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Inleiding 
 

 
 

Overgewicht 

 

86 procent van de westerse vrouwen vinden zich te dik, maar 90 procent van de Nederlanders 

en Belgen vinden dat ze niet te vet eten. Hoe kan dat nu? 

Rare wezens zijn wij. We eten alles wat los en vast zit. Weten dat het ongezond is en hebben 

spijt wanneer we het hebben gedaan, maar de volgende keer doen we het toch weer. Totdat de 

zomer er aan komt en we zenuwachtig onze badkleding alvast uit de kast halen. Wanneer we 

die passen merken we op dat de afgelopen winterperiode toch meer schade heeft gegeven dan 

we dachten. Ondanks onze inspanningen door de goede voornemens om te lijnen in het 

nieuwe jaar na de kerst waarbij we in 2 maanden maar liefst 6 kilo zijn afgevallen zien we 

ons nu weer diep in de rode cijfers zakken. Helaas alle inspanningen voor niets door het eten 

van alleen maar vieze poeders met vanillesmaak. Nu worden we geconfronteerd met de extra 

vetrolletjes die over onze zwembroek heen plooien. Terwijl we walgen van ons eigen 

spiegelbeeld nemen we voor om toch maar weer wat kilo’s te verliezen. Alleen nu geen 

opgeloste poeders maar een ander nog te kiezen crashdieet.  

 

 

Overgewicht is een probleem wat steeds vaker voorkomt in onze westerse samenleving. Te 

veel en te vet eten, in combinatie met weinig of eenzijdig bewegen, kan leiden tot 

overgewicht. Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ruim 3,5 miljoen mensen in 

Nederland te zwaar zijn. Wereldwijd is dat maar liefst 1,7 miljard. Van alle vrouwen in 

Amerika is 6,3 procent ziekelijk dik. Jaarlijks sterven er 300.000 Amerikanen aan 

overgewicht. Dat betekent dat fastfood meer slachtoffers maakt dan heroïne en cocaïne samen. 

In België is 28% van de vrouwen en 49% van de mannen te dik. 13% van de vrouwen en 14% 

van de mannen hebben zwaar overgewicht of vetzucht. Wat de laatste tijd ook zorgwekkend 

toeneemt, is het aantal jongeren dat veel te zwaar is. De grootste groep dikke mensen zijn de 

meisjes van 16 jaar. Niet voor niets heeft de Wereldgezondheidsraad verklaard dat de jeugd 

voor het eerst in de wereldgeschiedenis niet ouder gaat worden dan hun ouders. 

 

Overgewicht veroorzaakt hart- en vaatziekten, suikerziekte, vermindering van de conditie en 

verhoging van de belasting op de gewrichten. 

In de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog tot 1960 steeg het gewicht van de gemiddelde 

persoon in het westen, maar slechts weinigen waren zwaarlijvig. In 1960 was vrijwel de 

volledige bevolking goed gevoed, maar werd men meestal niet te zwaar. Sinds 1980 heeft de 

groei in het aantal zwaarlijvigen epidemische vormen aangenomen. 

Een aantal zaken draagt bij aan deze verandering sinds 1980. De meesten geloven dat het een 

combinatie van diverse factoren is. 

Een van de belangrijkste is de veel lagere relatieve kosten van levensmiddelen. Hogere 

efficiëntie in de landbouw in combinatie met landbouwsubsidies in de Verenigde Staten en 

Europa hebben tot voedselprijzen voor consumenten geleid die lager zijn dan op welk eerder 

moment in geschiedenis ook. Suiker en glucosestroop, twee substantiële bronnen van 

voedselenergie, vallen onder de meest gesubsidieerde producten door de overheid van de 

Verenigde Staten. 
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De toegenomen marketingactiviteiten wordt ook vaak een rol toebedeeld. De levensmiddelen-

industrie bepaalt hoe we denken over voeding en wat we ervan vinden. We worden 

doorlopend voor de gek gehouden. Ook kinderen zijn gevoelig voor reclamespots.  

 

 

 

Wat doen we verkeerd? 

 
Er zijn twee wetten in de natuur die gelden voor alles wat leeft op aarde. Dat zijn voortplanten 

en overleven. Elk levend organisme heeft onbewust de drang om zijn soort uit te breiden en er 

voor te zorgen dat hij altijd voedsel bij zich heeft. Ook de mens is constant bezig met deze 

twee natuurwetten. Je hoeft de televisie maar aan te zetten en je ziet meteen wat ik bedoel. 

Seks en geweld. Dat zijn de dingen die altijd scoren. Een blote vrouw voorop een magazine 

verkoopt beter. Ook de voedingsindustrie speelt hier op in. De onbewuste drang naar eten zit 

nog steeds in ons bloed. Bij de voordeur van veel warenhuizen staan kraampjes met gebak en 

appeltaart waarvan alleen al de geur ons naar binnen loodst.  

Vroeger moest men echt overleven. Eten is niet altijd een vanzelfsprekendheid geweest. En 

nog steeds gaan er ergens op de wereld duizenden mensen dood van de honger. Elk beetje 

voedsel moest op een efficiënte manier door het lichaam verbruikt worden. Mocht er een 

teveel aan voedsel zijn dan had het lichaam de mogelijkheid om dit voedsel als reserve in de 

vorm van vet op te slaan om later in schaarsere tijden weer te gebruiken. In China is er altijd 

hongersnood geweest. Mensen hadden niet veel te eten, maar wat ze konden eten, aten ze ook. 

(Zelfs ook de hond van de buren moest eraan geloven). Op deze manier hebben ze in de loop 

van de honderden jaren kunnen experimenteren met voedingsstoffen en is uiteindelijk de 

voedingsleer in China ontstaan. 

 

Wie zegt dat we ongezond eten heeft het mis. Als we de reclames op tv moeten geloven dan is 

wat we eten allemaal gezond. We eten te gezond. Op bijna alle produkten in de supermarkt 

staat dat het er veel vitamines in zitten, voeding rijk en gezond is. Uiteindelijk worden we 

misleid door deze informatie omdat we juist zoveel voeding rijke produkten binnenkrijgen dat 

het uiteindelijk niet meer gezond is. Het lichaam zal de overmaat van energie opslaan als vet. 

In produkten zitten veel slechte stoffen als geur- en smaakstoffen en geraffineerde suikers. 

Zoete produkten verkopen beter daarom is er in veel produkten suiker verwerkt. 

 

Het beste is om 5 keer per dag te eten. Drie maaltijden en twee tussendoortjes. De maaltijden 

worden minder en ter compensatie worden de tussendoortjes meer. Er wordt nauwelijks meer 

ontbeten. Even snel een kop koffie en dan naar het werk. Tussen de middag vaak een snack, 

dan meestal de hele dag niks meer en in de avond laat thuiskomen. Heel veel eten, zitten, 

kopje koffie en dan naar bed. 

 

Vroeger was je blij als je eten had. Men kon genieten van het eten door minder snel te eten en 

langer te kauwen. Tegenwoordig weten we niet meer dat we eten en wat we eten. De televisie 

staat aan en we hebben geen aandacht meer voor het voedsel. We schrokken het naar binnen 

zonder dat we beseffen of het eigenlijk wel lekker is.  

 

Alles moet snel en iedereen heeft haast. Vraag je aan iemand hoe het gaat dan is het antwoord 

“druk”. Mensen stellen hun lichaam secundair. Primair zijn de materiële zaken. Niemand 

heeft meer tijd om te bewegen en aan zijn lichaam te werken. Laat staan te eten.  



afvallen & acupunctuur                               Dolf Chin See Chong Pagina 4 

 

Mensen kunnen niet voldoen aan de eisen van de maatschappij en de hebzucht naar materiële 

zaken is groot. Concurrentiestrijd op het werk. Bedrijven moeten winst maken en werknemers 

staan onder druk. Stress, zorgen maken en piekeren zijn de normaalste zaak van de wereld. 

Veel mensen worden kunstmatig geestelijk onderdrukt door produkten als antidepressiva. Dit 

zijn allemaal onderdrukkers die de klachten intern alleen maar verergeren. Afvallen is in de 

meeste gevallen ook een obsessie. Willen zijn zoals de mensen die je ziet op reclame en 

televisie. Veel mensen gruwelen van zichzelf als ze in de spiegel kijken.  

 

We bewegen steeds minder en als we bewegen dan is het vaak eenzijdig of in een keer heel 

veel. Het verbranden van vet is afhankelijk van hoeveel iemand beweegt.  

 

Kortom lichamelijk en geestelijk gezien doen we niet veel goed. Heel ons levensritme is 

verkeerd. En dit is nu ook hetgeen wat dus behandeld moet worden. Mensen moeten bewust 

worden van hun slechte eigenschappen. Mensen moeten weten wat goed is voor hun lichaam 

en mensen moeten weten hoe en wat ze het beste kunnen eten. Het probleem is dat we dus 

niet te maken hebben met een “ziekte”. We hebben te maken met een proces waarin we 

beland zijn, wat gegroeid is door de tijd. De maatschappij heeft ervoor gezorgd dat we nu 

leiden aan problemen als overgewicht. De supermarkten liggen vol met uitdagende produkten 

als snoep en chips. Overal wordt suiker in verwerkt zonder dat we het weten. Vaak worden 

we ook misleid door producten.  

Produkten met zoveel % minder vet (maar uiteindelijk toch nog heel veel), light produkten, 

produkten die ze aanbevelen als gezond omdat er zoveel voedingsstoffen inzitten. Uiteindelijk 

weten we niet meer wat goed en slecht is. 

 

Een ziekte is een verstoring van de balans in het lichaam. In dit geval spreken we niet over 

overgewicht bij problemen als bv. een slecht werkende schildklier maar echt over de grote 

groep mensen die zonder primaire lichamelijke klachten leiden aan overgewicht. 

Toch kan overgewicht zorgen voor veel problemen 

  

Uit recent onderzoek is gebleken dat een gering overgewicht al leidt tot een vergrote 

sterftekans. Voor personen tussen de 30 en 62 geldt dat elke 0,45 kg extra de kans om binnen 

26 jaar te overlijden, met 1-2% verhoogt, zoals uit de Framingham Heart Study blijkt. 

 

 

 

 

Stress is een natuurlijke reactie 

om te vluchten en te vechten wat 

niet lang mag duren. Ons 

probleem is dat we doorlopend 

stress hebben. 
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Obesitas 

 

 
 

Obesitas (verwante en min of meer synonieme termen zijn overgewicht, zwaarlijvigheid, 

vetzucht, corpulentie, dikheid, en adipositas) is een conditie van het lichaam waarbij de 

natuurlijke energiereserve van een mens of zoogdier, die in vet wordt opgeslagen, 

gebruikelijke niveaus ver overschrijdt tot aan het punt waarbij de gezondheid in het geding 

komt. Zwaarlijvigheid is bij wilde dieren vrij zeldzaam, maar niet ongewoon bij mensen en 

bij huisdieren, die vaak overvoed zijn en te weinig bewegen. 

Overgewicht is iets wat altijd heeft bestaan. Vroeger zag men ook overgewicht in 

verschillende lagen van de bevolking. 

 

                                 
 

Dat we overgewicht zien als een westers probleem is wel duidelijk. Maar is het wel alleen een 

westers probleem? Nee, overgewicht spreidt zich als een olievlek uit over de hele aardbol. In 

voormalige derde wereld landen, waar nu de economische welvaart toeneemt, zie je ook een 

toename van dikke mensen. De reden is een snelle levensstijl in combinatie met slecht voedsel. 

Alleen in Beijing zijn er al meer dan honderd Mac Donalds restaurants. 

 

Maar niet alleen de rijken in deze landen worden te dik. In de sloppenwijken van Zuid-Afrika 

en India neemt overgewicht explosief toe met alle gezondheidsgevolgen van dien. De derde 

wereld landen produceren heel veel grond- en voedingsstoffen. De beste stoffen als cacao, 

koffie en fruit worden geëxporteerd naar het westen. De slechte stoffen als palmolie blijft in 

het land. Gezonde voeding is erg duur in die landen. Wat wel heel goedkoop en op de markt 

verkrijgbaar is zijn de gefrituurde produkten. Het is dan ook goedkoper om op straat eten te 

kopen dan zelf te koken. Alleen het eten op straat bestaat hoofdzakelijk uit vet en 

koolhydraten. Een groot probleem. Hoe kan je deze mensen laten lijnen terwijl er nauwelijks 

voedsel is. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bartholomeus_van_der_Helst_-_Gerard_Andriesz_Bicker.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bartholomeus_van_der_Helst_-_Gerard_Andriesz_Bicker.jpg
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Waarom wordt de één wel dik en de ander niet? 
  

Hoe komt het dat sommige mensen grote hoeveelheden kunnen eten zonder aan te komen, 

terwijl anderen (even groot, zelfde hoeveelheid voedsel) wel gewichtstoename ondervinden? 

Dat is afhankelijk van veel factoren. Voor de meeste mensen met overgewicht is het echter 

voldoende met slechts vier factoren rekening te houden: de hoeveelheid onderhuids 

celweefsel, de activiteit van de schildklier, de opname in de dunne darm en de voedselkeuze. 

 

1. Het onderhuids celweefsel 

In de eerste levensmaanden wordt een laag adiposeweefsel met vetcellen in het 

onderhuids bindweefsel aangelegd. Dit zijn gespecialiseerde cellen. Ze zetten 

koolhydraten en vetzuren om tot vetten en ze kunnen vet opslaan in bolletjes. 

Als de baby te veel gevoed wordt, worden meer vetcellen aangelegd. De rekening 

komt 30 jaar later in het gemak waarmee het individu overgewicht vormt.  

 

2. De activiteit van de schildklier 

Bij sommigen werkt de schildklier zeer actief. Ze zijn beweeglijk. Als ze in bed 

stappen of in de kou buiten komen, produceren ze meteen veel warmte (ingebouwd 

kacheltje). 

De voedingsstoffen die hiervoor verbruikt worden gaan niet naar de vetcellen. Bij 

personen met minder actieve schildklier gebeurt dat wel.  

 

3. De opname in de dunne darm 

In het tweede deel van de hele lange dunne darm worden afgebroken vetten en 

koolhydraten opgenomen. Niet iedereen haalt er evenveel uit. Dat is afhankelijk van 

gal- en enzymproductie en snelheid van passage, zeg maar de darm-efficiency.  

Hoe hoger de darm-efficiency, hoe meer er beschikbaar komt voor verbruik en opslag 

in de vetcellen.  

 

4. De voedselkeuze  
Het klinkt logisch dat de voedselkeuze bepalend is voor de mate van overgewicht. 

Alleen denken veel mensen dat ze gezond eten, maar weten niet dat ze eigenlijk 

helemaal niet gezond eten. Ook hebben mensen geen idee dat ze voor de gek worden 

gehouden door de levensmiddelen industrie. Bv. dropjes zonder vet of lolly‟s met echt 

vruchtvlees. 
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Hoe bepalen we overgewicht 

 

 
 

Bij mensen is de meest gebruikte maat voor zwaarlijvigheid de Body Mass Index (BMI).  

Het lichaamsgewicht in kilogram, gedeeld door de lichaamslengte in meters in het kwadraat. 

Bij de BMI wordt er voor het lichaamsgewicht geen onderscheid gemaakt tussen spier- en 

vetweefsel.  

 

 
 

Een persoon met een BMI van meer dan 25 kg/m2 wordt beschouwd als te zwaar 

(overgewicht). Een BMI van meer dan 30 kg/m2 wordt beschouwd als zwaarlijvig (obesitas). 

Een verdere drempel van 40 kg/m2 wordt geïdentificeerd als een dringend morbiditeitsrisico 

(morbide obesitas). Van morbide obesitas is al sprake bij een BMI van meer dan 35 indien er 

zich samenhangende problemen voordoen zoals gewrichts-, hart- of longklachten, suiker-

ziekte en hoge bloeddruk. De term „super obesitas‟ wordt gebruikt bij een BMI boven de 50.  

