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In de vorige video’s ontdekte je al wat keto precies is en hoe het je kan
helpen om je energie te verhogen, suikerafhankelijkheid en hardnekkige cravings te doorbreken, en overtollige kilo’s kwijt te spelen zónder
honger te lijden.

Ik vertelde je ook hoe je na een ketokuur kan evolueren naar een meer flexibele
low carb levensstijl met meer ruimte voor trage koolhydraten (zoals zoete aardappel, rode biet, pastinaak, seizoensfruit…) om je energie op peil te houden, je
darmflora te voeden en er vooral een haalbare levensstijl van te maken die je
gemakkelijker kan combineren met een sociaal leven en een gezin.
Maar wat als strenge keto niet de ideale match is met jouw lichaamstype? Kan je
dan gewoon meteen beginnen met de low carb keuken, die een stuk flexibeler is,
zonder dat je een ketokuur hoeft te volgen om je vetverbranding te activeren? En
hoe kan je nu weten wat voor jou het beste is om mee te beginnen? Daar wil ik je
in deze video bij helpen.
Voor alle duidelijkheid wil ik je eerst nog even kort het verschil schetsen tussen
keto en low carb.
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Keto is een manier van eten waarbij je je koolhydraten heel sterk beperkt en
vervangt door vooral veel gezonde vetten. Concreet betekent dit dat je het
grootste deel van je energie uit vetten haalt (60 à 75%), aangevuld met eiwitten
(20 à 30 %) en een minimale portie koolhydraten (5 à 10%).
De low carb levensstijl is veel gematigder. De hoeveelheid koolhydraten per
dag bij low carb ligt tussen 50 à 120 g. Om je een beter beeld te geven: het
klassieke Westerse eetpatroon bevat gemiddeld 250 à 300 g per dag, voor een
groot deel uit snelle suikers, dus dat is toch wel een groot verschil.
Keto kan je beschouwen als een korte-termijnkuur om je lichaam te helpen over
te stappen van suikerverbranding naar vetverbranding. Dokters en voedingsdeskundigen raden dit vaak aan omwille van gezondheidsredenen (bv. om
diabetes type 2 terug te draaien, om de slaagkans van een kankerbehandeling
te verhogen, om epilepsie onder controle te krijgen…) of om op korte termijn
gewicht te verliezen.
Ben je eerder op zoek naar een gematigde levensstijl om je energie te verhogen, rustig aan enkele kilo’s kwijt te spelen of hardnekkige zin in zoet te
verzachten? Dan kan je ook gewoon de low carb keuken te proberen.
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In deze video wil ik je vooral helpen om te ontdekken wat voor jou de juiste
keuze is: een strenge ketokuur om je metabolisme volledig te ‘resetten’ naar
vetverbranding, of eerder een gematigde low carb levensstijl, al dan niet met
regelmatige koolhydraatboosts.
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ONTDEK JE LICHAAMSTYPE
Een van de eerste stappen om de connectie met je lichaam te herstellen en ‘intuïtiever’ te kunnen voelen welk eetpatroon het best bij jou past (keto/low carb/meer
koolhydraatboosts), is te ontdekken welk basislichaamstype je hebt en hoe je je
voeding daarop kan afstemmen.
Grofweg geschetst zijn er drie basislichaamstypes, ook wel ‘somatotypes’ genoemd, een concept dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek uit de jaren
’40 door Amerikaans psycholoog William Sheldon.

ectomorf

mesomorf

endomorf

Het eerste type lichaamsbouw noemt hij de ‘ectomorf’: van nature mager en
tenger, vaak lang en dun met een laag vetgehalte en beperkte spiermassa. Het
slanke type dat precies alles mag eten zonder bij te komen. Heeft meestal een
hoge koolhydraattolerantie en functioneert goed met veel trage koolhydraten
zoals knolgroenten (rode biet, pastinaak…), zoete aardappel, volle rijst, havermout,
seizoensfruit…
Het tweede type lichaamsbouw krijgt de naam ‘mesomorf’: van nature meer
atletisch gebouwd, met een gemiddeld vetpercentage, grotere spiermassa en
sterk postuur. Het sportieve type dat relatief gemakkelijk afvalt maar ook redelijk
gemakkelijk bijkomt. Binnen dit type kan de koolhydraattolerantie enorm
verschillen; vul de quiz op pagina x in om beter te begrijpen hoe jouw lichaam
reageert op welk soort voeding.
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Het derde type lichaamsbouw noemt Sheldon de ‘endomorf’: van nature ronder
gebouwd en wat zwaarder in gewicht, vaak ook kleiner in gestalte, met een hoger
vetpercentage maar ook een groot potentieel om gemakkelijk veel spiermassa
te ontwikkelen. Het rondere bredere type dat vaak moeite heeft om af te vallen of
precies al lijkt bij te komen ‘door alleen nog maar naar koolhydraten te kijken’.
Heeft meestal een lage koolhydraattolerantie en kan baat hebben bij een keto of
gematigde low carb levensstijl met vooral veel groenten, eiwitten en gezonde
vetten.
Deze drie types zijn natuurlijk veralgemeningen dus staar je er niet blind op; grote
kans dat jij ergens tussenin ligt en een mix bent van twee types. Met behulp van
de quiz bij deze video kan je de signalen van je lichaam beter leren te interpreteren zodat je je voeding kan afstemmen op je natuurlijke lichaamsbouw. Durf te
experimenteren met je voeding en beweging, dan zal je het snelst ontdekken wat
er voor jou op elk moment in je leven het beste werkt want ook dat evolueert constant afhankelijk van verschillende factoren (stress, hormonenbalans, darmflora,
leeftijd, sport etc.).

