodig: 150 gram kippelevertjes,
£ lepel margarine, enkele partjes mandarijn, een uitje,1 bolletje gember of een
thÄepel fijngesnipperde gember, kerriepoeder, zout, peper, 1 lepel zure room.
Smoor de gekruide levertjes in de margarine; voeg er een fijngesnipperd uitje
aan toe en smoor dit mee. Doe bij dit mengsel de kerriepoeder, gember en
mandarijn en roer er voor het opdienen een lepel zure room door.
Tjap tjay: hiervoor kan men per persoon gebruiken: 150 gram kipfilet of
100 gram mager varkensvlees,100 gram spitskool, 5 worteltjes, 100 gram gare
champignona, 50 gram taugl, 1 kleine ui,

lepel olie, zout, peper e.d.

Snijd het vleas in dunne reepjes; strooi er zout en peper over; bak het vlees
in de hete olie en bak de fijngesneden, schoongemaakte groente even mee.
Voeg 1 eetlepel ketjap manis en 1 eetlepel sherry toe; maak het op smaak met
gemberpoeder, vetsin, peper, zout en dien het gerecht dan direct op.
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J\[ac|_e_r G£h_te_n:
Coupe de Fruits: per persoon een appel

100 gram kersen (of ander vers fruit},

^ banaan, citroensap, 2 eiwit.
Snijd de appel zonder schil in blokjes; snijd de banaan in schijfjes en druppel
over beiden citroensap; Ontpit de kerssn en schep al het fruit door elkaar.
Klop het eiwit met ists zout en basterdsuiker heel stijf en garneer hiermee
de vruchtensalade.
Kuarktostje: Roer 100 gram magere kwark los met 2 eetlepels magere melk. Meng
hierdoor 50 gram mandarijnen uit blik of 50 gram vers fruit. Garneer met een
(groen) Frans vruchtje.Als de maaltijd vóér dit toetje al omvangrijk geweest is
kan men dit toetje in 2 porties verdelen.
Dessert Méditerranée: voor 2 porties hebt U nodig: 1 sinaasappel, 1 eetlepel
kirsch, 1 potje zure room, 1 dadel, 1 theelepel kokos.
Schil de sinaasappel goed en snijd hem in dunne schijven. Houd 2 schijven achter
en verdeel de rest over 2 coupes. Besprenkel de schijven met kirsch en schep
de zure room hierop. Versier iedere coupe met een schijf sinaasappel, een
halve ontpitte dadel en een beetje kokos.
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GebKwarktaart: hiervoor heeft men nodig: 500 gram magere kwark, 1 klein blikje
mandarijntjes,6 blaadjes gelatine, 1 ei, 125 gram suiker, 2 zakjes klop-klop,
melk en een springvorm, waarin een kant en klare taartbodem of plakken cake
of een laag biscuitjes.
Vermeng de kwark met de uitgelekte mandarijntjes (bewaar er een paar voor de
garnering), de suiker en het ei. liieek de gelatine in koud water; verhit het
mandarijntjessap op een zacht pitje en los de geweekte gelatine er in op.
De klop-klop volgens voorschrift kloppen met melk. Pleng het gelatinemengsel
door het kwarkmengsel en roer er daarna voorzichtig de klop-klop doorheen.
Bekleed de vorm met rie taartbodem of de cake of de biscuit en stort het
kwarkmengsel hier op uit. Laat de taart opstijven in de koelkast.
Als men het kwarkmengsel zonder cake in kleine taartvormpjes of pudding
schaaltjes giet,levert het een heleboel lekkere toetjes op.
Rabarbertaart: ingrediënten: 150 gram bloem, 60 gram boter of margarine, zout,
^ eetlepel azijn, 3/4 dl water en voor de vulling: 500 gram rabarber, 150 gram
basterdsuiker, 1 ei, £ dl melk.
Snijd met 2 messen de koude margarine door de gezeefde bloem. Doe er wat zout,
de azijn en het water door en maak van dit alles een samenhangend geheel. Zet
dit koel weg. Raak de rabarber schoon; snijd de stengels in stukjes van + 2 cm
en bestrooi ze met 50 gram basterdsuiker. Rol het deeg uit en bekleed hiermee
een springvorm met een middellijn van 20 cm. Verdeel de rabarber over het deeg
en strooi de rest van de suiker erover. Bewaar het achtergebleven rabarbersap.
Bak de taart in een oven van 200 °C. Vermeng het achtergebleven sap met de
melk en het losgeklopte ei en schenk dit mengsel over de taart. Bak de taart
nog 10 minuten en laat hem dan afkoeleni

