
 

Jouw Persoonlijk Voedingsstoffenoverzicht 

Resultaten- & Adviesrapport 

Naam:   <> 

Datum overzicht:  <> 

 

Gefeliciteerd met jouw Persoonlijke 
Voedingsstoffenoverzicht! 

Het overzicht is gecreëerd aan de hand van de gegevens uit het eetdagboek dat 
jij 2 weken lang hebt ingevuld. Waarom 2 weken? Omdat het lichaam verspreid 
over 14 dagen alle voedingsstoffen in voldoende mate binnen dient te krijgen om 
optimaal te kunnen functioneren.  

Wat betekent het optimaal functioneren van het lichaam? 

• Soepele werking en herstel van organen, gewrichten en spieren  
• Celgroei en vernieuwing 
• Hormoonbalans; emotionele stabiliteit 
• Hersensignalen; concentratie, gedrag, focus 
• Gezond houden en celvernieuwing van huid, haar, nagels 
• Stevigheid behouden van botten en gebit 
• Afvoeren van schadelijke stoffen 
• Een gezond gewicht 
• Balans darmflora 

Met dit overzicht heb jij inzage in hoeverre jouw huidige eetpatroon hier 
voldoende aan meewerkt. 

In dit document zie jij per voedingsstof jouw persoonlijke gemiddelde 
dagresultaat en het verschil met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). 
Dit wordt aangegeven in de kleuren rood (onvoldoende) – geel (aandacht 
gevraagd) en groen (voldoende). 

Daarnaast krijg jij per voedingsstof: 

➢ Informatie omtrent het desbetreffende voedingsstof 
➢ Voordelige en nadelige effecten op het lichaam en welzijn 
➢ Persoonlijk advies 
➢ Productenlijst  

Ten slot geef ik je vanuit mijn analyse en persoonlijke ervaring extra tips op basis 
van jouw persoonlijke situatie wat ten goede komt van jouw algehele balans en 
overige gezondheidsdoelstellingen.  
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Resultaten Voedingsstoffenoverzicht 
 

Op de volgende pagina’s vind je alle resultaten uit jouw Persoonlijke 
Voedingsstoffenoverzicht. Per voedingsstof geef ik je informatie over de invloed 
dat het heeft op je lichaam en geef ik je persoonlijk advies omtrent het nemen 
van stappen richting balans. 

Neem de tijd om alles goed door te nemen. Het lezen van dit rapport is van 
essentiële waarde in het vervolg van jouw proces. Voor vragen kun je me altijd 
bereiken. 

 

 

NATRIUM  
ADH:                   500mg 
Bovengrens:     2.400mg 
Jouw resultaat: 2.299mg 
 
     

 

ZOUT 
ADH:   1,5g 
Bovengrens:  6g 
Jouw resultaat: 5,7g 
 
     

 

 

 

Informatie 

Natrium(chloride) is een mineraal en kennen we ook wel als (keuken)zout. 
Daarom vermeld ik hier beide persoonlijke resultaten. 

Bij een te hoge zoutinname houdt je lichaam meer vocht vast. Hierdoor stijgt je 
bloeddruk. Zorgdragen voor voldoende vochtinname is daarom erg belangrijk 
voor dit proces.  

Wist je dat de combinatie zout-zoet-vet in eten ertoe leidt dat je er steeds meer 
van wilt eten? Het is écht zwaar verslavend! (Lees hier meer) 

Effecten op lichaam 

- Reguleren vochtbalans 
- Reguleren bloeddruk 

o Een te hoge bloeddruk kan leiden tot hart-, hersen-, nier- en 
vaataandoeningen.  

- Optimale werking spier- en zenuwcellen.  

 

 

 

 

https://www.nsmbl.nl/dit-is-de-reden-waarom-zout-eten-zo-verslavend-werkt/


 

Persoonlijk advies 

Advies: Probeer je natriuminname te verlagen.  

