21 tips

O M E E N G E W I C H T S P L AT E AU
TE DOORBREKEN

21 TIPS OM EEN
GEWICHTSPLATEAU
TE DOORBREKEN

Loop je tegen een gewichtsplateau aan? Deze 21 tips zullen je helpen
om je metabolisme een ‘reboot’ te geven zodat je lichaam hardnekkige
kilo’s gemakkelijker loslaat.

01

Maak van slaap een absolute prioriteit: 7 à 8u per nacht in een koele, donkere, stille kamer.

02

Probeer stress zoveel mogelijk te kanaliseren met sport, wandelen, meditatie… en door elke dag minstens 30 minuten voor jezelf te nemen om op adem te
komen.

03

Ladies: pas je beweging aan o.b.v. je vrouwelijke cyclus. Intensievere sporten
twee weken voor je menstrueert, wandelen en yoga/pilates vlak voor en tijdens je
menstruatie. Te hard sporten tijdens die periode kan ervoor zorgen dat je lichaam
hardnekkig gewicht vasthoudt.

04

Laat je hormonenbalans controleren, in het bijzonder cortisol (stresshormoon). Hoe hoger je cortisol, hoe moeilijker het is om gewicht te verliezen.

05

Laat je darmflora controleren. Een disbalans in je darmgezondheid kan een
gigantische impact hebben op je gewicht want sommige darmbacteriën helpen
je om af te vallen terwijl andere er net toe bijdragen dat je in gewicht bijkomt.
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06

Vermijd snelle suikers en geraffineerde koolhydraten. Hoe meer suiker je
eet, hoe vaker je bloedsuikerspiegel uit balans zal gaan en hoe hoger je
insulinegehalte zal zijn. Meer insuline = moeizamer gewichtsverlies.

07

Probeer intermittent fasting om gewichtsverlies een duwtje in de rug te
geven. Begin door 12u tussen je laatste maaltijd en je ontbijt de volgende dag
te laten + tussendoortjes volledig te laten staan. Als je dat gewend bent, kan
je enkele dagen per week ook eens wat langer vasten door te wachten met je
eerste maaltijd tot je écht honger hebt (in plaats van uit gewoonte te eten).

08

Maak elke dag tijd voor beweging, als is het maar een korte wandeling.
Vind je sporten maar niets? Begin met een kwartiertje wandelen per dag. Eens
je dat gewend bent, bouw op naar een halfuur per dag. Wie weet maak je in de
toekomst wel elke dag een wandeling van een uur omdat je je er zo goed
bij voelt!
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09

Sleur je jezelf vaak naar de fitness voor cardio-oefeningen omdat je denkt dat je zo meer
vetten zal verbranden? Beweging is heel belangrijk voor een gezond gewicht en een strakker
lichaam maar het is een misverstand dat alleen
cardio daarvoor zou zorgen. Trage en langdurige
cardio zoals joggen en marathon-training kunnen zelfs een contraproductief effect hebben
op je vetgehalte, want eigenlijk is ons lichaam
gemaakt voor kortere intensieve ‘sprintjes’.
Probeer liever HIIT interval training, ‘body weight’
oefeningen en krachttraining om je grootste
spiergroepen te versterken en je metabolisme
een duwtje in de rug te geven.

10

Probeer een tijdje melkproducten volledig te
vermijden: room, yoghurt en ook kaas. Hardnekkige kilo’s wijzen soms op intoleranties of allergieën zonder dat we er ons bewust van zijn.
Als je lichaam bepaalde ingrediënten moeilijk
verteert, ontstaan er meer gifstoffen in je
verteringskanaal en wordt het moeilijker om gewicht te verliezen (idem voor alles van
gluten-houdende granen zoals tarwe, spelt en
rogge + afgeleiden zoals brood, koekjes, ontbijtgranen en gebak).

11

Begin je dag met een koude douche om je
verbranding en bloeddoorstroming een opkikker
te geven. Wedden dat je meteen klaar wakker
en scherp bent? Kijk zeker eens naar de Wim Hof
methode, zijn ademhalingstechnieken hebben
mij enorm geholpen om in het begin te wennen
aan het koudere water.
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12

Neem je antidepressiva of medicatie met bv.
cortisone? Bepaalde geneesmiddelen kunnen
hardnekkige kilo’s met zich mee brengen.

13 Volg je al maandenlang een strenge ketokuur aan één stuk door? Neem dan enkele
dagen een ‘koolhydraatboost’ pauze met meer
trage koolhydraten zoals zoete aardappel,
knolgroenten, bessen en eventueel wat volle
rijst om je metabolisme een ‘reset’ te geven en
om ervoor te zorgen dat je verbranding steeds
uitgedaagd blijft.
14

Lees altijd de ingrediëntenlijst als je iets
‘kant en klaar’ koopt want je zou ervan versteld
staan hoeveel producten verborgen suikers en
ongezonde vetten bevatten.

15

Beperk noten tot een handvol per dag
(inclusief amandelmeel).

16

Houd rijkelijke keto desserts voor speciale
momenten en/of het weekend.

17

Vermijd artificiële zoetstoffen zoals aspartaam want die kunnen je zin in zoet enorm
vergroten en ze kunnen ook je insulinewerking
in de war sturen waardoor je ondanks de ‘zero
calories’ alsnog hardnekkig gewicht vasthoudt.

18

Focus op pure natuurlijke ingrediënten en
producten, en blijf weg van ‘processed foods’.
Ook al krijgen ze misschien het label ‘low carb’,
‘keto’, ‘glutenvrij’ of ‘natuurlijk’, als ze vol artificiële
ingrediënten zitten, kunnen ze je vetverbranding
blokkeren en je lichaam uit balans brengen.
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19

Ben je jarenlang op streng dieet geweest? Grote kans dat je metabolisme
ernstig verstoord is en dat je hongerhormonen volledig uit balans zijn. Focus
op pure natuurlijke voeding zoals in dit programma en gun je lichaam enkele
maanden de tijd om te herstellen en zijn natuurlijke balans terug te vinden.

20

Weeg je maximum 1 keer per week en zeker niet elke dag. Als je jezelf
dagelijks weegt, geeft dat vaak veel (onbewuste) stress waardoor je cortisol
chronisch hoger zal staan en het moeilijker wordt om gewicht te verliezen. Afhankelijk van je vertering, vrouwelijke cyclus, eliminatie… kan je gewicht 1 à 2 kilo
schommelen. Vaak houden we gewoon wat extra watergewicht of voedselresten vast. Probeer erop te vertrouwen dat je lichaam met tijd vanzelf in
balans zal komen als je het de juiste brandstof, beweging en rust geeft.

21

Koop zo vaak mogelijk bio-groenten, eitjes en gevogelte, als het kan van
bij een lokale boer. Niet-bio producten bevatten doorgaans veel pesticiden,
herbiciden, antibiotica, hormonen… die je lichaam enorm kunnen belasten.
Als je lever ‘overwerkt’ is, zal het overtollige gifstoffen opslaan in vetcellen
waardoor je hardnekkige kilo’s opslaat. Hetzelfde geldt voor conventionele
beauty- en poetsproducten met parabenen, sulfaten, siliconen en andere
chemicaliën. Probeer die ook zo vaak mogelijk te vermijden en te vervangen
door natuurlijkere alternatieven.
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