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De inhoud van dit document is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gedistribueerd, gepubliceerd of 
verspreid zonder schriftelijke toestemming van Viviane van der Kolk of Marlene Monster-Linkers. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitalisering, microfilm of op welke wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs; Viviane of Marlene. Wanneer u een passage of een artikel wilt 
publiceren, dan dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te vragen aan een van beide dames via 
info@hypnotischemaagband.pro. Bij de publicatie dient de bron vermeld te worden. Iedereen kan op onze site 
www.hypnotischemaagband.pro  het boekje gratis downloaden!   
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Inleiding  

Beste lezer,  
Dank je wel voor het downloaden van ons boekje.  

Jarenlang houden wij in onze respectievelijke praktijken INZICHT Lessen over Leven 
van Viviane van der Kolk en In Trance van Marlène Monster-Linkers, ons al bezig met 
het helpen van mensen met problematiek die hen danig dwars kan zitten.   

Meer en meer merkten wij dat ook het gewicht een probleem voor mensen vormde, 
vandaar dat wij de opleiding Virtuele Maagband hebben gevolgd. Door onze 
ervaringen en kennis te bundelen, hebben wij gezamenlijk het programma 
Hypnotische Maagband Plus© ontwikkeld.  

http://www.levensinzicht.com/
http://www.levensinzicht.com/
http://www.levensinzicht.com/
http://www.levensinzicht.com/
http://www.levensinzicht.com/
http://www.in-trance.nl/
http://www.in-trance.nl/
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Ons programma:  

- 1e sessie:  
  * intake n.a.v. ingevuld formulier 
  *uitleg bewustzijn/onderbewustzijn 
  *uitleg hypnotische maagband 
  *interventie(s) n.a.v. intake 
  *interventie ‘voorbereiding  
   maagband’ 
   Je krijgt een persoonlijke mp3 
   opgestuurd. 

- 2e sessie (+3 weken later) 
  *interventie(s) n.a.v. intake 
  *interventie ‘afscheid oude jij’ 
  *interventie ‘plaatsen hypnotische 
   maagband’ Je krijgt een 

   ondersteunende mp3 opgestuurd. 
 
 - 3e sessie: (+3 weken later) 
  *interventie ‘controlekamer’ 
  *interventie ‘zelfhypnose’,  
   Je krijgt een persoonlijke mp3  
  opgestuurd. 
 
 -4e sessie: (… weken later) 
  *interventie ‘streefgewicht is  
   bijna bereikt.’ 
 
 
 
LET OP! Bovenstaande is een indicatie van de aantal sessies. Soms kost het wat 
meer tijd om onderliggende oorzaken te vinden en aan te pakken. En het kan zijn 
dat er eerst afgeweken moet worden naar een belangrijker probleem, dat meer 
tijd nodig heeft. En dan kan het programma meer sessies inhouden. 
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De ervaring heeft geleerd, dat het noodzakelijk is om de onderliggende, 
ondermijnende oorzaken eerst aan te pakken. In dit boekje lees je hier nog meer 
over.  

Wat van jou wordt verwacht, is motivatie om het hele programma door te werken. 
Wat je van ons kunt verwachten is maatwerk!  

  

    

Onderliggende Oorzaken Overgewicht  
Mensen die willen afvallen richten zich op voeding en/of bewegen, terwijl het 
doelmatiger zal zijn om je te richten op dat wat de oorzaak is van het overgewicht. 
Dus .... stop met focussen op voeding en beweging, maar leer de stressoren kennen 
die er voor zorgen dat je te veel eet.  

Focus op de gebeurtenis(sen), je overtuigingen en je emoties.  

1. Gebeurtenissen  
Vragen over je verleden kunnen gebeurtenissen opleveren, die maakten dat je later 
in je leven met gewichtstoename te maken kreeg:  

• wat zijn de pijnpunten in mijn leven  
• wanneer begon ik met gewichtstoename  
• wat gebeurde er toen in mijn leven  
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• wanneer werd mijn gewicht een probleem  

Zoek een foto van jezelf van voor de tijd dat jij zwaarder werd. Een foto waar je je 
helemaal top voelde, plaats die foto zo dat je deze regelmatig ziet. Vanuit je 
ooghoeken, je hoeft er niet dagelijks voor stil te gaan staan. Jouw onderbewuste 
krijgt dan steeds op een zeer subtiele manier een herinnering aan hoe het was en 
hoe je weer zou willen zijn. De foto zou in een van de sessies bij Hypnotische 
Maagband Plus© gebruikt kunnen worden.  