- Het zout waar je mee kookt of nog extra strooit wordt vaak vergeten om in je 
eetdagboek mee te nemen. Deze extra inname zou ervoor kunnen zorgen dat 
je boven het maximale aantal gram per dag komt. Wees bewust van je 
disbalans (i.c.m. kalium) en de risico’s die je hiermee loopt. Waar kan jij zelf je 
zoutinname beperken? 

- Eten – vlees e.d. - dat al voorgekruid is, bevat altijd veel meer zout dan nodig is. 
Kruid daarom je eten zelf! Diverse gedroogde kruiden bevatten 
voedingsstoffen! De smaakstoffen in voorgekruide producten NIET! 

- Let op sauzen die veel natrium bevatten zoals sojasaus, ketjap en andere 
oosterse sauzen. 

- Producten waar zout in zit verwerkt of van nature aanwezig is zoals brood, 
zuurkool, vlees en kaas wil je kunnen blijven eten vanwege de grote diversiteit 
aan voedingsstoffen. Kies de extra’s daarom super bewust of eet ze niet. 

- Wanneer je producten kiest, kies dan voor de minst (on)gezouten.  
- Maak gebruik van zout dat een lager gehalte aan natrium heeft.  
- Wordt bewust van het zout waarmee je kookt 
- Volkoren/desem brood i.p.v. wit brood 
- Kies voor gezonde broodvervangers (Welke crackers?) 
- Geen voorgekruid eten kopen (vlees) 
- Zoveel als mogelijk pakjes en zakjes vermijden 
- Soep zelf maken (eventueel met natriumarme bouillon) 
- Etiketten lezen en vergelijken 
- Eet zo min mogelijk producten die zout, zoet én vet zijn vanwege de 

verslavende werking 

Jouw producten waar veel natrium/zout inzit: 

Deze lijst bevat de producten waar veel natrium/zout inzit en niet ten goede komt 
van jouw gezondheid. Probeer deze producten te vermijden. Kijk voor meer 
specifieke productinformatie in jouw Persoonlijke voedingsstoffenoverzicht.  

Product Portie Natrium 
(mg) 

Zout 
(g) 

Nasi gerecht 300g 1200 3,00 
Tjap tjoi 175g 1128 2,82 

Spekreepjes 25g 300 0,75 
Minicrackers 
olijf/oregano 

100g 800 2,00 

Kip gyros 200g 872 2,18 
Chips 60g 271 0,68 

Pizzadeeg 80g 608 1,52 
Saucijs 80g 586 1,46 

Rookworst 81g 700 1,75 
Tijgernootjes 100g 760 1,90 

Mexicano 70g 552 1,38 
 



 

KALIUM 
ADH:    3.500mg 

Bovengrens:  n.v.t. 

Jouw resultaat:  2.668mg 

   
 

Informatie 

Kalium is een mineraal dat onder andere – samen met natrium - betrokken is bij 
de regulering van vochtbalans, de bloeddruk en bij de overdracht van 
(spier)zenuwprikkels.  

De nieren regelen op een heel nauwkeurige manier de hoeveelheid natrium in 
het bloed. Dit gebeurt in samenwerking met kalium die weer op zichzelf 
bloeddrukverlagend is. 

Mensen met overgewicht en ouderen dienen extra op het natrium-kalium-balans 
te letten. Zij hebben al een hoger risico op een hoge bloeddruk en met ouderdom 
gaat de werking van de nieren achteruit waardoor het lichaam minder natrium 
kan uitscheiden. Dit kan leiden tot nierschade. 

Kalium is niet enkel voor de nieren belangrijk. Het is betrokken bij de werking van 
alle cellen in het lichaam.  

Effecten op lichaam 

- Kalium reguleert de bloedsuikerspiegel. 
- Een tekort kan spierzwakte veroorzaken.  
- Een tekort wordt ook gerelateerd aan mentale verwarring of depressiviteit. 
- Een tekort verstoord de hartfunctie – hartritmestoornissen. 

Persoonlijk advies 

Advies: Probeer je kaliuminname te verhogen. 

- Er wordt een te hoog natrium/zout inname t.o.v. een te laag kaliuminname 
zichtbaar. Zeker op jouw leeftijd en met jouw huidige gewicht is het van 
belang hier extra aandacht aan te besteden.  

