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Inleiding 

Waarom gezond leven nastreven? 

Ga er eens rustig voor zitten, pak er een gezond kopje thee bij en laat 
de informatie uit dit e-book rustig op je inwerken. Want ik, als schrijver, 
en wij, als SMC Rijnland en SMC Academy, hopen dat je door het lezen 
van dit e-book inzicht krijgt in ten eerste de aspecten die horen bij een 
gezonde leefstijl en ten tweede hoe gezond leven kan bijdragen aan 
herstel. 



Een leefstijltherapeut, waarvan er meerdere werkzaam zijn bij SMC 
Rijnland, kan je helpen om jouw gezondheidsdoelen te verwezenlijken. 

Om dit verhaal zo overzichtelijk mogelijk te houden, komen allereerst 
vijf delen aan bod die gaan over leefstijl. Deel 1 gaat over bewegen; wij 
fysiotherapeuten zijn immers specialisten in beweging. Het tweede deel 
vertelt over voeding en hoe je voeding kunt inzetten bij herstel. 
Vervolgens kun je lezen over het belang van een goede nachtrust met 
praktische tips om beter te slapen. In het vierde deel komen belangrijke 
psychosociale onderwerpen aan de orde, zoals sociale relaties, mindset 
en ontspanning. Ten slotte volgt er een hoofdstuk over afvallen, 
revalidatie en sport. Voor alle drie geldt dat het nastreven van een 
gezondere leefstijl voordelen kan bieden. 
Als toegift deel ik de resultaten van een wetenschappelijke studie die 
SMC Rijnland in 2020 samen met de Universiteit Leiden heeft 
uitgevoerd, geef ik antwoord op een vijftal veelgestelde vragen en laat 
ik mijn licht schijnen op gedragsverandering. Ten slotte heb ik het graag 
over mijn populairwetenschappelijk leefstijlboek ‘Alledaags wonderlijk 
leven’! Een boek van 228 pagina’s wat ik heb geschreven voor 
gezondheidsprofessionals, patiënten en iedereen die geen patiënt wil 
worden. Lees dus vooral snel verder in dit e-boek om meer over gezond 
leven te weten te komen. 

https://www.smc-rijnland.nl/behandelingen/specialisaties/leefstijltherapie/
https://www.smc-academy.nl/alledaags-wonderlijk-leven/


Het vergt discipline en inzicht om je leefstijl te verbeteren. Een 
leefstijltherapeut kijkt naar het totaalplaatje en helpt je om gedrag te 
verbeteren, wat kan leiden tot een gezonder leven en het verminderen 
van klachten en ziekten. Verder kan het verbeteren van je leefstijl zorgen 
voor beter herstel van lichamelijke klachten, minder medicatiegebruik, 
minder vaak een bezoek aan de (huis)arts en minder 
ziekenhuisopnames. 

Leefstijl is onder te verdelen in beweging, voeding, slaap en 
psychosociale factoren. Gedurende de leefstijltherapie wordt 
ingezoomd op een of meerdere facetten van jouw leefstijl. De 
leefstijltherapeut zal een analyse maken van je huidige leefstijl en kan op 
basis daarvan leefstijltherapie geven. De leefstijltherapie heeft een 
stapsgewijs en gepersonaliseerd karakter, dat kan bestaan uit 
voedingsadvies, slaapcoaching, bewegingsadviezen en fysieke 
trainingen alsook tijd-, stress- en energiemanagement. 
 
Het verbeteren van aspecten van de leefstijl is bewezen effectief bij 
langdurige pijn, spier- en peesblessures, gewrichtsaandoeningen, 
diabetes, problematische bloedwaarden, hart- en vaatziekten, 
overgewicht en chronische ziekten. Maar ook ter bevordering van het 



revalidatieproces na bijvoorbeeld een operatie of ziekte kan 
leefstijltherapie van waarde zijn. 

Het voorkomen van klachten en ziekten door middel van 
leefstijlverbetering is ook wetenschappelijk bewezen effectief. Dit wordt 
preventieve gezondheidszorg genoemd. 

Sporters kunnen baat hebben bij het verbeteren van de leefstijl om 
klachten te voorkomen, het immuunsysteem te versterken, prestaties te 
verbeteren en gezonder te (leren) sporten. 

Onze leefstijltherapeuten zijn tevens (sport)fysiotherapeut en 
beschikken dus over kennis en vaardigheden die jou verder op weg 
kunnen helpen. Leefstijltherapie kan ondersteunend bij het 
fysiotherapeutisch traject ingezet worden. Bij lichamelijke klachten en 
tijdens revalidatietrajecten kan het verbeteren van de leefstijl bijdragen 
aan het herstel. Zo benader je het beter worden vanuit het totaalplaatje. 

De leefstijltherapeut werkt samen met andere fysiotherapeuten binnen 
SMC Rijnland, maar kan ook samenwerking zoeken met een 
bewegingswetenschapper, revalidatiewetenschapper, 
voedingsspecialist, slaapcoach, personal trainer of arts. 
 
Ook zonder leefstijltherapeut kun je natuurlijk gezonder voor de dag 
komen en zodoende een actieve bijdrage leveren aan je eigen herstel. 
Dit e-book zal je daarbij op weg helpen. Veel leesplezier! 



Beweging 

Waarom is veel bewegen zo goed? 

Iedereen weet dat bewegen bijdraagt aan gezondheid. Maar hoeveel 
bewegen is eigenlijk het beste? En is sporten echt zo gezond als vaak 
beweerd wordt? 

Om maar meteen antwoord te geven op deze twee vragen: veel 
bewegen is goed, en ‘veel’ wil zeggen dat je elke dag 4 uur in beweging 



bent. Alles waarbij je lichaam beweegt telt. Oftewel: uit bed stappen, je 
uitrekken, je aankleden, de trap aflopen, wandelen, fietsen, stofzuigen, 
tuinieren en natuurlijk je fysio-oefeningen uitvoeren. Om maar een paar 
voorbeelden te noemen. Sport hoort daar ook bij en is zodoende zeker 
gezond. Natuurlijk kan sport ook minder gezond zijn als je het overdrijft 
en niet goed naar je lichaam luistert. Gelukkig kan iedereen, van 
bankzitter tot topsporter, zijn of haar sport zo inrichten dat het een 
gezonde bezigheid blijft. Maar dan zul je als bankzitter wel van de bank 
moeten opstaan en als topsporter je lichaam en geest extra goed 
moeten verzorgen. 