2. Ondermijnende Gedachten  
Ondermijnende gedachten zijn ongemerkt in jouw systeem geslopen en zijn 
overtuigingen geworden.  

Gelukkig kunnen wij zelf iets doen aan onze belemmerende overtuigingen. Je moet 
ze alleen maar bewust worden. Niet helpende overtuigingen zijn vaak oordelend 
naar jezelf of naar een ander. Woorden die regelmatig voorkomen in zo'n 
overtuiging zijn: nooit, altijd, niets. Wellicht herken je een van de volgende 
zinnetjes: Het lukt mij ook nooit! Ik moet ook altijd alles zelf doen!  

Het kunnen zelfs overtuigingen 
zijn die met de familie te maken 
hebben. (bv in mijn familie is 
iedereen te zwaar) of een andere 
overtuiging (bv om gewicht kwijt 
te raken moet ik mezelf  

   uithongeren)  

  

Achterhalen welke overtuigingen je hebt kan op de volgende manier:  

Pak een leeg vel papier, of schriftje. Vouw het verticaal zodat er een vouw ontstaat. 
Aan de linkerkant schrijf je de zelf gekozen affirmaties (=positieve zin die bevestigt 
hoe jij je wilt voelen) en aan de rechterkant dat wat er vanuit je onderbewuste naar 
boven komt.  
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Je kunt als affirmatie nemen: Ik ben slank. (Ook al is dat niet zo. Deze affirmatie 
wordt vooral gebruikt om jouw onderbewuste te laten reageren).   

Vanuit het onderbewuste zal je antwoord krijgen. Reageer er niet op, schrijf het 
rechts in de kolom op. Schrijf opnieuw dezelfde affirmatie links onder de vorige 
affirmatie en wacht op het antwoord. Weer reageer je niet op het antwoord. Dit doe 
je enige tijd. zodat je duidelijk inzicht krijgt in de onderliggende, ondermijnende 
gedachten en overtuigingen.  

Met ons programma Hypnotische Maagband Plus© zullen we zeker hier aandacht 
aangeven, omdat dit juist de oorzaak kan zijn dat andere pogingen die je hebt 
gedaan niet zijn gelukt!  

3. Gevoelens  
Wat voel je of misschien beter nog wat probeer je vooral niet te voelen wanneer je 
aan jouw lichaam denkt, of wanneer je 'weer' overstag bent gegaan.  

De manier waarop jij over jezelf denkt, heeft direct 
invloed op hoe jij in het leven staat en hoe jij je voelt. 
Door je meer bewust te worden van jouw  
kwaliteiten en de nog-niet-kwaliteiten op de koop  
                  
toe nemen, werk je al sterk aan je zelfbeeld. Een leuke oefening hierbij zou kunnen 
zijn een moodboard te maken, met alles wat jij voor jezelf zou willen bereiken. Plaats 
dat moodboard zo, dat je het een aantal keer per dag vanuit je ooghoek ziet. 
Eigenlijk geef je dan aan je onderbewuste signaaltjes waar je naar toe wilt!  

Deze gebeurtenissen, ondermijnende overtuigingen en gevoelens  geven je al meer 
inzicht van de onderliggende problematiek van jouw overgewicht.  In het pakket 
Hypnotische Maagband Plus© wat wij aanbieden, worden deze onderliggende 
oorzaken aangepakt, zowel tijdens de interventies in ons praktijk als op  de mp3-
opnames die je toegestuurd krijgt. Heel krachtig is ook de zelfhypnose, waarbij 
negatieve overtuigingen omgebogen worden naar ‘ware’-positieve overtuigingen. 
De manier waarop je begeleid wordt in het communiceren met je onderbewustzijn 
is helder en effectief, omdat wij heel goed weten hoe je brein werkt.   
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Fysiologische Oorzaken Overgewicht  
Om af te vallen weten we allemaal wel dat we op ons eten moeten letten en dat we 
moeten bewegen.   