- Omdat een tekort aan kalium spierzwakte kan veroorzaken zou het goed 
mogelijk zijn dat jouw sportprestaties hieronder leiden. Dit is zonde! Kalium is 
betrokken bij de energiehuishouding van jouw spieren. Het zou goed mogelijk 
zijn dat jouw spiergroei hieronder leidt en dus ook de voordelen van spiergroei 
= extra calorieverbranding wat ten goede komt van je gewicht. 

- Wanneer de nieren beschadiging oplopen zal je daar niet zo snel iets van 
merken. Pas in een later stadium zullen klachten ontstaan. Denk erover na om 
jezelf hierop te laten testen bij een arts.  

- Blijf de producten eten waar veel kalium in zit 
- Eet meer producten waar kalium in zit 
- Volkoren/desem brood ipv wit brood 
- Probeer gezouten producten te vermijden 



 

Jouw producten waar veel kalium in zit: 

Deze lijst bevat de producten waar veel kalium inzit en ten goede komt van jouw 
gezondheid. Blijf deze producten in jouw eetpatroon opnemen. Kijk voor meer 
specifieke productinformatie in jouw Persoonlijke voedingsstoffenoverzicht.  

Producten Jouw 
portie 

Kalium (mg) 
per portie 

Halvolle melk 250 ml 400 
Kipfilet 100 g 414 
Varkensfilet 100 g 423 
Griekse yoghurt 275 g 468 
Nasigroenten 300 g 551 
Hutspot 250 g 532 
Komkommer 110 g 220 
Aardappelen 150 g 516 
Chinese kool 200 g 497 
Spinazie 100 g 363 
Boerenkool 175 g 401 

 

Nieuwe producten om uit te proberen: 

Kalium is in bijna alle voedingsmiddelen aanwezig. Het zit vooral in groenten, 
fruit, aardappelen, vlees/vis, noten. Probeer eens onderstaande producten aan je 
menu toe te voegen. 

Product Per 100gr Informatie 
Peterselie 3805 Gedroogd 
Basilicum 2630 Gedroogd 

Paprikapoeder 2344   
Sojabonen 1680 Gedroogd 

Hennepzaad 1200   
Pruimen 860 Gedroogd 

Maanzaad 780   
Pinda's 757 Ongezouten 

Lijnzaad 725   
Pompoenpitten 720   

Noten 690 Ongezouten 
Zonnebloempitten 660   

Pesto rood 652   
Linzen 650 Gekookt 

Eiwitpoeder 600 Diverse soorten 
Spinazie 539 Rauw 
Koolrabi 500   

Zalm 489 Gerookt 
Sla 489 Diverse soorten 

Pastinaak 450 Rauw 
Sesamzaad 407   

 



 

MAGNESIUM 
ADH/AI:   300mg 

Bovengrens:  n.v.t.  

Jouw resultaat:  294mg 

   
 

Informatie 

Lekker bezig!! Jouw magnesium is in balans.  

Magnesium is een mineraal dat de energiestofwisseling regelt in ons lichaam. Het 
is nodig voor een goede werking en opbouw van onze spieren. Tevens geeft het 
stevigheid aan het skelet.  

Voor magnesium is een Adequate Inname (AI) vastgesteld. Dat wil zeggen dat er 
onvoldoende gegevens zijn om de gemiddelde behoefte vast te stellen. Het is een 
op leefstijl gebaseerd mineraal. Houd daarom je eigen lichaamssignalen goed in 
de gaten.  

Effecten op het lichaam: 

- Een tekort aan magnesium leidt tot vermoeidheid, irritatie in 
spierzenuwen, maagkramp en hartritmestoornissen. 

- Magnesium is betrokken bij de energiehuishouding. 