Kwarktaart: benodigdheden zijn: 10 blaadjes gelatine,2 dl melk, 500 gram magere
kwark, 1 blikje mandarijntjes, sap van 1 citroen, 2 bananen, 1 grote appel,
2 eetlepels basterdsuiker, 1 pak petit beurre of gelijke biscuit.
Neem een vorm van 15 x 15 cm en 3 cm hoog of maak die van aluminiumfolie op een
blad of plank. Uieek de gelatine in koud water; verhit de melk en los de, gelatine
hierin op. Laat dit mengsel afkoelen. Roer de kwark los met mandarijntjes,
citroensap en het afgekoelde melkmengsel; meng er de kleingesneden appel en
banaan

en de suiker doorheen en laat dit mengsel verder afkoelen

het stijf begint te worden.

totdat

Leg 12 biscuitjes op het folie en schep het kwark

mengsel erop; dek dit af met nog 12 biscuitjes en laat de taart stijf worden.
Verdeel de taart in 12 stukken,»
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geb.datum:
Mevr.

Lengte:

adres:

Streefgewicht ;

woonplaats:

Huisarts:

telefoonnr.
Week

datum

Gewicht

Rubtst ofwisseling
kcal

"T"

f

. kJ

Percentage

-J^cüia^jasjtfaier

Vetpercents

bijlage 51
NABESCHOUWING
Uitleggen,waarom deze nabespreking:
- nodig voor de nabeschouwing van het programma vanaf aug.
en voor evt. veranderingen;
- anderen, die met het vermageringsprogramma verder willen werken,
kunnen hierdoor een indruk krijgen van het programma;
- we maken aantekeningen of schrijven zoveel mogelijk op om het
later uit te kunnen werken.

1.WAT vond U zo in het totaal van het programma?
-hoeveel tijd kostte het U?
-hield het u iedere dag evenveel bezig?
-kostte het toepassen van de stappen U moeite?
veel / weinig / een beetje
-is er verandering gekomen gedurende het programma in de mate
van inspanning, die het U kostte?
2.WAT vond U van de stappen (vragen aan de hand van de lijst met
stappen):
-welke past

U toe?

-welke hebt U toegepAst?

en lukten niet?
bent U mee opgehouden om andere redenftn

welke hebt U nooit toegepast?
-stap 31i hebt U deze stap in Uw situatie kunnen toepassen?
-advies: was dit advies

op Uw situatie van toepassing?

-wat vond U van de voedingsformulieren? (bespreken aan de hand van
het formulier wat men in moest vullen)
genoeg

handig/onhandlg

ruimte om te schrijven ? ja / nee

-wat vond U van de overige formulieren?
-gewichtsgrafiek

gemakkelijk / niet gemakkelijk
plezierig
zinvol

/ niet plezierig
/ niet zinvol

-dagschema om na te gaan in hoeverre ik mij mijn nieuwe
eetgedrag al eigen heb gemaakt (stap 14)
gemakkelijk / niet gemakkelijk
zinvol / niet zinvol
-overzicht van de uitgaven aan

VOeding (stap

20)

gemakkelijk / niet gemakkelijk
zinvol

/ niet zinvol

1

-Eetplan (stap 25)

0
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gemakkelijk / niet gemakkelijk
zinvol / niet zinvol

WAT vond U van de Voedingslessen?
- vond U de Voedingslessen nuttig?

ja / nee

- hoe vond U de presentatie van de lessen?
- hoe vond U de indeling van de les
- was de tekst van de Voedingslessen, die U mee naar huis ke
kreeg duidelijk?

niet / niet altijd / altjjd

- wat vond U ervan om met een groep les te krijgen ?
plezierig / onplezierig
nuttig

/ niet nuttig

- hoe vond U het voedsel, de porties wegen en de kcal
berekenen?

leuk / niet leuk
leerzaam / niet leerzaaam

- wat vond U van de calorie-arme hapjes, die we U lieten zien?
- gebruikt U de calorie-tabel?
- wst vond U van.de recepten en folders?, ,
•ii
- zijn er nog andere onderwerpen, aie U behandeld had willen
hebben?
HOE vond U de Bewegingsleerlesssen?
- vond U de lessen in het programma passen?

ja /nee

- hoe vond U het om met een groep deze lessen te volgen?
plezierig / niet plezieri
- vindt U dit soort activiteit plezierig?
- bent U van plan ermee door te gaan ?

ja / nee
ja / nee

WAT vond U van de naailes?
HOE hebt U de metingen ervaren?
- de Ruststofwisseling
- het onderwaterwegen
- de lichaamsmaten-bepaling
- de D20-bepaling
- het wekelijkse wegen
HOE vond U het nuchter komen op de afdeling?
geen probleem / ging wel / vervelend
HOE vond U het ontbijt op de afdeling?

