
Afvallen
Ik zorg voor mijn  eigen  gezondheid

Gezondheid



WORKSHOP AFVALLEN

En laat je inspireren!

Op een leuke, interactieve manier komen o.a. de volgende thema’s aan bod: voeding, beweging, 
dieetvormen en afslankcoaching.

Het doel hiervan is je aan het denken te zetten over welke manier van afvallen bij je past. Er zijn namelijk 
erg veel verschillende manieren van afvallen. Er zijn onnoembaar veel verschillende soorten diëten, je 
kan je richten op sporten, je kan calorieën tellen, je kan koolhydraten tellen, je kan externe hulp zoeken.
Op het internet zijn zelfs al ontelbaar veel tips voor afvallen te vinden. Iedereen zegt wat anders, ieder-
een beweert wat anders en iedereen doet wat anders.

Wat de sleutel is tot slim afvallen, is een gehele eigen aanpak samenstellen die bij jou past. Wij willen 
samen met jou een oplossing vinden voor het bereiken van je ideale streefgewicht. De workshop bestaat 
uit leuke doe-opdrachten, weetjes, feitjes en tips met betrekking tot slim afvallen.

Afslankcoaching 

Wilt u graag afvallen maar weet u niet hoe? Heeft u al veel geprobeerd maar lukt het keer op keer niet? 
Of heeft u motivatieproblemen? Probeer wat anders en schakel de hulp van een coach in!

Een coach gaat samen met jou op zoek naar knelpunten; waar gaat het mis? Het doel van coaching is om 
valkuilen, attitudes, kwaliteiten en behoeftes in kaart te brengen om zo jou doel te bereiken. 

Coaching draait om jou eigen inzet, waarbij de coach als stok achter de deur fungeert. De coach maakt 
gebruik van verschillende therapeutische methodes zodat jouw persoonlijke situatie inzichtelijk wordt. 
Hiernaast kan jouw coach jou voorzien van informatie over voeding, beweging en diëten. 

Geloof je er in dat een persoonlijke coach jou kan helpen? Of ben je nieuwsgierig? Surf naar de website 
of bel +3140-8440000 voor een gratis en geheel vrijblijvend intakegesprek met één van onze coaches. 

http://www.slimafvallen.nl


Tegenwoordig zijn er zo ontzettend veel diëten dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Wat is er nu 
allemaal op de markt? En wat is precies het verschil tussen al deze diëten? Wat zijn voor- en nadelen en 
wat voor ervaringen hebben mensen met de verschillende diëten? Deze dingen zullen in dit boek aan bod 
komen. 
Voor de overzichtelijkheid zijn de diëten verdeeld in vier categorieën: maaltijdvervangers, diëten om de 
eetgewoontes te veranderen eiwitdiëten en koolhydraatarme diëten.

Inleiding



Maaltijdvervangers zijn bepaalde producten die gebruikt worden om gewicht te verliezen. Deze 
producten zijn meestal caloriearm en worden gebruikt om normale maaltijden te vervangen.  
Maaltijdvervangers bevatten (meestal) alle benodigde voedingsstoffen, maar dan moet je de  
vervangers wel op de juiste manier nuttigen (dit verschilt per merk). Maaltijdvervangers bestaan in veel 
verschillende vormen: soepen, repen, puddingen, shakes en kant- en klare avondmaaltijden. 

1.1 Voor- en nadelen

Voor maaltijdvervangers zijn gemeenschappelijke voor- en nadelen te benoemen. 

Voordelen:
•	 Snel gewichtsverlies
•	 Er zitten genoeg voedingsstoffen in de  

vervangers
•	 Redelijk goedkoop (vaak ongeveer even duur  

als gewone maaltijden) 

Nadelen:
•	 Je kan vaak niet hetzelfde eten als anderen
•	 Vaak smaken de vervangers zeer zoet
•	 Vaak is er weinig variatie in de vervangers

Maaltijdvervangers1

Voordelen van deze methode zijn dus dat je snel gewicht verliest, je genoeg voedingsstoffen 
binnenkrijgt en het vaak redelijk goedkoop is. Wel is het waarschijnlijk moeilijk om lang vol te houden 
omdat de vervangers vaak zoet en weinig gevarieerd zijn. 

Hieronder volgt een overzicht van de meest bekende en meest gebruikte soorten maaltijd
vervangers met een uitleg, recensies en nog wat specifieke voor- en nadelen. 

1.2 Het Cambridge-dieet

Wat is het?
Tijdens het Cambridge-dieet wordt de normale voeding vervangen door diverse dranken en soepen. 
Tijdens het dieet wordt u begeleidt door een opgeleide Cambridge Consulent.

Uitleg
Tijdens het Cambridge-dieet eet men drie keer per dag een vervangende maaltijd. De keuze bestaat 
uit repen, soepen en dranken. De persoon kan zelf kiezen welke drie hij/zij neemt per dag, maar er mag 
maar één keer per dag een reep worden genuttigd. 
Om de week ga je naar de Cambridge consulent. Deze houdt de resultaten bij en fungeert als coach. 
Het dieet heeft een zogenoemd ‘Cambridge Health Plan’, die je helpt om op een verstandige wijze de 
switch van Cambridgevoeding naar normale voed-
ing te maken. Ook hier kan de consulent begeleiding 
geven.  Het betreft dus een afbouwprogramma, deze 
wordt gestart wanneer het streefgewicht bereikt is. 
Ook betreft het plan veel tips en adviezen om op 
gewicht te blijven. 



Voor- en nadelen
Een specifiek nadeel bij dit dieet is dat je een bepaalde tijd niet echt normaal (sociaal) kan eten. Er zijn 
veel andere vormen van maaltijdvervangers waarbij je alleen één of twee maaltijden vervangt. Maar bij 
het Cambridge-dieet eet je de hele dag door alleen Cambridge maaltijden wat als een beperking kan 
worden gezien. 

Een voordeel is dat de kilo’s er echt af vliegen tijdens dit dieet. Een maaltijd bevat maar 153 kilocalorieën 
maar wel alle benodigde voedingsstoffen, het is dus verantwoord en gaat snel. Sommigen zeggen dat 
het Cambridge dieet erg duur is, maar denk eens aan de boodschappenkosten die je bespaard! Je hoeft 
verder niets in huis te halen.

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over het Cambridge dieet? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig 
van het internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren. 

 “Ik vind het een top methode, de snelle resultaten geven je juist de moed om door te blijven gaan. Juist voor 
mensen die veel kwijt moeten en daar heel erg tegenop zien is dit een fijn dieet, je ziet de kilo's namelijk snel 
verdwijnen.” 

“Ik wissel de shakes, soepen, pap en repen af en dat is prima te doen. Voor iedereen zijn er wel smaken die je 
lekker vindt. Nu nog een kilo of tien te gaan en in combinatie met sport en een keer extra de trap nemen in 
plaats van de lift bouw ik ook nog eens conditie op. Voel me helemaal top bij cambridge.”

“Ik was eerst erg sceptisch, maar doordat ik blijvende resultaten zag bij anderen ben ik er volledig voor 
gegaan. Ik ben inmiddels 7 weken op weg en 15 kg lichter. Pluspunt is dat je een consulent achter je hebt 
staan. Ik heb tot op heden nog geen lastig moment gehad.”

“Dit nooit meer! Het enige positieve aan dit dieet is dat het werkt, in die zin dat je relatief snel gewicht verliest. 
Dat kan ook niet anders als je maximaal 500 kcal per dag binnenkrijgt. Naar mijn overtuiging is dit echter veel 
te weinig en niet gezond. Complicerende factor was voor mij de smaak van de producten. De shakes waren 
mierzoet, maar nog wel te doen. De repen waren plakkerig als stopverf en hadden een zoute bijsmaak, geen 
feest. Maar de soepen waren het grootste knelpunt, brrr... Die kreeg ik na een paar dagen nauwelijks meer 
weg, ondanks de honger. Ik droomde van salades, een gekookt ei... En kon me lastig indenken waarom ik niet 
dat mocht nemen in plaats van die afschuwelijke soep. Dit (overigens dure!) programma is het niet waard. Ik 
ga verder afvallen met een gezonde, gevarieerde methode.”

 “Geweldig dieet, met super snel resultaat. Je moet wel echt gemotiveerd zijn, anders kan ik me voorstellen dat 
het een heel erg zwaar dieet is.”

“Een prima, goed vol te houden dieet. Het is wel lastig als je een feestje/etentje hebt. Je mag namelijk helemaal 
niets anders. Zelfs geen cola light. Dus sociaal ben je iets minder, maar het blijft de moeite waard.”

“Het is goed vol te houden doordat er veel variatie is. Het is makkelijker mee te nemen en je hebt geen gedoe 
met boodschappen en kom je dus ook niet zo in de verleiding.”



1.3 Herbalife

Wat is het?
Herbalife is een bedrijf dat producten maakt die gebaseerd zijn op kruiden. De producten zijn 
verkrijgbaar bij particulieren die deze producten verkopen. Het maakt gebruik van netwerkmarketing, 
dit betekent dat zelfstandige ondernemers de producten inkopen en deze doorverkopen. Veel van deze 
distributeurs bieden persoonlijke begeleiding aan. 