De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt een BMI tussen 18,5 en 25 als ideaal voor een 

gezond individu (hoewel verscheidene bronnen een persoon met een BMI van minder dan 20 

als te licht beschouwen). De BMI werd geïntroduceerd in de 19e eeuw door de Belgische 

statisticus Adolphe Quételet, en wordt daarom in Nederland en België ook vaak Queteletindex 

(QI) genoemd. De scheidingspunten tussen de categorieën worden nu en dan opnieuw 

gedefinieerd, en kunnen van land tot land verschillen. 

De BMI is geen volledige diagnose, in zoverre dat deze niet de vetdistributie binnen het 

lichaam in overweging neemt, en de relatieve vet- spier- en botbijdragen aan het totale 

lichaamsgewicht negeert. Een krachtige atleet kan door zijn BMI als te zwaar worden 

gerangschikt (toe te schrijven aan een zwaar spierstelsel), terwijl ten onrechte een "normale"  

BMI kan worden gediagnosticeerd in het geval van een bejaarde persoon met zeer lage 

vetvrije massa.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Body_Mass_Index
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Een BMI-score alleen is ontoereikend als diagnose, omdat de BMI niet in staat is om vet van 

vetvrije massa te onderscheiden en ook geen rekening houdt met gevaarlijk buikvet. Een 

meetlint om de buikomtrek te meten geeft in dergelijke gevallen een betere indicatie.  

 

 

 
Nog beter is een elektronische weegschaal met vetmeting. Deze meet zowel de hoeveelheid 

vet als de vetvrije massa en de hoeveelheid lichaamsvocht. Bij de betere toestellen zit er maar 

een afwijking in van 1 procent en zijn daardoor ook zeer betrouwbaar als meting. 

 

 

Vet!!!! 
 

Mensen kunnen op twee manieren hun vet opslaan in hun lichaam. 

                       
                       Het appeltype                                                  Het peertype 

 

 

Het peertype 

 

Het peertype slaat het vet op rond de heupen. Gezondheidstechnisch is dit minder gevaarlijk 

omdat deze plaats hoofdzakelijk bestaat uit spier- en bindweefsel botten en gewrichten. 

 

Het appeltype 

 

Het appeltype slaat het vet op in de buik. Deze plaats is veel gevaarlijker dan die bij het 

peertype. Het “buikvet” zit hoofdzakelijk in de buik tussen de organen. Het omvat de darmen, 

lever, maag en nieren en zal zelfs in de bloedvaten tot uiting komen. Je kunt je voorstellen als 

een vrouw een vetpercentage heeft van meer dan 40% (wat tegenwoordig al vrij normaal 

begint te worden) dat bijna letterlijk de helft van haar totale lichaamsgewicht bestaat uit vet. 

Normaal gezien zit vet alleen maar onder de huid. 

Een BMI-score alleen is ontoereikend als diagnose, 

omdat de BMI niet in staat is om vet van vetvrije 

massa te onderscheiden en ook geen rekening houdt 

met gevaarlijk buikvet. Een meetlint om de buikomtrek 

te meten geeft in dergelijke gevallen een betere 

indicatie.  
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Buikvet 

 

Buikvet is zeer actief vetweefsel.  

Er bevinden zich bijvoorbeeld enzymen in die de omzetting van cortisol naar cortison 

beïnvloeden. Ook worden er ontstekingsfactoren door dit vetweefsel afgegeven, zoals de 

tumornecrosefactor (TNF). 

Een toename van lokaal cortisol en van TNF in het bloed geeft meer ontwikkeling van het 

insuline resistent syndroom, van het metabool syndroom en in een verder gevorderd stadium, 

van diabetes type II. 

 

Hoe meer van dit actieve vetweefsel zich in de buik bevindt, hoe meer van dergelijke 

metabole processen in en door het buikvet kunnen plaatsvinden. Deze processen zijn in 

overmaat schadelijk en leiden tot de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. 

 

 

 
 

 

 

Het gewicht zegt niet altijd alles over het vetpercentage in het 

lichaam. In tegenstelling tot gewicht is lichaamsvet echter niet 

zichtbaar. Tijdens een periode van dieet kan het zijn dat de 

weegschaal in gewicht geen verandering aangeeft ten opzichte van 

de week daarvoor. Pas als je op een speciale weegschaal het 

percentage vet meet dan krijg je een juiste indruk van het resultaat. 

Ook is het mogelijk dat tijdens een dieet het percentage vet afneemt, 

maar de hoeveelheid spierweefsel toeneemt. Men moet immers 

tijdens een dieet ook meer gaan bewegen. Het resultaat op korte 

termijn is dan een toename van het lichaamsgewicht omdat 

spierweefsel zwaarder is dan vetweefsel.  

 

Het vetpercentage geeft de hoeveelheid vet aan in procenten van het totale lichaamsgewicht. 

 

Leeftijd 20-39 jaar 40-59 jaar 60 + 

Mannen   8%-20% 11%-22% 13%-25% 

Vrouwen 21%-33% 23%-34% 24%-36% 

 

Op deze manier kan je ook uitrekenen hoeveel je moet afvallen. 

Bv. een vrouw van 45 jaar met en vetpercentage van 40% die 70 kilo weegt, heeft zeker 

ongeveer 6% teveel vet. Dat is 4,2 kilo wat ze minimaal moet afvallen.  

 

Bij een buikomtrek groter dan 88 

centimeter bij vrouwen en 102 centimeter 

bij mannen, wordt de grens tussen veilig 

en gevaarlijk overschreden. 

Een teveel aan buikvet komt voor bij 

zwaarlijvige mensen, maar ook een tekort 

aan groeihormoon bij volwassenen kan de 

oorzaak zijn. 
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Wat zijn vetten? 

 
Al het vet wat het lichaam binnen krijgt wordt gebruikt voor de omzetting van energie. Het is 

als de benzine van een auto. Vet is dus belangrijk in het lichaam. Sommige vitamines krijg je 

binnen via vet.  

Alleen in deze westerse maatschappij krijgen we teveel vet binnen. Normaal gesproken moet 

er in een uitgebalanceerde voeding 30% vet zitten. We zien echter dat in de meeste producten 

dit al meer dan 40% is. Verder eten we te veel en te energierijk. 

Vetten bezitten de meeste calorieën. Er zijn goede en slechte vetten. De slechte vetten zijn de 

verzadigde vetten. Dit zijn dierlijke vetten zoals volle melkprodukten, kaas, boter, eieren, 

vlees, ijs, gebakjes en chips. 

Onverzadigde vetten zijn vetten die minder calorieën bevatten dan verzadigde vetten. Dit zijn 

de goede vetten. Deze vetten zijn hoofdzakelijk plantaardig, zoals plantaardige olie en 

olijfolie. Vis is ook een onverzadigd vet.  

Pas op! Het lichaam heeft ook van deze vetten niet zoveel nodig. 

    

 
 

Op deze scan is goed te zien dat vet op plaatsen gaat zitten waar het niet hoort. 

114 kilo 55 kilo 
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Het dieet 

 

 
Wat is normaal?  

 

Niemand die het weet. We denken dat, wat we eten en weten over eten, normaal is, maar is 

dat ook wel zo? Het meeste wat we weten over eten en voeding is ons aangeleerd door onze 

ouders en wordt nog meer bepaald door de levensmiddelenindustrie. Aangeleerd gedrag over 

voeding wil niet altijd zeggen dat dit de beste manier van eten is. Een Eskimo die 100 jaar 

geleden in zijn iglo elke dag zeehondenvet rauw moest opeten om te overleven zou nu binnen 

een jaar sterven. Vroeger bestonden er geen supermarkten. In de winter konden de mensen 

alleen maar eten wat ze die zomer hadden verzameld op het land en wat je ook nog eens voor 

lange termijn kon opslaan. Nu kunnen we alles krijgen in de winter.  

 

De mensen hadden 100 jaar geleden niet veel. Ze moesten zwaar lichamelijk werk verrichten, 

hadden geen centrale verwarming en slechtere kleding. Deze mensen hadden hun vetten hard 

nodig. Brood en kaas waren serieuze energie bronnen die noodzakelijk waren om de winter 

door te komen. Nu zal de bakker zijn brood aanbieden als een gezond produkt boordevol 

energie. Net als melk „de witte motor‟. Alleen hebben we deze super energiebommen niet 

meer nodig. We bewegen nauwelijks meer. De 6 uur intensieve beweging die een lichaam per 

dag nodig heeft halen we nog lang niet. Door de auto, zittende beroepen en goed geïsoleerde 

huizen met centrale verwarming verbruiken we nog nauwelijks energie. Te veel en te weinig 

bewegen in combinatie met te veel eten lijdt tot overgewicht. Mensen leven langer en worden 

ook steeds dikker.  

 

Een gemiddeld persoon heeft ongeveer 2000 tot 2400 calorieën nodig. 

 

 Eén calorie is de hoeveelheid warmte die nodig is om één gram zuiver water één graad 

Celsius te verwarmen. 

Dit is erg weinig, daarom wordt vaak de kilocalorie, afgekort Cal of kcal, gebruikt. Dit is de 

hoeveelheid warmte die nodig is om één kilogram water één graad Celsius te verwarmen. 

 

In de voedingsindustrie maakt men ook gebruik van kilocalorie. Zo kan je op het etiket van 

een produkt aflezen hoeveel energie het een lichaam kost om dit produkt te kunnen verwerken. 

Zo zal een menu van Mac Donalds bestaan uit 600 kilocalorieën. Wel erg veel als een mens 

maar  2000 kcal per dag nodig heeft. Ook als je die ochtend al een bakje cornflakes op hebt 

van 500 kcal. 1 kopje koffie met suiker en melk al 50 kcal per kopje is.  

Iemand van 60 kilo die 30 minuten touwtje springt verbrandt 252 kcal.  

 

 

Dus wanneer je je hamburgermenu met 

frietjes er volledig af wilt krijgen zal je na het 

eten 1 uur lang non-stop moeten touwtje 

springen, 25 km fietsen of 10 km moeten 

hardlopen. 
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De algemene norm staat op 2000 kcal maar door de verandering in de maatschappij daalt deze 

al snel. Een persoon van 60 kilo die een kantoor baan heeft van 8 uur (576 kcal), 8 uur slaapt 

(448 kcal), 2 uur per dag loopt (300 kcal) en verder in zijn vrije tijd zit voor de tv, computer, 

eten etc. (372 kcal) zal niet hoger uitkomen met een verbruik van ongeveer 1700 kcal!!! 

 

 

Omgerekend wat deze persoon mag hebben op een dag is: 

 

 

Bakje cornflakes met kopje koffie  550 

Kopje koffie tussendoor     50 

3 zacht volkorenbroodje met beleg  360  

1 frisdrank     100 

1 appel        60 

Stoommaaltijd aardappel kip broccoli 470 

1 kopje koffie       50 

1 glaasje fris     100 

       --------- 

      1740 kcal 

 

 

Deze persoon slaat dus al meer op dan hij verbruikt. Ondanks dat hij voor onze westerse norm 

een minimale hoeveelheid voedsel heeft ingenomen die dag.  

Alles wat hij nog meer eet op die dag zal het lichaam opslaan als VET.  

 

 

De glycemische index 

 

De glycemische index of GI is een maat voor het effect van koolhydraten op de 

bloedglucosespiegel. Koolhydraten die snel worden afgebroken tijdens de spijsvertering en 

hun glucose snel afgeven in de bloedbaan hebben een hoge glycemische index, terwijl 

koolhydraten die langzaam afbreken en hun glucose geleidelijk aan het bloed afgeven een 

lage glycemische index hebben. Voor de meeste mensen heeft voeding met een lage 

glycemische index significante gezondheidsvoordelen. 

 

Het kan dus zijn dat twee voedingsmiddelen met dezelfde hoeveelheid kcal uiteindelijk de ene 

meer glucose afgeeft aan het lichaam dan de andere. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de 

hoeveelheid vezels die aan een produkt gekoppeld is. De hoofdlijn zegt hoe meer vezels hoe 

lager de glycemische index.  

Bij eten met een „hoge‟ GI ligt de GI rond de 70 of hoger (de GI van suiker = 100). Dat is zo 

voor gebakken aardappelen, wit en bruin brood, cornflakes en popcorn. Een lage GI is een GI 

van minder dan 55. Een lage GI hebben bijvoorbeeld pastaproducten, peulvruchten en fruit. 

De GI hangt ook af van hoe een product wordt klaargemaakt. Aardappelen zijn op 

verschillende manieren klaar te maken. De GI van gekookte aardappelen is 50, die van frites 

en gebakken aardappelen ongeveer 80.  

Bij producten met zetmeel, zoals aardappelen, zijn er dus veel dingen belangrijk voor de GI. 

Hoe je iets klaarmaakt is belangrijk, maar ook hoe lang je iets kookt of bakt en op welke 

temperatuur is belangrijk. Ook belangrijk zijn de snelheid waarmee iemands maag leeg raakt 

en hoe snel zijn of haar darm precies werkt. 

 



afvallen & acupunctuur                               Dolf Chin See Chong Pagina 13 

 

De GI is ook te berekenen voor maaltijden in plaats van producten. Dan wordt een 

gemiddelde genomen van de GI van alle producten waaruit de maaltijd bestaat. 

 

GI  Slechte koolhydraten  
110  

103  

100  

95  

95  

95  

90  

85  

85  

85  

85  

85  

85  

80  

80  

80  

80  

75  

70  

70  

70  

70  

70  

70  

70  

70  

70  

65  

65  

65  

65  

65  

65  

65  

60  

60  

60  

60  

55  

55  

maltose (bier)  

dadelstroop  

glucose/dextrose/druivensuiker  

aardappels uit de oven, frites  

rijstebloem  

gemodificeerd zetmeel  

aardappelpuree, chips  

honing  

zeer wit brood (hamburger)  

gekookte wortelen  

cornflakes, popcorn  

druivensap, gedroogde dadels  

snelkookrijst, rijstwafel, gepofte rijst  

tuinbonen (gekookt)  

chips  

tapioca meel (cassave)  

gedroogde dadels  

pompoen, watermeloen  

suiker  

wit brood (stokbrood)  

ontbijtgranen (met geraffineerde suiker)  

candybars  

gekookte aardappel, meiknolletjes, 

koolraap  

cola, frisdranken  

koekjes  

witte rijst  

noedels, ravioli  

couscous  

sinaasappelsap (industrieel)  

rozijnen  

bruin brood  

aardappel in de schil  

rode biet  

jam met suiker  

verse dadels  

griesmeel  

langkorrelige geraffineerde rijst  

banaan, meloen, lychees  

witte pasta, zacht gekookt  

zandgebak  

 

 

 

 

 

GI  Goede koolhydraten  
50  

50  

50  

50  

45  

45  

45  

40  

40  

40  

40  

40  

40  

40  

40  

40  

40  

40  

35  

35  

35  

35  

35  

30  

30  

30  

30  

30  

30  

30  

30  

22  

22  

22  

22  

22  

20  

20  

15  

15  

15  

15  

10  

10  

bruin brood verrijkt met extra zemelen  

zilvervlies rijst, basmati rijst  

erwtjes uit blik  

volkoren pasta  

kapucijners  

spaghetti, al dente  

gekookte bulgur  

druiven  

verse doperwtjes  

lonton, ketan (Indonesische kleefrijst)  

chinese kleefrijst  

vers geperst sinaasappelsap  

biologische appelsap  

ontbijtgranen (volkoren, zonder suiker)  

pompernikkel (donker roggebrood)  

volkoren roggebrood, volkoren 

tarwebrood  

volkorenpasta (al dente)  

bruine bonen  

vijgen, gedroogde abrikozen  

chinese mie (van mungoboon)  

wilde rijst  

quinoa  

sinaasappel, peer  

rauwe wortelen  

melkproducten  

witte bonen  

bruine en gele linzen  

kikkererwten  

perzik, appel  

sperziebonen  

soja vermicelli  

vruchtenjam zonder suiker  

groene linzen  

bittere chocolade (min. 72% cacao)  

gele en groene spliterwten  

kers, pruim, grapefruit  

fructose  

soja bonen, gekookt  

tofu/tahoe  

walnoten, pinda's  

verse abrikozen  

knolselderij  

ui, knoflook  

bladgroente, tomaten, aubergines, 

courgettes etc.  
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Wat moeten we dan eten? 
 