0
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7. WAT vond U van de A.B.V.-test?
Hoe vond U de bespreking ervan?

bevredigend / onbevredigend

8. WELKE andere onderdelen had U bij het vermageringsprogramma
willen hebben?
9. WAT vindt U van Uw gewichtsafname?
10. WAT voncL

goed / matig / slecht

tijdsduur van dit programma vanaf augustus?
lang / acceptabel / te kort

11. ALS een vriendin/vriend/familielid van U wil afvallen , zou U
dit programma dan aanraden?

ja / nee

waarom wel / waarom niet?
12. HOB zou U het gevonden hebben, als we iedere week de stappen
opgestuurd hadden en U niet op de afdeling Voeding had hoeven te
komen?

Auteursrechten voorbehouden.

-3 -
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<ille_s tapp en_va_n_Jaet_Vermageringspr^ograrrima

INLEIDING
STAP

1

IK ONTDEK MIJN EETGEWOONTEN

STAP

2

MIJN GEWICHT

STAP

VASTE ETENSTIJDEN

STAP

3
k

ZOEK EEN VASTE PLAATS VOOR UW MAALTIJDEN

STAP

5

WANNEER HEB IK»ECHTE HONGER' ?

ADVIES

ZOEK EEN AFVALPARTNER

STAP

6

GEEN ANDERE BEZIGHEDEN TIJDENS HET ETEN

STAP

BERG HET ETEN OP EEN VASTE PLAATS OP

STAP

7
8

GEBRUIK BESTEK EN SERVIES

STAP

9

RUIM DIRECT NA HET ETEN DE TAFEL AF

STAP 10

PAUZEER VOOR DE MAALTIJD

STAP 11

PAUZEER TIJDENS HET ETEN

STAP 12

GENIET VAN UW MAALTIJD

STAP 13

HERHALINGSLES

STAP 1 b

WAT HEBBEN WE TOT NU TOE BEREIKT?

STAP 15

IK ZIE HET NIET MEER ZITTEN

STAP .16

WEES TROTS OP UZELF

STAP 17

STOP, WEG MET DIE EETGEDACHTEN

STAP 18

ZOEK ANDERE BEZIGHEDEN VOOR ETEN

STAP 19

MAAK EEN BOODSCHAPPENLIJST

STAP 20

NEEM AFGEPAST GELD MEE

STAP 21

GA MET EEN VOLLE MAAG OP STAP

STAP 22

KOOP GEEN KANT-EN-KLAAR VOEDSEL

STAP 23

PROEF NIET TIJDENS HET KOKEN

STAP 2k

MAAK UW PORTIES AANTREKKELIJK

STAP 25

MAAK EEN EETPLAN

STAP 26

HERHALINGSLES

STAP 27

SCHRIJF NADELEN VAN TE DIK ZIJN OP

STAP 28

OP VISITE GAAN

STAP 29

UIT ETEN GAAN

STAP 30

GASTEN ONTVANGEN

STAP 31

SCHAKEL HUISGENOTEN EN VRIENDEN IN

STAP 32

AKTIVITEITEN

STAP 33

HERHALINGSLES
INFORMATIE OVER AFVALLEN

STAP 34

EN HOE NU VERDER?
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De resultaten van de A.B.V. test
persoon

N.

N.S.

E.

01

02
03
05
07
08
10
11

12
13
14
15
16
17

T.
X

+
X

X

X

X

X

X

+

X
++

X

X

X

X

+

+

++

+
++
++

X
+

+

+

+

X

X

N.=neuroticisme
N.S. =rieuro ticisme
somatisch
E.=extroversie
T.=zelf defensief vs.
zelf kritisch