Uitleg
Herbalife maakt dus producten maar heeft ook een bepaald concept. Deze is terug te vinden op hun 
website of een particulier die herbalife producten verkoopt kan hier wat over vertellen. 
Herbalife adviseert klanten de volgende dingen: 

• Als u gewicht wilt verliezen: neem ’s ochtends een shake, ’s middags een
shake en ’s avonds een uitgebalanceerde maaltijd. Wanneer u gewicht
wilt behouden kunt u ’s ochtends een shake nemen en ’s middags en ’s
avonds een gezonde maaltijd.

• Drink zes tot acht glazen water op een dag
• Sla nooit een maaltijd over
• Eet vijf fruit- en groenteporties op een dag
• Sport! Probeer drie maal per week 30 tot 40 minuten te sporten

Een voorbeeld van een dagmenu voor iemand die gewicht wilt verliezen met herbalife ziet er als volgt 
uit:



Voor- en nadelen 
Een voordeel aan dit dieet is dat het makkelijk is, omdat je eigen baas bent. Het is dus laagdrempelig om 
mee te beginnen. Een ander voordeel is dat het waarschijnlijk niet snel saai wordt, omdat slechts één of 
twee maaltijden vervangen worden en omdat er veel variatie is in de shakes. 

Een nadeel is dat je bij vloeibare voedingsmiddelen vaak niet dat verzadigde gevoel krijgt wat je hebt 
wanneer je iets inneemt door te kauwen. Iets anders om in elk geval over na te denken is of het mogelijk 
is dit voor altijd vol te houden. Het is waarschijnlijk dat er weer wat gewicht aankomt zodra je stopt met 
de shakes. Dus je moet het blijven doen óf een andere manier vinden om gewicht te behouden. 
Een nadeel is dat je niet weet of je begeleiding krijgt of niet. Dit is namelijk aan de distributeurs zelf. En 
als je begeleiding krijgt, is het belangrijk te weten dat deze mensen geen opleiding of cursus hebben 
gevolgd. 

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over Herbalife? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig van het 
internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren. 

“Succes valt of staat met goede begeleiding. Door echt goede persoonlijke adviezen op maat het beste wat me 
is overkomen. De shakes zijn heerlijk en heel makkelijk te maken en je kunt er oneindig mee variëren. Ze zijn 
ook heerlijk in groentesappen die je zelf in de blender kunt maken.”

“Op zich een goed product het is wat aan de prijzige kant. Maar wanneer je het omrekent en de maaltijden 
laat staan valt het ook wel weer mee.”

“Met Herbalife heb ik positieve ervaringen, het is een voedingssupplement dat niet alleen voor afslanken is 
gemaakt maar ook als ontbijt en voor sporters. Het geeft mij elke dag veel energie, dempt mijn snack 
behoeftes en snoep behoeftes.”

“Na diverse diëten gevolgd te hebben attendeerde iemand mij op herbalife. Ben er aan begonnen, het had wel 
zeker baat en viel ook af in een gestaag tempo door de kruidenmelange, het uitgekiende schema en doorzet-
tingsvermogen.”

“De voeding geeft met alleen maar natuurlijke ingrediënten zo'n enorme energie boost en na intensief sporten 
is mijn herstel geweldig. Ik vind het heerlijk licht verteerbaar en het verzadigd prima. Geen snaaitrek geeft heel 
veel rust.”

“Erg commercieel opgezet, maar vooral bij veel overgewicht helpt het absoluut en is nog gezond ook! Je krijgt 
zeker meer energie en voelt je beter. Afvallen hiermee gaat, vooral in het begin, best snel. Helaas ben ik iemand 
die steeds dezelfde shakes gauw zat wordt en dan toch de behoefte krijg om te gaan zondigen, want toch 
anders dan een 'gewone' maaltijd. Dus: het werkt, maar je moet WEL doorzettingsvermogen hebben.”

“Als je Herbalife snapt ga je ook een bewuste keuze maken om het te eten en wat je dan gaat eten. Zelf ben ik 
begonnen met Herbalife eten omdat niets anders hielp met afslanken. Ik viel in 16 weken probleemloos 15 kilo 
af. Omdat ik er lichamelijk ook sterker van werd ben ik me er in gaan verdiepen en zag ik hoe sterk de voeding 
aansluit bij wat je lichaam nodig heeft. Door het vervolgens als sportvoeding te eten kon ik mijn lichamelijke 
klachten die mij in de WAO hielden beter aan. Inmiddels werk ik weer.”



1.4 Modifast

Wat is het?
Modifast is een bedrijf dat maaltijdvervangers maakt. Er zijn 
verschillende afslankmethodes binnen Modifast, die worden 
hieronder toegelicht. Modifast is verkrijgbaar in apotheken, 
drogisterijen en bestelbaar via internet. 

Uitleg
Modifast kent verschillende afslankmethodes: Modifast Intensive, Modifast Protiplus 3.2.2., Modifast 
Laboratoires en Modifast Meal. 

•	 Modifast intensive. Hier betreft het snel en intensief afslanken. Per dag eet je drie uitgebalanceerde 
modifast-maaltijden (samen slechts 500 kCal). Tegelijkertijd krijg je alle vitaminen, spoorelementen, 
mineralen & eiwitten binnen die je nodig hebt. Je telt dus geen calorieën maar neemt alleen  
Modifast producten in. 

•	 Modifast Protiplus 3.2.2. Het betreft bij deze methode een afwisseling tussen strenge en lichte 
dagen; hierdoor is het makkelijk vol te houden en het jojo-effect blijft beperkt. Het gaat als volgt: 
je hebt eerst drie strenge dagen – dan twee lichtere dagen – dan weer twee lichte dagen (in het 
weekend). 

•	 Modifast Laboratoires. Deze methode betreft medische hulpmiddelen. Het bestaat uit voedings-
supplementen die helpen doelgericht te werken aan specifieke probleemgebieden van je lichaam.  

•	 Modifast Snack&Meal. Deze methode betreft een ruim assortiment smakelijke, maaltijd- 
vervangende producten bestaande uit voedzame repen, drinkmaaltijden en snacks. Vaak wordt 
deze methode ingezet om gewicht te behouden op een gezonde en verantwoorde manier.

Voor- en nadelen
Een voordeel van Modifast is dat het erg laagdrempelig is omdat de producten bij drogisterijen verkrijg-
baar zijn; je kan het makkelijk een keer gewoon proberen. Ook is het een voordeel dat er een lijn pro-
ducten bestaat die je regelmatig kan nuttigen om gewicht te behouden. Ook heb je keuze uit verschil-
lende methodes waardoor de kans groter is dat je iets vind wat bij jou past. 

Een nadeel is dat je geen persoonlijke begeleiding hebt waardoor het waarschijnlijk moeilijk is om vol te 
houden. 

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over Modifast? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig van het 
internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren.

“Ben nog bezig...maar mis het gewone eten wel heel erg , verder is het goed te doen , geen hongergevoel, ‘s 
avonds wel moe en soms hoofdpijn..denk door de afvalstoffen die me lichaam nu verlaten , ik drink er veel 
water bij,tot nu toe tevreden.”

“Hele programma gevolgd eerst drie vervangers daarna twee toen 1. In het begin vlogen de kilo’s eraf daarna 
wat geleidelijker maar ze zijn er nu (half jaar later) nog steeds af gebleven! Enige nadeel vind ik het beperkte 
assortiment.”

“Het is een heel simpel dieet. Je hoeft niet op je voeding te letten. 3x per dag een shake, HEERLIJK!”

“Voelde met er niet goed bij. De eerste paar weken viel ik 5 kilo af, maar daarna kwamen er weer 3 bij. Daarbij 
komt dat ik er heel licht van in mijn hoofd werd en constant aan eten dacht, meer dan normaal.”

“Werkt prima de kilo’s vliegen eraf!”



“Eerste fase 6 weken volgehouden, ook zonder wijntje, met 13 kg afvalresultaat! Daarna enkele weken 2 
shakes + 1 warme maaltijd, niets afgevallen, niets aangekomen Daarna enkele weken alles gegeten en niet 
aangekomen. Toen weer 3 weken intensief, 4 kg eraf, wel een elke dag een wijntje gedronken. Vervolgens 
enkele weken weer gewoon gegeten, 1 kg erbij tijdens de feestdagen. Toen weer intensief voor het eind
resultaat van 18 kg. Shakes zijn goed te doen. Muesli was vies, dus pudding heb ik maar niet geprobeerd.”

“Supermethode!! Ik heb eindelijk ‘mijn dieet’ gevonden!!”

1.5 Weight Care

Wat is het?
Weight Care is een dieet dat gebruik maakt van maaltijdvervangers en 
caloriearme snacks. De producten zijn te koop in de meeste drogisterijen en 
sommige apotheken. 

Uitleg
Weight Care staat bekend om hun ABC plan. Je doorloopt de drie fases om 
gewicht te verliezen. Ook kan je ervoor kiezen één van de fases te volgen.