 
Om goed te beseffen wat we nu uiteindelijk nodig hebben en hoe we moeten eten is het van 

belang om terug te kijken naar de evolutie van de mens. In het afgelopen 5 miljoen jaar heeft 

de mens zich te weten te evolueren tot wat we nu zijn. Dertigduizend jaar geleden begon de 

mens zich te onderscheiden van de dieren. Ze begonnen samen te werken, hun handen te 

gebruiken, hulpmiddelen te ontwikkelen en rechtop te lopen. Hun eten bestond uit wortels, 

knollen, planten en een minimum aan vlees. 

 

Pas 8000 jaar geleden zijn de mensen zich gaan gedragen zoals we nu doen. Ze begonnen met 

het houden van dieren zoals schapen en het verbouwen van granen.  

 

 

 
  

De genetische informatie die een mens bezit is niet zomaar ontstaan. Dit is een evolutionair 

proces. De eerste levensvormen ontstonden 3,6 miljard jaar geleden. 570 miljoen jaar geleden 

zagen we de eerste gewervelde dieren en 100 miljoen jaar later zwommen de eerste vissen in 

de zee. In de loop van de geschiedenis van de aarde zijn er al miljoenen soorten dieren 

ontstaan en weer verdwenen. Zo is ook de mens vijf miljoen jaar geleden ontstaan en heeft 

zich gevormd in de tijd tot wat we nu zijn. Het DNA van de mens en deze van de dieren, de 

planten en tot de kleinste organismen zijn nagenoeg identiek. 

Slechts 1% van al de 3miljard bouwstenen in ons lichaam is identiek voor een mens. De 

andere 99% zien we in de hele natuur terug tot aan virussen en bacteriën toe. Dat komt 

doordat in de evolutie dieren en planten zich door evolueren veranderen, door zich aan te 

passen aan de omgeving en zelfs te evolueren tot een andere soort. Je zou ook niet zeggen dat 

de walvis ooit op het land heeft gejaagd als een soort wolf op kleinere diersoorten. 

De natuur zal zich dus altijd aanpassen aan zijn omgeving, niks is toevallig. Een giraf heeft 

alleen een lange nek omdat hij in een periode van zijn evolutionaire ontwikkeling geen 

voedsel op de grond kon vinden. Een dergelijk evolutionaire periode duurt bij een mens 

ongeveer dertigduizend jaar.  

 

 

Dat betekent dat een mens minstens dertigduizend jaar de tijd nodig heeft eer hij zich 

lichamelijk kan aanpassen aan zijn nieuwe omgeving.  

 

 

 

Ötzi is de naam die is gegeven aan de ijsmummie van een man uit de 

Bronstijd. Twee Duitse amateurbergbeklimmers vonden hem op 19 

september 1991 in de Italiaanse Ötztaler Alpen. Hij is de oudste 

menselijke mummie die in Europa is gevonden. Bestudering van Ötzi, 

in het bijzonder zijn voeding, kleding, uitrusting en bewapening, 

heeft kennis opgeleverd over het leven in de nieuwe steentijd, 5300 

jaar geleden. In zijn darmen zijn twee maaltijden gevonden. Edelhert 

en eekhoornvlees met een primitieve tarwe en steenbokkenvlees.  
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Aangezien we pas achtduizend jaar dieren zijn gaan houden en graan zijn gaan verbouwen, 

heeft ons lichaam zich nog niet kunnen aanpassen aan deze manier van eten en eten 

verwerken. Sterker nog, de manier waarop wij nu omgaan met voeding is nog geen 40 jaar 

oud. We vinden het allemaal maar normaal en gaan er vanuit dat ons lichaam het ook normaal 

vindt.  

Ons eten bestaat tegenwoordig hoofdzakelijk uit slechte koolhydraten, eiwitten en vetten.  

En dan nog niet gesproken over alle genetisch gemodificeerde voeding, alle 

bestrijdingsmiddelen op groentes, groeihormonen en antibiotica in vlees en geraffineerde 

produkten als suiker. De hoeveelheid suiker in onze voeding en de hoeveelheid zout is niet 

meer te overzien. We worden enorm overbelast. 

 

Het lichaam is niet meer in staat om op een adequate manier ons voedsel te verteren en om te 

zetten in energie en bouwstoffen. De gehele evolutie hebben we dus geleefd van vruchten, 

knollen, planten, noten en een minimum aan vlees. Dit zijn hoofdzakelijk de vezelrijke trage 

koolhydraten met eiwitten en minder vet. De snelle koolhydraten als aardappelen, brood, 

granen, suiker en alcohol gebruiken we pas een korte periode in de evolutie, te kort om zelfs 

ons lichaam evolutionair aan te passen. Vlees werd pas echt gegeten in de middeleeuwen door 

de adel en werd gezien als een vorm van status. 

 

Hoewel er geen eenduidige verklaring voor de recente epidemie van zwaarlijvigheid is, komt 

de evolutionaire hypothese het dichtst bij een verklaring van dit fenomeen. In tijden toen het 

voedsel schaars was, was de capaciteit om uit zeldzame periodes van overvloed voordeel te 

halen door energie op te slaan ongetwijfeld een evolutionair voordeel. Dit is precies het 

tegengestelde van wat in de huidige maatschappij wordt vereist, waar energierijk voedsel in 

overvloedige hoeveelheden beschikbaar is. Dit wordt gecombineerd met verminderde 

beweging. Hoewel sommige mensen misschien een genetische tendens tot zwaarlijvigheid 

hebben, is het pas met de vermindering van fysieke activiteit en een beweging naar hoog 

caloriediëten van de moderne maatschappij dat obesitas wijdverspreid is geworden. 

 

Dit proces zie je nog steeds in de dierenwereld terug. Een hertje in de winter in het bos zal 

heel spaarzaam met zijn vetvoorraad moeten omgaan. Er is nauwelijks voedsel te vinden en 

hij moet zijn lichaamstemperatuur hoog houden. Wanneer hij zijn vetvoorraad te snel zal 

opverbruiken zal hij de winter niet overleven.  

De meeste mensen denken dat ze juist in de winter wel zullen afvallen omdat het lichaam op 

een hogere stofwisseling moet draaien. Maar alles is minder waar. De frustratie wordt nog 

groter wanneer het vreetfestijn van de decembermaand de goede voornemens in januari om af 

te vallen helaas doet mislukken. 

 

Vet is in eerste instantie een reservebrandstof voor het lichaam en het dient als extra 

isolatielaag onder de huid om warmte vast te houden in koude periodes. 
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Vet is van nature niet direct een brandstof wat in het dagelijks leven gebruikt wordt.  

De opname en afgifte van vet wordt geregeld door de leptine Dit natuurlijke mechanisme 

bestaat uit de vetcellen (adipocyten) die deze leptine produceren, die de eetlust tegenwerkt en 

het metabolisme (verbranding van voedingsstoffen door een organisme) verhoogt. Hoe meer 

vetcellen en/of hoe meer vetcellen er gevuld zijn met vetten, hoe meer leptine wordt 

aangemaakt. De meest geaccepteerde theorie op dit moment is dat mensen met overgewicht 

normale hoeveelheden of zelfs meer leptine aanmaken in hun vetcellen, maar dat de negatieve 

terugkoppeling op de hersenen (hypothalamus) verstoord is. Er blijkt verder een relatie tussen 

de hoogte van de triglyceriden in het bloed (bepaalde vetten) en de mate waarin leptine wordt 

geblokkeerd.  

 

 

Slechts bij zeer weinig mensen met overgewicht is het stuk chromosoom dat voor leptine 

codeert defect. Deze mensen kunnen geïnjecteerd worden met leptine, waarop het overgewicht 

zich hersteld. 

 

 

Het leptinemodel sluit aan bij de veranderde eetgewoonten van de afgelopen eeuwen. Mensen 

zijn relatief kort geleden granen gaan verbouwen en eten. Circa 5000 jaar op grotere schaal 

met een enorme toename van productie en consumptie van granen in de afgelopen twee 

eeuwen. Onze lichamen zijn eigenlijk nog zo ingesteld als die van jager-verzamelaar. 

Ondertussen is in meerdere onderzoeken duidelijk geworden dat wanneer mensen, en niet 

alleen mensen met overgewicht maar ook met diabetes mellitus (suikerziekte), 

graanproducten uit hun dieet houden (Low-Carb), de vetzuren en cholesterol zich verbeteren. 

Er wordt zelfs een daling gezien van de bloedsuikerwaarden. Ook het gewicht verbetert, niet 

alleen door de lagere calorie-intake maar tevens doordat de hypothalamus weer gevoelig 

wordt voor leptine door de verlaging van de triglyceriden. 

 

 

 
Muis met te weinig leptine  

en een normale muis 

 

Er is een genetisch voordeel om gemakkelijk dik te worden in tijden van schaarste. Dit wordt 

geïllustreerd door de geschiedenis van volkeren welke eeuwenlang in schaarste hebben 

geleefd en nu meer voedsel tot hun beschikking hebben.  

 

 

 

Hiernaast is een plaatje te zien van 

twee muizen waarvan één met 

leptinedeficiëntie. Gelukkig komt dit 

bij mensen weinig voor, maar de 

oplossing is erg eenvoudig: leptine 

toedienen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Fatmouse.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Fatmouse.jpg
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Het bekendste fenomeen hierin zijn de mensen op het eiland Nauru in de buurt van Australië. 

Dit eiland ligt ver van het vaste land en werd circa 3000 jaar geleden bereikt met grote 

zeekano's. De eerste bewoners van Nauru waren in staat tot die grote oversteek, doordat zij 

weinig voedsel snel opsloegen als vet en dit weer langzaam verbrandden. Sinds enkele 

decennia is de welvaart 'toegenomen' onder andere door de winning van fosfaat op het eiland, 

waardoor men er westers ging eten (toename vetten en koolhydraten). Dat dit niet strookt met 

hun natuurlijke aanleg, blijkt uit het feit dat ondertussen 90% van de mensen op Nauru 

overgewicht heeft en 40% diabetes (hoogste ter wereld). De levensverwachting is derhalve 

laag. Ook op andere eilanden in de Grote Oceaan is dit waargenomen. Ieder kent wel de foto's 

van slanke meisjes op Hawaï in strooien rokjes maar in het hier en nu worden die zeldzaam.  

Een ander volk dat het genetisch model ondersteunt, zijn de Pima Indianen in Noord-

Amerika. Tot de jaren vijftig leefden zij vrij traditioneel maar na de komst van goedkope 

koolhydraten en vetten is hun gewicht dramatisch gestegen en wordt ook diabetes veel vaker 

gezien. Een recente studie naar eetgewoonten en het ontwikkelen van overgewicht en diabetes 

legt een direct verband tussen de hoeveelheid koolhydraten en deze aandoeningen 

 

 

 
Schijf van vijf 

 

De gedachte dat iedere maaltijd uit 

de 'schijf van vijf' moet bestaan en 

dat je 'vooral drie maal per dag 

stevig moet eten', lijkt dan ook 

achterhaald. Zo heeft de 

Gezondheidsraad kaas uit de schijf 

van vijf heeft gehaald! 

90% van de bewoners van 

Nauru heeft overgewicht. 
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Balans 
 

Het lichaam wil altijd in balans zijn. Wanneer er een situatie zich voordoet en langer dan drie 

maanden aanhoudt dan zal het lichaam zich aanpassen. Ook dit is gebaseerd op de drang naar 

overleven. Een oermens had niet veel tijd voor herstel. Of je werd opgegeten of je ging door. 

Doorgaan kan alleen als het lichaam niet teveel energie verspilt aan ziekte en deze zo snel 

mogelijk accepteert. Zo ook overgewicht. 

  

                               
Het moeilijkste van afvallen is het verloren gewicht te handhaven. Ga daarom nooit extreem 

afvallen en daarna weer normaal eten! De reden waarom mensen 10 kilo afvallen in een 

maand en vervolgens twee maanden later 11 kilo zwaarder zijn geworden, komt omdat het 

lichaam altijd zal neigen naar zijn oude toestand. Heerst er een evenwicht in het lichaam dan 

zal dit er alles aan doen om bij een verandering weer terug te keren naar het oude niveau.  

 

Constant weinig eten heeft ook geen zin. Je energieverbruik wordt door het lichaam aangepast 

waardoor de verbranding ook nu weer laag is en het opslaan van vet hoog. Tevens is dit slecht 

omdat er dan te eenzijdig gegeten wordt. 

 

Een voordeel is dat als je op je streefgewicht zit en deze minstens 3 maanden weet te 

handhaven, dat het lichaam deze nieuwe situatie weer ziet als een nieuwe balans. Elke nieuwe 

vorm van balansverstoring zal er voor zorgen dat het lichaam probeert terug te keren naar het 

nieuwe gewicht. Probeer dus langzaam gewicht te verliezen. Eenmaal op streefgewicht moet 

je deze minstens 3 maanden stabiliseren. Op deze manier voorkom je het jojo-effect.  

 

Er is 1 nadeel. Het lichaam slaat acties en reacties op. Hij vergeet het ook niet. Als je kan 

fietsen of skiën, dan kan je dat na 10 jaar nog steeds. Ook al doe je het nooit meer. Eenmaal 

een roker altijd een roker en eenmaal een drinker altijd een drinker.  

De hoeveelheid en manier waarop een persoon ooit een langere tijd heeft gegeten zal 

gekoppeld zijn aan een bepaalde stofwisseling, gewicht en functioneren van het totale 

metabolisme. Op het moment dat je weer op dezelfde manier gaat eten dan denkt het lichaam 

letterlijk dat je weer in de oude situatie zit.  

De enige manier om definitief af te vallen is dan ook om je eetpatroon te veranderen!  
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Acupunctuur 

 
In China speelt voeding een belangrijke rol in de samenleving. Overal waar je komt wordt er 

gegeten. Op straat staan mensen te eten aan kraampjes en langs de kant van de weg zie je de 

pannetjes al pruttelend op kleine vuurtjes. In tegenstelling tot de westerse samenleving is bij 

de Chinezen het ontbijt belangrijk. In Nederland en België zijn er nog maar weinig mensen 

die de tijd nemen voor een goed ontbijt. Sterker nog, er zijn genoeg mensen die niet of 

nauwelijks ontbijten. Hooguit even snel een kop koffie en dan naar het werk.  

 

In China eet men meerdere keren op een dag warm. Dit begint zelfs al ‟s ochtends met rijst of 

noodles met warme groenten. In het westen mag je blij zijn als er verse groenten op je bord 

ligt in een restaurant. Vaak kies je een gerecht op basis van vlees. Welke groenten daar bij 

horen is meestal nog een verrassing. In China bestaan de gerechten hoofdzakelijk uit groenten. 

Rijst wordt ook daarbij gegeten. Verder speelt soep een grote rol. Allerlei soorten soep zijn er 

verkrijgbaar en wordt tegelijk geserveerd met het andere eten. Soep is zeer voedzaam en je 

wordt er niet dik van. Bijna al het eten is warm, rauwkost zal je er niet vaak zien.  