Persoonlijk advies 

Advies: probeer magnesiuminname te behouden 

- Je sport regelmatig dus magnesium is erg belangrijk voor jouw gezondheid. 
- Blijf de producten eten waar veel magnesium in zit 
- Eet meer producten waar magnesium in zit 
- Maak eens je eigen chocolademelk van pure cacaopoeder (Recept) of gooi een 

schepje door je koffie.  
- Kies pindakaas met mate, maar áls je het kiest neem dan altijd diegene met 

100% pinda’s. 

Jouw producten waar veel magnesium in zit: 

Deze lijst bevat de producten waar veel magnesium inzit en ten goede komt van 
jouw gezondheid. Blijf deze producten in jouw eetpatroon opnemen. Kijk voor 
meer specifieke productinformatie in jouw Persoonlijke voedingsstoffenoverzicht.  

Product Portie Magnesium (mg) per 
portie 

Cashewnoten 
ongezouten 

14g 38 

Walnoten ongezouten 34g 51 
Krokante muesli 50g 43 
Melkunie proteïne 
shake 

260g 73 

https://uitpaulineskeuken.nl/recept/kokos-chocolademelk


 

SELENIUM 
ADH:   70µg 

Bovengrens:  300µg 

Jouw resultaat:  47µg 

     
 

Informatie 

Selenium is een spoorelement dat onze weerstand verhoogd. Het zorgt ervoor 
dat zware metalen – zoals kwik, nikkel en lood waaraan we bloot worden gesteld  
- in het lichaam minder schadelijk zijn.  

Voor mannen beschermt het tegen prostaatkanker en zorgt het voor een goede 
ontwikkeling van zaadcellen.  

Selenium staat tevens in verband met de gezondheid van het haar.   

Sinds kort wordt een seleniumtekort ook in verband gebracht met een ernstigere 
ziekteverloop van COVID. Lees dit artikel.  

Persoonlijk advies 

Advies: Probeer Seleniuminname te verhogen 

- Blijf de producten eten waar veel selenium in zit 
- Eet meer producten waar selenium in zit 
- Volkoren brood bevat meer selenium dan wit 
- Magere kwark beter dan Griekse yoghurt 
- Eet elke dag een paranoot en je kan direct jouw tekort opheffen! 
- Onderzoek eventueel een seleniumtekort bij de arts. 

Jouw producten waar veel selenium in zit: 

Deze lijst bevat de producten waar veel selenium inzit en ten goede komt van 
jouw gezondheid. Blijf deze producten in jouw eetpatroon opnemen. Kijk voor 
meer specifieke productinformatie in jouw Persoonlijke voedingsstoffenoverzicht.  

Product Portie Selenium per 
portie 

Kipfilet 100g 18 
Griekse yoghurt 275g 6 
Cashewnoten 14g 5 
Walnoten 34g 4 
Volkoren pannenkoek 100g 3 
Eierkoek 69g 3 
Leverworst 16g 4 

 

 

 

https://www.ad.nl/gezond/onderzoekers-doen-opmerkelijke-ontdekking-bepaalt-voeding-hoe-ziek-je-wordt-van-corona~adcd294a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


 

Nieuwe producten om te proberen: 

Selenium is in bijna alle voedingsmiddelen aanwezig. Granen zijn over het 
algemeen rijker aan seleen dan groenten. Orgaanvlees zoals lever en nier bevat 
veel seleen en hetzelfde geldt voor vis en schelpdieren. 

Product Per 100gr Informatie 
Paranoten/Brazilian 
nuts 1917   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GROENTEN & FRUIT 
 

GROENTEN 
 
ADH:         min. 300g 
Bovengrens:       geen 
Jouw resultaat:   212g 
 
   

 
 

FRUIT 
 
ADH:         min. 200g 
Bovengrens:        350g 
Jouw resultaat:   41g 
 
     

 
 

 

Informatie 

We horen het al heel ons leven: ‘Eet per dag 2 ons groenten en 2 stukken fruit!’. 
Heel leuk, maar hoe kom je erachter dat je aan deze aantallen kom? Soms eet je 
meer, soms eet je minder.  Is het voldoende? 

Daarom wilde ik zeker deze twee resultaten in mijn overzicht verwerken! 