A. Zorgt voor snel afvallen. Je vervangt alle maaltijen door een weightcare maaltijd en je mag één 
weightcare tussendoortjes. Belangrijk is om elke dag twee stuks fruit, een portie rauwkost, een kop 
bouillon en minstens 1.5 liter vocht binnen te krijgen. Weight Care raadt aan deze fase drie weken 
vol te houden, maar als je het te streng of moeilijk vind begin dan met stap B. Het gaat dan wel wat 
langzamer.  
Een andere manier is het Weight Care 5 Dagen Dieet. Je hebt keuze uit het Weight Care 5  Dagen 
Dieet Intensief (580 kCal) of Weight Care 5 Dagen Dieet de Luxe (830 kCal). Dit zijn pakketten die je 
zo kunt kopen zodat je meteen alles in huis hebt. 

B. Zorgt voor bewust afvallen. Je vervangt ontbijt en lunch door een Weight Care Maaltijd en daar-
naast zorg je zelf voor een lichte maaltijd. Je hebt de keuze uit Weight Care Maaltijden zoals  
maaltijdshake, maaltijdreep, drinkmaaltijd, maaltijdmuesli en maaltijdpudding. Ook mag je elke 
dag nog twee tussendoortjes eten zoals fruit of een Weight Care tussendoortje. Je kan deze fase zo 
lang doen als je wilt.

 Als je toch sneller gewicht wilt verliezen, kan je na één week fase B weer overstappen op fase A. 
C. Zorgt voor calorie controle (gewichtsbehoud). Deze fase betreft een nieuwe gewoonte waardoor je 

volgens Weight Care op je gewicht kunt blijven. Het gaat als volgt: neem elke maandag een Weight 
Care maandag. Die dag vervang je ontbijt en lunch door een Weight Care maaltijd en ’s avonds eet 
je een verantwoorde maaltijd.  Dit kan je dus doen zolang als je wilt. 

Voor- en nadelen
Een voordeel aan Weight Care is dat je zelf kan bepalen in welk tempo je het volgt. Wil je snel veel  
afvallen, kan je fase A kiezen. Maar als je deze te zwaar vind kan je fase B kiezen. Ook kan je deze twee 
fases afwisselen. Je hebt dus de keuze hoe je het precies aanpakt. Ook zijn er op de websites recepten te 
vinden die je kan klaarmaken als verantwoorde avondmaaltijd, je hoeft dus niet zelf uit te zoeken wat nu 
precies een gezonde avondmaaltijd is, Weight Care heeft recepten en tips. 

Een nadeel is dat er geen persoonlijke begeleiding wordt aangeboden. Je kan wel bellen en e-mailen 
met coaches maar het kan zijn dat dit niet voldoende is. 



Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over Weight Care? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig van het 
internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren.

“Ik vind het een dieet dat makkelijk vol te houden is en dat je er geen honger bij hebt,vooral die maaltijdrepen 
vind ik super. Heb ook die mini kuur geprobeerd maar vond daar maaltijden in zitten die ik niet lekker vond en 
ben toen terug gegaan naar de shakes en de repen.”

“Ik ben zeer tevreden hierover. Ik lust bijna alles wat in het pakket zit, doe Plan A, ook het avondeten vind ik 
wonderbaarlijk goed te eten. Had ik niet verwacht. Ik hou alleen niet van de bosvruchtenshake, heb liever de 
vanille. Denk dat ik hierna doorga met de shake en de lunchreep. Jammer dat de omelet niet los verkrijgbaar 
is.”

“Ik ben er erg tevreden over, betaalbaar en lekker. De reepjes smaken heerlijk, en ook de shakes zijn prima te 
drinken.”

“De soep vind ik erg vies! Verder is alles wel lekker, alleen honger hou je wel beetje ondanks veel water drinken. 
Ben met stap A begonnen ondertussen al naar B gegaan, dan kan ik salades eten. Het lukt goed maar 
motivatie zakt een beetje weg. Maar we gaan door!”

“Het is goed te doen. Geen honger. Je krijgt alles binnen om gezonder te leven... ik vind het een uitkomst voor 
mensen die de knop niet kunnen omzetten en niet weten hoe ze moeten afvallen. Je weet wat je mag en moet 
hebben. Prima toch!!!”

“Het is duidelijk wat je mag, en dat is het. Je komt dus ook niet in de verleiding om extra te nemen, want dat is 
er niet.”

“Ik heb me er 1,5 week echt streng aan gehouden en heel wat lekkernijen laten staan, maar vond het resultaat 
toch een beetje teleurstellend.”

“Al diverse methoden geprobeerd. Eindelijk een dieet waar ik me goed bij voel. Discipline is wel vereist!”



Eetgewoontes-
Verandering2

Dit soort diëten betreft methoden die er op gericht zijn verandering aan te brengen in de eetgewoontes 
van mensen. Er gaat geen uitgebreide theorie aan vooraf maar het draait erom dat je door gezond eten en 
calorieën tellen kan afslanken. 

2.1 Voor- en nadelen

De voor- en nadelen per dieet die vallen onder deze categorie, zullen per dieet genoemd worden. 
Dit omdat er geen algemene voor- en nadelen te benoemen zijn, het verschilt echt per dieet.

2.2 Sonja Bakker

Wat is het?
Deze methode gaat uit van het gezonde verstand: Als je minder eet, verlies je gewicht. Het draait om 
variatie en hoeveelheid.

Uitleg
Sonja Bakker is een Nederlandse gewichtsconsulent die door middel van boeken mensen wilt helpen 
met afslanken. Zij heeft verschillende boeken geschreven waarin complete weekmenu’s staan, wat 
betekent dat zij uit heeft geschreven wat je per dag moet eten. 

De verschillende boeken die Sonja Bakker geschreven heeft:

- Bereik je ideale gewicht! 
- Bereik je ideale gewicht! Deel 2 
- Bereik je ideale gewicht voor kinderen én tieners! 
- Bereik én behoud je ideale gewicht! 
- Zomerslank met Sonja! 
- Gezond genieten met Sonja! 

Op de website van Sonja Bakker zijn bij elk boek bijbehorende  
boodschappenlijstjes te vinden. Ook is het mogelijk online af te slanken; 
mensen krijgen een persoonlijk weekmenu met recepten en tips, er is 
een helpdesk voor vraag en antwoord, oplossingen voor buiten-de-deur-
eten, een receptenschrift, een gewichtskaart en mensen kunnen gebruik 
maken van een forum.



Voor- en nadelen
Een voordeel aan het Sonja Bakker dieet is dat het erg laagdrempelig is om te beginnen. Je hoeft alleen 
een boek te kopen, die goed betaalbaar is, en dan kan je beginnen. Ook staan er specifieke dagmenu’s in 
wat voor veel mensen een fijne houvast is. Ook heeft Sonja Bakker een leuke website met erg veel 
hulpmiddelen.

Toch zijn er ook nadelen aan dit dieet. Het schijnt dat je bij dit dieet vaak niet genoeg voedingsstoffen 
binnenkrijgt. Het gaat dan vooral om mineralen en vitaminen. Het is dus wel een goed idee een diëtist te 
raadplegen voor eventuele aanvullingen op het dieet, denk hierbij aan supplementen. Een eventueel 
nadeel is dat groente, vlees en aardappelen moeten worden afgewogen. Dit kunnen mensen als ‘een 
gedoe’ ervaren. 

Ervaringen & recensies
Wat zeggen mensen nu over het Sonja Bakker dieet? Hieronder vind je een aantal recensies die wille-
keurig van het internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben 
ervaren.

“Ik volg het Sonja Bakker dieet en ik moet zeggen ik heb geen honger, je mag best veel eten. De eerste week 
van Sonja Bakker is het zwaarst maar daarna is je lichaam dit dieet al redelijk gewend.”

“Ik vond de ontbijtjes een beetje te licht voor mij. Ik sta altijd erg vroeg op, en dan red ik het niet tot het tussen-
doortje, maar dan at ik ook gewoon wat meer. Ik geloof niet in diëten waar je echt honger moet lijden.”

“De methode heeft mij aan het denken gezet. Mijn eetgewoontes waren heel slecht....Veel te veel vlees,in 
drukke tijden geen tussendoortjes, altijd hetzelfde ontbijt, en at ik dan was dit erg veel. Nu is eten een 
uitdaging! En het geeft resultaat. Alles kan maar met mate.”

“Het is heel gevarieerd. En je eet meerdere porties per dag dus daardoor heb je nooit teveel honger. En omdat 
ik afviel werd ik ook ontzettend gemotiveerd.”

“Met dit dieet kan je behoorlijk afvallen, maar de bedoeling is ook om je hele leefgewoonte aan te passen. Als 
je daarna weer normaal gaat eten, kom je alle kilo's weer aan. Dat is ook bij mij gebeurd.”

“Dieet werkt goed, je leert gezond eten en beseft dat je maag geen prullenbak is. Motivatie is wel een harde eis 
bij dit dieet.”