Veel mensen streven naar 10.000 stappen per dag en de richtlijnen 
schrijven ons voor dat we elke week minimaal 2,5 uur zouden moeten 
bewegen, wat neerkomt op zo’n 20 tot 30 minuten per dag. 
Als je moeite hebt om regelmatig te bewegen, zijn dit perfecte doelen 
om na te streven. Wil je echter het onderste uit de kan halen, dan is het 
aan te raden om 4 uur per dag te bewegen. Je hebt dan nog steeds 20 
uur per dag om uit te rusten! 



Laten we het erop houden dat je kunt nastreven om elke dag 20 
minuten tot 4 uur per dag te bewegen. De ene dag zul je minder lang in 
beweging zijn en op andere dagen haal je de vier uur met gemak. 
Verzin simpele dingen om jezelf in beweging te houden. Sta regelmatig 
op uit je stoel, neem de fiets of benenwagen als het even kan, begin en 
eindig de dag met een aantal rek- of balansoefeningen of ga op één 
been staan tijdens het tandenpoetsen. 

Mocht je vanwege een blessure, pijnklacht of ziekte met een deel van je 
lichaam minder goed kunnen bewegen, dan is het meer dan aan te 
raden om de lichaamsdelen die wel goed kunnen bewegen extra aan 
het werk te zetten. Laat ik een voorbeeld geven. Stel je voor dat je 
benen niet doen wat jij wilt of pijn geven tijdens het bewegen. Zorg er 
dan voor dat je elke dag extra beweegt met je armen of romp. Zo kun je 
oefeningen doen met je armen door ze rustig rond te draaien in grote 
cirkels en je romp is te trainen door afwisselend ingezakt en kaarsrecht 
te gaan zitten op je stoel. 



Dan de vraag waarom bewegen zo goed voor je gezondheid is. Het 
antwoord hierop is zeer uitgebreid en als we in de wetenschappelijke 
literatuur duiken, komen we duizenden artikelen tegen die aantonen dat 
bewegen gezondheidsbevorderende effecten heeft. 

Om het simpel te houden kun je onthouden dat bewegen letterlijk elke 
cel in je lichaam in beweging zet. 

Spiercellen worden fitter, energiefabriekjes in deze cellen gaan 
efficiënter werken en de spiercellen gaan speciale stofjes afgeven die 
myokines worden genoemd. De naam myokines is afgeleid van de 
Griekse woorden myo (spier) en kinesis (beweging). Deze bewegende 
stofjes vertrekken naar andere cellen in diverse organen. Bekijk het 
plaatje maar eens goed om te zien waar beweging allemaal voor kan 
zorgen. (Dit plaatje komt uit het artikel: De spier als regelcentrum. Deel 1: Hoe de spieren onze 
lichaamsfuncties beïnvloeden. Burgerhout. Sportgericht. 2021) 



Om je extra te motiveren de gezondheidseffecten van bewegen te 
behalen, heb ik nog een verhaal voor je. Dit verhaal start wederom bij 
onze spieren en eindigt net als het vorige verhaal (over de myokines) in 
de rest van het lichaam. 

Door je spieren aan het werk te zetten — en dit doe je altijd als je 
beweegt — ontstaat er iets moois in je lichaam. Je hoeft je daarvoor niet 
per se in het zweet te werken of spierpijn te ervaren, want gewone 
dagelijkse handelingen zijn ook voldoende om dit proces in gang te 
zetten. Ben je al benieuwd waar dit verhaal naartoe gaat? 

Daar komt het. Bewegen zorgt voor epigenetische veranderingen. 
Mogelijk dat je het woord gen daarin herkent. Een gen is een stukje 
DNA. Je genen kunnen veranderen en daarmee jouw gezondheid 
beïnvloeden. Spieren in beweging kunnen bepaalde genen aanzetten 



die voor gezondheid zorgen en genen die ziekte in de hand werken 
uitzetten. Zodoende herschrijven spieren als het ware jouw DNA. 

Spieren zelf worden krachtiger, pezen worden belastbaarder, botten 
worden sterker, gewrichten worden soepeler, bloedwaarden verbeteren, 
je longen kunnen beter zuurstof opnemen en je hart kan deze verse 
zuurstof beter rondpompen, je hersenen werken sneller, mentaal word 
je weerbaarder, je voelt je gelukkiger, je spijsvertering verwerkt je eten 
beter en organen zoals de lever, alvleesklier en bijnier kunnen hun taken 
beter uitvoeren. Wauw! En zo kan ik nog wel even doorgaan met de 
positieve effecten die door bewegen worden uitgelokt. Geweldig toch? 

Kortom, bewegen is gezond en veel bewegen is nog veel gezonder. 
Zorg er daarom voor dat je elke dag in beweging bent en maak 
bewegen onderdeel van je dagelijkse routines. Wandel ’s ochtends een 
rondje buiten, fiets naar het werk of de winkel, doe vóór het eten een 
aantal kracht- en balansoefeningen, neem de trap als het even kan en 
sta op tegen lang zitten. 



Voeding 

Waarom laat gezonde voeding je sneller herstellen? 

Je lichaam is opgebouwd uit eiwitten en vetten, bestaat voor 90% uit 
water en gebruikt suikers (koolhydraten) en vetten als energiebronnen. 

Gezonde voeding draagt bij aan het gezond houden van je lichaam. Het 
is immers zo dat wat je eet, gebruikt wordt door je lichaam. 



Eet je vaak ongezonde vetten (zoals gefrituurde snacks, chips en 
koekjes) en snelle suikers (zoals frisdrank, snoepjes, wit brood en 
extreem bewerkte producten), dan zal je lichaam hieruit opgebouwd 
zijn en ‘vervuilende brandstof’ verbruiken. Als gevolg kom je aan in 
lichaamsgewicht (of gaan de kilo’s er niet zo makkelijk meer af) en 
vervetten je spieren en organen (dit kan ook bij mensen met een 
normaal gewicht zo zijn). De snelle suikers kunnen bovendien als 
‘vervuilende brandstof’ vervelende bijwerkingen geven, zoals een hoge 
bloedsuiker, suikerdips, een verhoogd cholesterol, spier- en 
peesklachten, gewrichtsaandoeningen, hart- en vaatziekten en zelfs een 
vergrote kans op de groei van kankercellen. 