 

Wokken is de methode om het voedsel te verwarmen. Door te wokken behoudt het voedsel 

zijn vitamines en mineralen. In feite is snel verhit voedsel gelijk aan rauw voedsel, alleen is 

de celwand al doorbroken zonder dat de vitamines verloren gaan. In tegenstelling tot gekookt 

voedsel waarbij de celwand zodanig is vernietigd dat de belangrijkste voedingsstoffen uit het 

produkt is gekookt en in het kookvocht terecht is gekomen. Gooi daarom dit vocht nooit weg 

maar maak er weer soep van! 

 

Overal kan je fruit en verse etenswaren kopen. Chinezen zijn harde werkers. 24 uur per dag 

draait de economie door. Hun enige rustmoment is vaak de tijd wanneer ze eten. Op straat of 

in de vele restaurantjes waar groepjes mensen op hun gemak van hun maaltijd genieten. Ook 

eten met stokjes zorgt er voor dat het eten in kleine beetjes wordt ingenomen waardoor het 

lichaam de tijd krijgt om efficiënt te verteren.  

 

Voeding staat in China in het teken van de gezondheid. Iedereen weet wanneer je bepaalde 

voedingsmiddelen moet eten bij bepaalde ziektes of symptomen. Jammer genoeg zie je ook in 

China dat men neigt naar steeds meer westers voedsel. Voedselketens als Mac Donalds 

schieten als paddenstoelen uit de grond. Weldra zal ook hier het probleem van te veel dikke 

mensen een feit zijn. 

 

 

Volgens artsen van een 

afvalkliniek in Changchun zorgt 

deze techniek, 'cupping' genoemd, 

ervoor dat het lichaam gereinigd 

wordt van onzuiverheden als 

afvalstoffen. Ook zou het de 

bloedsomloop en de stroom van 

'Qi' stimuleren. 
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Waarom zijn chinezen over het algemeen niet dik? 

 

 Chinezen eten meerdere keren op een dag.  

 Ontbijten is zeer belangrijk. Meestal is dit een warme maaltijd gemaakt van rijst en 

noedels. 

 Eten wordt aangepast aan lichamelijke symptomen. Bv. als het lichaam koud aanvoelt 

of bij koud weer, moet je vooral heet eten. Veel pepers. Pepers stimuleren de 

spijsvertering. Chinezen eten erg veel pepers. 

 Chinezen snoepen nauwelijks. Ze eten wel veel tussendoortjes maar je zult ze nooit 

zien met een mars of zak chips.  

 Chinezen eten veel verse groenten, fruit en sojabonen. Sojabonen bevatten de stof  

lecithine. 

 Er wordt gebruik gemaakt van speciale geneeskrachtige kruiden en specerijen. 

 Chinezen eten veel soep. 

 Ze eten met stokjes. 

 Ze nemen de tijd om te eten. 

 Eten is zeer gevarieerd. Een Chinees eet alles wat leeft. 

 

 

Wat doet acupunctuur nu eigenlijk? 
 

Volgens de Oosterse geneeskunst worden de organen ingedeeld in groepen met de daarbij 

behorende functies. Als we spreken van een orgaan, dan hebben we het niet alleen over de 

fysiologische eigenschappen van dat orgaan, maar ook van vele andere eigenschappen die 

gekoppeld zijn aan dat orgaan. Het lichaam kent volgens de vijf elementenleer, vijf 

hoofdgroepen. Deze vijf groepen zijn de elementen die verantwoordelijk zijn voor heel het 

functioneren van het lichaam. Alle organen zijn ook onderverdeeld in deze vijf groepen. Hout, 

metaal, aarde, vuur en water. 
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De elementen in relatie tot de spijsvertering en 

vetverbranding 
 

Water “Nier / Blaas” 
 

Het Water element bestaat uit de Nier en de Blaas. Er zijn enkele functies waarvoor de Nier 

verantwoordelijk is. 

 

De Nier is de basis van alle energie in het lichaam. De ware energie die je meekrijgt van je 

ouders wordt opgeslagen in de Nier. Uiteindelijk wordt Yin en Yang geformeerd doormiddel 

van zuurstof dat via de Long in de Nier terecht komt. Ook heel het endocriene systeem wat 

bepalend is voor de groei en regulatie van hormonen valt onder de verantwoordelijkheid van 

de nieren.  

De Nier zorgt voor de botten en tanden. De kwaliteit van de tanden en de sterkte van de botten 

is afhankelijk van de energie van de nieren. De Nier toont zich aan de oppervlakte in het 

hoofdhaar en de oren. Klachten die te maken hebben met de kwaliteit van het haar en 

problemen als doofheid, duizeligheid en oorsuizen kunnen wijzen op een gestoorde 

Nierfunctie. 

De Nier regelt de waterhuishouding. Vocht komt als voedsel ons lichaam binnen en wordt 

gescheiden door de Milt in puur en onpuur vocht. Het pure vocht stijgt op en wordt door de 

longen verder naar alle spieren en huid vervoerd. Onpuur vocht gaat naar de dunne en dikke 

darm om vervolgens via de blaas of endeldarm het lichaam te verlaten. 

 

De Nier is de basis van alle energie in het lichaam. Zorg dus tijdens het lijnen goed voor de 

Nier. Een dieet zal altijd een verstoring in het lichaam geven. Dit vraagt veel energie en 

aanpassingsvermogen van alle organen in het lichaam. Daarom moeten Yin en Yang altijd 

goed in balans zijn. Soep eten met niet te veel zout is een goede manier van diëten. 

 

Tijdens het lijnen komen er veel afvalstoffen vrij. Deze stoffen moeten door de nier 

uitgescheiden worden. Daarom is het van belang om de waterhuishouding goed te laten 

functioneren. Drink tijdens het lijnen minimaal 1,5 liter per dag. Let op, groenten en fruit 

bestaan voor 90 % uit water. Te veel water van welke bron dan ook kan tekens van koude 

veroorzaken, en verzwakt het spijsverteringssysteem en de het energie niveau van heel het 

lichaam. Vanuit de oude Chinese teksten wordt beweerd dat het digestieve vuur altijd moet 

branden.  

De Yang van de Nier ondersteunt en verwarmt de Milt. Drink zo weinig mogelijk koud water 

om dit te beschermen. 

 

De Nier staat emotioneel voor de wilskracht. Afvallen gaat nooit vanzelf. Ook het behouden 

van het resultaat vergt veel wilskracht. Zelfs wanneer het streefgewicht is bereikt moet je 

zeker nog 3 maanden rekening houden met het versterken van de wilskracht. 
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 Hout “Lever / Galblaas” 
 

De Lever slaat het Bloed op en verdeelt het Bloed. Zo regelt de Lever samen met de Nier de 

menstruatie en voedt het Hart en de Shen. Bloed en Qi worden verdeeld en moet op het juiste 

moment op de juiste plek zijn. Wanneer dit verstoord is kunnen zich symptomen als 

humeurigheid pijn en woede voordoen. De Lever openbaart zich in de ogen, beheerst de 

pezen en manifesteert zich in de nagels. 

 

De Lever regelt de cholesterol en bloedsuikergehalte in het Bloed en haalt giftige stoffen 

zoals nicotine, cafeïne en medicatie uit het bloed. Wanneer de Lever overbelast wordt dan kan 

dat grote gevolgen hebben in de spijsvertering. Instabiliteit in de ontlasting, bloedsuiker-

spiegel, bloeddruk en stofwisseling treden vaak op als de Lever niet goed en soepel zijn 

energie kan verdelen en reguleren. Deze symptomen zijn van belang voor het volgen van een 

dieet. Ook verslavingsverschijnselen, snel geïrriteerd zijn en woede gevoelens zijn tekenen 

van een stagnatie in de Lever Qi. 

De Lever zorgt voor een vrije stroom van energie door het lichaam. Zo ondersteunt hij de 

Maag en kan het voedsel vrij door de darmen stromen. Wanneer de Lever blokkeert door bv. 

stress dan zal er Hitte in de Maag optreden met een maagzweer als gevolg. Ook wordt de 

energie door de darmen geblokkeerd met buikpijn, opgeblazen gevoel en verstopping als 

gevolg. 

 

 

 

Aarde “Milt / Maag” 

 

De voornaamste spijsverteringsorganen zijn de Milt en de Maag. De Milt is verantwoordelijk 

voor de transformatie en transportatie van voedsel. Het voedsel komt het lichaam binnen en 

moet vervolgens getransformeerd worden. Het eten wordt ontleed en de zuivere bestanddelen 

zoals onder andere vitaminen en mineralen worden opgenomen in het lichaam terwijl de 

onzuivere stoffen of de niet verteerbare stoffen verder vervoerd worden naar de dunne en 

dikke darm. Een deel van de zuivere voedingsstoffen gaat naar het hart om vervolgens 

getransformeerd te worden in bloed. Het andere deel wordt vermengd met zuurstof vanuit de 

longen en gaat naar de nier om in verschillende vormen van energie omgezet te worden. 

 

Wanneer de Milt verzwakt is treed er Damp op in het lichaam. De Milt raakt verzwakt door 

het eten van koud en rauw voedsel. Het lichaam moet altijd rond de 37,5 graad zijn. Vier 

graden meer of minder is al zeer gevaarlijk. De organen zijn het meest gevoelig voor 

temperatuurschommelingen. Wanneer je nu ijs eet of een groot glas gekoelde frisdrank neemt 

dan komt dit terecht in de maag. De Maag ligt precies in het midden tussen alle andere 

organen in. Het kost het lichaam heel veel energie om uiteindelijk de gekoelde maag weer 

terug te krijgen naar de normale lichaamstemperatuur.  
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Emotioneel raakt de Milt verstoord door piekeren en zorgen maken. Denk maar aan iemand 

die moet studeren voor een examen. Altijd treden er symptomen op van wel of niet naar het 

toilet kunnen en geen trek hebben in voedsel. Lijnen moet dus geen obsessie zijn. Door te veel 

met het lijnen bezig te zijn kan het een frustratie worden als het niet snel genoeg gaat. Meestal 

leggen mensen de lat te hoog. Doorlopend lijnen is ook doorlopend piekeren en zorgen maken. 

Ga niet elke dag op de weegschaal staan. Een verstoring in een orgaan door verkeerd voedsel 

kan emotioneel bijdragen tot meer piekeren, terwijl meer piekeren weer de Milt zelf aantast. 

Zo zitten mensen in fysiologische cirkel en een eeuwige ongewonnen strijd. 

 

                        
 

 

Tijdens een dieet moet je zorgen dat je altijd een goede spijsvertering hebt. Een goede 

voeding is een voorwaarde voor een gezond lichaam. Lijnen door niets te eten zal op den duur 

alleen maar negatief werken. Het lichaam gaat in eerste instantie in een spaarstand. Alles wat 

je na een dergelijk dieet gaat eten zal dubbel zo hard omgezet worden in vet!  

De spijsvertering ligt stil, de stofwisseling ligt stil en er is geen voedsel om omgezet te 

worden in energie. De Milt raakt verzwakt. Alle organen krijgen geen energie en alles raakt 

verzwakt. Zorg dus altijd goed voor de Milt, dus ook tijdens het lijnen. 

 

 

 Eet met regelmaat, 3 keer een grote maaltijd en om de twee uur een kleine snack. 

 Eet geen koud voedsel. Geen voedsel gebruiken uit de koelkast. Laat het anders eerst 

op kamertemperatuur komen. De Milt kan niet tegen koud voedsel. 

 Eet zo weinig mogelijk rauw voedsel als sla en rauwkost.  

 Eet zo weinig mogelijk geraffineerde suikers. 

 Eet nooit teveel. Genoeg is genoeg. Bij teveel eten wordt de Maag en de Milt 

overbelast. 

 De Milt kan niet tegen slijmveroorzakende produkten zoals zuivel. Melk mag je niet 

drinken. Wel magere yoghurt in de avond. 

 Maak er geen obsessie van. Wees realistisch. Weeg je ook nooit meer als 1 keer in de 

week. Anders zal de Milt verzwakt raken. 
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Metaal “Long  / Dikke Darm” 

 

De dalende werking van de Long ondersteunt de hele spijsvertering. Daarom is het belangrijk 

om de ademhaling altijd zo laag mogelijk te houden. Dit is de buikademhaling.  

De spijsverteringsorganen hebben geen eigen spierstelsel. Het kneden en bewegen van 

voedsel in de maag en darmen wordt onder andere gedaan door de Long. Tijdens de 

ademhaling beweeg je de ribben door de tussenrib spieren aan te spannen en vervolgens weer 

te ontspannen. Deze beweging die vooral vanuit de buik moet komen stimuleert en 

ondersteunt de spijsvertering. Ook het bewegen van je romp zal de darmen “kneden”. 

Zingen is een goede manier om je ademhaling te reguleren! 

 

De Dikke Darm is het Yange deel van het element Metaal. De Dikke Darm haalt het vocht uit 

de voeding en vervoert het uiteindelijk het lichaam uit. Wanneer er een opstopping in de 

Dikke Darm is, ligt de hele spijsvertering stil. Zorg voor een regelmatige stoelgang. Eet 

daarom vezelrijk voedsel als volkoren brood, groenten en fruit. 

 

 

 

Vuur “Hart & Hartzakje / Dunne Darm & Driewarmer” 

 

Het Hart en Hartzakje zijn organen die meer iets te maken hebben met het Bloed en de Shen. 

De Shen speelt natuurlijk een belangrijke rol tijdens het lijnen. Wanneer de Shen onrustig is, 

dan zal het lijnen met meer moeite gepaard gaan.  

 

De dunne darm moet de bestanddelen uit het voedsel halen en via de darmwand in het bloed 

zien te krijgen.  

 

De Driewarmer is een soort brug tussen de drie verschillende warmers. 

Bovenste warmer hart/hartzakje/longen 

Middelste warmer maag/milt/lever/galblaas 

Onderste warmer nieren/blaas/dunne darm/dikke darm 

 

Wanneer de Driewarmer niet goed de energie over alle organen kan verdelen zal de 

spijsvertering ook niet optimaal verlopen. De spijsvertering maakt immers gebruik van alle 

drie de warmers. 
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De behandeling 
 

 

Acupunctuur ondersteunt het te volgen dieet. De bedoeling is dat acupunctuur helpt om de 

organen die verantwoordelijk zijn voor de transformatie en transportatie van voedsel zo goed 

mogelijk op elkaar af te stemmen. Verder kan er gewerkt worden op de geest en het  

doorzettingsvermogen. Het afvallen is iets 

wat je zelf moet doen met een dieet en 

door te bewegen. De taak van de 

acupuncturist is het balanceren en 

ondersteunen van het lichaam. Het 

lichaam heeft zich bij een overgewicht 

aangepast. Wanneer er een snelle 

verandering in het lichaam plaats vindt, en 

het lichaam niet de tijd krijgt om zich aan 

te passen, dan zal hij altijd neigen naar de 

oude situatie. Dus iemand die overgewicht 

heeft en in een korte tijd heel veel afvalt, 

zal weer snel naar het oude gewicht terug 

keren.  

 

Kies dus niet te snel om te stimuleren maar kies eerder voor harmoniserende punten. 

Het resultaat op langer termijn zal beter zijn.  

 

 

 

TCG 
 

 

We onderscheiden 3 fases in toename van gewicht 

 

Fase1:   beperking in de vrije stroom van Qi en Bloed 

Fase2:   2 type patiënten  -  de Yin deficiënte (de hete patiënt) 

      de Yang deficiënte patiënt (de koude patiënt)  

Fase3:   mix van syndromen met mentale stoornissen 

 

 

 

Fase 1: beperking in de vrije stroom van Qi en Bloed 
 

Een patiënt puur alleen met overgewicht. Een lichamelijke conditie wat ontstaat door het 

leven in de westerse maatschappij. Geen lichamelijke arbeid meer, veel zitten in de auto, 

stress, onregelmatig eetpatroon. Meestal nog niet eens een excessief eetpatroon. Normale 

hoeveelheid voeding met iets teveel tussendoortjes als snoep en drank. Door iets te veel te 

eten en te weinig bewegen ontstaat er Damp en stagnatie. 
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Er zijn geen echte Qi deficiëntie verschijnselen zoals vermoeidheid. 