“Ik vind Sonja Bakker een hulpmiddel bij afvallen. Als je er eenmaal aan begonnen bent, merk je dat je het 
makkelijk red, omdat je tussen de maaltijden door altijd een tussendoortje neemt heb je nooit een 
hongergevoel. Top!”



2.3 Weight Watchers 

Wat is het?
Het Weight Watchers programma draait om het verstandig vermageren in groepsverband. Als je de 
cursus volgt kom je wekelijks bijeen met ongeveer 25 andere cursisten en helpt een opgeleide coach om 
de mensen hun streefgewicht te bereiken.

Uitleg
Cursussen
De cursussen vinden wekelijks plaats, en de deelnemers 
worden gewogen en er is elke week een thema. De cursist is 
ook altijd zelf succesvol afgevallen met de Weight Watchers 
methode. 

Elke week is er ruimte voor discussie over het onderwerp van die week en wordt er advies gegeven over 
dit thema. Het is aan jezelf wat je laat zien tijdens deze bijeenkomsten. Je kan actief meedoen met de 
discussies maar je kan ook aandachtig luisteren en toekijken, het is maar net hoe jij bent en wat jij wilt. 
Voorbeelden van onderwerpen zijn: uit eten gaan, gezonde keuzes maken, beweging en eetaanvallen. 
Na de eerste cursus heeft elke deelnemer een persoonlijk gesprek met de coach zodat de coach alles 
rustig kan uitleggen en er vragen gesteld kunnen worden. 

Na de eerste bijeenkomst krijg je een eetwijzer, een weekplanner, maaltijden en kooktips mee naar huis. 
Daarnaast krijg je na elke bijeenkomst de informatie en adviezen met betrekking tot het onderwerp mee 
op papier. 

Weight Watchers Online
Ook kan men ervoor kiezen een online Weight Watchers cursus te volgen. De cursus biedt oplossingen 
voor moeilijke situaties, kent 600 recepten, meer dan 50 work-out demo’s, heeft programma’s om je 
gewichtsverlies bij te houden en om je eet- en beweeggewoontes te meten. 

Het ProPoints Plan
Weight Watchers maakt gebruik van het ProPoints plan wat inhoud dat ze deelnemers laten kennis
maken met voedingsmiddelen die lang een verzadigd gevoel geven. Daarnaast is het doel om deelnem-
ers te leren omgaan met verleidingen en moeilijke situaties.
Tijdens het ProPoints plan word elke voedingsmiddel wat een persoon inneemt omgezet in ‘ProPoints’, 
en er is een bepaalde hoeveelheid van deze punten die je binnen mag krijgen per dag. Het komt erop 
neer dat je alles mag eten, maar punten moet tellen. Jouw ‘budget’ wordt berekend bij aanmelding door 
een Weight Watchers coach. Als jij je aan je budget houdt, val je één kilo per week af. 
Weight Watchers biedt hierbij lijsten aan met daarbij producten met bijbehorende punten. Ook speelt 
beweging een grote rol in het programma, er wordt veel aandacht aan besteedt. En als je beweegt krijg 
je meer punten. 

Voor- en nadelen
Een groot voordeel aan dit dieet is dat eigenlijk met alles rekening is gehouden. Er wordt gekeken naar 
voeding én beweging, je krijgt menu’s, tips, producten, er zijn groepsbijeenkomsten, je kan ervaringen 
delen, je hebt een coach, als je geen tijd hebt voor de bijeenkomsten kan je een online cursus volgen en-
zovoorts. Je kunt ook zelf bepalen of je een actieve rol speelt in de bijeenkomsten of niet. Ook ben je erg 
vrij in wat je eet, als je maar punten telt. Als je beweegt krijg je meer punten, wat ook erg kan motiveren. 

Een nadeel is dat er wel veel tijd en aandacht in gaat zitten, dit moet je er wel voor over hebben. Ook kan 
het voor sommige mensen een grote stap zijn om gewichtsproblemen te bespreken in een groep. 



Ervaringen en recensies
Wat zeggen mensen nu over het Weight Watchers dieet? Hieronder vind je een aantal recensies die 
willekeurig van het internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben 
ervaren.

“Het hele gezin kan mee eten, die kunnen gewoon opscheppen wat ze willen en jij houdt je aan je punten. De 
recepten zijn erg lekker en je kunt ze gebruiken voor heerlijke ontspannende dinertjes met vrienden of familie, 
niemand die merkt dat het weight watchers dieet recepten zijn.”

“Ik ben super tevreden. De website is fijn, je ondersteunt elkaar. Als ik het een keer moeilijk had ging ik schri-
jven. Dit had ik van te voren nooit bedacht maar het hielp echt. Het lijkt wel of je andere Weight Watchers 
gebruikers kent en je verbonden voelt. Dat helpt echt!”

“Weight Watchers is een prijzige methode, maar het werkt. Je valt geleidelijk af en je leert een nieuwe manier 
van eten aan. Wat ik wel af en toe heb, is dat mijn gewicht soms minder snel minder wordt, terwijl ik het 
programma gewoon blijf volgen. Dit noemen ze bij Weight Watchers een plateau. Dan is het zaak om toch 
door te zetten en dan kom je er na een paar weken wel weer uit!”

“Het is een dure en tijdrovende methode. Op lange termijn voor mij niet goed vol te houden, omdat ik een druk 
gezin heb en echt geen zin heb om levenslag apart voor mezelf te koken en eten. En dat punten tellen... ik kan 
het niet meer opbrengen.”

“Valkuil is dat als je vergeet je punten te noteren dan neig je sneller over je dagtotaal heen te gaan. Verder 
vind ik het een goed dieet. Je leert jezelf aan om betere keuzes te maken. Ik wil dit nog wel een paar maanden 
volhouden.”

“Prima, je mag alles. Het was in het begin best schrikken als je jouw normale portie opschept op de weeg-
schaal. Dit is gewoon bewust worden van wat je eet.”

“Je kan alles eten, maar met mate. Maak keuzes. Prettig vond ik dat je gewoon met het gezin kan mee eten.”

2.4 SLINC

Wat is het?
Slinc is ontwikkeld om overgewicht te bestrijden, maar ook om mensen een gezonde levensstijl aan te 
leren. De behandelmethode is een combinatie tussen een voedings- en bewegingsprogramma waarbij 
begeleiding wordt aangeboden door een coach, trainer, begeleider of voedingsdeskundige. 

Uitleg
Het Slinc. concept bestaat uit een gezond voedingsprogramma, een 
aanvulling van voedingssupplementen, beweging en begeleiding. 
Het helpt mensen af te vallen maar is ook gericht op het behouden 
van het streefgewicht. De voedingssupplementen gaan een 
hongergevoel tegen en zorgen voor genoeg energie. Een coach 
ontwerpt een op de persoon gericht voedingsschema én een 
beweegschema. Het belangrijke hierbij is de klant een gezond voedingspatroon aanleren. Ook kan er 
een onderhoudsprogramma aangevraagd worden die ervoor zorgt dat het streefgewicht behouden 
blijft. 
Een starter ontvangt een pakket met alle informatie, de eetmomenten, de voedingssupplementen, re-
cepten, tips, wat u wel en niet mag eten tijdens het programma en informatie over het afbouw-
programma. 



Voor- en nadelen
Een voordeel aan het Slinc programma is dat het jou aanleert gezond te eten, waardoor het 
waarschijnlijk ook makkelijker is gezond  eten en bewegen vol te houden ná het dieet. Het gaat echt om 
het veranderen van je leefstijl. Toch val je snel af, gemiddeld één kg per week. Een ander voordeel is dat 
een onderdeel van het Slinc programma een beweegprogramma is. Ook hierdoor is de kans groot dat 
het een gewoonte word om veel te bewegen.

Een nadeel is dat het eetprogramma niet echt spannend is. Het is echt de basis: brood, vlees of vis, 
groente, fruit, en aardappelen of rijst of pasta. 

Ervaringen & recensies
Wat zeggen mensen nu over het Slinc afslankprogramma? Hieronder vind je een aantal recensies die 
willekeurig van het internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben 
ervaren.

“Het fijne van Slinc vond ik dat ik gewoon met het gezin mee kon eten, door de extra groente heb ik ook geen 
honger gehad.”

“Ik heb veel gehad aan de begeleiding, ik begrijp nu wat ik in het verleden fout deed, vaak at ik te weinig of de 
verkeerde dingen.”

“In het begin moest ik wennen aan de 6 (vaste) eetmomenten per dag. Je moet dit gewoon inplannen. En dit 
went heel snel. Ik weet nu niet beter.’’

“Ik heb geleerd hoe om te gaan met gezonde voeding. Waar moet je bijv. in de winkel op letten.”

“Ben nu bijna 3 weken met het supplement SLINC begonnen en daarbij aangepast eten, ben nu al bijna 5 kilo 
kwijt en zonder honger of snoepneigingen.”

“SLINC is superfijn omdat je gewoon gezond eet. Geen shakes of repen of wat dan ook, gewoon lekker gezond 
eten met veel groenten en fruit!”