Om ver weg te blijven van deze negatieve gevolgen van een ongezond 
(westers) voedingspatroon, maar ook om te herstellen van blessures, is 
het sterk aan te raden om te kiezen voor gezonde voeding. 

Maar wat is gezonde voeding? Dit is makkelijk uit te leggen maar ook 
ingewikkeld te maken. Door alle diëten, voedingsboeken en 
wetenschappelijke studies zie je door de bomen het bos haast niet 
meer. Raak jij ook het spoor bijster? Begin dan bij de basis en pas je 
voedingskeuzes aan op wat jouw lichaam nodig heeft. 

Een goed voorbeeld van een gezond voedingspatroon is het 
mediterraanse eten, dat getypeerd wordt door verse groenten en fruit 
aangevuld met (volkoren) pasta, rijst, peulvruchten, olijfolie, noten, vis en 
in mindere hoeveelheden vlees. 



De basis van een gezond voedingspatroon bestaat uit onbewerkte verse 
producten die zoveel mogelijk uit de buurt komen en van het seizoen 
zijn. Whole food noemen ze dat. Voedsel dat niet verknipt is in stukjes en 
waar zo min mogelijk aan toegevoegd is. 

Laten we starten met seizoensgroenten en seizoensfruit. Natuurlijk zijn 
bananen die niet in Nederland groeien ook gezond en is het geen 
probleem om in de winter tomaten te eten. Maar als je voeding van het 
seizoen als basis kiest, kan dat veel gezondheidswinst opleveren. De 
aanbevelingen zijn 200 tot 400 gram groenten en 2 stuks fruit per dag. 

Gezonde eiwitten en goede vetten zijn een tweede pijler om tot een 
gezond voedingspatroon te komen. Deze twee voedingsstoffen worden 
gebruikt om alle cellen in je lichaam goed en sterk op te bouwen en te 
laten herstellen mochten er cellen beschadigd zijn. Je haalt ze voor een 
deel uit je groenten (zo zitten er goede vetten in een avocado en 
gezonde eiwitten in champignons en bonen) en voor de rest uit noten, 



olijfolie (of andere gezonde soorten olie), roomboter, zuivel, vis en vlees. 
Pas op met vlees, want bewerkt vlees en vlees afkomstig van zoogdieren 
of rood vlees zijn veel minder gezonde opties. 

Als laatste belangrijke voedingsmiddel wil ik de koolhydraten en vezels 
bespreken. Gezonde keuzes zijn volkoren producten, zoals volkoren 
brood en volkoren pasta, zilvervliesrijst en meergranenrijst, muesli, 
havermout en knolvruchten (zoals de bekende aardappel en minder 
bekende aardpeer, zoete aardappel of pastinaak). Eet meerdere van 
deze producten in de week in plaats van elke dag dezelfde. 

 
Samengevat komt het erop neer dat een gezond voedingspatroon in de 
basis bestaat uit groenten, fruit, gezonde eiwitten, goede vetten en 
volkoren producten. Laat je niet verleiden door diëten, maar werk aan 
een duurzaam en voedzaam voedingspatroon waar jij je prettig bij voelt. 
Grote kans dat ook je lichaam zich daar prettig bij voelt. Je lichaam zal 
sneller herstellen als het de juiste voedingsstoffen binnen krijgt. 



Om dit hoofdstuk af te sluiten wil ik het nog hebben over wat je het 
beste kunt drinken om je lichaam gezond te houden. 

Water, water en nog eens water. 

Zo’n 1,5 tot 2 liter water per dag wordt aanbevolen. Water kun je zelf 
een smaakje geven door er een stukje rood of zwart fruit, limoen, citroen 
of munt doorheen te doen. Ook een schijfje komkommer kan je water 
een lekker smaakje geven. 
Van water kun je thee zetten en de meest gezonde keuzes zijn 
kruidenthee (zoals kamille en tijm), witte thee, groene thee of 
rooibosthee. Koffie kan de gezondheid ook versterken mits deze zonder 
suiker en met mate gedronken wordt. En niet in de avonduren, zodat je 
slaap er niet door verstoord wordt. 



Slaap 

Waarom is slaap zo belangrijk voor je gezondheid? 

 
Tijdens de nacht herstelt je lichaam zich en ook je hersenen krijgen de 
nodige rust om alle informatie en indrukken van de dag te verwerken. 
Baby’s slapen zoveel omdat ze moeten groeien, een sterk 
immuunsysteem moeten ontwikkelen en mentale prikkels moeten 
verwerken. Voor volwassenen is een nachtrust van 7 tot 9 uur het meest 
optimaal en voor ouderen volstaat een uurtje minder. Kinderen en 
sporters slapen juist wat meer om fysiek en mentaal extra te herstellen. 



Heb je een blessure, pijn of herstel je van een operatie of ziekte, dan is 
een goede nachtrust zeer belangrijk, aangezien ’s nachts het 
immuunsysteem aan zet is om ziekten en ontstekingen aan te pakken, 
tijdens je slaap het pijnverwerkingssysteem het beste werkt en 
beschadigde cellen vooral herstellen gedurende de nachtrust. 

Dit alles maakt slapen tot een essentiële pijler van gezondheid. Helaas 
ervaren veel mensen slaapproblemen, die uiteenlopen van slecht 
kunnen inslapen en slecht doorslapen tot onvoldoende uren slaap en 
belabberd wakker worden in de ochtend. Natuurlijk wordt het er niet 
makkelijker op als je ’s nachts of tot laat in de avond moet werken of als 
je jonge kinderen hebt. Ook tot laat televisie kijken of de telefoon, 
tablet, laptop of computer gebruiken zal de kwaliteit van je slaap 
negatief beïnvloeden. Dit komt door het blauwe licht dat van deze 
apparaten af komt. Beter kijk je een uur voordat je gaat slapen niet meer 
op deze schermen. Andere tips om beter te slapen zijn om niet te 
sporten en te eten in de twee tot drie uur voordat je gaat slapen, ’s 
avonds nog een rondje buiten te wandelen, te zorgen voor een koele, 
donkere en stille kamer en je hoofd leeg te maken voordat je het bed in 
stapt door bijvoorbeeld een boek te lezen of je gedachten op papier te 
zetten. 



Ook wat je overdag doet, heeft invloed op hoe je ’s nachts slaapt. Dat 
begint al met de ochtend, wanneer het lichaam het slaaphormoon 
melatonine aanmaakt bij blootstelling aan daglicht. Dit slaaphormoon 
komt vervolgens ’s avonds vrij zodra het donker wordt. Door kunstmatig 
licht (van apparaturen en felle binnen- of buitenverlichting) in de avond 
blijft het slaaphormoon verstopt en kan je slaap dus verstoord raken. 