• Echter, … Het gevolg van verkeerd eten en 
weinig bewegen zorgt voor fysiologische 
oorzaken van je overgewicht. Welke 
oorzaak speelt bij jou?  
 
Het kan gaan om: 

• Koolhydraatverslaving  
• Insuline resistentie  
• Verlaagde verbranding  
• Hormonale onbalans  

                
    

In ons programma Hypnotische Maagband Plus© worden door de interventies 
tijdens de sessies en het suggestieve taalgebruik op de mp3s vanzelf  één of 
meerdere van de bovenstaande fysiologische oorzaken van het overgewicht positief 
beïnvloed. Verder in dit e-book staan ook tips waarmee je al kunt werken aan een 
positieve beïnvloeding van de genoemde fysiologische oorzaken.  

 

Koolhydraatverslaving  
Officieel zijn koolhydraten suikers. 'Koolhydraten' is een verzamelnaam voor 
zetmeel en suikers. Ongemerkt krijgen wij per dag veel suiker binnen, zonder dat wij 
het in de gaten hebben. Koolhydraten zitten in fruit, groente en rijst en ook in 
voorbewerkt producten zoals brood, pasta, frisdrank, vruchtensap, snoep, chips en 
gebak.   
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De voedingsindustrie heeft goed ingespeeld op ons 
oerinstinct; iets wat zoet is, is goed, iets wat bitter 
smaakt zou wel eens giftig kunnen zijn. Koolhydraten 
leveren snel energie.     
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Ons lichaam heeft de oertijd nog niet achter zich gelaten. Iedereen die wel eens 
op dieet is geweest heeft gemerkt dat zodra er gestopt werd met het dieet de 
kilo's in de loop van de tijd terug kwamen en vaak nog met rente. Zodra er sprake 
is van schaarste wordt ons verbrandingssysteem op een laag pitje gezet, zodra 
er sprake is van overvloed wordt er een reserve aangelegd voor het geval er weer 
eens sprake zal zijn van schaarste. Zie hier de oorzaak van de toename van de 
kilo's en het zgn. jojo-effect.  

 
   

    
Insulineresistentie  
Steeds wanneer er suikers of koolhydraten worden gegeten, moet het lichaam 
insuline aanmaken om de suikers uit het bloed te halen en om te zetten naar 
energie of op te slaan als vet. De alvleesklier geeft insuline af als reactie op de 
bloedsuikerspiegel.   

Wanneer je te lang of te veel koolhydraten eet, moet je alvleesklier doorlopend 
insuline produceren. Hierdoor is er constant een flinke hoeveelheid insuline 
aanwezig, waardoor je insulinereceptoren steeds minder gevoelig worden voor 
insuline. Je lichaam reageert daardoor steeds minder op insuline en als gevolg 
daarvan blijft suiker in je bloed zitten. Hierop reageert je alvleesklier door nog 
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meer insuline af te geven. Uiteindelijk raakt je alvleesklier uitgeput. Deze vicieuze 
cirkel moet doorbroken worden. Met ons programma Hypnotische Maagband 
Plus© kunnen wij een aanzet geven dit proces te keren.  

  

Vertraagde stofwisseling 

Versnel je stofwisseling als je wilt afvallen. Er 
zijn verschillende oorzaken in je levensstijl die 
je stofwisseling kunnen vertragen of  
versnellen: 

-Te veel en te lang je calorie-inname (minder 
dan 1000) beperken verlaagt de stofwisseling, 
waardoor gewichtsverlies moeilijker te bereiken 
is en waardoor het ook moeilijker is om op 
gewicht te blijven 
-Proteïne verhoogt de stofwisseling meer dan 
koolhydraten of vet. Een verhoogde 
eiwitinname helpt bij het beschermen van je 