“Ik vond Slinc wel een beetje saai. Er mag echt nooit eens een lekker sausje bij een avondmaaltijd. Dus ik vond 
het wel lastig, maar het werkte wel echt! Nu weer wel af-en-toe dat sausje bij het avondeten en maar 2 kilo 
weer aangekomen in een jaar dus dat is niet zo erg!”



Eiwitdiëten3
Wat is nu eigenlijk een eiwitdieet? Het eiwitdieet is gebaseerd op de volgende theorie: Koolhydraten 
en vetten zijn de brandstoffen van je lichaam, eiwitten zijn de bouwstenen van je lichaam. Tijdens een  
eiwitdieet neem je zo min mogelijk koolhydraten en vetten in, en zoveel mogelijk eiwitten. Als je dit doet, 
is na een dag of drie je suikervoorraad opverbrand: je lichaam gebruikt deze namelijk als eerste voor  
verbranding. Wanneer je suikervoorraad op is, stapt je lichaam in nood over op de verbranding van je  
lichaamsvet. Dit is dus wat je wilt! Hierdoor val je snel af. Wanneer je lichaam overstapt op het verbranden 
van de reserves vet in het lichaam wordt dit de ‘ketose’ toestand genoemd. 

De vele eiwitten zijn de bouwstenen van je spieren, en doordat je zoveel eiwitten inneemt blijft je  
spiermassa behouden. Bij veel andere diëten gaat je spiermassa er op achteruit, je lichaam verbrandt deze 
namelijk deels mee. Het behoudt van die spiermassa is vooral belangrijk omdat spieren je stofwisseling 
aansturen; je hebt je spieren nodig om je stofwisseling goed te laten werken. Als je spieren deels worden 
verbrand werkt je stofwisseling dus minder goed. Hierop is het bekende jojo-effect gebaseerd: je gaat 
streng lijnen, je spieren worden deels verbrand, je gaat op den duur wat normaler eten en je komt dan 
weer aan want je stofwisseling werkt niet goed.. omdat je spiermassa aangetast is.
Het is er dus op gebaseerd dat je uiteindelijk je streefgewicht kan behouden omdat je spiermassa is  
behouden en de kans groter is dat je op gewicht blijft als je weer ‘normaler’ gaat eten.

Veel van de eiwitdiëten lijken op elkaar, maar verschillen toch enigszins in bijvoorbeeld begeleiding of 
producten. Stel dat u geïnteresseerd bent in een eiwitdieet is een advies om na te denken welke diëten u 
aanspreken, en eventueel bij elk dieet dat u interesseert op intakegesprek te gaan (meestal zijn deze gratis 
en vrijblijvend). Zo kunt u de sfeer voelen en misschien wat producten proeven, en dan bekijken welke u 
het beste bevalt. 

3.1 Voor- en nadelen

Er bestaan verschillende bekende vormen van het eiwitdieet en er zijn overeenkomende voor- en 
nadelen te benoemen. 

Voordelen:
•	 Snel resultaat, gemiddeld 6 tot 9   

kilo per maand gewichtsverlies
•	 Geen of weinig hongergevoel
•	 Behoud van je spiermassa
•	 Kans op jojo-effect is klein
•	 Wetenschappelijke onderbouwing

Nadelen:
•	 Je mag niet ‘zondigen’, dus écht niet even   

dat snoepje want dan raak je uit de eerder   
genoemde ketose-fase.

•	 Lastig met feestjes en diners: dit vereist  
planning

•	 Discipline is noodzakelijk



Een eiwitdieet heeft als voordeel dat je snel resultaat ziet, dit komt vooral door de verbranding van de 
vetreserves. Daarnaast werken eiwitten erg verzadigend, waardoor je weinig honger zal hebben. 
Een ander voordeel is het verhaal met de spiermassa en stofwisseling dat hierboven is beschreven. Ook is 
de eiwitdieet-theorie wetenschappelijk onderbouwd.

Een nadeel van dit soort diëten is dat je jezelf er echt streng aan moet houden. Het draait dus allemaal 
om het komen in die ketose-fase, maar hierbij mag je dus echt niet zondigen want dan raak je er vrijwel 
meteen uit. Je lichaam krijgt namelijk snel weer genoeg koolhydraten en/of vetten binnen om weer over 
te stappen op de verbranding van de suikers die in deze voedingsmiddelen zitten. Als je dus wilt dat het 
snel gaat, en volgens plan, is het belangrijk je echt aan het dieet te houden. Dit kan dus ook wel moeilijk 
zijn op feestjes en diners; er mag echt niet gezondigd worden. Je moet dus zelf maaltijden of snacks 
regelen. Natuurlijk is dit wel te doen met een beetje planning. Voor dit alles is natuurlijk wel veel 
discipline nodig, je moet het echt willen. 

3.2 PowerSlim 

Wat is het?
Een veelgebruikt eiwitdieet is het PowerSlim programma. Deze heeft als gedachte ‘niet minder eten, 
maar anders eten’. 

Uitleg
Koolhydraten en vetten zijn de brandstof-
fen voor je lichaam. Tijdens het Power Slim 
eiwitdieet laat je tijdelijk deze brandstoffen 
uit de voeding weg.
Drie dagen na de start van het eiwitdieet 
zijn de suikers in je lichaam opgebruikt. Het 
lichaam moet de vetreserve gaan 
verbranden. Eiwitten zijn de bouwstenen 
van je lichaam. Je gaat tijdens het Power 
Slim eiwitdieet extra veel eiwitten eten. 
Hierdoor blijft je spiermassa behouden, 
en blijft je stofwisseling hoog. Daarmee 
voorkom je het jojo-effect. Power Slim 
heeft een breed assortiment producenten 
dat o.a. bestaat uit ontbijten, desserts, 
avondmaaltijden, lunchmaaltijden, drank-
en, soepen, zoete snacks, zoute snacks en 
repen. Daarnaast kan men bij Power Slim 
gebruik maken van een opgeleide coach. 

Afslanken in fasen
De diëtisten van Power Slim hebben een behandelplan opgesteld dat bestaat uit 3 fasen. 
Het behandelplan is gericht op:

• Snel afvallen en bereiken van je streefgewicht
• Leren behouden van het bereikte streefgewicht

De fasen
Fase 1:  snel afvallen
Dit is de strikte fase: in deze fase zal je snel afslanken. Door het weglaten van koolhydraten, komt je 
lichaam in ketose ( vetverbranding). Als je 80% van het gewenste gewichtsverlies bereikt hebt, ga je over 
naar fase 2.



Fase 2:  bereik je streefgewicht
In de overgangsfase fase ga je de laatste kilo’s afvallen en bereik je je streefgewicht. 
Stap voor stap leer je samen met je Power Slim coach een gezond voedingspatroon aan.

Fase 3: voorkomen jojo effect
In de stabilisatiefase leer je gezond eten om je nieuwe gewicht te stabiliseren en te behouden. 
Alleen de tussendoortjes gebruik je nog van Power Slim. Bij een groot gewichtsverlies blijf je voor een 
langere periode onder begeleiding van je Power Slim coach.
Je weet nu precies welke producten en hoeveelheden je het beste kunt eten. Om op je gewenste 
gewicht te blijven blijf je onder controle bij je Power Slim coach.

De coach
Begeleiding is een heel belangrijk onderdeel van het Power Slim  afslankprogramma:

• Naast begeleiding bij het afvallen, leert de Power Slim voedingsdeskundige je hoe je gezond moet
eten om je streefgewicht ook te behouden.

• De Power Slim voedingsdeskundige is ook je stok achter de deur en coach die je oppept en je
motiveert om vol te houden.

Voor- en nadelen
Een voordeel bij dit dieet is dat je intensieve begeleiding krijgt. Ook besteedt PowerSlim veel aandacht 
aan de nazorg; je kan ervoor kiezen nog begeleiding te krijgen  wanneer je weer normaal gaat eten. 

Nadelen bij dit dieet zijn die nadelen die voor elk eiwitdieet gelden: je hebt veel discipline nodig, je mag 
echt niet zondigen en feestjes en diners vereisen planning.

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over PowerSlim? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig van het 
internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren.

“Super makkelijk dieet, producten zijn goed te eten/drinken en het afvallen gaat heel goed.”

“Na de bevalling van mijn zoontje woog ik na 6 weken nog steeds 100 kilo, daar baalde ik ontzettend van. Dus 
door middel van Powerslim heb ik de knop omgezet en weeg nu weer net zoveel als voor mijn eerste 
zwangerschap! Het dieet is echt goed te doen en het snelle resultaat werkt super motiverend.“

“Ik vind het wel prijzig maar het is heel goed vol te houden. Ik heb een baan waardoor ik veel onderweg ben, 
maar ook daar heb ik een weg in gevonden. “

“De eerste dagen vond ik lastig, ik voelde me niet helemaal fit en vond niet alle producten even smaakvol. 
Wel is het nu goed vol te houden, ik heb geen hongergevoel!”

“Ik vind het goed te doen, alleen sociale aangelegenheden zijn wat lastig. Vandaag een meergranenbroodje 
met wat sla en tomaat en 40 gram carpaccio erop. Heerlijk.”