WAT IS JE KOOLHYDRAATTOLERANTIE?
Welk lichaamstype je ook hebt, een van de belangrijkste factoren om te ontdekken
hoe je het gemakkelijkst een gezond gewicht kan bereiken en behouden, je energie
kan verhogen, en ouderdomsziektes zoals diabetes type 2 kan voorkomen, is je
‘koolhydraattolerantie’: de hoeveelheid koolhydraten die je lichaam vlot kan verwerken zonder veel bij te komen in vetgehalte.
Je koolhydraattolerantie wordt voor een groot deel bepaald door de werking van
insuline in je lichaam. In een vorige video ontdekte je daar al meer over. Insuline
is een hormoon dat je lichaam aanmaakt om je bloedsuikerspiegel ten allen tijde
stabiel te houden en overtollige glucose (bloedsuiker) te vervoeren naar je cellen.
Wie een hoge insulinegevoeligheid heeft, wat betekent dat insuline vlot en correct
zijn werk kan doen, heeft meestal een hogere koolhydraattolerantie. Als je insulinewerking verstoord is, zal dit ook een grote impact hebben op je koolhydraattolerantie en kan het ervoor zorgen dat je lichaam heel veel moeite heeft
om koolhydraten te verwerken waardoor ze sneller worden opgeslagen als vetsreserve in plaats van dat ze gebruikt worden door je cellen en spieren voor energie.
Ik probeer het even in mensentaal te schetsen ;-)
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Wanneer je een maaltijd rijk aan geraffineerde
koolhydraten eet, bijvoorbeeld een pakje frietjes
met ketchup (voor mijn Nederlandse lezers: patat)
of enkele witte boterhammen met chocopasta,
dan gaat je bloedsuikerspiegel bijna meteen de
hoogte in omdat er in snel tempo glucose (suiker)
binnenvloeit in je lichaam.
Een chronisch verhoogde bloedsuikerspiegel is
gevaarlijk omdat het onder andere de vorming
van kankercellen kan stimuleren. Daarom wil je lichaam altijd zo snel mogelijk terugkeren naar een
stabiele bloedsuikerspiegel. Daarvoor maakt het
insuline aan, een hormoon dat ervoor zorgt dat de
glucose in je bloed vervoerd wordt naar je spieren
en lever waar het kan gebruikt worden als energie
of opgeslagen als energiereserve voor later. Je
kan insuline een beetje zien als een sleutel die de
deur van je cellen open maakt zodat de glucose
naar binnen kan. Hoe beter je insulinewerking,
hoe gemakkelijker je lichaam koolhydraten kan
gebruiken als energie.
Alleen, van nature is ons lichaam niet gemaakt
om grote concentraties snelle suikers en geraffineerde koolhydraten te verwerken. Evolutionair
gezien bevatte onze voeding weliswaar trage
complexe koolhydraten uit onder andere groenten, knollen, noten, zaden en seizoensfruit, maar
geen snelle koolhydraten zoals vandaag het geval is met de opkomst van de industriële voeding,
fast food en suikerrijke snacks die 24/24u non-stop
beschikbaar zijn. Die overvloed aan snelle suikers
kan je insulinewerking volledig in de war sturen en
op langere termijn grondig verstoren waardoor
je insulineresistent en koolhydraatintolerant kan
worden.
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Insulineresistentie ontstaat als je vaak en veel snelle koolhydraten en suikers eet.
Dan krijg je steeds hogere pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel, waardoor je lichaam steeds meer insuline moet aanmaken om je bloedsuikerspiegel in balans te
houden. Daardoor wordt je lichaam minder gevoelig voor het hormoon en kan je insulinewerking beginnen ‘haperen’: er komt glucose in je bloed maar de ‘sleutel’ om
de deur van je cellen te openen (= insuline) is niet voldoende aanwezig of vindt zijn
weg niet naar de juiste deur. In plaats van de glucose naar je spieren te vervoeren
om ze te voeden en energie te geven, opent de insuline de deur van je vetcellen.
Resultaat: de glucose wordt opgeslagen als vetreserve waardoor je bijkomt in gewicht, je voelt je vaker moe, en je hebt meer honger of cravings naar koolhydraten
en zoete tussendoortjes omdat je spieren en cellen op hun honger blijven zitten.
Het goede nieuws is dat je dit proces van insulineresistentie stap voor stap kan
terugdraaien. De eerste stap om de werking van insuline in je lichaam te optimaliseren en overtollige kilo’s kwijt te spelen, is om snelle suikers en geraffineerde koolhydraten af te bouwen en te vervangen door trage complexe koolhydraten. Ook
intermittent fasting kan je helpen om je insulinewerking te optimaliseren. Daarvoor
ontdek je meer in de vorige video’s.
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Q UIZ: ONTDEK JE
KOOLHYDRAATTOLERANTIE
Als je benieuwd bent om te ontdekken wat
op dit moment in je leven jouw koolhydraattolerantie is? Vul dan de quiz in die je bij deze
video kan downloaden. Die zal je helpen om de
signalen van je lichaam beter te leren herkennen
zodat je niet langer eet ‘uit gewoonte’ maar wel
omdat het jouw lichaam goed doet.
Wel belangrijk om in gedachten te houden: welk
eetpatroon je ook kiest, of het nu keto is, low carb
of vaker eens een koolhydraatboost, als het je
doel is om vetreserves te verbranden en gewicht
te verliezen, combineer dan nooit of zo weinig mogelijk ‘high fat’ met ‘high carb’. Kies ofwel voor veel
goede vetten met eiwitten en groenten, ofwel
voor een ‘koolhydraatboost’ maar dan met weinig
vetten.
Voorbeelden van voeding die rijk is aan vetten
én koolhydraten tegelijkertijd: frietjes en frituursnacks, koffiekoeken, gebak, milkshakes, chips,
snoepgoed, diepvriespizza en andere fast food.
Dat soort voeding bevat de ideale combinatie
van industriële vetten en geraffineerde koolhydraten om snel bij te komen in gewicht en
vetten op te slaan in je lichaam. Het kan ook zeer
verslavend werken omdat dit soort eten (net als
suiker) je hersenen stimuleert om dopamine af te
geven, een stof die je een gevoel van ‘beloning’
geeft. Goed om je daarvan bewust te zijn als je
gevoelig bent aan ‘cravings’.
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Genoeg verteld, zet de video nu op pauze, vul de quiz in en
kom daarna naar hier terug voor een woordje uitleg bij je
resultaat.