Voeding kan je slaap ook positief beïnvloeden. Naast het feit dat 
gezonde voeding het slaaphormoon melatonine bevat, geeft ze ook rust 
aan je lichaam. Ongezonde voeding veroorzaakt 
spijsverteringsproblemen, een hoge bloedsuiker en diverse 
ontstekingen. Als het lichaam tijdens je slaap te veel bezig moet zijn met 
de spijsvertering, het suikergehalte in het bloed verlagen of het 
verminderen van ontstekingen, zal het logischerwijs minder aandacht 
geven aan het herstellen van de dagelijkse gebruikersschade in spieren, 
pezen en gewrichten. Ook het pijnverwerkingssysteem en het 
immuunsysteem kunnen dan minder goed hun werk uitvoeren. 



Je batterij zal zich dan ’s nachts slecht opladen, met als gevolg dat je ’s 
ochtends vermoeid bent. Je lichaam heeft immers slecht geslapen en 
veel moeten werken. Spieren, pezen en gewrichten kunnen stram en 
pijnlijk aanvoelen en je bent vatbaarder voor ziekten. 

Slecht slapen beïnvloedt je emoties, maakt je stressgevoeliger en 
verslechtert de communicatie en het contact met anderen. Negatieve 
emoties, aanhoudende stress en moeizame sociale relaties kunnen je op 
hun beurt ook weer slecht laten slapen. Ontspanningsoefeningen, 
sporten en prettige sociale contacten gedurende de dag kunnen er 
daarom voor zorgen dat je zacht zult slapen en verfrist wakker wordt. 

Sta op en stel jezelf bloot aan daglicht, zorg voor voldoende beweging 
gedurende de dag, eet gezond, zoek positieve interacties met je 
naasten en zet ’s avonds de televisie en andere apparaten tijdig uit. 
Loop nog een rondje buiten in het donker, neem een warme douche, 
doe ademhalingsoefeningen of rustige rekoefeningen en/of schrijf wat 
er nog in je hoofd zit op een papiertje zodat je daar de volgende 
ochtend met frisse moed weer mee verder kunt. Slaap lekker! 



Psychosociaal 

Waarom zijn mindset, eustress, ontspanning en sociale 
relaties bepalend? 

Positiviteit en optimisme zijn cruciaal als het gaat om een gelukkig en 
gezond leven. Ook tijdens mindere periodes het glas halfvol kunnen 
zien is niet altijd even makkelijk. Negatieve gevoelens en emoties horen 
bij het leven en vormen geen probleem, zolang je ze maar kunt 
herkennen en met de juiste aandacht kunt accepteren, verwerken en 
oplossen. 

Het loont de moeite om ook als het tegenzit te streven naar positiviteit 
en optimisme. Deze mindset kan je namelijk in een opwaartse spiraal 
van gezondheid en geluk brengen. Door de zon achter de wolken te 
zien en je voor te houden dat na regen altijd zonneschijn komt, zullen de 
keuzes die je maakt gezonder zijn en je relaties met anderen 
waardevoller. Dit is echter geen gemakkelijke opgave en het gaat zeker 
niet vanzelf. Gelukkig zijn er meerdere manieren waarop je dit kunt 



aanpakken. Zo kun je bij problemen op zoek gaan naar oplossingen en 
deze ook daadwerkelijk benoemen of opschrijven. Het elke dag weer 
opschrijven van drie positieve dingen (hoe klein ook) is een andere 
methode om positiever en optimistischer door het leven te gaan. 
Ademhalingsoefeningen, mind-bodytrainingen (zoals Pilates) en 
mindfulness of meditatie zijn tevens succesvolle manieren om in de 
positieve opwaartse spiraal terecht te komen. 

Wat ook kan bijdragen is het opzoeken van positieve stress, ofwel 
eustress. ‘Eu’ is het Latijnse woord voor ‘goed’. Eustress is vaak 
kortdurend en energiek. Ze is wel stressvol voor je lichaam en geest, 
maar op een goede en gezonde manier. Een peptalk, krachtige 
ademhalingsoefeningen en koud douchen zijn slechts drie voorbeelden 
van de positieve stress waar je je lichaam aan bloot kunt stellen. 

Ontspanning is iets wat je lichaam en geest elke dag nodig hebben. 
Natuurlijk ontspan je tijdens de nachtrust, maar ook gedurende de dag 
heb je dit af en toe nodig. Plan momenten van rust in je agenda. Doe 
elke dag in ieder geval een periode van 5 minuten helemaal niks. 
Ontspan dagelijks door rustig in en uit te ademen vanuit je buik. Je 
linker analytische hersenhelft en je rechter creatieve hersenhelft zullen je 
beide zeer dankbaar zijn (al blijkt deze tweedeling in het complexe 
netwerk van onze hersenen al een tijdje achterhaald te zijn). 



Tot slot wil ik het hebben over sociale relaties. De mensen om je heen 
bepalen namelijk in grote mate je gezondheid. Deels omdat ze de 
keuzes die je maakt beïnvloeden. Zoals wel of niet gaan sporten, wel of 
niet nog een drankje nemen, wel of niet gezond eten en wel of niet 
positief in het leven staan. Gelukkig kan ook jij een positieve invloed 
uitoefenen op de mensen om je heen! Wees aardig, flexibel, open-
minded, oplossingsgericht, optimistisch en dankbaar en je zult daar veel 
voor terug zien en krijgen. Verrijkende sociale relaties hebben een 
misschien wel groter gezondheidseffect dan niet roken, geen alcohol 
drinken en gezond eten. Heb jij ook zo’n 5 mensen om je heen bij wie je 
altijd terecht kunt voor steun en die altijd voor je klaar staan? Heb jij 
buiten deze meest intieme cirkel ook zo’n 10 mensen die je als vrienden 
ziet? En heb jij ook nog eens ongeveer 15 mensen die je vertrouwt en 
die jou bijstaan als het nodig is, zoals collega’s, kennissen of goede 
buren? Drie keer ‘ja’ betekent dat je een goed sociaal netwerk hebt waar 
je van op aan kunt en de broodnodige sociale steun van kunt 
verwachten. Ook het geven van sociale steun is belangrijk, zowel voor 
jou als voor de ander. Wees dus een sociaal mens met respect voor je 
omgeving. Amen. 