“Wel ga je bewuster eten na PowerSlim! Je weet wat je beter wel en niet kan eten. Ook heb ik van mijn 
begeleider een document gehad met wat je beter wel en niet kan nemen. Super makkelijk!!”

“Geloof me… alles is mogelijk, dat heb ik wel bewezen haha. Serieus, ik had nóóit kunnen bedenken dat ik ooit 
in maat 38 zou passen. Als ik zoveel kan afvallen kan iedereen het! Het vergt wel veel discipline. “



3.3 Sanaslank 

Wat is het?
Sanaslank is een eiwitdieet met als doelen het verminderen 
van vetopslag, het verminderen van een hongergevoel, 
stabilisatie van de bloeddruk en het verlagen van het 
cholesterolgehalte. 

Uitleg
Sanaslank werkt met blokken:

•	 Blok 1: Snel afvallen. In dit blok vallen kandidaten veel af. Er zijn 6 eetmomenten met sanaslank  
producten. Belangrijk zijn de voedingssupplementen die zijn afgestemd op de sanaslank  
producten. Ook is het belangrijk minstens 30 minuten per dag te bewegen. Daarnaast wordt van 
deelnemers verwacht twee keer per dag een portie groente te eten en dat zij veel water drinken. Je 
gaat over op blok 2 wanneer 2/3 van het streefgewicht is bereikt. 

•	 Blok 2: Afvallen. Dit blok wordt ook wel het gematigde blok genoemd. Een deelnemer nuttigt drie 
keer per dag een sanaslank maaltijd waarbij een stukje mager vlees, vis of een vleesvervangend 
product gegeten mag worden. Ook hier is het belangrijk te bewegen, voedingssupplementen te 
nuttigen, water te drinken en groentes te eten. Tijdens het proces wordt aangeraden een  
sanaslank-coach in te zetten die de deelnemer kan motiveren, deze ontmoet je dan één keer per 
week. Ook houdt de coach je gewicht, je vetmassa, je vetvrije massa en je vochtpercentage bij. Men 
stapt over op blok 3 wanneer het gewenste gewicht bereikt is.

•	 Blok 3: Opbouwen. In dit blok mag je langzaamaan weer normaler gaat eten, bijvoorbeeld  
volkorenboterhammen. Daarnaast eet je twee keer per dag een sanaslank maaltijd met een stukje 
mager vlees, vis of een vleesvervangend product. Ook hier is het belangrijk te bewegen, voedings- 
supplementen te nuttigen, water te drinken en groentes te eten. In deze fase word je ook nog  
begeleidt door je coach, die de verschillende meetwaarden blijft bijhouden. De fase duur meestal 
vier weken, hierna stap je over op blok 4.

•	 Blok 4. Het ‘in balans’ blok. Hier leert de coach de deelnemer om verantwoord en gezond te eten en 
leven, zodat het gewicht behouden blijft. Ook kan de deelnemer met eventuele problemen terecht 
bij de coach. Deze fase duurt meestal een jaar, daarna wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer 
zelfstandig op gewicht kan blijven.

Voor- en nadelen
Een voordeel van dit dieet is dat het een erg ruim assortiment kent, maar liefst 225 producten. Zo kan je 
dus zeer gevarieerd eten. 

Nadelen bij dit dieet zijn die nadelen die voor elk eiwitdieet gelden: je hebt veel discipline nodig, je mag 
echt niet zondigen en feestjes en diners vereisen planning.

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over Sanaslank? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig van het 
internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren.

“Geen hongergevoel, energieker, gevarieerde recepten in het boek, goede begeleiding ook via internet.”

“Ik vind het een erg gevarieerd dieet. Je mag behoorlijk veel eten en ook erg lekker. Nadeel is wel de prijs maar 
daardoor laat je het ook wel om te smokkelen.”

“Ik ben heel tevreden. Geen honger en er zijn meer dan 100 verschillende producten dus het is nooit eentonig. 
Ik vind het fijn dat mijn eetpatroon is veranderd door deze methode. Daardoor heb ik handvaten om niet weer 
terug te vallen in het oude patroon van slechte dingen eten en te gaan jojo-en... zoals ik al voorheen wel deed.”
“Het gaat snel, de producten zijn heerlijk je hebt veel energie en geen honger.”



“De meeste producten zijn heerlijk en verzadigend.”

“Ik was er kort heel tevreden mee, want ik viel de eerste weken 5 kilo af. Helaas ging er daarna amper nog iets 
af, ondanks dat ik met veel pijn en moeite het programma volgde. Na 2,5 maand stop ik ermee!”
“Het gaat snel, de producten zijn heerlijk je hebt veel energie en geen honger.”

3.4 Prodimed

Wat is het?
Prodimed is een eiwitdieet met als doel volwassenen te helpen op een 
snelle, doeltreffende, duurzame en veilige manier af te slanken. 

Uitleg
Prodimed maakt gebruik van drie fasen:

- De Actieve fase. In deze fase nuttigt een deelnemer verschillende Prodimed maaltijden en 
producten. Er vindt begeleiding plaats door een voedingsdeskundige. Bij elke stap horen bepaalde 
richtlijnen die de deelnemer meekrijgt bij aanmelding. Het eerste deel van deze fase is behoorlijk 
streng en pittig, daarna wordt het wat gematigder.

- De Overgangsfase. Deze fase bereidt de deelnemers voor op de laatste fase, de onderhoudsfase. 
Er mag steeds normaler gegeten worden, fruit, zuivel en brood worden aan de maaltijden 
toegevoegd.

- De Onderhoudsfase. Hierin speelt de voedingsdeskundige een grote rol, het betreft het behouden 
van het streefgewicht. De voedingsdeskundige stelt per deelnemer een persoonlijk onderhouds-
programma op. 

Voor- en nadelen
Om voor- en nadelen van dit dieet te bespreken is het noodzakelijk in herhaling te vallen. Veel  
eiwitdiëten lijken namelijk veel op elkaar. Graag wijzen wij u erop dat u een optie is de eerdergenoemde 
tip uit te voeren, namelijk alle websites van de verschillende diëten te bekijken en waar het mogelijk is 
om op een gratis, vrijblijvend intakegesprek te gaan. Zo kunt u de sfeer, aanpak en begeleiding  
meemaken en zo een beslissing maken.

Voor Prodimed geldt namelijk ook dat een sterk punt de professionele begeleiding is. Nadelen bij dit 
dieet zijn die nadelen die voor elk eiwitdieet gelden: je hebt veel discipline nodig, je mag echt niet  
zondigen en feestjes en diners vereisen planning.

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over Prodimed? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig van het 
internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren.

“Ik zie diverse mensen in mijn omgeving die (flink) afgevallen zijn met Prodimed en dit na een half jaar redelijk 
makkelijk vol houden. Dus de belofte van 6-10 kilo per maand is haalbaar!” 

“Om in een korte tijd snel te willen afvallen, is dit een uitermate geschikt dieet. Dit betekend wel dat je ook echt 
even alles aan de kant moet zetten.”

“Duidelijk eetschema de eerste tijd, iets meer werk in de keuken, maar door snel resultaat goed vol te houden.”

‘‘Wat me erg aanspreekt aan dit ' dieet' is dat het opgebouwd is in fasen. Je wordt zo geholpen naar een 
gezond eetpatroon. Bij eerdere diëten was ik alleen maar bezig met afvallen. Daarna dacht ik weer 'gewoon' te 
kunnen eten. Nooit goed beseft dat gewoon, voor mij niet gewoon is. Hoop nu te leren hoe ik lekker kan eten 
en gezond kan blijven!’’



“Goed product en begeleiding. Ben zó blij er aan begonnen te zijn.”

“Tot nu toe gaat het perfect, en soms denk ik waarom heb ik dit niet eerder gevonden, maar ja dat is overal 
mee. Het enige wat ik nog wel eens vergeet is het vele water drinken.”

“Ik vind het een geweldige methode. Werkte direct bij mij. De variatie in het dieet en de toevoeging van groen-
te zorgt ervoor dat je echt creatief bezig bent met eten. Iets wat ik niet kende en dus heel leuk vind om te doen. 
Ik probeer nu zelf op gewicht te blijven omdat ik nog steeds afval vanwege mijn nieuwe eetgedrag. Het kan 
uiteraard alleen zo blijven als je ook echt anders wilt leven.”

3.5 Dukan Dieet

Wat is het?
Het Dukan Dieet is een eiwitdieet, het is te volgen via een boek of online coaching. 

Uitleg
Het Dukan Dieet gaat uit van vier fases.

1. De aanvalsfase. In deze fase val je in korte tijd snel af. Tijdens deze fase bestaat het dieet uit 72
eiwitrijke voedingsmiddelen.

2. De cruisefase. Deze fase bestaat uit een dieet van zuivere eiwitten afgewisseld met een dieet van
eiwitten en één van de 28 toegestane groenten. Dit houdt je vol tot dat jouw streefgewicht bereikt
is.

3. De stabilisatiefase. Deze fase duurt 10 dagen per afgevallen kilo. Het doel hier is terugkeren naar
een evenwichtige voeding. Geleidelijk aan worden dingen die je lekker vindt weer toegestaan.