A

OK, HIER ZIJN WE TERUG MET DE
RESULTATEN.
01. Als je het vaakst ‘a’ hebt gekozen, dan heb je een
hogere koolhydraattolerantie. Dat wil zeggen dat je
lichaam op dit moment goed overweg kan met meer trage
koolhydraten en dat het baat zal hebben bij meer ‘koolhydraatboost-momenten’. Een hoge koolhydraattolerantie
is bijvoorbeeld typisch voor het ectomorf lichaamstype,
wie van nature dun is en niet snel in gewicht bijkomt.
Als je het vaakst ‘a’ hebt gekozen, begin dan met de
voorbeeldmenuplannen bij de flexibele low carb
levensstijl en voeg regelmatig ook eens een koolhydraatboost toe, bv. na het sporten. Je zal snel merken hoe je
lichaam daarop reageert.
In het Food Freedom Low Carb & Koolhydraatboost
Recepten-eBook vind je ideeën voor maaltijden en tussendoortjes. Je kan het downloaden bij deze video en je vindt
het bonus recepten-eBook ook bij het overzicht van alle
PDF’s.

B

02. Als je het vaakst bij ‘b’ uitkwam, dan heb je een
gemiddelde koolhydraattolerantie. Dat is vaak het geval bij het mesomorf lichaamstype, het eerder atletisch
gespierde type die gemakkelijk in gewicht kan bijkomen
maar ook gemakkelijk kan afvallen.
Als je het vaakst ‘b’ hebt gekozen, kan je kiezen om ofwel
eerst een ketokuur te volgen (als je eens wil zien wat het
effect van pure vetverbranding op je lichaam, je gemoed
en je energie) ofwel kan je meteen beginnen met een
gematigde low carb levensstijl met dus meer trage koolhydraten uit bijvoorbeeld zoete groenten en wat fruit. De
kans is groot dat je je daar het beste bij zal voelen, maar
experimenteer dus om te zien hoe je lichaam reageert, en
hoe je je (gewichts)doelen het gemakkelijkst bereikt (met
minder of meer tragekoolhydraten).
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C