Het geheel van een gezonde leefstijl heb ik nog eens samengevat. 



Afvallen, revalidatie en sport 

Verschillende groepen met verschillende doelen 

Afvallen 
Laten we allereerst afvallen bespreken, aangezien ruim 50% van de 
volwassenen in Nederland overgewicht heeft. Je staat weer eens op de 
weegschaal en je ziet dat er de afgelopen periode kilo’s bij zijn 
gekomen. Even minder op je eten gelet, meer stress gehad, minder 
gesport, op vakantie geweest of de coronaperiode slecht 
doorgekomen. Veel mensen zullen dit helaas herkennen. Helaas, omdat 
overgewicht het risico op vele blessures en ziektes vergroot, 
uiteenlopend van peesklachten, artrose en rugpijn tot 
longproblematiek, hersenbloeding en kanker. Om dit te voorkomen is 
het belangrijk om op een gezonde manier af te vallen. Binnen SMC 
Rijnland omschrijven we vier stappen om dit te bereiken. 



Gezond afvallen in 4 stappen 

1. maximaal 3x per dag eten 
 
 

2. nuttig weinig suikers en 
zetmeel en veel groenten 
 
 
 
3. beweeg voordat je eet; 
wandelen of oefeningen 
  
 
 
 
4. zoek ontspanning en werk 
aan je slaap

Jaap Wonders - 2020



Stap 1. Maximaal 3x per dag eten 

Ondanks dat het Voedingscentrum nog altijd tussendoortjes adviseert, 
is dit zeker niet aan te bevelen indien je af wilt vallen. Tussendoortjes 
vergroten namelijk de kans op schommelingen in de bloedsuikerspiegel 
en de opstapeling van vetten. Dus door maximaal drie maaltijden per 
dag aan te houden en soms zelfs maar twee maaltijden (intermitterend 
vasten) maak je je lichaam gevoelig voor insuline en dat zorgt ervoor dat 
de bloedsuikerspiegel stabieler blijft en vetten worden verbrand in 
plaats van opgeslagen. Dubbele winst dus. 

Stap 2. Nuttig weinig suiker en zetmeel en veel groenten 

Suikers kunnen echte ziekmakers en dikmakers zijn. Dan heb ik het 
vooral over toegevoegde suikers, synthetische suikers (de zoetstoffen) 
en een teveel aan suiker. Suiker krijg je al snel te veel binnen als je 
bewerkte producten eet. Denk aan frisdranken, ketchup, vleeswaren, 
soep uit blik en pastasaus. Natuurlijk kan je lichaam tegen suikers en zijn 
fruit, dadels en honing in kleine hoeveelheden gezond. Ook van een 
beetje witte of bruine suiker ga je niet dood. Maar pas op dat je er niet 
te veel van binnenkrijgt om ziektes buiten de deur te houden en het 
lichaamsgewicht te beperken. 

Zetmeel is een product dat gezond is in beperkte hoeveelheden, maar 
als je elke dag meerdere aardappels eet, witte of bruine boterhammen 
of een bord vol rijst of pasta eet, kan dat voor extra gewicht zorgen. Let 
daar dus op indien je de neiging hebt om snel wat kilo’s aan te komen. 

Het is verstandiger om groenten te eten, veel groenten. In groenten 
zitten vezels, vitaminen, mineralen en allerlei andere gezonde stofjes 
met als groot bijkomend voordeel dat je er niet snel van zult aankomen. 



Elke dag weer zou de helft van je bord uit groenten moeten bestaan. 
Zo’n 200 tot 400 gram per dag! 

Stap 3. Beweeg voordat je eet; wandelen of oefeningen 

Op een lege maag bewegen heeft vele voordelen. Wees niet bang dat 
dit problemen oplevert, want het zit in onze genen om nuchter te 
bewegen. In de tijd dat mensen nog afhankelijk waren van het jagen en 
verzamelen van voedsel moest er wel eerst bewogen worden voordat er 
gegeten kon worden. Nuchter bewegen zorgt ervoor dat je de suikers 
beter opneemt, vet efficiënter wordt verbrand en je afweersysteem 
wordt ondersteund. Loop dus ’s ochtends eerst een rondje voordat je 
voor het ontbijt gaat zitten en doe (kracht)oefeningen voor je 
middagmaal of avondeten. Intensief sporten op een lege maag is niet 
aan te raden voor mensen die dit niet gewend zijn. Laat je lichaam 
langzaam wennen aan het nuchter bewegen en schakel de hulp in van 
een leefstijltherapeut om je bij te staan in dit proces. 



Stap 4. Zoek ontspanning en werk aan je slaap 
 
Om gezond af te vallen zijn ontspanning en een goede nachtrust van 
groot belang. Dit heeft te maken met vier hormonen. Allereerst het 
slaaphormoon melatonine, dat ’s nachts vrijgegeven wordt zodra het 
buiten donker wordt. Overdag maak je dit belangrijke hormoon al aan 
door jezelf bloot te stellen aan daglicht, door te bewegen, regelmatig te 
ontspannen en gezond te eten. Na een goede nachtrust komt het 
stresshormoon cortisol in je lichaam om je scherp en alert te maken en 
dit verdrijft het slaaphormoon melatonine. Sta je echter continu op 
scherp en moet je voortdurend alert zijn, dan put dit je lichaam en geest 
op een ongezonde manier uit. Regelmatig ontspanning zoeken is 
daarom een must. Door veel negatieve stress gedurende de dag slaap 
je slecht, omdat er veel cortisol in je lichaam blijft en er geen plaats is 
voor melatonine. Slecht slapen en veel negatieve stress zijn gelinkt aan 
het krijgen van overgewicht. Als de balans zoek is tussen cortisol en 
melatonine, worden het proces en de balans van twee andere 
hormonen ook verstoord: het hongerhormoon ghlerine en het 
verzadigingshormoon leptine. Slecht slapen en negatieve stress zorgen 
ervoor dat je hongerhormoon om aandacht schreeuwt en je 
verzadigingshormoon onderdrukt wordt. Met als gevolg dat je vaak zult 
willen eten en minder vaak zult willen stoppen met eten. Je kunt wel 
raden wat dit op termijn met je lichaamsgewicht doet. 