X

X

X

X
X

x ^gemiddeld
+ =hoger dan gemiddeld
++=zeer hoog
- =lager dan gemiddeld
--=zeer laag
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De gemiddelde fruitconsumptie per dag
augustus
per totaal tijdens de
maaltijd
soon

november
buiten de
maaltijd

totaal

tqdens de
maaltjjd

buiten de
maaltijd

2,5

1,0

1,5

0,5

1,3
1,0

0,5

0

0,5

6,3

3,5

2,8

1,5

0,5

1,0

07
08

3,5
1,2

1,5

2,0

2,5

1,0

0,3

0,8

3,5
2,0

1,0

1,0

09

1,1

0,6

0,6

1,0

1,0

0

12

0,2

0

0,2

0,5

0

0,5

13

0,1

1,8

2,7

0,3

14

1,9
0,4

0,2

0,2

2,5

2,5

2,3
0

15

2,3

1,3

1,0

1,5

0,5

1,0

16

5,2

0,5

4,7

0

0

0

17

2,0

1,5

0,5

1,5

1,5

0

;otaal
28, 1
jemidd •

11,2

16,9

19,7

io,8

01

2,5

1,2

02

1,5

05

8,8

Het soort frmit gemiddeld per dag door de groep geconsumeerd

appel
sinaasappel
peer
banaan
pruim
perzik
druif
rode bessen
watermeloen
mandarijn

augustus

november

0,66
0,04

0,80
0,08
0,40
0,08
0
0
0
0
0
0,32

0, 11

0,06

1,23
0, 11

0,07
0,03
0,04
0

bjjlage 5k

Antwoordpercentages
enkele vragen van het voedingsformulier
- Hoe is mjjn stemming als ik ga eten?
84$ opgewekt, vrolijk
9$ andere stemming (neerslachtig,gespannen,boo s,
n gewoon, normaal
verveeld)
- Hoe voel ik me?
21 $ moe
70 $ gewoon
6-^$ fit
2^-$ niet ingevuld
- Waarom eet ik?
39$ ik heb zin/trek/dorst/honger
18$ het is etenstjjd/koffiet^jd/ontbyt enz.
11$ het is gezellig/voor de gezelligheid
8$ het is een gewoonte
5$ er was visite/ik kreeg het aangeboden/verjaardag
3$ ik zag het liggen/het is lekker
1$ iedereen eet/omdat de anderen eten
1$ het is gezond/voeding/omdat de dokter het zegt
3$ diverse antwoorden,zoals: ik wilde proeven/
de kinderen vroegen er om/geen idee/ omdat we
uit zijn/ we hadden iets te vieren/omdat het op
moest/uit verveling/om vannacht geen honger te
hebben/omdat ik h«t nodig vind
11$ niet ingevuld, terwjjl de overige vragen op het
voedingsformulier wel beantwoord waren.
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Resultaten, van het dagschema
(aantal malen, dat een stap wordt toegepast)
_ per^^soon

gemiddeld

01

.03

05

07

08

12

15

16

17

1

9

0

16

1

0

0

15

7

0

o,§

2

9

6

8

7

8

1

1,0

30

i4

26

28

3, 1

19

37

28

30

26

17
18

2

30

9
14

5
20

7

3
4

7
30

2

3,6

5
6

30
42

6

5
12

0

9

1

3,1

7
8

30

21

19

7

0

35
22

17
16

1,5

1

15
26

0

16

5
28

26

2

2,8

30

19

27

15

38

15

2

9
10

30

21

19

17
14

7
11

13

15

17

2

27

21

19

10

17
0

3, 1
2,6

11

26

16

0

2,3

11

9

21

4

8

0

1

20

17

0

1,4

12

31

14

44

5

0

35

25

4

0

2,8

10

7

7

7

6

7

5

7

1

aantal
dagen
ingevuld
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MEETSTAAT RUSTSTOFWISSELING
Naam:

man/vrouw

Geb.datum:

Datum onderzoek:

Gewicht:

kg.

Kamertemp.:

°C.

> T

= 273

°K.

T x 760 =
o
Luchtdruk:

mb.

)P

• • x "f 0
= * * * * * 1'r
o
13»o

,mm Hg.
02-verbruik:

ml./

Vq =..

P

O

x V
T

o

o _
"

P„ x V,
1
1_
T,

minuten

liter/minuut.

.

1

_
1 ~

P x V x T,
o
o
P, x T
1

O

P1 = 760 mm Hg
T = 273 °K.
P
V1

x Vn x 273
7é0 x T

1.02/min.

1 liter 02 « 20 kilo-Joules «=* 4,78 kilo-calorieën
1 etmaal = 1440 minuten.
ENERGIE-VERBRUIK per etmaal:
20 x ^kkO a
28800 =

kJ.
kJ./kg.1.gew.

4,78x ïkkO =

6883,2 =

kcal.
, kcal./kg.
lich.gew.
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