stofwisseling tijdens gewichtsverlies en het onderhoud hiervan. 
-Inactief zijn vermindert het aantal calorieën dat je tijdens de dag 
verbrandt. Probeer het zitten te minimaliseren en verhoog je algemene 
niveaus van activiteit. Sta regelmatig op en loop een rondje. Maak, terwijl 
je zit, kleine bewegingen met je benen of tik bijvoorbeeld met je vingers. 
Kauw op calorievrije kauwgom. Sta aan een hoge bureau terwijl je werkt. 
-Het krijgen van voldoende slaap en 's nachts slapen in plaats van overdag 
kan helpen bij het behoud van je stofwisseling. 
-Een hoge inname van fructose houdende drankjes kan je stofwisseling 
verminderen en de vetopslag in de buik en lever bevorderen. 
-Een kracht- of weerstandstraining verhoogt de spiermassa en helpt je bij 
het beschermen van je stofwisseling tijdens gewichtsverlies en 
veroudering.-.   
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Hormonale onbalans  
In de (pre-)overgangsperiode (voor vrouwen) verandert er veel in het lichaam. 
Hormonen moeten een nieuwe balans vinden. Dat lukt helaas niet altijd 
Mochten er grote problemen zijn met de hormonale balans, dan verwijzen wij je 
door naar een orthomoleculaire voedingsdeskundige die hierin gespecialiseerd 
is of naar de huisarts.  

Bij alle vormen die we hier besproken hebben zal de Hypnotische Maagband  
Plus© methode helpen, omdat wij jouw onderbewustzijn beïnvloeden tijdens de 
sessies en via de mp3s. Ook vertellen we jou zo helder mogelijk hoe je zelf je 
onderbewustzijn kunt beïnvloeden. Het succes hangt ook af van jouw volharding 
in het beluisteren van de mp3s en  het serieus nemen van de tips in dit e-book. 
Je nieuwe levensstijl zal dan vanzelf je streefgewicht realiseren. 
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Voeding Met Predicaat 'Gezond'… is dat echt zo???  
Vooropgesteld moet worden dat wij niet pretenderen volledig te (kunnen) zijn in 
onze opsomming. Wij willen alleen aangeven dat er voeding is waarvan wij altijd 
hebben gedacht dat het goed voor ons zou zijn, maar uiteindelijk heeft het er 
dus voor gezorgd dat onze stofwisseling een knauw heeft gekregen en dat ons 
proces van kilo's verliezen tegen wordt gewerkt.  

Door een slimme marketingzet in de jaren 50 is vet in het hoekje geplaatst waar 
de klappen vallen, terwijl het juist suiker (lees koolhydraten) is, dat ons dik 
maakt.  

Gelukkig is er nu het programma Hypnotische Maagband Plus© wat zeker 
ondersteunend zal werken bij het verliezen van de kilo's.  

Vruchtensap  

Vers fruit bevat veel vitamines en mineralen. 
Vaak wordt daardoor gedacht dat vruchtensap 
een ‘gezonde’ of  
‘verantwoorde’ keuze is. Wat we ons vaak niet 
realiseren is, dat vruchtensap vaak evenveel 
suiker bevat als frisdrank. Belangrijk is bij alles 
wat je koopt het  

etiket te lezen!  
  

  
Bijvoorbeeld een normaal glas appelsap bevat 25 gram suiker! (= 6,5 
suikerklontjes!)  en glas cola bevat gemiddeld zo'n 23 gram suiker (= 6 
suikerklontjes). Iedereen die wel eens appelsap heeft gedronken, gemaakt door 
een slow juicer heeft gemerkt dat de smaak niets te maken heeft met dat wat 
we in de supermarkt kopen. Dit heeft o.a. te maken met de chemicaliën die 
worden gebruikt bij het verwijderen van onrechtmatigheden, insecten en het 
velletje van de appels.  
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Volkoren granen  
Als Nederlanders eten we 
bijna bij iedere maaltijd een 
graanrijk product. Te vaak en 
te veel granen kunnen juist 
problemen geven. In deze 
granen zitten gluten, zetmeel 
en fytinezuur.   

Gluten kunnen ontstekingen 
veroorzaken.      
      

Pindakaas en pinda's  
Wist je dat pinda's peulvruchten zijn en geen noten? Pinda's groeien onder de 
grond en bevatten daardoor een schimmelgif soort, die nu niet echt gezond voor 
onze darm is. Inmiddels weten we dat een goede darmgezondheid van zeer groot 
belang is voor ons hele gestel en zeker voor ene gezond gewicht.  