Revalidatie 
Tijdens de revalidatie van een blessure, ziekte of na een operatie is een 
gezonde leefstijl van groot belang. Let je op dat je gezond eet, genoeg 
slaapt, veel beweegt en regelmatig ontspant, dan zul je sneller en beter 
kunnen herstellen. De algemene richtlijnen voor gezond gedrag vormen 
de basis voor het herstel tijdens een revalidatie. Er komt in deze periode 
van herstel en oefeningen echter meer bij kijken om je leefstijl te 
optimaliseren. 

Voeding is een eerste pijler die net anders is voor mensen die 
revalideren. Ten eerste heb je meer eiwitten nodig om je aangedane 
lichaamsdeel goed te laten herstellen. Spieren moeten weer op kracht 
komen en pezen, banden en botten moeten aansterken. Normaal 
gesproken wordt aanbevolen om 0,8 tot 1 gram eiwit per kilogram 
lichaamsgewicht per dag via de voeding binnen te krijgen. Tijdens een 
revalidatie kan dit verhoogd worden naar 1,5 tot 2 gram eiwit per 
kilogram lichaamsgewicht per dag. 

Je kunt voldoende eiwitten binnenkrijgen door het eten van noten, 
groenten, peulvruchten, zuivel, eieren, vis en vlees. Het is belangrijk om 
rekening te houden met de kwaliteit van de eiwitten. Zo zijn noten van 
een betere kwaliteit dan salami. 

Behalve eiwitten heb je ook extra ontstekingsremmende 
voedingsmiddelen nodig, voeding die het immuunsysteem ondersteunt 
en eten waar je bindweefsel zich prettig bij voelt. Supplementen en 
eiwitshakes kunnen aanvullend ingezet worden, maar het advies is om 
met gezonde voeding te starten. Een leefstijltherapeut kan je daarbij 
helpen door het analyseren van je voeding en het adviseren van 
vervangende of aanvullende voeding die bij jou past. 



Tijdens een revalidatie zul je aan het werk gezet worden: krachttraining, 
fietsen, loopvormen en thuis ook nog extra aan de slag met oefeningen. 
Naast deze periodes van trainingsarbeid is het van belang om 
gedurende de rest van de dag ook in beweging te blijven en het zitten 
regelmatig te onderbreken. Waar getraind wordt, zal ook gerust moeten 
worden. Zorgen voor voldoende ontspanningsmomenten op de dag is 
sterk aan te bevelen. Plan dit in je agenda en houd je hier elke dag aan. 
Een powernap (maximaal 20 minuten) of middagdutje (rond de 90 
minuten) kan in tijden van herstel veel goed doen. 

Zoals eerder in dit boek al aangegeven herstel je vooral ’s nachts en 
zodoende is goed slapen essentieel tijdens de revalidatie. Je hebt zelfs 
wat meer slaap nodig dan normaal om optimaal te kunnen herstellen. 
Lees het hoofdstuk over slaap er nog maar eens op terug of laat je 
adviseren door de leefstijltherapeut. 



Sport 
Het laatste deel van dit boek gaat over de sporter en hoe een sporter 
kan zorgen voor een gezond en sterk lichaam. Je zou zeggen dat 
sporters in wezen gezond zijn. Dat is echter vaak niet zo. Sporters 
hebben nogal eens de neiging om over bepaalde grenzen heen te 
gaan, wat kan resulteren in blessures. Bovendien zitten veel sporters een 
groot deel van de tijd dat ze niet aan het sporten zijn. Ze zijn daarnaast 
afhankelijk van grote hoeveelheden snelle suikers om een goede 
sportprestatie te leveren. Ook is een sporter na een intensieve training 
of wedstrijd vatbaarder voor verkoudheid en infecties. Tot slot komt het 
nogal eens voor dat zodra een sporter zijn of haar sportcarrière 
beëindigt de kilo’s eraan vliegen. 

Hoe kan een sporter er een zo gezond mogelijke leefstijl op na houden? 
Door aan alle aspecten van leefstijl aandacht te besteden en door 
gezondheid en prestatie beide op nummer 1 te zetten. Een gezond 
lichaam zal bijdragen aan een goede prestatie. 

Indien sporters veel van hun tijd zittend doorbrengen, kan dit leiden tot 
stijfheid in de spieren, pezen en gewrichten, ontstekingen in de hand 
werken en blessures als gevolg hebben. Ook voor de 
bloedsuikerspiegel is het vele zitten niet goed. Veel sporters hebben 
dan ook last van de gevolgen van insulineresistentie. Dat is een 
fenomeen waarbij het lichaam onvoldoende op insuline reageert en de 
suikers in de bloedbaan blijven in plaats van dat ze naar de spieren en 
hersenen worden getransporteerd. Hierdoor zullen de spieren minder 
goed presteren, kunnen de hersenen minder efficiënt functioneren en 
krijgt de sporter last van suikerdips en een drang om meer suiker te 
gaan eten. 



 
Veel sporters zijn afhankelijk geworden van suikers. De sporter is 
zogezegd metabool inflexibel. Bij het ontbijt zullen ze al suiker willen 
eten, voor het sporten nog snel een boterham met zoet en tijdens het 
sporten kunnen ze niet zonder een banaan of reepje. Het lichaam is niet 
meer in staat om zonder suikers te functioneren en de sportprestaties 
gaan zonder suikers snel achteruit. Een teveel aan suikers heeft echter 
als vervelende bijwerking dat de bloedsuikerspiegel instabiel wordt, 
waardoor er vermoeidheid en concentratieproblemen kunnen optreden 
en de kans op blessures wordt vergroot. Dit is natuurlijk funest voor een 
sporter. Daarom is het zaak om als sporter metabool flexibel te worden. 
Dan kan het lichaam zowel suikers, vetten (een veel efficiëntere 
energiebron) en zelfs melkzuur (het bijproduct van de suikerverbranding 
wanneer je spieren beginnen te verzuren) gebruiken als energiebron. 
Hoe doe je dat nu als sporter? Door regelmatig op een nuchtere maag 
je training af te werken, door gezonde vetten te eten, door complexe 
koolhydraten te nuttigen en door je hersenen uit te dagen tijdens 
trainingen. 



Te weinig slaap kan voor een sporter verstrekkende gevolgen hebben. 
De kans op blessures wordt groter en de prestaties worden er niet veel 
beter op. Goed slapen betekent voor een serieuze sporter zo’n 10 tot 12 
uur. Hierbij kan ook overdag geslapen worden. Naar eigen zeggen won 
Joop Zoetemelk de Tour in zijn bed, slaapt Roger Federer zo’n 12 uur 
per dag en dankt Pieter van den Hoogenband zijn gouden medailles 
aan de uren die hij slapend doorgebracht heeft. 