Ook geen extreme hitte en koude tekens in het lichaam. 

 

Dit verschijnsel ontstaat in de loop van de jaren en wordt meestal na 30 jaar zichtbaar. 

In dit geval is het nog meer een cosmetisch probleem dan een lichamelijk probleem. Wel is dit 

de eerste stadia van overgewicht en moet er eigenlijk hier al ingegrepen worden. 

Meestal is een gewichtsafname goed te krijgen door meer te bewegen.  

Sporten kost energie, daar moet je iets voor verbranden. Als je een sprintje maakt naar de bus, 

dan verbrand je de suikervoorraad in je spieren. Je verbrandt dus geen vetten. Als je langdurig 

sport ga je wel vetten verbruiken. Na ongeveer dertig minuten bewegen, gaat je lichaam van 

het verbruik van suikers over op de verbranding van vetzuren uit je vetweefsel. Een half 

uurtje fietsen heeft dus geen effect op het vet dat er al zit.  

 

 

Therapie 

Aangezien er in fase 1 nog geen echt ziektebeeld is kunnen we beginnen met vasten. Vasten is 

iets wat in China geregeld wordt gedaan om gifstoffen, vetten, pathogene factoren, infecties, 

drugs en zware metalen uit het lichaam te krijgen. Vasten kan je doen met allerlei produkten, 

maar in dit geval maken we gebruik van groenten. Tien dagen alleen gestoomde of gekookte 

groenten samen met groene thee. Gebruik altijd pure biologische produkten. Goed kauwen en 

nooit zoveel eten dat je helemaal vol zit. Neem mentale rust en hou je warm. Drink warme 

drank en kruidenthee zoals gemberthee, jasmijnthee of venkelthee. 

Na het vasten voortdurend op je voeding letten door minder te snoepen en meer te bewegen. 

 

Natuurlijk kost elke fysieke inspanning extra 

energie, dus ook eventjes fietsen. Maar er is veel 

beweging nodig om overtollig vet kwijt te raken. 

Sporten heeft maar een beperkt effect. In feite 

wordt de meeste energie in je lichaam verbruikt 

om alle processen in het lichaam op gang te 

houden. Zelfs als je de hele dag op bed ligt, 

verbruik je al tweederde van de calorieën die je 

zou verbruiken als je die dag met normale 

werkzaamheden bezig zou zijn geweest.  

Extra inspanning geeft dus maar een beperkt 

resultaat. Daarom valt het effect van sporten de 

meeste mensen zo tegen omdat ze verwachten dat 

met een halfuur per week heel intensief sporten 

ze wel afvallen. Bewegen is goed maar dan wel 

de hele dag door. Als je al een zittende baan hebt, 

ga dan op de fiets naar het werk.  
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Fase 2 

 

Yin deficiëntie Hitte type 
 

 

Het leven in de moderne westerse maatschappij is niet zo eenvoudig. Mensen zijn niet snel 

tevreden. Ze willen altijd meer. Overvloed beheerst ons leven. Een enorm aanbod van 

produkten in de supermarkt. Lokkertjes als speelgoed in de chipszakken en de Happymeal 

menu‟s bij Mac Donalds. Zelfs op school zijn er tegenwoordig snacks verkrijgbaar. 

 

In stadia 1 zagen we een patiënt die redelijk gezond eet, nu hebben we een patiënt die juist 

teveel snacks, vet voedsel en suikers eet. Dit zijn allemaal hete produkten. 

 

De maag houdt van vochtig voedsel terwijl de milt liever droog voedsel nodig heeft. Vetten, 

suikers, gebakken en gefrituurde produkten zijn zeer droge produkten die de maag uitdrogen 

en een Yin deficiëntie kunnen veroorzaken. Ook teveel eten veroorzaakt hitte in de maag. 

Symptomen zijn branderig gevoel in de maag, pijn in het epigastricum, dorst, zure 

oprispingen en vooral honger. 

 

Deze personen zijn over het algemeen nerveus. Er heerst onrust in het lichaam zoals 

lichamelijk, geestelijk en seksuele hyperactiviteit. Ze zijn snel geïrriteerd en hebben last van 

inslaapproblemen en hoofdpijn. Bij vrouwen zien we vaak een premenstrueel syndroom 

menopauzale opvlieger. Terwijl de man last heeft van vroegtijdige zaadlozing. 

 

 

 
 

 

Pols is dun snel en gespannen.  

De tong is dun en rood, eventueel geel beslag. 

 

 

Bij minder dorst en hitte is er sprake van Flegma vuur. Flegma in de maag leidt tot insomnia, 

manische depressie en een vol gevoel in de epigastricum. De tong heeft een crack in het 

midden en een geel dik beslag.  

 

Een lege maag veroorzaakt tijdelijk een Milt en Maag Qi deficiëntie waarop de Lever de kans 

krijgt om de Milt en Maag aanval te vallen. Hyperactieve Lever Yang stijgt naar het hoofd, 

gevolg is hoofdpijn en geïrriteerdheid.  

 

Deze personen zitten zwetend op de tafel. Ze zien er glanzend 

en vettig uit. Ze hebben het altijd warm, en hebben veel 

honger en dorst.  

Het liefst drinken ze veel koude dranken zoals frisdrank en 

bier. Dit zijn tekens van Maag-Vuur. Hitte in de maag 

verbrandt de vloeistoffen. Patiënten die roken maken het 

probleem nog erger door de hete energie van tabak. Ook 

koffie en alcohol kunnen het lichaam extra verhitten. 
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Therapie 

 
 

Beginnen met vasten is haalbaar wanneer de deficiëntie nog niet te groot is. Let op. Dit is 

geen makkelijke patiënt. Deze patiënt heeft veel honger, is snel geïrriteerd en heeft geen 

geduld!!!! 

Voorkom honger door binnen de twee en een half uur weer te eten. De bloedsuikerspiegel die 

na een maaltijd stijgt is na twee en een half uur weer gezakt tot minimaal niveau. Dit zal de 

hersenen prikkelen waardoor hongergevoel en behoefte naar zoet toeneemt. Dit geldt voor alle 

diëten. Suiker zal de bloedsuikerspiegel snel doen stijgen en ook weer dalen. Hierdoor krijg je 

een schommeling in de bloedsuikerspiegel. Het lichaam zal reageren door een hongergevoel 

en zin in zoet.  

 

                   
 

Vasten is mogelijk met water en rijst. Rijst versterkt het lichaam en haalt toxines uit de lever. 

Voornamelijk basmati rijst versterkt de Milt. Gebruik een beetje limoensap, het zal de 

spijsvertering verbeteren en stagnatie en Damp oplossen. Laat deze patiënt wel tussendoor 

eten. Voedsel als fruit en rauwe groenten is mogelijk i.v.m. de Yin deficiëntie. Eet elke dag 1 

tomaat. Ze versterken de Maag en Lever, vullen de Yin aan en halen gifstoffen uit het lichaam. 

Vooral bij symptomen van Lever Vuur zijn ze zeer goed bruikbaar. Let op: niet gebruiken bij 

mensen met artritis klachten.  

 

Na het vasten starten met het algemeen dieet. 
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Yang deficiënte Koude type 

 

 
Deze patiënten hebben een opgeblazen lijf en hoofd. Neigen naar accumulatie van Flegma, 

hebben trage bewegingen, hypoactiviteit en weinig seksuele behoeften. 

De man zal moeilijk een erectie kunnen krijgen en de vrouw heeft last van premenstruele 

depressie en menopauzale depressie. 

 

De pols is traag, glijdend en dieper. 

De tong is voller, bleker, vochtig met een dikker beslag. 

 

Zoals ze in bepaalde delen van de wereld vallen op dikke vrouwen, zo is het ideaal beeld in 

Nederland en België nog steeds een slanke vrouw. Vrouwen willen er graag mooi uit zien en 

proberen zich te spiegelen met modellen en filmsterren. Veel mensen zitten niet lekker in hun 

lichaam. Hun overgewicht is een emotionele last. En de frustratie wordt nog groter als het 

afvallen niet lukt.  

Er is veel stress op het werk. Je moet presteren in het leven. Lichamelijke arbeid wordt 

minder en de geestelijke arbeid wordt steeds meer. Tijd speelt een grote rol en zonder agenda 

is niet meer denkbaar. 

 

 Excessief mentaal werk over een langere periode van jaren leidt tot een deficiëntie van 

Maag Qi. 

 Zorgen maken, excessief denken (waarom zie ik er zo uit, vergelijken met andere) 

veroorzaakt damp door een overbelaste Milt.   

 Frustratie van constant mislukken van allerlei diëten om af te vallen geeft stagnatie in 

de Lever. 

 

De Yang deficiëntie type eet meer uit verveling en depressie, maar heeft minder honger als 

een Yin deficiëntie type. Eten wordt op den duur een gewoonte. Milt Yang deficiëntie leidt tot 

interne koude. 

Dit type is iemand die steeds zwaarder wordt vanwege verminderde transformatie en 

transportatie functie en accumulatie van Flegma. De Yang deficiëntie type beweegt minder 

dan de Yin deficiëntie type. Dus ook minder verbranding van vet. 

Deze persoon zal in een café eerder een glas whisky bestellen dan een glas bier vanwege 

koude en damp. De Yang deficiënte type eet minder dan de Yin deficiënte, maar het lichaam 

zal meer vragen naar zoet vanwege een deficiëntie in de Milt en een energie tekort in het 

lichaam. 

Bij oudere mensen kan dit ook ontstaan door minder te bewegen en een Nier Yang deficiëntie. 

De Nier Yang kan niet meer de vloeistoffen bewegen en het lichaam verwarmen. Er ontstaat 

een accumulatie van vloeistoffen onder de huid. Deze patiënten houden vaak vocht vast 

tijdens een dieet.  
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Therapie 

 

 
Heet voedsel stimuleert de energie circulatie en verminderd de stofwisseling. 

Bv. komijn, gember, venkel, anijs en cayennepeper. 

  

 
 

Gebruik geen rauwe produkten en fruit. Alles moet warm zijn. Probeer verwarmende kruiden 

als een stukje gember toe te voegen. Gebruik ten minste drie verschillende groenten per keer 

en drink warm water of thee voor de dorst. Geen voedsel eten wat slijm produceert in het 

lichaam zoals, melkprodukten en kaas. Deze patiënten moeten veel bewegen op een rustige 

manier. Wandelen of fietsen is al voldoende. 

Na het vasten starten met het algemeen dieet. 

 

 

 

Fase 3 
 

 

In deze fase is er sprake van een serieus overgewicht met verschillende symptomen als hart en 

vaat problematiek, suikerziekte, gewrichtsklachten, mentale stoornissen, fysieke stoornissen 

en slapeloosheid. 

Deze mensen hebben een BMI van 30 of meer en meestal een vetpercentage van meer dan 15% 

van de maximaal toegestane waarde. 

 

Je kunt hier niet meer spreken van een Yin of Yang deficiënte type. Het is een syndroom waar 

alles verstoord is. Deficiëntie Yin en Yang, deficiëntie Qi en Bloed, stagnatie door heel het 

lichaam en Damp.  

Milt Qi deficiëntie veroorzaakt een slechte transformatie en transportatie functie met als 

gevolg veel interne leegte in heel het lichaam. 

Nier Yang deficiëntie kan de middelste warmer en de Milt niet meer verwarmen. 

Piekeren en zorgen maken die blokkeren de Milt. 

Door Milt deficiëntie ontstaat er een overvloed van Damp in het lichaam. Damp zal de Qi 

verstoren te bewegen en op langer termijn een obstructie geven van de nieren. Als de 

vloeistoffen niet meer bewegen is een Yang deficiëntie het gevolg.  

 

 

 

 

 

Vasten 1 week met gestoomde of 

gekookte groenten.  
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Frustratie en andere Shen verstoringen beïnvloeden de Lever, vaak proberen af te vallen maar 

het lukt niet geeft stagnatie van Lever Qi. Deze valt de Maag aan en blokkeert de Milt in zijn 

functies. 

 

Alles is mogelijk. Wel is duidelijk dat er stagnatie, Flegma en deficiëntie is. Mensen bewegen 

nauwelijks en alle organen functioneren minimaal. 

 

 

 

 

Therapie 

 

 
Vasten is niet aan de orde. Voeding wordt in dit stadia nog maar nauwelijks opgenomen. 

Een voorwaarde is dat de Milt weer voedsel kan verwerken en dat stagnatie en Flegma 

opgelost worden. Anders zal er niets gebeuren in dit lichaam. 

 

Gebruik warm voedsel maar niet te heet. Nier Yang is deficiënt en zal de Milt niet meer als 

vuur van het lichaam kunnen verwarmen. Heet voedsel is te Yang en verbrandt alle 

vloeistoffen. 

 

 Soep is het beste. Alle soorten soep. Groentesoep met basmati of rondkorrelige rijst. 

 Warme drank als kruidenthee of groene thee. Let op gebruik niet te hete kruiden als 

gember. 

 Bewegen maar niet te veel. Er is immers een energie te kort. Veel bewegen kost alleen 

maar energie en zal dus niet de energie opbouwen. Start met therapeutisch wandelen, 

Tai Chi of Qi Cong 

 

Afhankelijk van elk geval zal een balans gevonden moeten worden in de mate van bewegen 

en eten.  

 

 

 
 

Maar het allerbelangrijkste is geduld. De 

ervaring vanuit de praktijk is dat mensen het 

geduld kunnen opbrengen als ze merken dat ze 

afvallen en beter voelen. Ze worden mobieler, de 

conditie neemt toe en het gewicht neemt af.  

 

De dikke Kong Fu panda werd door zijn geduld 

uiteindelijk de held van de film. 
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Acupunctuur 

 
Iemand met overgewicht kan een van de volgende syndromen hebben, of een combinatie 

daarvan. 

 

 Milt Qi Xu 

 Maag Qi Xu 

 Milt Yang Xu 

 Nier Yang Xu 

 Stagnatie en accumulatie van Damp en Flegma 

 Maag Yin Xu 

 Maag Hitte 

 Lever blokkeert de Milt en Maag 

 Opstijgen Lever Yang 

 Disbalans in de Middelste Warmer 

 

Tijdens het lijnen wordt de balans in het lichaam constant verstoord. Iemand die al jaren 100 

kilo weegt, heeft rond die 100 kilo een balans opgebouwd. Het lichaam zal altijd proberen om 

die 100 kilo te handhaven. Wanneer er elke week 1 kilo afgaat, dan is er constant een 

verandering gaande in het lichaam. Deze verandering zal het lichaam ervaren als een ziekte. 

Er is immers een verstoring in de balans. 

 

Elke “verandering” zonder dat het lichaam de tijd krijgt om zich aan te passen is een ziekte. 

 

Dit is ook de reden waarom mensen 10 kilo afvallen in een maand en vervolgens weer 11 kilo 

aankomen. Het lichaam zal die 10 kilo zien als verstoring in de balans en zal er alles aan doen 

om zo snel mogelijk weer de balans terug te krijgen. De acupunctuur behandelingen zijn 

helemaal afhankelijk van het organisch functioneren van de patiënt. We hebben gezien dat er 

veel syndromen en combinaties daarvan mogelijk zijn bij mensen met overgewicht.  

Maar het belangrijkste bij een acupunctuurbehandeling is:  

 

 Probeer niet te veel te stimuleren, maar eerder te harmoniseren. Het lichaam is over 

het algemeen al leeg van energie.  