Amandelboter of andere notenspreads zijn goede vervangers voor pindakaas. 
Het is niet eens zo heel moeilijk om zelf een spread te maken van noten, dan 
weet je ieder geval wat je binnen krijgt. In een keukenmachine met wat 
Himalayazout naar smaak, maak je de lekkerste eigen notenspread zonder 
toevoegingen!   

Muesli en Cruesli  
De samenstelling van Muesli en Cruesli bestaat vaak uit volkoren granen en 
suiker. Ook dit is eenvoudig zelf te maken, door al de producten die jij lekker 
vindt te mengen, zonder er suiker aan toe te voegen. Wil je toch iets zoets 
toevoegen aan je muesli in je yoghurt, kies dan voor klein gesneden stukjes (vers) 
fruit. Cruesli is een variant op muesli en heeft vooral zo'n lekkere bite door de 
geroosterde, gekarameliseerde suiker die erin vermengt is.  
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Olie  
Veel is onduidelijk over olie. Koolzaadolie en andere plantaardige oliën vertragen 
de vetverbranding en zorgen juist voor ongewenst vetopslag. Koolzaadolie bevat 
gehydrogeneerde vetten die juist ontstekingen door het hele lichaam kunnen 
veroorzaken en daardoor de hormoonwerking weer verstoren.   

Deze oliën kunnen heel goed vervangen 
worden door kokosolie om in te bakken en 
 braden  en  door  (koudgeperste) 

olijfolie voor in koude gerechten.   

  

Omega 3 olie die in vis voorkomst, is zeer goed voor het lichaam, omega 3 uit 
Krill wordt momenteel als het beste beschouwd.  Omega 6 krijgen we door ons 
huidige voedingspatroon al te veel binnen. Omega 6 veroorzaakt ontstekingen in 
het lichaam, terwijl Omega 3 ontstekingen remt en tegen gaat.   

Kunstmatige zoetstoffen  
In onze opsomming mogen deze zeker niet ontbreken.  

Aspertaam (E951) en Sucralose (E955) zijn 
wel de meest misleidende zoetstoffen van 
allemaal. Er wordt gesteld dat het je zoete 
trek stilt zonder calorie inname, maar 
jouw  hersenen  worden  misleid. 
Aspertaam wordt gelinkt aan 92 
schadelijke gezondheidseffecten.   
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Wist je dat kunstmatige zoetstoffen:  

• juist je eetlust aanwakkeren zodat je trek krijgt in koolhydraten. De 
calorieën die je niet inneemt door de zoetstoffen, krijg je dubbel en dwars 
binnen via de andere voeding.  

• ervoor zorgen dat de hersenen geen verzadigingsgevoel meer heeft.   
• de balans van jouw darmflora verandert.   
• onze natuurlijke stofwisseling om zeep helpt  

Geeft je toch te denken?!!  

Mononatrium (sodium)glutamaat  
Smaakversterker, ook wel bekend onder Ve-tsin of E621 werkt verslavend. Deze 
smaakversterker zorgt ervoor dat je meer eet dan je van plan was. Het werkt 
verder ook nog in op je hersenen en veel mensen hebben na het eten van 
voeding waaraan E621 is toegevoegd, last van hoofdpijn of zelfs 
evenwichtsstoornis.  

Het verstoort onze hormoonhuishouding en het zorgt ervoor dat wij honger 
krijgen. Het zorgt ervoor dat je meer eet dan de bedoeling is en vaak gaat het om 
calorierijke voedingsmiddelen.  

    
Tot Slot Tips Om Af Te Vallen   

1. Drink water  

Door water te drinken kun je het afvallen versnellen. 
Door het drinken van 2 glazen een half uur voor elke 
maaltijd daalt je hongergevoel en eet je uiteindelijk 
minder.   

Ook verbrand je meer calorieën een uur nadat je een 
halve liter water heb gedronken.  
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2. Eet eieren voor het ontbijt  
Door eiwitten te eten verlies je gewicht en lichaamsvet doordat het omzetten 
van eiwitten naar energie voor het lichaam een grotere inspanning is dan het 
omzetten van (snelle) koolhydraten naar energie. Eiwitten geven je ook een 
langer verzadigd gevoel.  Een omelet met champignons, kaas en tomaat als 
ontbijt -zonder brood- is een uitstekende start van de ochtend. 