Negatieve stress kan een sporter er eigenlijk niet bij hebben als het gaat 
om optimaal presteren in goede gezondheid. Negatieve stress zorgt 
namelijk voor een vergrote blessuregevoeligheid en zal leiden tot 
minder scherpte tijdens het sporten. Positieve stress daarentegen zal de 
sporter veel goed doen. Elke sporter is dan ook aan te raden om het 
hoofdstuk in dit e-book over psychosociale factoren er nog eens op na 
te lezen. Daarin staat ook informatie over het belang van een goede 
mindset en sociale relaties. Zonder een goede mindset zal een sporter 
nooit het maximale uit zijn of haar prestaties kunnen halen.  



Een mindset is te trainen en verdient dan ook alle aandacht. Een 
positieve en optimistische mindset geeft het lichaam kracht en 
weerbaarheid. Sociale relaties zijn voor een sporter niet te 
onderschatten. Zowel individuele sporters als teamsporters hebben 
goede vrienden en sociale steun nodig. Sportteams presteren 
beduidend beter als er een hechte band is ontstaan tussen de 
teamleden. 

Hopelijk licht dit alles een tipje van de sluier op over hoe een sporter er 
een zo gezond mogelijke leefstijl op na kan houden. Hier kunnen 
natuurlijk boeken over vol geschreven worden. Belangrijk om te 
onthouden is dat sportprestaties er beter op kunnen worden en 
blessures verminderd kunnen worden door te werken aan alles 
aspecten van een gezonde leefstijl. De sporter zal minder vaak ziek zijn 
en na zijn of haar sportcarrière langer gezond blijven. 



Veelgestelde vragen 

En de antwoorden hierop! 

1. Raad je aan om supplementen in te nemen? 
 
Allereerst probeer je altijd je voeding zo gezond mogelijk in te 
richten voordat je aan supplementen gaat denken. Zie het als een 
piramide met de supplementen aan de top en als basis gezonde 
voeding. De reden hiervoor is dat er heel veel stofjes in een gezond 
voedingsproduct zitten en dit haast onmogelijk gereduceerd kan 
worden tot een pil. In bijvoorbeeld een stuk bloemkool zitten alleen 
al de volgende vitaminen: B1, B2, B6, B11, C en K, en de volgende 



mineralen: kalium, calcium, zink, fosfor, magnesium en ijzer. Deze 
micronutriënten zitten in de juiste verhouding in deze witte groente 
en samen hebben ze een versterkende werking. Zou je enkel 
vitamine B1 innemen, dan mis je dus de andere voedingsstoffen uit 
de bloemkool. En dan heb ik nog niet eens de gezonde stofjes 
sulforafaan, choline, antioxidanten, sulfur, glucosinolaten en de vele 
vezels genoemd die een bloemkool bevat en gezond maakt. Een 
ander nadeel van supplementen is dat je lichaam niet altijd in staat is 
om deze stoffen op te nemen. 

2. Ik heb last van spierkrampen. Moet ik dan magnesium slikken? 
 
Dit is een prachtig voorbeeld van het feit dat je bij losse 
supplementen als voedingsstof niet altijd voldoende baat hebt. 
Magnesium draagt wel degelijk bij aan een goede spierfunctie en 
zou daarom in theorie de vervelende spierkrampen kunnen 
verminderen. In de praktijk blijkt dit echter veelal een illusie te zijn. 
Uit wetenschappelijk onderzoek (systematische literatuurreviews) 
blijken magnesiumsupplementen onvoldoende effect te hebben op 
het verminderen van spierkrampen. Het is daarom niet aan te raden 
om zomaar magnesium te gaan slikken. Beter kijk je eerst naar 
hoeveel magnesiumrijke voedingsmiddelen je binnen krijgt. Denk 
daarbij aan bananen, noten, groene bladgroenten, zeewier, broccoli 
en volkoren granen. Water bevat ook magnesium. Koffie en alcohol 
daarentegen putten de magnesiumvoorraden in je lichaam uit, net 
als negatieve stress, roken en sommige medicijnen dat doen. Om het 
verhaal nog wat ingewikkelder te maken, spelen ook kalium, calcium, 
zink en vitamine B6 een belangrijke rol in relatie tot magnesium. 



3. Is het doen van een powernap gezond? 
 
Ja, dit heeft vele gezondheidseffecten voor onder andere je 
energieniveau, stemming, concentratie, creativiteit, productiviteit en 
leervermogen. Let op dat een echte powernap maximaal 20 minuten 
duurt en dat korter ook goede effecten heeft. Slaap je langer dan 20 
minuten, dan bestaat de kans dat je wakker wordt met een soort van 
kater (vooral als je dutje tussen de 30 en 70 minuten was).  
Na 90 minuten heb je een volledige slaapcyclus afgerond en als je 
dan wakker wordt, heb je zowel de mentale effecten als de fysieke 
effecten van slaap te pakken. Het is dus gezond om óf een powernap 
van maximaal 20 minuten te doen óf een volledige cyclus van 90 
minuten. Mensen met serieuze slaapproblemen wordt afgeraden om 
een powernap te doen en advies in te winnen van een 
leefstijltherapeut of slaapcoach. 



4. Raad je aan om een dieet te volgen? 
 
Alhoewel bepaalde diëten voor sommige mensen voordelen kunnen 
hebben, is het verstandiger om je voedingspatroon duurzaam aan te 
passen. Met duurzaam bedoel ik een gezond voedingspatroon dat je 
lang kunt volhouden. Daarmee voorkom je het jojo-effect. Hiermee 
wordt bedoeld dat je tijdelijk een dieet volgt en daardoor kilo’s 
verliest, maar zodra je vervalt in je oude voedingspatroon deze kilo’s 
er net zo makkelijk weer aankomen. Dit is allesbehalve gezond en 
ook niet motiverend om gewicht te verliezen. Beter kies je dus voor 
een ‘dieet’ dat je voor de rest van je leven vol zou kunnen houden. 
80% gezond en 20% minder gezond is een goede regel om het lang 
vol te houden. Goede opties zijn het mediterraanse 
voedingspatroon, Aziatische eetgewoonten of een bord vol met 
gezonde oer-Hollandse voedingsproducten. Een waslijst van 
voorbeelden van deze laatste categorie zijn boerenkool, spinazie, 
spruitjes, aardperen, bieslook, peterselie, daslook, brandnetel, 
appels, peren, pruimen, aalbessen, bramen, frambozen, walnoten, 
hazelnoten, zonnebloempitten, pompoenpitten, yoghurt, roomboter, 
kaas, eieren, biologische kip, haring en volkorenbrood. 