 Versterk de Geest. 

 Versterk de Milt en de Maag. 

 Houd Nier Yang warm. 

 Voorkom het opstijgen van Lever Vuur 

 Ondersteunen van de spijsvertering 

 Oplossen van stagnatie en Flegma. 

 Massage en bewegingstherapie kunnen effectief zijn. 

 

 

De punten keuze voor een acupunctuurbehandeling is afhankelijk van de syndromen die 

gevonden worden. Let goed op of er een hitte of koude aanwezig is en de mate van Qi 

deficiëntie. Soms zijn er tekenen van zowel een hitte als een koude aanwezig. Gebruik bij een 

dominantie van hitte tekens geen moxa! En bij een algemeen Qi deficiëntie niet te veel 

naalden. 
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    A  C  U  P  U  N  C  T  U  U  R 

                                               
 

 

 

Enkele voorbeelden 

 

Zhongwan Ren 12  versterkt de Middelste Warmer, eventueel met moxa 

Shanzhong Ren 17  verwijdert Flegma en volte uit de borst 

Guanyuan Ren 4  versterkt Qi en Yang 

Qihai  Ren 6  versterkt Qi van het hele lichaam en verwijdert Koude 

Zusanli ST 36  versterkt Milt en Maag Qi 

Quchi  LI 11  elimineert Hitte 

Sanjinjiao SP 6  versterkt de Milt Qi 

Fenglong ST 40  versterkt de Milt en de maag om Slijm op te lossen 

Taichong LIV 3  kalmeert hyperactieve Lever Yang, kalmeert de lever zodat hij de 

                                               Maag niet aanvalt, ondersteunt de Milt in zijn functie. 

Pishu  BL 20  versterkt de Milt voor productie van Qi en Bloed 

Gongsun SP 4  versterkt de Milt, Maag en Chong Mai 
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Westerse voeding oosters belicht in relatie tot overgewicht 
 

 

Koffie 

 

 
 

Koffie wordt in het westen veel gedronken. ‟s Ochtends voor het werk, tijdens het werk, 

tussen de middag, in de middag en ‟s avonds na het eten op de bank nog twee koppen. Dit is 

in totaal al 6 tot 10 koppen op een dag. Oosters gezien is koffie een interessant produkt. 

Het is koel van natuur maar zijn aktie is verwarmend. Het geeft snel warmte af aan het 

lichaam zonder dat het lichaam ook echt intern verwarmt. Een beetje koffie zal als een Yang 

tonicum werkzaam zijn, maar veel koffie zal het lichaam intern koelen en de Yang 

verzwakken. Een andere bijzondere eigenschap van koffie is het opheffen van stagnatie en 

damp en het stimuleren van de geest en spijsvertering. Koffie kan dus werkzaam zijn als een 

medicijn bij overgewicht mits je er niet te veel van drinkt. 

 

 

 

Suiker (the great white death) 

 

 
 

Suiker is het belangrijkste produkt in onze westerse samenleving. De fabrikanten willen 

voedsel verkopen. Wat ze doen is inspelen op het gevoel en de behoeftes van de mensen. 

Tegenwoordig kijken we niet meer wat goed voor ons is, maar kopen we datgene wat we 

lekker vinden. Suiker is een soort drugs wat de hersenen prikkelt. We voelen ons prettig bij de 

zoete smaak van suiker die in veel produkten zit. Hoe zoeter iets smaakt hoe beter het 

verkocht wordt. De overmaat van zoetstoffen tast in de loop der jaren ons smaakzintuigen aan. 

Er treedt een adaptatie op waardoor we geneigd zijn om steeds meer suiker te consumeren. 

Suiker heeft een ongunstige werking op de Milt en Nier. Het verzwakt het Bloed en 

veroorzaakt Hitte en Damp in het lichaam.  
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Vet en vlees 

 
 
Er wordt veel vlees gegeten. Dierlijke vetten zijn de grootste dikmakers in onze voeding. We 

eten niet alleen veel vlees in de maaltijd maar gebruiken ook dierlijke vetten als boter om te 

koken en smeren het op ons brood. Door het gebruik van groeihormonen en de erbarmelijke 

leefomstandigheden van de dieren wordt de kwaliteit van vlees steeds slechter. Te veel vlees 

zal de maag overbelasten. De maag en het zuur van de maag verteren hoofdzakelijk eiwitten. 

Bij grote hoeveelheden vlees in combinatie met zetmeel kan de Maag niet efficiënt het vlees 

verteren en stagnatie in het digestieve systeem is het gevolg. De Milt raakt verzwakt en er 

treedt Hitte op in de Maag. 

 

 

Melk 

 

 
 
In Nederland en België is melk niet weg te denken uit ons voedingspatroon. Kaas en melk zijn 

al jaren de belangrijke export produkten van deze landen. De lactose in melk moet afgebroken 

worden door het enzym lactase en een goede darmflora. De miljarden darmbacteriën in het 

lichaam zorgen voor een goede weerstand. Door stress, slechte voeding, bestrijdingsmiddelen 

en antibiotica dendert onze darmflora drastisch achteruit en kan spijsverteringsproblemen en 

eczeem als gevolg hebben. Dit is de reden waardoor koemelkallergie in de afgelopen 15 jaar 

met 300% is toegenomen. 

 

Melk veroorzaakt flegma. Dit verstoort de transformatie en transportatie functie van de Milt. 

Het enige produkt wat bruikbaar is, is geitenmelk en sojamelk. Geitenmelk normaliseert het 

gewicht in het lichaam. Dus ook bruikbaar voor mensen met een ondergewicht.  
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Alcohol 

 

 
 

Energetisch gezien is alcohol warm. Bier is het koelst, wijn zit in het midden en sterke 

dranken als whisky is het heetst. 

Er is geen land op de wereld waar zoveel verschillende bieren te krijgen zijn als in België.  

De smaak van bier is bitter en zoet. Hoe zoeter het bier hoe sneller het Damp veroorzaakt in 

het lichaam. Donker bier is rijker van energie waarde en voedt het bloed. Een te veel aan bier 

tast de Milt en de Nier aan en leidt tot een mix van Hitte en Koude in het lichaam. Bier moet 

absoluut vermeden worden door mensen met Damp condities. 

Wijn is energetisch warm. De smaak is zoet, zuur en bitter. Een glas wijn verwarmt het 

lichaam, werkt relaxerend, helpt stagnatie op te lossen, en stimuleert de beweging van Qi en 

Bloed. 

 

 

                             
 

Hier zien we meteen een verklaring voor het verschil tussen een kleine tengere fransman en 

een grote dikke Belg. 

 

 

Let op, overconsumptie van alcohol leidt tot een overbelasting van de Lever en geeft 

accumulatie van Hitte. 
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Aardappelen 

 
 
Van oudsher worden aardappelen in Europa meer gegeten dan rijst. Ooit is hier een beroemd 

schilderij over gemaakt. 

Gefrituurd en gebakken in vet of olie zal de Maag en Lever beschadigen. Aardappelen 

tonifiëren de Yin, ze versterken het Yin aspect van de nieren. Harmoniseren de Maag en Milt 

waardoor ze een versterkende werking hebben in de opbouw van Qi. Maar teveel aardappelen 

zal een exces van Yin geven. Onderzoek heeft uitgewezen dat te veel eten van aardappelen 

leidt tot luiheid. Dit is een deficiëntie van Milt Yang en een stagnatie van Qi en Bloed.  

  

 

Brood 

 

 
 
Brood wordt in de ochtend en middag gegeten. Vooral donker brood is een zeer voedzaam en 

vezelrijk produkt. Het probleem is dat het te voedselrijk is en dat het wordt besmeerd met 

eerst boter en dan vaak een zuivel of zoetig produkt wat overgewicht alleen maar nog erger 

maakt. Brood is een zetmeel. Zetmeel wordt verteerd in de mond en daarna in de 

twaalfvingerige darm. Als de vertering niet goed verloopt door bijvoorbeeld niet goed te 

kauwen, zal het zetmeel als een deegbal in je darmen tot obstructie leiden. (Het brood van 

tegenwoordig is zo slap dat je het nog nauwelijks hoeft te kauwen) 
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Ervaringen uit de praktijk 
 

 

Het probleem is dat we te maken hebben met een proces wat gegroeid is door de tijd.  

Het leven in deze maatschappij heeft bepaald dat we nu leiden aan problemen als overgewicht.  

Uiteindelijk weten we niet meer wat goed en slecht is. 

 

Mensen zijn moeilijk te veranderen. Ze willen wel wat moeite doen, maar uit de praktijk blijkt 

dat een gedragsverandering niet blijvend is. Mensen zitten vast aan een levensstijl en 

levensritme. Het beste is om als therapeut een compromis te sluiten met de patiënt. Natuurlijk 

zouden we willen dat elke patiënt ‟s ochtends warme rijst met Chinese kool en vlees eet maar 

dat zal in het westen niet gaan en dat hoef je ook niet te proberen. Zelfs het eten van een 

congee is niet haalbaar. Een enkeling wil het wel proberen maar het overgrote deel zal na een 

aantal keren toch weer vervallen in zijn oude patroon.  

 

 
 

Het is dus van belang om een patroon te ontwikkelen dat aanvaardbaar is voor de patiënt en 

wat ook nog eens lang vol te houden is. 

De patiënt zal immers minimaal 3 maanden tot een half jaar met de therapie bezig zijn. 

 

 Mensen moeten bewust worden van hun slechte eigenschappen en gewoonten.  

 Mensen moeten weten wat goed voor hun lichaam is.  

 Mensen moeten weten hoe en wat ze het beste kunnen eten.  

 

 

 

De 10 geboden 

 

 

01.  Het voedingspatroon moet gevarieerd zijn. 

02. Om de twee uur eten. 

03.  Eet elke dag soep. 

04.  Een balans creëren tussen schimmels en bacteriën. 

05.  Leerzaam proces.  

06.  Handhaven van eigen producten. 

07.  Leren communiceren tussen lichaam en geest 

08.  Leren keuzes maken tussen koolhydraten en vetten. 

09. Niets is verboden. 

10.  Ik mag geen honger hebben. 

Een congee is een soort rijstepap. 1 deel rijst op 10 

tot 15 delen water. Zeker 2 uur laten pruttelen op 

een heel laag vuur. Afhankelijk van het effect wat je 

wilt bereiken kan je er nog speciale kruiden aan 

toevoegen. Congee versterkt je energie en wordt in 

de ochtend gegeten. 
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1. Het voedingspatroon moet gevarieerd zijn 

 

Diëten zijn vaak eenzijdig of mensen eten te weinig.  

Het probleem is dat het lichaam gaat hamsteren. Net als in de natuur wanneer er minder eten 

is, zal het heel zorgvuldig met voeding omgaan. Het lichaam past zich aan en vet zal sneller 

als reserve opgeslagen worden.  

Het slechtste wat je kunt doen is te starten met een eenzijdig en karig dieet. Soep met kwark is 

een dieet wat toch veelvuldig door therapeuten wordt gegeven. Het grootste probleem is een 

te grote verstoring van het lichaam. Afvallen zal in eerste instantie snel gaan maar de kans op 

blijvend succes is klein. Zeker wanneer de acupuncturist nog eens flink de Milt gaat 

versterken. De Qi is al jaren deficiënt, daarom kan je beter kiezen voor versterken van de 

Shen, harmoniseren en oplossen van stagnatie en Damp. 

Het leuke is dat je soep en kwark wel kan gebruiken wanneer de Qi niet deficiënt is, bv. in een 

later stadium. Alleen dit niet langer dan 10 dagen innemen. 

 

Het lichaam went ook aan bepaalde produkten. Mensen die lijnen door niets te eten kunnen op 

den duur ook steeds minder eten omdat je lijf zich aanpast aan deze nieuwe situatie. Zonder 

dat je het weet ga je steeds minder eten en kom je ook steeds sneller aan.  

 

Probeer tijdens het lijnen zoveel mogelijk te variëren met smaak en voedingsstoffen. 

 

 

2. Om de twee uur eten 
 

Onze eetlust wordt hoofdzakelijk geregeld vanuit de hypothalamus. Deze hersenregio stuurt 

neuropeptiden uit naar verschillende organen en weefsels. De signalen kunnen de eetlust 

stimuleren of afremmen. Heel wat moleculen die in de verschillende stappen tussen het 

signaal en de reactie komen, zijn al geïdentificeerd. Het onderzoek bij genetisch 

gemanipuleerde muizen speelt hierin een belangrijke rol die hetzelfde gendefect dragen als 

personen die bijvoorbeeld lijden aan een zeldzame vorm van erfelijke zwaarlijvigheid. 

Uit dergelijk onderzoek is onder meer naar voor gekomen dat het leptine-eiwit in onze 

hersenen samen met insuline een belangrijke rol speelt in de regeling van de voedselopname 

(Schwartz et al. 2000). In tegenstelling tot wat toen werd verkondigd, is leptine echter geen 

wondermiddel gebleken om obesitas te bestrijden. Via de bloedsuikerspiegel is het 

weldegelijk mogelijk om een invloed uit te oefenen op de eetlust. 

 

 
 

Dieren krijgen via hun hersens een prikkel 

om te eten. Wij zouden dat in principe ook 

moeten hebben. Een leeuw vangt een zebra 

vreet hem op en gaat vervolgens 3 dagen 

onder een boom liggen. Jammer genoeg 

hebben wij deze prikkels niet meer. Het 

lichaam van de leeuw zal pas na drie dagen 

hem waarschuwen dat zijn Qi weer 

aangevuld moet worden. Het zit hem westers 

in de bloedsuikerspiegel. 
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Koolhydraten worden in het spijsverteringsorgaan afgebroken tot de enkelvoudige suikers 

waaruit ze zijn opgebouwd (zoals glucose en fructose). De alvleesklier scheidt vervolgens het 

hormoon insuline af, dat ervoor zorgt dat de suikers via de bloedstroom worden vervoerd naar 

de plekken waar ze worden gebruikt voor energielevering, of waar ze worden opgeslagen als 

glycogeen in de lever of als vet in de cellen. Men gelooft nu dat de calorieën die van deze 

suikers afkomstig zijn, eerder als vet worden opgeslagen dan de calorieën die van 

eiwitproducten of van dierlijk vet zelf afkomstig zijn. 

 

Enkelvoudige koolhydraten, zoals de suiker die je in een kop thee doet of de fructose die in 

fruit zit, worden sneller opgenomen dan samengestelde koolhydraten, zoals volle granen, 

bonen en groenten. Bewerkte voedselproducten, waaronder brood, cakes, koekjes en witte 

rijst, bevatten allemaal een hoog percentage enkelvoudige koolhydraten. Ruwe 

voedselproducten zoals bruine rijst, peulvruchten en steelgroenten bevatten allemaal vezels, 

die in het spijsverteringssysteem eerst moeten worden afgescheiden van de rest van het 

voedsel voordat ze in suikers kunnen worden afgebroken. Daarom duurt het langer voordat de 

suikers van deze producten in de bloedstroom terecht komen. De vezels passeren vervolgens 

het spijsverteringskanaal zonder te worden opgenomen. 

 

Als u een maaltijd of snack eet die voornamelijk uit enkelvoudige, bewerkte koolhydraten 

bestaat, bv. een geroosterde snee witbrood met jam, een gebakje, een chocoladereep of een 

bord pasta, worden de suikers massaal in een keer in uw bloedstroom opgenomen. Hierdoor 

wordt de alvleesklier aangemoedigd tot het aanmaken van grote hoeveelheden insuline om 

deze suikers te kunnen verwerken. Door deze overmatige hoeveelheid insuline wordt een 

signaal aan de lever afgegeven om alle overtollige energie als vet op te slaan, waarmee het 

lichaam dus een signaal ontvangt om het vet te bewaren. Door deze enorme hoeveelheid 

suiker in uw bloed voelt u zich goed, totdat uw suikerspiegel niet lang daarna weer begint te 

dalen. Hierdoor gaat u zich moe voelen en krijgt u zin in meer koolhydraten om uw energie 

peil weer te verhogen.  