3. Drink koffie zwart  
Koffie zit vol antioxidanten. Cafeïne versnelt de vetverbranding. Drink maximaal 
3 a 4 koppen koffie per dag.  

4. Drink groene thee  
Groene thee bevat veel antioxidanten die helpen met de vetverbranding  De 
theanine in groene thee zorgt voor meer ontspanning en verlaagt onze behoefte 
aan eten.  

5. Bak in kokosolie  
In kokosolie kan je heerlijke bakken en het is ook nog een stuk gezonder. Van 
kokosolie is bekend dat het bestaat uit middellange keten vetzuren, die in ons 
lichaam anders worden verwerkt dan andere vetten. Deze vetten voeren de 
calorie verbranding op.  

6. Eet meer groente en fruit   

In groente en fruit zitten weinig calorieën. Wel zitten er veel vezels, vitamines 

en mineralen in die we nodig hebben.  
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2 stuks fruit en 250 gram groente per dag 
wordt aangeraden. Fruit kan je als 
tussendoortje  nemen  en  het 
 zou fantastisch zijn wanneer je bij 
het elke maaltijd groente gebruikt. Er 
gaan inmiddels ook al stemmen op om 
500 gram  per  dag  te  eten.  Het 
 is eenvoudiger dan je zo zou 
denken!                 

  

7. Eet meer vezels  
Vezels vind je in groente, fruit, noten, zaden, donkere chocolade, 
graanproducten en bonen. Vezels zorgen ook voor een langer verzadigd gevoel, 
hierdoor ga je automatisch minder eten. Dit komt omdat vezels ervoor zorgen 
dat je maag langzamer geleegd wordt. Vezels zorgen ook voor een goede 
stoelgang.   

In Nederland krijgen we te weinig vezels binnen. Voor vrouwen wordt 30 gr 
vezels aangeraden en voor mannen 40 gram. Je zou kunnen overwegen om het 
tekort aan te vullen met vezels als vlozaad. Zowel los als in capsule te verkrijgen, 
beter is natuurlijk om er op toe te zien dat je genoeg vezels binnen krijgt via je 
voeding.  

Wil je vezels binnen krijgen via een smoothy, zorg dan dat er genoeg groente en 
fruit (met schil, natuurlijk niet van de citrusvruchten of bananen) in je smoothy 
zitten die vezelrijk zijn. We hoeven je wellicht niet te zeggen dat je ook op een 
smoothy moet kauwen! Zodat de enzymen afgebroken worden door het 
speeksel. De vertering - ook van een smoothy - begint al in de mond!  

Een groene smoothy bestaat bijna alleen uit groene groente, met daarbij maar 1 
vrucht. Vruchten, hoe lekker ook, bevatten veel fructose = suiker!  

8. Let op (toegevoegde) suikers, beter: laat ze staan!  
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In 2017 aten we in Nederland gemiddeld 
122 gram suiker per dag (= 24,4 
suikerklontjes) waar we eigenlijk niet 
zo'n erg in hebben, omdat het 
toegevoegd is aan producten die wij 
gebruiken.  

  

Schokkend vonden wij  'That Sugar Film' waarin Damon Gameau een uniek 
experiment begon om de effecten van een hoog suikerdieet op een gezond 
lichaam te documenteren, waarbij alleen voedingsmiddelen werden gebruikt  
die gewoonlijk gezien worden als 'gezond'..  

9. Eet minder geraffineerde koolhydraten  
Uit studies is gebleken dat geraffineerde koolhydraten de bloedsuiker snel 
kunnen laten pieken, wat tot cravings (intens verlangen naar bepaald voedsel) 
zal leiden en verhoogde voedselinname. Er wordt zelfs gesteld dat er een sterk 
verband bestaat tussen het eten van geraffineerde koolhydraten en obesitas.  

Geraffineerde koolhydraten zijn ontdaan van hun vezelrijke, voedzame delen en 
zitten vooral in: witte bloem, wit brood, witte rijst, broodjes, frisdrank, snacks, 
pasta, snoep, ontbijtgranen en toegevoegde suikers  

10. Vermijd frisdranken en light producten  
Frisdrank bevat veel suiker en dus veel calorieën. Het drinken van veel frisdrank 
vergroot de kans op overgewicht en diabetes type 2. Bovendien zijn de zuren in 
frisdrank slecht voor het gebit. In plaats van frisdrank kun je water, thee en  koffie 
zonder suiker drinken.  