5. Is vasten een gezonde gewoonte? 
 
Vasten is een eeuwenoude traditie die gevolgd wordt vanuit 
culturele, spirituele of geloofsovertuigingen. De 
gezondheidseffecten van vasten zijn inmiddels uitvoerig onderzocht 
en daaruit blijkt inderdaad dat vasten een gezonde gewoonte is. 
Vasten zorgt voor cognitieve verbeteringen, efficiënter 
functionerende energiefabriekjes in cellen, een verandering van de 
stofwisseling (van suikerverbranding naar vetverbranding), het 
gevoeliger worden voor de aanmaak van insuline (zodat je 



bloedsuikerspiegel stabieler wordt), het opruimen van oude en 
beschadigde cellen, het vernieuwen van cellen en het verlengen van 
je levensduur. Dat is ook de reden dat tegenwoordig veel mensen 
met enige regelmaat vasten. Er zijn verschillende manieren om te 
vasten. Denk aan intermitterend vasten (vasten met tussenpozen 
waarbij je bijvoorbeeld twee dagen in de week in een periode van 16 
uur niet eet of elke dag van de week minimaal 12 uur niks eet), 
watervasten (je drinkt 24 uur lang alleen water), vasten nabootsen (je 
eet weinig calorieën en vooral groenten), One Meal A Day (OMAD: 
waarbij je per dag slechts één maaltijd nuttigt) en de bekende 
religieuze vastenperiodes (zoals de Ramadan). Combineer je het 
vasten met bewegen, dan versterkt dat de gezondheidseffecten. 
Bewegen, sporten of krachtoefeningen doen op een nuchtere maag 
is namelijk erg goed voor ons lichaam. Natuurlijk is het van belang 
om gezonde keuzes te maken zodra je weer gaat eten. 



In samenwerking met de Universiteit Leiden heeft SMC 
Rijnland in 2020 een onderzoek gedaan naar de leefstijl 
en het welzijn van werkende mensen ten tijde van de 
coronacrisis. 

Hieruit bleek dat van de 877 ondervraagde mensen slechts 
5 mensen goed sliepen. Dat komt neer op slechts 0,5% van 
deze steekproef. 

Ook in gezond eten, voldoende bewegen, regelmatig 
ontspannen en niet te veel zitten was er bij veel mensen 
nog voldoende winst te behalen. 

In deze studie hebben we gekeken naar de invloed van 
leefstijl op geluk. Mensen die gezonder leven zijn 
gemiddeld genomen gelukkiger en wanneer men 
werkstress ervaart (bijvoorbeeld vanwege het thuiswerken 
tijdens de coronalockdown) beschermt een gezonde 
leefstijl tegen het minder gelukkig worden. Gezond leven 
werkt zodoende als een buffer en verdient aandacht van 
zowel de persoon zelf als de werkgever. 

Pluut, H., & Wonders, J. (2020). Not Able to Lead a Healthy Life When 
You Need It the Most: Dual Role of Lifestyle Behaviors in the Association 
of Blurred Work-Life Boundaries With Well-Being. Frontiers in 
psychology, 11, 607294. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.607294
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Gedragsverandering 

Om tot langdurig resultaat te komen 

Om wat betreft gezond leven in de prijzen te vallen zul je waarschijnlijk 
je gedrag moeten veranderen. Ook iemand die gezond is, kan nog altijd 
gezonder worden. Het is goed om bewust te zijn van de stappen die 
passen bij gedragsverandering om tot een langdurig resultaat te 
komen. 



Allereerst zul je moeten openstaan voor verandering. Aangezien je dit 
boek aan het lezen bent en hoogstwaarschijnlijk niet achteraan 
begonnen bent, heb je deze belangrijke stap al genomen. Je staat open 
om je gedrag zodanig te veranderen dat je er gezonder van wordt. 

De tweede stap op de ladder van gedragsverandering is begrijpen. 
Zodra je begrijpt waarom verandering goed voor je kan zijn, zul je ook 
sneller veranderen. Daarom heb ik dit boek ook geschreven. Zodat je 
inzicht krijgt in het verhaal van gezond leven en begrijpt waarom de 
zaken werken zoals ze werken. Heb je nog vragen, dan kun je natuurlijk 
terecht bij de leefstijltherapeut. 

Willen is een volgend dat obstakel genomen moet worden om te 
veranderen. Je moet het echt zelf willen. Zie je het resultaat al voor je? 
Kun je beschrijven hoe je je zou voelen als je gezonder leeft? Dit kan 
motiveren om echt te willen veranderen en een intrinsieke motivatie is 
de beste motivatie die er is. 



Als je verandering wilt zien, moet je het gedrag dat je wilt veranderen 
ook kunnen toepassen. Stel dus niet te grote eisen aan jezelf en ga er 
stap voor stap voor. 
Reële doelen opstellen kan je hierbij helpen. Schrijf deze doelen 
vervolgens op en vertel ze aan anderen. Dan is de kans groter dat je 
jouw doelen haalt. 

Doen en blijven doen zijn de laatste twee etappes. Stel je voornemens 
niet langer uit en kom in actie. Maak je dromen waar en ga op weg om 
resultaat te boeken. Vraag hulp aan anderen en schakel professionals in 
om je bij te staan op de weg naar een gezondere leefstijl! 

Ik hoop dat je veel van dit boek opgestoken hebt, het je aan het denken 
gezet heeft en het je aanzet tot een sprong voorwaarts op het gebied 
van gezondheid en geluk. Namens iedereen van SMC Rijnland en SMC 
Academy en wens ik je veel succes! 

Jaap Wonders 



https://www.smc-academy.nl/alledaags-wonderlijk-leven/
https://www.smc-academy.nl/product/alledaags-wonderlijk-leven/


MEER LEZEN OVER GEZOND LEVEN? 

BESTEL DAN HET BOEK ‘ALLEDAAGS WONDERLIJK LEVEN’  

KLIK HIER OM JOUW EXEMPLAAR TE KOPEN 
 

https://www.smc-academy.nl/product/
alledaags-wonderlijk-leven/
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