03. Als je het vaakst bij ‘c’ uitkwam, dan heb je op dit moment een lage koolhydraattolerantie. In dat geval kan je
kiezen om meteen te beginnen met een keto-kuur of eerst
rustig aan te evolueren naar een striktere low carb levensstijl met max. 50 g koolhydraten per dag, en daarna keto te
volgen. Vooral het endomorf lichaamstype (die van nature
wat ronder en breder is – je hebt de ‘appel’ vorm en de
‘peer’ vorm) valt in deze groep, maar ook de mesomorf
types (die van nature wat atletischer en meer gespierd zijn)
met een lage koolhydraattolerantie vallen in deze groep.
In het Food Freedom Keto Recepten-eBook vind je een
heleboel recepten die ideaal zijn om mee te beginnen als
je een lage koolhydraattolerantie hebt. Alle recepten met
het label ‘fase 2’ (= de fase van de ketokuur) vallen binnen
deze groep.

Dus om het nog kort even samen te vatten:
Afhankelijk van heel wat verschillende factoren (zoals stress, beweging,
hormonenbalans…) en ook je natuurlijke lichaamstype, gaat je lichaam op
een andere manier om met koolhydraten.

Als je een hoge koolhydraattolerantie hebt, dan betekent dit dat je lichaam
over het algemeen goed overweg kan met trage koolhydraten en ze vlot kan
omzetten tot energie. Als je binnen deze groep valt, zal je baat hebben bij een
flexibele low carb levensstijl met meer koolhydraatboosts. Daar kan je vrij mee
experimenteren om te zien wat de impact is op je vertering, je energie en je
gewicht. Recepten vind je in het bonus Food Freedom Low Carb & Koolhydraatboost Recepten-eBook bij deze video.
Als je een gemiddelde koolhydraattolerantie hebt, wil het zeggen dat je
lichaam iets meer moeite heeft om trage koolhydraten te verwerken. In dat
geval is het best dat je de hoeveelheid trage koolhydraten beperkt, zeker als je
weinig sport en een zittend beroep hebt. Je kan eerst een aantal weken experimenteren met flexibel low carb om te wennen aan deze manier van eten, of
je kan meteen een keto-kuur volgen om te zien wat het effect is. Als je heel veel
beweegt en sport, dan zou ik eerder flexibel low carb aanraden waarbij je je
trage koolhydraten meer concentreert rond die intensieve workouts wanneer je
lichaam glucose gemakkelijker verbrand als energie. En dan strenger low carb of
keto op dagen dat je weinig beweegt.
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Als je een lage koolhydraattolerantie hebt, dan heeft je lichaam veel moeite
om koolhydraten te verwerken. Grote kans dat ze eerder opgeslagen zullen worden als vetreserve dan dat ze efficiënt worden verbrand als energie. In dit geval
kan je ofwel meteen beginnen met een keto-kuur ofwel eerst rustig evolueren
naar een striktere low carb levensstijl met max. 50 g koolhydraten per dag, en
daarna keto volgen. Als je echt een lage koolhydraattolerantie hebt, is dit vaak
een zeer efficiënte manier om overtollige kilo’s kwijt te spelen. Na je ketokuur (die
je 1 à 3 maanden kan volgen) kan je overstappen naar low carb en experimenten
met het soort trage koolhydraten en de hoeveelheid die je lichaam het gemakkelijkst verteert en verbrand.
Het blijft dus een beetje experimenteren en je lichaam leren kennen, maar ik
hoop alleszins dat deze bonusvideo over lichaamstypes en koolhydraattolerantie je een beter beeld geeft van hoe je lichaam werkt en hoe het komt dat sommige personen precies ‘snelverbranders’ zijn die alles mogen eten en niet lijken
bij te komen, terwijl andere precies een ‘heel traag metabolisme’ hebben en al
bijkomen als ze nog maar naar een koekje of een pakje friet kijken.
Houd rekening met je koolhydraattolerantie en je zal zien dat je veel gemakkelijker resultaten boekt en dat je ook betere inzichten zal krijgen waardoor je na een
tijdje intuïtief zal weten wat er voor jouw lichaam op elk moment het beste werkt.
Vanaf dan zal je die houvast van menuplannen niet meer nodig hebben en zal je
gemakkelijk zelf maaltijden kunnen samenstellen die voor jou het beste werken.
Dát is echte food freedom. Zorgeloos kunnen genieten van lekker eten en weten
dat het je lichaam en je geest goed doet. Dat wens ik jou, dat je je goed in je vel
voelt, met een gezond natuurlijk gewicht en veel energie.
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