Toen ik het overzicht voor mezelf aan het invullen was, kwam ik tijdens het 
onderzoek er ook achter dat deze ‘prehistorische’ uitspraak ook helemaal niet 
correct was. De minimale behoefte – zeker van groenten – ligt vele malen hoger 
dan 200 gram per dag! (Lees dit ook eens)  

Daarom heb ik twee extra kolommen gemaakt om hierachter te komen. 

Effecten op lichaam 

Zoals het jou misschien nu wel duidelijk is geworden, vinden we al onze 
belangrijke voedingsstoffen in producten die regelrecht uit de natuur komen. De 
natuur maakt deze voor ons zodat we een vitaal, lang en fijn leven kunnen leiden.  

Het is daarom van essentieel belang dat er voldoende gevarieerd wordt met 
diverse groenten en fruit. Zoals je nu in jouw resultaten hebt gezien, Als we het 
dus hebben over de effecten op het lichaam van groenten en fruit dan verwijs ik 
naar het effect van alle voedingsstoffen die hierboven beschreven zijn.  

Persoonlijk advies 

Zoals je in de resultaten kan zien, krijg jij lang niet voldoende groenten en fruit 
binnen. Deze resultaten geven in één oogopslag eigenlijk al weer waarom jij in 
bepaalde specifieke voedingsstoffen een tekort oploopt.  

Met jouw lage inname van groenten en fruit is het namelijk onmogelijk om van 
alle voedingsstoffen voldoende binnen te krijgen.  

In elk natuurproduct zitten weer andere voedingsstoffen, andere combinaties en 
andere smaken. (Zo blijft het leven leuk! ) Het is daarom heel erg belangrijk om 
een voldoende gevarieerd eetpatroon te ontwikkelen. 

 

https://www.gezondheidenco.nl/schijf-van-vijf-2-ons-groente-en-twee-stuks-fruit-per-dag-blijkt-niet-genoeg/


 

MACRONUTRIËNTEN 
Het behandelen van de macronutriënten – vet, eiwitten en koolhydraten – is niet 
het hoofdthema van dit programma. Dit komt omdat de juiste verhouding 
hiertussen heel persoons- en leefstijlafhankelijk is. Het ligt er maar net aan 
hoeveel je beweegt, wat je graag eet, wanneer je eet, hoe jouw stofwisseling 
werkt en waar het lichaam dus om vraagt.  

Toch neem ik ze wel mee in het resultatenoverzicht. Het is vaak qua informatie 
een extra aanvulling op de al eerder genoemde resultaten.  

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) die hieronder wordt gegeven, is 
berekend op basis van jouw lengte, gewicht, leeftijd en geschatte 
lichaamsbeweging. Zie voor resultaten en berekeningen jouw Persoonlijke 
Voedingsstoffenoverzicht (tab: ADH). 

(Verzadigd) VET 
 

ADH: 77g waarvan zo min mogelijk verzadigde vetten  
 

Bovengrens:  102g waarvan verzadigd max 26g  
 

Jouw resultaat:  81g waarvan verzadigd 23g  
 

Wat is ((on)verzadigd) vet? 

Het is onzin om vet te beoordelen als ‘slecht’. Er dient alleen rekening te worden 
gehouden met het type vet dat het lichaam van jou krijgt.  

Effecten op het lichaam 

Vetzuren zijn essentieel voor ons lichaam om goed te kunnen functioneren. Waar 
verzadigde vetzuren het cholesterolgehalte in het bloed laten stijgen – wat risico 
op hart- en vaatziekten verhoogt – zijn onverzadigde vetzuren er juist om dit 
cholesterolgehalte te doen dalen.  

Persoonlijk advies 

Het advies is om de hoeveelheid verzadigde vetzuren te verlagen en te 
vervangen door producten met gezonde vetten.  

Door hier stappen in te nemen (elke stap telt!) steun je ook positieve resultaten 
qua vitamine en mineralen. Producten met gezonde (onverzadigde) vetzuren 
zitten namelijk vol diverse belangrijke voedingsstoffen. 