Hongergevoel door zoete smaak light frisdrank  

De eerste verklaring die wel gegeven wordt, is dat je met de zoete smaak van 
een light frisdrank je lichaam voor de gek houdt. Je hersenen krijgen het signaal 
dat er suiker genuttigd zal gaan worden. Het lichaam wordt voorbereid door 
insuline aan te maken om de glucose te verwerken.   
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En dan… komt de suiker niet. Het gevolg is dat jouw bloedsuiker zo sterk daalt 
dat je een enorme eetbui krijgt. Dat is simpelweg niet altijd onder controle te 
houden, zeker niet als het onbewust gebeurt. En zo krijg je per saldo toch meer 
calorieën binnen ondanks dat je misschien denkt door light frisdrank te drinken 
minder suiker binnen krijgen.  

11. Gebruik een kleiner bord  
Apart trucje dat echt werkt. Mensen vullen 

hun bord op dezelfde manier, of dit nu klein of groot 
is. Wanneer het bord groot is en er weinig eten op ligt, 
krijg je het idee dat je  weinig gegeten hebt.  

Is het bord klein… dan lijkt dit al snel vol en heb je het 
idee dat je ook meer eet. Dit visuele effect werkt echt. Probeer het eens!  

12. Zorg voor kleine porties  
Door de Hypnotische Maagband Plus© zal je merken dat je vanzelf kleinere 
porties gaat eten.  

13. Vol is Vol  
Stop wanneer je vol bent. Eet niet door, het bord hoeft echt niet leeg. Velen van 
ons hebben vanuit hun kindertijd meegekregen dat het bordje leeggegeten 
moest worden. Nu hoeft dat zeker niet meer!  

14. Kauw beter  
Het duurt 20 minuten voordat het brein een seintje krijgt dat je genoeg hebt 
gegeten. Tel tijdens het kauwen het aantal keren dat je kauwt (tussen de 20 en 
30 keer minimaal). De spijsvertering begin al in de mond, tijdens het kauwen.  
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15. Langzamer eten  
Neem kleine pauzes tijdens het eten. Leg je bestek 

even neer. Dit helpt om uiteindelijk het seintje naar 
de hersenen te geven dat je vol zit. 30 maal kauwen 
op een hap, helpt ook. Je vermengt het voedsel dan 
goed met de verteringsenzymen die in  speeksel 
zitten.  

  

16. Tussendoortje  
Wanneer je trek in iets krijgt, is het handig om al iets klaar te hebben liggen voor 
deze momenten, fruit, handje noten of een hardgekookt ei!  

17. Poets je tanden  
Probeer dit maar eens. Wanneer je namelijk je tanden  poetst (of spoelt) zorgt de 
frisse mint geur ervoor dat het honger gevoel af neemt. Daarnaast is het niet 
verstandig om direct na het eten je tanden te poetsen, doe dit altijd een uur van te 
voren of een uur na het eten. Dit is om het speeksel de tijd te geven het 
verteringsproces - wat al in de mond begint - te starten.  

18. Kruiden en Specerijen  
Als je het kan verdragen helpt sterk 
gekruid eten je stof- 

wisseling versnellen. Denk hierbij 
aan cayennepeper. Kaneel zorgt 

ervoor dat de pieken in de 
bloedsuiker worden getemperd.  

  

19. Trainen  
Cardiotraining is gericht op calorieverlies tijdens het trainen. Krachttraining is 
erop gericht je basaal metabolisme omhoog te brengen. Krachttraining zorgt 
voor verbranding gedurende de gehele dag.  
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20. Slaap voldoende   
Slapen heeft een enorme impact op het afvallen. Zo kan slaapgebrek leiden tot 
schommelingen in je hormonen waardoor je meer behoefte aan suiker hebt. 
Doordat je minder slaapt, heb je minder energie. Om meer energie te krijgen ga 
je meer voeding eten met suiker.  