4. De volhardingsfase. Deze fase gaat om het behouden van het bereikte gewicht. Volgens het Dukan
Dieet gebeurd dit door middel van drie eenvoudige, concrete maatregelen.

Het Dukan Dieet kan op twee manieren gevolgd worden. Ten eerste door het kopen van een boek of 
boeken. Het Dukan Dieet heeft de volgende boeken uitgebracht: 

- Het Dukan Dieet 
- Het Dukan Dieet – Recepten
- Het Dukan Dieet – Kookboek
- Het Dukan Dieet op zak
- Het Dukan Dieet – Zoete heerlijkheden

Op deze manier kunt u zelfstandig het Dukan Dieet leren kennen en uitvoeren. Ook kunt u er dan voor 
kiezen om één of meerdere van bovenstaande uitbreidingen aan te schaffen. 
Een andere optie is het Dukan Dieet volgen middels een online coach. De officiële website van het 
Dukan Dieet, www.dukandieet.com biedt deze begeleiding aan.  
Deze begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

• Analyse van juiste gewicht. Na het inschrijven op de website moet je elf vragen beantwoorden, aan
de hand hiervan word een persoonlijk ideaal gewicht berekend.

• Een persoonlijk afslankplan. Het coachingsplan wordt afgestemd op het persoonlijke afslankplan
zodat rekening wordt gehouden met individuele behoeftes.

• De DRE-methode. DRE staat voor Dagelijkse Retour E-mail, het betekent dat je als klant elke
ochtend ondersteuning, adviezen en coachende woorden ontvangt van Pierre Dukan en zijn team.
Tevens schrijft jouw coach voedingsadviezen uit, geeft je oefeningen om te bewegen en houdt
jouw proces bij.

• Direct contact met Pierre Dukan en het team. Er is dagelijks de gelegenheid om aan Pierre Dukan
en zijn team vragen te stellen, dit gebeurd door middel van chatsessies.

http://www.dukandieet.com


•	 De Stabilisatie. Dit gebeurd na het gewichtsverlies, hier maakt de klant kennis met de eerder  
omschreven ‘drie gouden regels’ om het gewicht te behouden. 

•	 De Dukan gemeenschap. Wereldwijd zijn erg veel Dukan-forums te vinden. Op deze forums kan je 
ervaringen en recepten uitwisselen. 

Voor- en nadelen
Een verschil met andere eiwitdiëten is dat er bij dit dieet geen persoonlijke begeleiding beschikbaar is. 
Dit kan als een voordeel of nadeel gezien worden, het ligt er maar net aan waar jij naar op zoek bent of 
wat jij nodig hebt. Misschien vind je het juist fijn alles vanuit huis te kunnen doen, dan is dit dieet  
geschikt. Maar als u graag een persoonlijke coach toegewezen krijgt, als hulpmiddel, kunt u beter naar 
een ander dieet kijken. 
Het Dukan Dieet heeft zelf producten zoals zemelen (zemel is de buitenste laag van de graankorrel, hier 
zitten de meeste vitaminen en mineralen in), voedingssupplementen, smaakaroma’s en afslank 
producten. Ook deze zijn te bestellen via de website.

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over het Dukan Dieet? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig van 
het internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren.

“Een goed dieet, tot nu toe makkelijk vol te houden en al 2.3 kilo kwijt in één week. Ik ga overmorgen over op 
de cruisefase, dan wissel je 1 dag eiwit + 1 dag eiwit en groente af tot je streefgewicht. Daarna de volgende 
fase, ik heb er zin in!”

“Het boek heb ik aangeschaft, het werkt heel goed. Iedereen die echt wil afvallen, kan dit. Momenteel zit ik in 
fase 3 en ik voel me fantastisch!”

“Je verliest veel vocht met dit dieet, je moet dus ook veel plassen. Vitamines zijn aan te raden omdat je geen 
fruit mag eten. (C, multi) Sporten is een onderdeel van het leven en dit dieet. Op de weegschaal werkt het goed, 
maar ik denk dat daar dus ook veel vochtverlies bij zit. Gewoon volhouden en dan kom je er wel, het is in ieder 
geval goed vol te houden vanwege de manier van eten.”

“Voor mij heel belangrijk om zonder honger te hebben, toch af te vallen!! Ik ben nog nooit zo snel afgevallen 
zoals nu.”

“Ik was echt dieet moe, had al van alles geprobeerd, soms onder specialistische begeleiding. Maar ik heb me 
nog nooit zo goed gevoeld als tijdens dit dieet. En het mooiste is : ik blijf maar afvallen!”

“Het dieet is best te doen omdat je geen honger hebt. Gewoon het idee dat je de toegelaten voedingswaren 
onbeperkt mag eten, zorgt er juist voor dat het psychisch gemakkelijk is vol te houden. Veel gemakkelijker dan 
als je je bij strikt gewogen of afgemeten hoeveelheden moét houden.”

het is geen makkelijk dieet. je moet wel gedisciplineerd zijn. Het is ook saai, er is niet veel keus. Een voordeel is 
dat het moeilijk is om geen resultaat te krijgen!”



Een andere categorie diëten zijn de koolhydraatarme diëten. Deze richten zich er vooral op zo min  
mogelijk koolhydraten in te nemen, omdat deze ons dik maken. Tevens richten de meeste van deze  
theorieën zich op het scheiden van ‘goede koolhydraten’ en ‘slechte koolhydraten’. 

4.1  Voor- en nadelen

Koolhydraatarme 
diëten 4

Voordelen:
•	 Specifieke weekmenu’s
•	 Toegankelijk: vaak alleen een boek aanschaffen
•	 Tevens bij de meeste ook online begeleiding   

mogelijk

Nadelen:
•	 Vaak wetenschappelijk niet onderbouwd
•	 Oppassen voor tekort vitamines

Wanneer men een koolhydraatarm dieet gaat volgen, hoeft meestal alleen een boek aangeschaft te 
worden. Het is dus erg toegankelijk. Deze boeken staan vaak vol met specifieke weekmenu’s. En het 
verkoopt geen producten, het verkoopt een methode, je blijft dus gewoon zelf koken. Dit kan voor 
sommigen een groot voordeel zijn… of juist een nadeel!
Wel zijn de meeste theorieën achter deze diëten niet wetenschappelijk onderbouwd. Dit is natuurlijk 
wel even iets om over na te denken. U kunt altijd een arts raadplegen om te vragen of het verstandig is 
een koolhydraatarm dieet te volgen, deze kijkt ook naar uw persoonlijke situatie. Daarnaast wordt vaak 
gewaarschuwd voor een tekort aan voedingsstoffen die deelnemers van een koolhydraatarm dieet 
binnenkrijgen. Ook hier is het dus raadzaam om een arts te raadplegen voor professioneel advies. 

4.2  Het Montignac Dieet

Wat is het? 
Het Montignac dieet is gebaseerd op het principe dat als je wilt 
afvallen, je moet letten op goede en slechte koolhydraten. 

Uitleg
Het gaat niet om minder eten, maar om wat je eet. Hierbij wordt 
gekeken naar de glycemische index (GI) van koolhydraten. De GI-index 
bepaalt hoe snel het glucose-gehalte in het bloed stijgt wanneer je iets 
gegeten hebt. Montignac stelt dat koolhydraten met een GI-waarde 
beneden de 50 ‘goede’ koolhydraten zijn, en de koolhydraten met een 
GI-waarde van boven de 50 ‘slechte’ koolhydraten zijn. De slechte 
koolhydraten moet je dan vermijden. Hiernaast stelt Montignac dat 
je koolhydraten en vetten niet tegelijk moet eten, maar dat je deze moet scheiden. Zo raadt hij af een 
boterham (koolhydraten) met worst (vetten) te eten, of een boterham (koolhydraten) met kaas (vetten). 
Hetzelfde geld voor een maaltijd met aardappelen (koolhydraten), jus (vetten) en groentes. 



Montignac raadt vooral aan veel groenten, fruit, volkorenproducten en peulvruchten te eten. 
Montignac heeft erg veel boeken geschreven. Een overzichtje:

- Ik ben slank want ik eet – Montignac
- Zij is slank want zij eet – Montignac
- Slank & Snel, de fast cuisine van Montignac – Montignac
- Uit de oven – Montignac
- Visboek – Montignac
- Diners – Montignac
- Dikke vriendjes – Montignac
- Slank worden met zakendiners – Montignac
- Mijn recepten uit de Provence – Montignac 
- Montignac van A tot Z – Montignac
- Ik blijf jong want ik eet beter – Montignac

Ook gaat Montignac in zijn methode uit van de volgende acht principes/regels:

1. Het is belangrijk vezelrijk te eten.
2. We moeten stoppen met calorieën tellen maar kijken naar wát we eten. We worden te dik omdat 

we verkeerd eten, niet omdat we teveel eten.
3. Het is belangrijk voldoende eiwitten te eten.
4. We moeten zoveel mogelijk ‘goede’ koolhydraten eten (bv. Groente, fruit, peulvruchten, volkoren-

producten en zo min mogelijk ‘slechte’ koolhydraten (bv. Witbrood, suiker en aardappelen). 
5. We moeten vooral goede vetten eten (bv. Noten, vette vis, olijfolie) en zo min mogelijk slechte 

vetten (chips, eten uit de frituur, kaas).
6. We moeten zorgen dat we genoeg vitaminen en mineralen binnen krijgen.
7. Lichaamsbeweging is erg belangrijk.
8. Vetten en koolhydraten moeten gescheiden worden. 