Een gezond balans is snel te behalen door gemiddeld wat minder/geen 
ongezonde vetrijke producten te eten. Dit is te behalen door jou focus te 
verleggen naar het binnenkrijgen van voldoende voedingsstoffen aan de hand 
van jouw resultaten. Even een keertje iets extra’s laten staan en vervangen door 
een product dat de voedingsstoffen levert die jij nu extra nodig hebt. Dit steunt 
direct de verandering die ten goede komt van een gezond gewicht.  



 

De producten die het meeste vet bevatten en weinig voedingsstoffen: 

Deze lijst bevat de producten waar veel ongezond vet inzit en tevens weinig 
voedingsstoffen wat niet ten goede komt van jouw gewicht en gezondheid. 
Probeer deze producten te beperken tot een enkele keer. Kijk voor meer 
specifieke productinformatie in jouw Persoonlijke voedingsstoffenoverzicht.  

Product Portie Gram 
vet/verzadigd 
vet per portie 

Tips 

Pure hagelslag 13g 2,1 vet / 1,2 vz Probeer kwantiteit te 
verminderen 

Calvé pindakaas 17g 9,4 vet / 1,3 vz Gebruik enkel 100% pinda 
8,3 / 1,3 – light 7/1,1 
Beperk kwantiteit. 

Krokante muesli 50g 6,3 vet / 0,7 vz Gebruik cruesli met de meeste 
vitamines en vezels.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

EIWITTEN 
 

ADH:   104g 
   (1,2 * lichaamsgewicht KG voor sporter) 

Jouw resultaat: 78,3g 
   (0,9 * lichaamsgewicht KG) 

   
 

Persoonlijk advies 

Advies: Verhogen van eiwitinname met ongeveer 15-20gram per dag ter 
vervanging van vetrijke producten. 

- Zeker als sporter is het belangrijk dat je voldoende eiwitten tot je neemt. Ze 
zijn extreem belangrijk bij de opbouw en herstel van spieren. Sterkere spieren 
zorgen voor meer energie en grotere calorieverbranding. Tevens geven 
eiwitten je een voldaan gevoel wat goed is voor afvallen/gewichtsbeheersing.  

- Voor sterke spieren heb je naast eiwit ook voedingsstoffen nodig dus de beste 
leveranciers zijn de onbewerkte natuurproducten zoals kip, rood vlees, eieren, 
noten en melkproducten. 

- Een goede manier om aan extra eiwitten te komen is het gebruik van 
eiwitpoeder. Dit kun je mengen met melk/water of door de yoghurt heen 
scheppen. Er zijn vele eiwitpoeders op de markt en degene die ook de meeste 
voedingsstoffen bevat, is de beste. Vraag advies indien nodig.  

o Gebruik voor beter herstel van spieren max 1 uur na de training. Kijk uit 
met eiwitrepen. Deze bevatten onnodig veel vet en suiker.  

o Als tussendoortje te gebruiken wanneer trek/honger verleidt tot 
ongezond eten. 

- Eieren zijn vitaminebommen. Het is zeker geadviseerd om deze wat vaker aan 
het menu toe te voegen. Overdrijf niet want ze bevatten ook veel vet wat ten 
nadele kan komen van gewichtsbeheersing. Maak minimaal 1x ontbijt, 1x lunch 
en 1x diner met eieren per week. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OVERIGE GEZONDHEIDSBEÏNVLOEDERS 
In dit hoofdstuk behandel ik nog kort even de laatste resultaten die in jouw 

overzicht te vinden zijn. 

Vezels, suikers, alcohol en water. 

VEZELS 
 
ADH:   25-30g 

Jouw resultaat: 20,7g 

   
 

Vezels zijn ESSENTIEEL in een eetpatroon dat werkt! 

Waarom? 