21. Vermijd chronische stress 
Door stress maak je meer het 
antistress  hormoon cortisol  aan. 
Wanneer dit kort is, zoals wanneer je 
schrikt of wanneer er iets gebeurt 
dat spannend is, dan is dit geen 
probleem. Het wordt een probleem 
wanneer dit chronisch of langdurig is. 

  
Wanneer je cortisol niveau hoog is, leidt dit tot vetopslag rond de buikstreek.   

Makkelijker gezegd dan gedaan, zeg je misschien. Probeer eens een  
Mindfulnesscursus te volgen, of een meditatietraining. Het hanteren van stress 
wordt door dergelijke cursussen positief beïnvloed. Het proberen waard, toch?!!  

22. Lees de etiketten  
Inmiddels weten al veel mensen dat wat op de voorkant van de verpakking staat 
een marketing tool is en niet betekent dat het daadwerkelijk in het product 
aanwezig is, of in hele minimale hoeveelheden. Lees daarom de etiketten in de 
supermarkt, de ingrediëntenlijst vertelt ons de ware inhoud van het product. Al 
de verschillende ingrediënten staan in afnemende volgorde van gewicht in de 
lijst vermeld. Is het eerste product wat genoemd wordt suiker, dan is dit het 
grootste bestanddeel. Aan jou de keuze om het dan toch te nemen of om het te 
laten staan!  
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Over de auteurs  
Marlène Monster-Linkers (Hellevoetsluis en Curaçao) en Viviane van der Kolk 
(Spijkenisse) zijn beide Register Hypnotherapeut, aangesloten bij de NBVH en 
hebben zich o.a. gespecialiseerd in het aanbrengen van de maagband onder 
hypnose. Doordat beiden zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging voor 
Hypnotherapeuten, worden hun sessies geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering.   

Marlène en Viviane kennen elkaar vanuit de NBVH intervisiegroep. Vanuit dien 
hoofde zien zij elkaar een aantal keren per jaar en delen dan met elkaar en nog 
een aantal andere therapeuten ervaringen. Zij helpen elkaar, leren van elkaar en 
doen regelmatig opleidingen, workshops of trainingen met elkaar.  

De Hypnotische maagband opleiding hebben zij beiden afgerond.  

Hypnotische Maagband Plus© programma hebben zij samen ontwikkeld.  

      

Marlène Monster-Linkers      Viviane van der Kolk  
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Verantwoording  
Onder andere uit onderstaande boeken, blogs en websites hebben wij onze informatie 
gehaald. Door onze jarenlange interesse in o.a. orthomoleculaire behandeling en voeding, 
zijn niet alle informatiebronnen te achterhalen. Hiervoor onze excuses!  
  

1.   Alles wat je moet weten over voeding en gezondheid  
  
  

Dr. Michael Sharon      ISBN 90-438-0588-2  

2.   Bloedgroepdieet   

  
  

Peter D'Adamo      ISBN90-325-0627-7  

3.   Leef Gezond Een leven Lang Fit 2   

  
  

Harvey & Marilyn Diamond   ISBN 90-325-0414-2  

4.   Je beste lijf ooit   

  
  

Jesse van der Velde      ISBN 978-90-796-7939-3  

5.   Gezondheidsboost   

  
  

Jesse van der Velde      ISBN 978-90-796-7927-0  

6.   Slim op uw juiste gewicht   

  
  

Cora de Fluiter      ISBN 978-90-380-1918-8  

7.   OERsterk   

  Drs. Richard de Leth     ISBN 978 90 818 9902 4  
  

Informatieve Websites en blogs  
ABC gezondheid.nl   
A Healthy Life website en blog  
Cora de Fluiter website  
FOODWATCH, de voedselwaakhond  
Jesse van der Velde website  
Jesse van der Velde blog  
Pillie Willie website  
Richard de Leth website en blog  
  

https://wee.ahealthylife.nl/
https://wee.ahealthylife.nl/
http://www.coradefluiter.nl/
http://www.coradefluiter.nl/
http://www.foodwatch.org/
http://www.foodwatch.org/
https://jessevandervelde.com/
https://jessevandervelde.com/
https://jessevandervelde.com/categoryblog
https://jessevandervelde.com/categoryblog
https://pilliewillie.nl/
https://pilliewillie.nl/
https://www.oersterk.nu/
https://www.oersterk.nu/
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