 

 

TCG: De Milt zorgt voor de productie van insuline waarmee de enkelvoudige suikers omgezet 

worden in energie. De Lever heeft een controlerende functie. 

Bij een teveel inname van enkelvoudige koolhydraten moet de Milt hard werken in een korte 

tijd en wordt daardoor overbelast. Grote hoeveelheden insuline zullen de suikers gaan 

verwerken. Een tegenovergestelde werking is het resultaat. De Lever kan niet meer 

controleren en zal al het overtollig glycogeen opslaan in vet. Een keer is dit niet erg. Maar als 

dit constant is zal de Milt deficiënt worden. Mensen gaan piekeren en zich zorgen maken dat 

ze te dik zijn en dat het lijnen niet helpt. Lijnen mag dus ook nooit een obsessie zijn. Wanneer 

de Milt deficiënt is zal de Milt vragen om zoet. Dit is niet de zoet die we kennen van de 

suikers, maar zoet van vruchten wortels en andere natuurlijke produkten. 

 

De bloedsuikerspiegel moet een constant verloop hebben door de dag. Na het eten van een 

normale maaltijd stijgt de bloedsuikerspiegel. Na verloop van tijd begint hij te dalen en na 

ongeveer twee uur daalt hij onder zijn niveau. Gevolg is een tal van reacties gestuurd vanuit 

de hersenen. Na drie uur wordt het serieus. De Maag begint te reageren we worden vermoeid 

en krijgen honger. Er moet dus altijd binnen de twee uur iets gegeten worden.  
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De ochtend is het belangrijkste moment om te eten. Wanneer het hier al fout gaat zal het niet 

meer goedkomen in de loop van de dag. Snacken en snaaien zijn het gevolg.  

De Maag is in de ochtend het meest actief. Westers gezien wordt er vlak voordat je wakker 

wordt het cortisol hormoon vrijgemaakt en zal dit naar de maag gaan om de maag te 

stimuleren. Oosters gezien is dit ook zo. Vanuit de orgaanklok is de maag het meest actief 

tussen 7 en 9 in de ochtend. De Milt komt daarna. Daarom moet je goed ontbijten en zal het 

ontbijt de energie vrijmaken voor de rest van de dag. Ontbijt bij voorkeur warm! 

 

                                         
 

 

3. Eet elke dag soep 
 

Soep is het mooiste produkt wat er bestaat. Soep is een soort decoct. Je kunt tijdens het koken 

van soep speciale kruiden of geneeskrachtige planten toevoegen. Soep is licht verteerbaar. De 

Milt heeft weinig Qi nodig om soep te transformeren. Soep is gemakkelijk opneembaar en er 

komt snel energie vrij. Daarom weten we in het westen wel dat we soep moeten eten als we 

een keer met de griep in bed liggen. Hier koken we de groenten tot ze bijna uit elkaar vallen, 

vervolgens eten we de overgebleven kapot gekookte vezels op en spoelen de vitamines en 

mineralen door de gootsteen. In soep behoud je de vitamines en mineralen. 

 

 Soep vult de maag. 

 Is weinig calorierijk. 

 Versterkt de Milt. 

 Zorgt voor voldoende vocht in het lichaam. 

Is gezond. 

 

4. Een balans creëren tussen schimmels en bacteriën 
 

Dit is een punt wat ze in China (nog) niet kennen. Omdat eten in China gesprekstof nummer 

een is, zullen er weinig problemen zijn op dit gebied. Echter in het westen is dit een van de 

hoofdoorzaken om beter te begrijpen waarom bepaalde ziektebeelden hier actief zijn. In een 

normale homeostase is er een balans tussen schimmels en bacteriën in het lichaam. Nemen de 

schimmels toe dan nemen de bacteriën af. Bacteriën bepalen voor meer dan 70 procent de 

weerstand. De darmflora zorgt westers gezien voor een optimale transformatie van voedsel. 

Schimmels nemen toe door het gebruik van suiker, gist en schimmelproducten Suiker zit 

overal in en gist zit in ons brood (en bier). 
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Bacteriën zijn niet met voedsel aan te vullen. Ook niet met Yakult. 

Bacteriën dood je door het laten toenemen van de schimmels, door stress, door chemicaliën 

als antibiotica (wat weer zit in ons vlees en vis). Het enige wat je kunt doen is het creëren van 

een goed milieu. Met biologische yoghurt bijvoorbeeld. 

Een goede transformatie is afhankelijk van een goede darmflora. 

 

Slikken van probiotica is de beste manier om de darmflora aan te vullen. 

Van rauwe zuurkool is bekend dat dit een van de weinige producten is die darmflora kan laten 

toenemen. Het werd vroeger tijdens lange zeereizen ook gebruikt om scheurbuik te 

voorkomen. Eet 3 x per dag 1 eetlepel.  

Elke ochtend een beker zuurkoolsap zal direct de darmen doen verbeteren! 

 

 

Even wat onduidelijkheden. 
 

Helpt het om darmfloratabletten te slikken? Probiotica helpt als je het consequent inneemt. Je 

mag het geen dag overslaan en het liefst 's avonds innemen met lauwwarm water. De 

darmflora is moeilijk te manipuleren. Bacteriën als toevoeging in producten als Yakult of 

Actimel werken niet. Daar zitten te weinig verschillende soorten bacteriën in. 

Hoe zit het met Melk? Om lactose (melksuiker) te verteren, is het enzym lactase nodig. 

Lactase wordt aangemaakt in de darmwand.  

Wanneer er te weinig lactase wordt aangemaakt in de darm, wordt lactose niet of niet volledig 

verteerd. Dit geeft lang niet altijd klachten. Pas als dit bij gebruik van de aanbevolen 

hoeveelheden melk(producten) klachten geeft, is er sprake van lactose-intolerantie. Het gaat 

hierbij om klachten zoals buikpijn, winderigheid, diarree en damp. Van westerlingen is het 

bekend dat zij meer lactase hebben dan Chinezen en Afrikanen. Iemand zonder Milt Qi 

deficiëntie, zonder teveel aan Damp of Flegma en met voldoende Lactase mag gerust melk 

drinken. Bij obesitas patiënten zal dit echter weinig voorkomen i.v.m. Damp en deficiëntie. 

 

Wat is rechtsdraaiende yoghurt? 
Alle met bacteriën bereide zuivelproducten zoals kaas en yoghurt, bevatten zowel links als 

rechtsdraaiend melkzuur. Staat op een toetje dat het rechtsdraaiend melkzuur bevat dan 

spreekt de fabrikant de halve waarheid. Melkzuur is een product van gisting door bacteriën en 

het draait niet echt. De draaiing zegt iets over de afbuiging van licht als dat door melkzuur 

schijnt. Rechtsdraaiend melkzuur wordt wel iets makkelijker door het lichaam in suikers 

omgezet. Als je teveel linksdraaiend melkzuur binnenkrijgt kan dit een nadelige invloed 

hebben op je energiehuishouding. Maar daarvoor zou je minstens 7 liter yoghurt op een dag 

moeten drinken. In het basisdieet moeten mensen 2 keer per dag yoghurt eten. Yoghurt is zuur, 

versterkt de Lever, verbeterd het intern milieu en produceert geen Damp. 

 

 

5. Leerzaam proces 
 

Afvallen is een verstoring van de balans. Het lichaam zal het veranderd voedingspatroon 

herkennen als stress. Bij elke vorm van stress, zowel fysiek als psychologisch, komt het 

stresshormoon cortisol vrij. Cortisol is een corticosteroïde. Het is een hormoon dat gemaakt 

wordt in de bijnieren. 
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Cortisol speelt een rol bij: 

 

 vertering van voedsel 

 slaap-waakritme  

 afweersysteem 

 

In een natuurlijke situatie zal stress er voor zorgen dat er voldoende energie is om adequaat te 

kunnen reageren, vechten of vluchten. Dit zal normaal in de natuur niet langer duren dan 5 

minuten. De maatschappij waar wij in leven is gejaagd, we staan onder druk en leiden 

constant aan vormen van stress. Dit geeft een doorlopende afgifte van cortisol. Het zorgt 

ervoor dat bepaalde eiwitten in spieren worden afgebroken waarbij glucose (energie) vrijkomt. 

Deze energie wordt gebruikt om het lichaam weer terug te brengen in homeostase. Op het 

moment van stress kwam er adrenaline en noradrenaline vrij om het lichaam alerter te maken 

en klaar om te vechten en of te vluchten. Cortisol zorgt ervoor dat dit verlies van energie weer 

wordt gecompenseerd doordat direct energie vrijkomt wat beschikbaar is. Met andere 

woorden, door stress komt er doorlopend energie vrij welke niet wordt aangesproken. Het 

lichaam wil energie wat vrijkomt aanvullen doormiddel van voedsel. Alleen wordt de energie 

niet verbrand. Gevolg is een toename van gewicht. Mensen die zeggen af te vallen door de 

stress verliezen alleen maar gewicht omdat ze niet eten van de stress. 

 

Onderzoekers in het westen hebben aangetoond dat 's ochtends tussen 7 en 9 extra cortisol 

vrijkomt om de maag te activeren. Wij wisten dat natuurlijk al lang. Daarom moeten wij net 

als de Chinezen ook goed ontbijten. Evolutionair gezien is dit noodzakelijk.  

Afvallen is dus een vorm van stress. Het advies is om niet te snel af te vallen, maximaal 0,5 a 

1 kilo per week en weeg je niet elke dag. Afvallen moet geen opgave worden. Eten moet leuk 

zijn. Zie een uitdaging in het klaarmaken van je eten. Daarom krijgen de patiënten geen 

recepten mee naar huis. Ze moeten het zelf leren. Keuzes maken uit eigen producten en 

hoeveelheden.  

Van jezelf weten wanneer je genoeg hebt.  

 

 

TCG, cortisol en dieet  

 

De Lever is een van het meest complexe orgaan uit de TCG en is erg gevoelig voor stress, 

gedragsveranderingen en emoties. De Lever is gekoppeld aan de Qi doordat de Lever moet 

zorgen voor een vrije Qi circulatie. Ook wanneer er Damp heerst in het lichaam en de Qi van 

de Milt leeg is, kan de Lever niet meer de Milt controleren en blokkeert de Lever. 

Beide geven een Lever Qi stagnatie met een verstoring van de vrije Qi stroom.  

 

Gevolg:  

 

 disharmonie van emoties 

De Lever regelt de harmonieuze interactie van het individu met zijn omgeving. Lijnen 

wordt een obsessie of men durft niet meer in de spiegel te kijken. 

 

 disharmonie van de spijsvertering 

De vrije energiestroming is noodzakelijk voor de activiteiten van Milt en Maag met 

betrekking tot de spijsvertering.  
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 secretie van gal 

Bij een verstoring zal er een ongelijkmatige en onharmonieuze galafscheiding zijn. 

 

 disharmonie van de menstruatie 

De Lever zorgt voor een gelijkmatige en ongehinderde stroom van Qi en Bloed, 

waardoor een regelmatige en goede menstruatiecyclus ontstaat. Zwaarlijvigheid kan 

leiden tot onvruchtbaarheid en menstruatieproblemen. 

 

 

 

6.  Handhaven van eigen producten 
 

Chinezen eten 's ochtends rijst met kool of een congee. Het slechte van een dieet is dat 

mensen hun eetpatroon moeten veranderen. Nog slechter gaat het als mensen meer moeite 

moeten doen om te eten of het maken van een dieet. Bv. Herballife shakes. Dat houd je drie 

maanden vol en daarna weet je niet wat je moet doen. Het oude eetgedrag is snel weer 

normaal. Om uit te gaan van handhaving van het uiteindelijk resultaat moet het voedings-

patroon veranderen. Wat we doen is het aanbieden van een basisdieet en in verloop van de tijd 

worden er aanpassingen aan gedaan.  

 

 

Het beste dieet is geen dieet! 

 

Basis voedingspatroon is: 
Geen snelle koolhydraten i.v.m. de bloedsuikerspiegel als brood, aardappelen, pasta en rijst 

Geen snoep en suikers 

Geen / weinig gistprodukten als brood 

Weinig alcohol 

Om de twee uur eten 

Veel fruit en groenten, minder vlees en vetten 

De patiënt gaat zelf op zoek naar de juiste voedingsmiddelen en maaltijden. Dit is een 

leerproces die we alleen maar ondersteunen. Dit werkt echt goed en de ervaring is dat mensen 

al snel precies weten wat ze wel en niet kunnen, willen en mogen eten.  

 

 

7. Leren communiceren tussen lichaam en geest 
 

Na de Tweede Wereldoorlog is het taboe om je bord niet leeg te eten of eten weg te gooien. 

Soms zie ik mensen die eten krijgen in een restaurant en er zout overstrooien zonder te 

proeven. Vraag eens aan je partner 's avonds of het eten lekker was. Of die boterham 's 

ochtends tijdens het inpakken van je tas in twee happen naar binnen werken. 

Een leeuw die geen honger heeft zal nooit op jacht gaan. Wij eten niet omdat we trek hebben. 

Wij eten omdat het zo hoort, omdat het tijd is om te eten. Niemand luistert meer naar zijn 

lichaam en stopt met eten wanneer het lichaam dit aangeeft. De meeste mensen eten zo snel 

dat ze al klaar zijn voor die twintig minuten of zitten al voor die tijd zo vol dat het te laat is 

om in te grijpen. Door goed te kauwen kan je dit probleem al oplossen.  
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Leren communiceren tussen lichaam en geest. De een heeft 2000 calorieën nodig de ander 

meer of minder.   

Proeven en voelen wanneer je genoeg hebt gegeten. Het bord en de pan hoeven niet leeg te 

zijn. Genoeg is genoeg. De hersenen kunnen pas na 20 minuten aangeven dat er een voldaan 

gevoel is. De meeste mensen zijn binnen 20 minuten al klaar met eten wat onmogelijk is om 

te ervaren en te voelen dat je genoeg hebt gegeten. Als je alsnog binnen die 20 minuten een 

vol gevoel hebt, dan heb je zeker al veel te veel gegeten doordat de maag volledig opgerekt is.  

 

 
 

 

Hoe komt het dat obesitas mensen met een Milt Qi deficiëntie juist wel kunnen blijven eten, 

terwijl je bij een Qi deficiëntie juist geen eetlust hebt? 

 

De Milt is niet alleen verantwoordelijk voor de transformatie en transportatie van voedsel 

maar is ook verantwoordelijk voor de interactie tussen lichaam en geest zoals hongergevoel, 

voldaan gevoel als je genoeg gegeten hebt.  

Dus bij een Milt Qi deficiëntie kunnen mensen best eetbuien hebben. Alleen meestal niet 

omdat ze honger hebben, maar omdat de Milt niet meer de juiste prikkels afgeeft en niet meer 

communiceert met de Maag. 

 

 

 

8. Leren keuzes maken tussen koolhydraten en vetten 
 

Er zijn goede en slechte vetten. Slecht vet zit in vlees, zuivelproducten en snacks, goed vet zit 

in vis, plantaardige olie en noten. Daarnaast kunnen we ook stellen dat er een verschil is 

tussen goede en slechte koolhydraten. De mix van goed vet en goede koolhydraten brengt een 

heel nieuwe en interessante voedselpiramide voort, zeg maar een nieuwe Schijf van Vijf.  

In die piramide kunnen volkorenproducten, groenten, fruit, plantenolie, noten, peulvruchten, 

vis, kip en eieren dagelijks worden gegeten, maar moet met vet en rood vlees, boter, rijst, 

brood, aardappelen, pasta en snoep voorzichtig worden omgegaan. Ook met zuivel dient te 

worden opgepast.  