- Creëren langer een voldaan gevoel 
- Laat het spijsverteringssysteem beter én sneller werken 
- Beschermen onze darmflora welke in direct verband staat met onze algehele 

gezondheid 
- Verlagen cholesterolwaarde 
- Verminderen kans op hartklachten en diabetes 
- Vertragen piek bloedsuikerspiegel (insuline) en zal je lichaam de snelle suikers 

in je bloed niet zo snel opslaan als vet. 
- Natuurlijk middel tegen constipatie 

Voeding waar veel vezels in zitten: 

Fruit per 100gr Groenten per 
100gr 

Bonen & Linzen per 
100gr 

Granen per 
100gr 

Peer, 3 gr 
Aardbeien, 2 gr 
Appel, 2 gr 
Frambozen, 6 gr 
Bananen, 3 gr 
Blauwe bessen, 4 gr 

Bieten, 3 gr 
Avocado, 7 gr 
Broccoli, 3 gr 
Artisjok, 5 gr 
Spruitjes, 4 gr 
Boerenkool, 4 gr 

Linzen, 8 gr 
Kidneybonen, 6 gr 
Spliterwten, 8 gr 
Kikkererwten, 8 gr 

Quinoa, 3 gr 
Havermout, 11 
gr 
 

Noten & Zaden per 
100gr 

Overig per 
100gr 

  

Amandelen, 12 gr 
chiazaad, 34 gr 
lijnzaad, 33 gr 
 

Donkere 
chcolola, 11 gr 
 

  

 

 

 

 

 



 

EXTRA PERSOONLIJK ADVIES 
Op basis van de gegevens die ik gedurende dit proces van jou heb ontvangen, 
geef ik je als extra nog onderstaande persoonlijke adviezen.  

• Je hebt aangegeven het lastig te vinden tijd vrij te maken om te 
koken. 

o Hopelijk heeft dit programma jou de waarde van voeding laten 
inzien. Het is een onlosmakelijk onderdeel van het leven van een 
mens. Je mist essentiële stoffen om een fijn, vitaal, gezond en lang 
leven te kunnen leiden.  

o Maak tijd vrij en je krijgt tijd. Hoe vaker je kookt, hoe beter je er in 
wordt. Hoe meer voedingsstoffen je binnenkrijgt, hoe energieker je 
wordt en dus meer ‘rust’ je voelt om te doen wat goed voor je is.  

o Plan je maaltijden elke week en doe 1x grote boodschap. Hierdoor 
hoef je de rest van de week niet meer na te denken wat je moet 
gaan eten.  

o Kook meer in één keer! Maak meerdere porties. Maak bakjes voor in 
de diepvries. Op drukke dagen hoef je enkel deze nog op te warmen.  
 

 
• Supplementeren 

Het is niet verkeerd om na te gaan denken over enkele specifieke 
supplementen.  

o Zoals je hebt kunnen lezen in dit rapport komt iedereen sowieso 
vitamine D tekort. Een essentiële voedingsstof voor het lichaam.  
Mijn tip: 1x daags Vitamine D3 van Lucovitaal 

o Voldoende vezels binnenkrijgen is echt heel lastig. Daarom gebruik 
ik Psylliumvezels om sowieso aan mijn dagelijkse hoeveelheid te 
komen. Onderzoek eens wat dit voor voordelen kan brengen. (Lees 
ook dit) 
Mijn tip: Psylliumvezels van Mattisson 

o Het Persoonlijke Voedingsstoffenoverzicht geeft helaas niet de 
waardes van Omega 3/Omega 6 maar in al mijn onderzoek kwam de 
belangrijkheid van deze verhouding terug. Zeker met een disbalans 
in vetzuren adviseer ik hier verder onderzoek naar te doen. (Lees dit 
eens) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lucovitaal.nl/vitamine-d3-25mcg-365-capsules.html
https://www.orthokennis.nl/nutrienten/psylliumvezels
https://www.orthokennis.nl/nutrienten/psylliumvezels
https://www.koopjesdrogisterij.nl/p/mattisson-psyllium-vezels-bio-250g-951158.html?sqr=psyllium
https://www.nieuwsvoordietisten.nl/overgewicht-door-verstoorde-balans-tussen-omega-3-en-omega-6/
https://www.nieuwsvoordietisten.nl/overgewicht-door-verstoorde-balans-tussen-omega-3-en-omega-6/