 

Toch zijn er wel wat valkuilen. Neem aardappelen. Als ze net gekookt zijn, hebben ze een 

hoge glycemische index, dat is de snelheid waarmee voedsel wordt omgezet in glucose, en 

zijn dus slecht. Als je ze dan laat afkoelen, worden ze een beetje glazig. Het zetmeel verandert 

van structuur, de glycemische index daalt en dus kun je ze dan wel eten, bijvoorbeeld in een 

salade.  

Wij weten natuurlijk dat een warm produkt Yanger is dan een koud produkt en dus energie 

rijker. Van de ene kant is dat goed om de Milt te tonifiëren, van de andere kant blijkt dus dat 

dit kan leiden in onze maatschappij tot overgewicht. Het probleem zit hem niet zozeer in de 

aardappel maar in het feit dat wij teveel energierijk voedsel binnen krijgen en deze niet meer 

verbranden door onze levensstijl. 

Eet 20 minuten voor een maaltijd een kauwgom. 

Kauwen stimuleert de darmsappen en zal de 

maag voorbereiden op het voedsel. Doordat je al 

aan het voorkauwen bent kunnen de hersenen 

makkelijker tijdens de maaltijd een signaal geven 

van een voldaan gevoel. 
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Probeer koolhydraten zoveel mogelijk uit volkoren, peulvruchten, groenten en fruit te halen.  

Ook zijn er diëten die bepaalde combinaties van voedingsmiddelen verbieden. Er is geen dier 

op aarde die daar rekening mee houdt. Het zou wat zijn, een leeuw met een lege maag die een 

zebra laat lopen omdat hij zijn vruchten nog niet op heeft. Het probleem van combineren heb 

je alleen wanneer je teveel eet of wanneer je niet regelmatig eet of wanneer je te lang wacht 

met de volgende maaltijd.  

 

 

9. Niets is verboden 
 

In eerste instantie gaat deze vlieger niet op. Er moet flink gewicht verloren worden en mensen 

moeten het leerproces ondergaan. Er moet weer gecommuniceerd worden tussen lichaam en 

geest. De maag moet aangeven wanneer je honger krijgt. Je moet jezelf weer energiek voelen. 

En zeker als het nodig is weer gaan sporten.  

Het is als een auto die je vooruit wil duwen. Als hij eenmaal op gang is dan zal het minder 

energie kosten om hem rijdende te houden. Mijn ervaring is ook zo bij het dieet. Wanneer 

mensen in de gaten krijgen wat de bedoeling is, zien we dat het lichaam gaat reageren. Het 

lichaam zal het proces van lijnen steeds minder als een stress reactie gaan ervaren. Het lijnen 

zelf wordt een nieuwe balans. Nu kan de behandelfrequentie ook naar beneden. Zelf zie ik dan 

de patiënt nog ongeveer 1 keer in de 3 weken wat in de begin fase nog om de 10 dagen was.  

Samen met de patiënt wordt een strategie uitgestippeld. Als iemand weer zin in brood krijgt 

en het gaat goed dan gaan we dat inpassen. Bv. alleen in het weekend. Het leuke is dat als je 

dit verstandig toepast je nog steeds in bijna hetzelfde tempo blijft afvallen. 

 

 

10. Ik mag geen honger hebben 
 

Honger is een maatstaaf. Ook bedoeld om te zorgen dat de patiënt niet te weinig gaat eten. 

Veel mensen moeten met dit dieet meer eten dan ze gewend zijn!!!! Als je dus het juiste eet 

en op de goede manier in de juiste verhouding, dan is het mogelijk om definitief in gewicht te 

verminderen. Dus honger is niet goed. Hongergevoel krijg je door een lege maag of 

schommelingen in de bloedsuikerspiegel. Heb je honger eet dan iets met een lage glycemische 

index. 
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Een algemeen programma. 

 
Afvallen is niet zo maar iets. Het is een verandering van eten en levensstijl. 

De eerste drie weken wordt er intensief gelijnd. Daarna gaan we langzaam het 

voedingspatroon opbouwen. Er mag maar maximaal 0,5 tot 1 kilo per week af! Het lichaam 

moet constant wennen aan een nieuwe balans. Dan hou je het ook het langste vol.  

Na de drie weken mag er steeds meer gegeten worden. Er moet echter wel een definitieve 

verandering van eetgedrag en levensstijl blijven. 

 

De eerste weken 

 

3 weken lang wordt er intensief gelijnd. Dit kan omdat na deze drie weken het 

voedingspatroon weer schematisch opgebouwd wordt. Hierdoor is het haast onmogelijk om 

het oude gewicht weer terug te krijgen, geen jo-jo effect dus. Ook is het belangrijk om de 

spijsvertering op gang te houden. Wil je afvallen, dan zal je er altijd voor moeten zorgen dat 

de spijsvertering nooit stil ligt. 

Eet dus altijd regelmatig. Het liefst drie maal per dag.  

Om 7 uur ‟s avonds wordt er meestal te veel gegeten. Daarna wordt er meestal ook niks meer 

ondernomen. De spijsverteringsorganen hebben geen eigen spierstelsel. Het voedsel wordt 

gekneed en bewogen door de bewegingen die je zelf maakt met je lichaam. Wanneer je zit en 

daarna naar bed gaat, is nog lang niet al het voedsel verteerd. De nacht heeft het lichaam 

nodig om weer te herstellen van de vorige dag en op te laden voor de dag die gaat komen. Dit 

kost veel energie. Wanneer je ook nog eens je eten moet verteren in de loop van de nacht, dan 

sta je moe op. 

 

Dus! 

Eet altijd ‟s ochtends! 

Eet altijd ‟s middags! Het mooiste zou zijn als je in de middag warm kan eten. 

Eet ‟s avonds een lichte maaltijd! 

Tijdens het lijnen moet je tussendoor ook eten. 

 

Dit geldt ook voor de eerste drie weken. 

 

WEEK 1 

 

SOEP! 

Alle soorten soep. Bouillon, groenten, tomaten, champignons etc. Soep uit blik, pakje of zelf 

gemaakt, het maakt niet uit. Pas wel op met maaltijdsoepen en toevoegingen met kaas, vet 

vlees en worst. Weet je niet zeker of de soep te vet is, laat hem dan eerst afkoelen en schep 

vervolgens al het gestolde vet van het oppervlak af.  

De soep zal er voor zorgen dat het lichaam niks te kort komt. Door vlees en groente toe te 

voegen krijgt het lichaam de eerste weken voldoende bouwstoffen binnen. De soep mag ook 

de hele dag gegeten worden.  

Maak de soep niet te zout! 

Schep het vet er af in gestolde toestand! 

De groenten mag je wel opeten! 

Voeg geen kaas en crouton toe! 

Varieer van type soep! 

 



afvallen & acupunctuur                               Dolf Chin See Chong Pagina 48 

 

Naast soep mag er fruit gegeten worden. Let op, geen bananen en druiven. 

Het fruit mag in beetjes in de loop van de dag gegeten worden. 

Heb je honger neem dan eventueel een volkoren cracker of een beetje gekookte groenten 

(zonder saus natuurlijk). 

 

Er moet veel gedronken worden. Het liefst water. Thee, koffie (met eventueel een zoetje) en 

fruitdrank zonder suiker. 

 

Voorbeeld 

7.00 uur  jasmijnthee 

  1 volkoren cracker met tomaat of komkommer 

  ontbijtkoek 

  1 stukje fruit 

  jasmijnthee 

 

9.00 uur stukje fruit 

  glas water / koffie / thee / ongezoete fruitdrank 

 

12.00 uur kop soep en een volkoren cracker 

  jasmijnthee 

 

15.00 uur stukje fruit of komkommer, tomaat, wortel  

 

17.00 uur kop soep 

  eventueel wat gekookte groenten (als het echt niet gaat) 

 

Drink regelmatig tussendoor water of jasmijnthee. 

Jasmijnthee stimuleert de spijsvertering en haalt vet uit de dikke darm. 

Probeer de eerste week streng te lijnen. Wel regelmatig kleine beetjes eten! 

 

Tip:  Mocht het nou echt niet gaan 

Eet dan wat gekookte groenten! 

Kijk op het schema en neem wat  

Van week 2+3 

 

 

WEEK 2+3 

 

Na een week streng diëten met alleen soep en fruit mag er de komende weken ook 

geroosterde volkorenbrood, bruin knäckebröd, volkoren beschuit en volkoren cracker gegeten 

worden. Op de volkoren cracker mag je alle soorten beleg dun besmeren.  

In week drie al beginnen met een klein stukje vlees en veel warme groenten. 
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Week 4 en verder. 

 

Na deze drie weken is het de bedoeling dat het voedingspatroon aangepast wordt. Er mag 

meer gegeten worden, te beginnen met meer groenten en vlees. 

 

GEEN Brood 

 Zuivelproducten als melk en kaas 

 Pasta‟s 

 Suikerproductie en suiker als toevoeging 

 Geen rijst en aardappels 

 Geen vette produkten of in vet gemaakte produkten 

 

De bovenstaande produkten zijn verboden. Probeer dit zo lang mogelijk vast te houden. 

Honger is niet toegestaan en blijf om de twee uur iets eten. Het liefst fruit tussendoor. In de  

avond gewoon koken voor de familie en zelf geen aardappelen, rijst of pasta eten. Melk en 

kaas blijven verboden en blijf opletten met snoepen. 

Uiteindelijk wanneer je op streefgewicht bent, dan is in principe niets verboden. Maar wees 

wel bewust van wat je eet. Eet niet zomaar weer brood, maar bedenk eens wanneer je brood 

echt mist. Is dat op zondag ochtend als je verse broodjes haalt bij de bakker en gezellig met de 

hele familie ontbijt, of ga je elke dag weer brood eten? Het beste is brood te nemen wanneer 

je het ook mist. Dus alleen op zondag ochtend genieten van die heerlijke verse broodjes. En 

die andere dagen gewoon nog crackers eten. Eet alleen een gebakje als het ook echt feest is. 

Spaghetti eten doe je het beste voor of na je gaat sporten. Mocht je een keer een te 

koolhydraatrijk diner hebben gehad, compenseer dan de dagen daarop. Het beste is ook om 

voor jezelf een maximum gewicht te bepalen. Bijvoorbeeld, ik mag nooit meer over de 70 

kilogram komen. Hou dan een buffer voor jezelf van 2 kilo waarin je wat speling hebt. 

Er zijn nog andere factoren die een rol kunnen spelen in gewicht.  

Een gemiddeld persoon komt na zijn 35
e
 levensjaar elk jaar ongeveer 300 gram aan. Dit heeft 

te maken met het ouder worden. Ook al sport je intensief het lichaam gaat nu eenmaal 

achteruit. De Yang is bij de geboorte optimaal terwijl de Yin laag is. Als je dood gaat is de 

Yang verdwenen en de Yin optimaal. Op je 28
e
 zijn beide gelijk. Boven het 28

e
 jaar is de Yin 

hoger dan de Yang en zal de Yin jaarlijks toenemen terwijl de Yang afneemt. Dat betekent dat 

de vitaliteit afneemt. Het is te vergelijken met een auto. Deze wordt opgebouwd tot je 18
e
 jaar. 

Daarna geven we gas en op ons 28
e
 levensjaar trappen we de koppeling in. Als de auto stil 

staat ben je dood. Dit verklaart dat topsporters tot hun 30
e
 kunnen presteren en zichzelf 

verbeteren. Na hun dertigste blijven ze sporten maar meer op techniek en ervaring. Een 

voetballer zal op zijn 34
e
 jaar het conditioneel niet meer kunnen winnen van zijn medespelers. 

 

Ook de overgang speelt een rol. Deze hormonale aardverschuiving is een kwelling voor elke 

vrouw. Niet alleen de opvliegers en wisselende menstruatie zijn vervelend maar ook de 

verandering van de totale lichaamsbouw. Deze ongewonnen strijd tegen toename van gewicht 

en handhaving van de vrouwelijke vormen kunnen zorgen voor grote frustratie. 

 

Accepteer soms het leven zoals het is. Het heeft echt geen zin om een cola light te drinken 

naast een Big Mac menu. Ook heeft het geen zin om meer koolhydraten te verliezen terwijl je 

er stiekem toch meer inneemt. Schrijf eens op wat je eet, dan word je meer bewust van je 

eigen eetpatroon en zie het niet als een dieet maar als een nieuwe manier van eten.  

 

Let op de tips dan kan je nog jaren genieten van je gewicht.  
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Tips  
 

 

 Eten doe je niet zomaar. 

 Geniet van het eten! 

 Neem altijd de tijd voor het eten!  

 Eet langzaam!  

 Eet aan tafel! Niet voor de TV of tijdens het werk. 

 Doe moeite om het eten te kauwen! (dit bevordert de spijsvertering) 

 Proef het eten ook. Dit klinkt gek maar mensen proeven niet meer. Probeer van elke 

hap de smaak te herkennen. 

 Leer luisteren naar je lichaam. Eet nooit meer dan waar het lichaam om vraagt. Maak 

de pan dus niet leeg als je geen honger meer hebt. Schep dus ook nooit te veel op je 

bord. 

 Neem de tijd voor drie hoofdmaaltijden per dag. Zorg dat je nooit langer dan 2 uur 

niks gegeten hebt, anders daalt de bloedsuikerspiegel en krijg je honger of word je 

moe. 

 Altijd ontbijten!! 

 Eet nooit te weinig. Lijnen moet altijd gezond blijven. Zorg dat je voldoende 

vitamines en mineralen binnenkrijgt doormiddel van fruit en groenten. 

 

Hoe te koken 
 

 Kook met zo weinig mogelijk vet. Gebruik een pan met anti aanbaklaag of gebruik de 

magnetron.  

 Eet altijd vers voedsel. 

 In dieetmargarine zit meer vet dan in halvarine. 

 Olijfolie zit ook vol calorieën. 

 Maak sausjes van magere yoghurt. 

Meng mayonaise of sausjes met magere yoghurt. 

 Gebruik niet te veel zout. 

 Maak thuis een boodschappenlijst en hou je er in de winkel ook aan. 

 Doe de boodschappen na een maaltijd en nooit op een lege maag. 

 Rauwe kool verlaagt de stofwisseling!!! Dit werkt dus negatief op het afslanken. 

 Gekookte kool bevat een stof dat er voor zorgt dat je het gevoel krijgt dat je snel vol 

zit. Denk hierbij aan boerenkool, zuurkool en rode kool.  

 Eet soja bonen. Soja bevat lecithine. Deze stof beschermt cellen tegen het opstapelen 

van vet en het breekt vet af. 

 Wil je toch chips eten of heb je een feestje, neem dan Japanse rijstmix, dit is een stuk 

minder vet. Popcorn zonder zout bevat veel vezels en is door het lichaam moeilijk te 

verteren, daardoor wordt de stofwisseling gestimuleerd. 

 Gebruik veel pepers, hiermee stimuleer je de stofwisseling. 

  

 

 

 

 



afvallen & acupunctuur                               Dolf Chin See Chong Pagina 51 

 

Vochthuishouding 
 

 Drink voor en na iedere maaltijd een kop jasmijnthee of water. Als je afvalt, komen er 

giftige stoffen vrij in het lichaam. De nieren hebben veel vocht nodig om deze 

gifstoffen af te voeren. 

 Drink minimal 1,5 liter per dag.  

 Groene thee bevat oxidanten, waardoor gifstoffen worden afgevoerd. Drink elke dag 4 

koppen. Warm water zal ook de honger stillen. 

 Koffie en thee bevatten cafeïne die vochtafdrijvend werkt. 

 Alcohol droogt het lichaam uit! In wijn en bier zitten veel calorieën. Drink dus niet te 

veel alcohol. 

 

 

 

 