Voor- en nadelen
Een voordeel van het Montignac-dieet is dat het laagdrempelig is om te proberen, omdat de boeken 
redelijk goedkoop zijn en je het dus makkelijk kan proberen. Daarnaast is het fijn dat hij veel boeken 
heeft geschreven, zodat je erg kan variëren of iets kan kiezen waar je vooral veel over wilt weten. 

Een nadeel is dat niet alles wetenschappelijk onderbouwd is. Zo is het nooit bewezen dat het verstandig 
is om koolhydraten en vetten te scheiden. Ook is het moeilijk het dieet in je sociale leven te integreren, 
een keer uit eten is al lastig. 

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over het Montignac Dieet? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig 
van het internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren.

“Zeer gezond en gevarieerd, het bestaat uit één-ingrediënt producten en dat is de clou, niets uit pakjes en 
blikjes dat zit meestal vol met verborgen koolhydraten en suikers. Alles puur natuur en zelf maken zoals 
mayonaise en gisteren aioli gemaakt, een plak zalm daarmee besmeren en oprollen, veldsla erbij, dressing 
(zelf maken), paar gevulde olijven en stukjes feta en dan hebben we het voorgerecht voor het avonddiner. 
Smullen!”

“Vind het een super dieet waarbij je alles mag eten en ook nog eens heel gezond. Veel verse groente en vis. Dit 
dieet is heel goed te volgen en ook vol te houden.”

“Een aanrader voor iedereen, die een paar(of heel veel) kilo's wilt afvallen.”



“Je mag (bijna) alles eten en zoveel je maar wilt. Dus altijd lekker en nooit honger. Wat misschien belangrijker 
is dan gewichtverlies is het verlies van die vetband, je pens, want die vliegt er razendsnel af.”

“Voor mij werkt het uitstekend. Ik heb nooit geen hongergevoel gehad. Ik at zelfs veel meer dan voordien. Het 
is een levensstijl waarbij mijn energie niet moet inboeten. Het zijn de suikers die ons zo loom doen aanvoelen. 
Eenmaal suikervrij vliegen de kilootjes eraf.”

“Het is geen dieet. Het is een manier van leven. Door het lezen van de etiketten in de supermarkt ben ik soms 
wel wat langer bezig met boodschappen doen, maar voel me erg goed dat ik nu heel bewust bezig ben met 
wat ik in mijn lichaam stop. Dit " dieet" heeft mijn leven positief veranderd. Geen gejojo meer, geen honger en 
vooral lekker genieten van je maaltijden.”

“Deze andere manier van eten (dieet vind ik eigenlijk niet passen) bevalt prima. Lekker veel groenten en fruit, 
kwark, yoghurt, brood. Het is ook nog eens heel gezond. De recepten zorgen er voor dat je gevarieerd eet en 
niet elke week bijna dezelfde standaard (Hollandse) hap.”

4.3 Atkins Dieet 

Wat is het?
Het Atkins Dieet is een koolhydraatarm dieet die beweert dat mensen 
met deze methode vijf kilo in twee weken kunnen afvallen.

Uitleg
Het Atkins Dieet is te volgend middels verschillende boeken:

- Een leven lang Atkins – Robert C. Atkins
- Atkins voor beginners – Robert C. Atkins 
- Dr Atkins’ nieuwe dieet revolutie – Robert C. Atkins
- Dr Atkins’ dieet revolutie – Robert C. Atkins 
- Voel je goed met het nieuwe Atkins dieet – Eric C. Westman, Stephan D. Phinney & Jeff S. Volek

Er zijn dus verschillende boeken die Dr. Atkins zelf heeft geschreven, maar er is nu ook een boek uit met 
een ‘moderne’ versie van het dieet: ‘Voel je goed met het nieuwe Atkins Dieet’. 

Het Atkins Dieet bestaat uit verschillende fases. De eerste twee weken wordt de ‘inductie-fase’ 
genoemd. In deze fase wordt het lichaam voorbereidt op het dieet en hierin veranderd de stofwisseling; 
er moet vet verbrandt worden. Deze eerste fase is tevens erg streng, er zijn specifieke richtlijnen en het is 
erg belangrijk dat deelnemers zich hieraan houden.  
De tweede fase van het Atkins Dieet, ook wel ‘Continu Gewichtsverlies’ genoemd, is wat minder streng 
maar het is wel belangrijk dat deelnemers weinig koolhydraten eten. Hier verliest de deelnemer nog veel 
kilo’s maar wat langzamer dan in fase twee.
In de derde fase, ook wel Pre-handhaving genoemd,  moet de deelnemer nog ongeveer 5 kilo verliezen. 
Er mogen steeds meer producten weer gegeten worden. 
Fase vier wordt de Levenslange Handhaving genoemd. Hier is het streefgewicht bereikt en heeft de 
deelnemer, als het goed is, geleerd verantwoord te eten. 

Het Atkins Dieet heeft een website opgebouwd met veel verschillende hulpmiddelen. Er zijn 
verschillende producten bestelbaar, zoals maaltijdrepen en maaltijdshakes. Ook staat er informatie over 
de verschillende Atkins-boeken. Daarnaast is er informatie te vinden over wetenschappelijke 
onderbouwing. Ook kent de website een pagina met Atkins recepten. 
Daarnaast is er een Atkins community opgebouwd met onder andere een forum. 



Voor- en nadelen
Een voordeel is dat dit dieet niet duur is omdat je alleen een boek hoeft aan te schaffen. Daarnaast is er 
een zeer uitgebreide website waar je als klant veel steun uit kunt halen. 

Nadelen zijn dat je erop moet letten genoeg vitaminen, mineralen en voedingsvezels binnen te krijgen 
tijdens dit dieet. Daarnaast is er geen professionele coach waardoor  dat ‘steuntje in de rug’ ontbreekt. 

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over het Atkins Dieet? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig van 
het internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren.

“Ik heb veel diëten geprobeerd en Atkins was/is echt mijn oplossing. Ik had ook nooit gedacht het vol te 
kunnen houden, maar als je het eenmaal door hebt is het zo makkelijk. Die snaai momenten verdwijnen! En 
op feestjes kun je altijd kaas, worst etc. eten. En als je uit eten bent neem je gewoon een maaltijdsalade of 
omelet of je vraagt extra groente/salade bij je vlees i.p.v. aardappels/rijst.”

“Een goed dieet voor iemand die de hele dag vrij is om te koken.. Dus een huisvrouw/man. Maar als student 
zijnde absoluut niet echt aan te raden wat mij betreft.”

“Dit is voor mij het enige dieet wat werkt, je moet het alleen wel echt aanhouden als een soort van levensstijl 
anders heb je er zo weer wat kilo’s bovenop.”

“Het is zeer goed om te doen al heb je de eerst 3 weken zeker doorzettingsvermogen nodig! Daarna voel je 
jezelf echt veel beter en vol energie. Geen honger en soms een stuk "echte pure chocolade" dat was samen met 
spekjes een traktatie!”

“Achteraf gezien vind ik dit dieet te eenzijdig. Ben daarna weer vervallen in mijn oude eet- en snoeppatroon en 
dus weer aangekomen.”

“Ik ben weer aangekomen na het stoppen van dieet, maar ga weer beginnen. En dit is goed vol te houden 
omdat ik een grote eter ben!”

“Ik kan iedereen aanraden het kookboek van Atkins te kopen staan veel gerechten in die ook heerlijk zijn.”

4.4 South Beach Dieet 

Wat is het?
Volgens de oprichter van het South Beach dieet is het South Beach Dieet geen dieet, maar een manier 
van leven die ervoor zorgt dat mensen hun overtollig gewicht blijvend kwijtraken.

Uitleg
Er zijn verschillende boeken geschreven over het South Beach Dieet:

•	 Het South beach dieet – Arthur Agatston 
•	 Het South beach dieet, goede vetten goede koolhydraten – Arthur Agatston
•	 Het South beach dieet, optimaal effect – Arthur Agatston
•	 Het South beach dieet, kookboek – Arthur Agatston

Het South Beach Dieet maakt gebruik van drie fases:

- Fase 1. Dit is de ontwenningfase, wat betekent dat de deelnemer leert ‘af te kicken’ van producten 
met slechte koolhydraten zoals wit brood, koek en snoep. Ook valt men in deze fase veel af. De fase 
duurt twee weken en deelnemers mogen alleen de volgende producten eten: mager vlees, magere 



vis, magere kaas, magere melk en groentes. In deze fase zou je tussen de 3.5 en 6 kilo afvallen. 
- Fase 2. Het is de bedoeling dat deze fase wordt volgehouden totdat alle overtollige kilo’s eraf zijn. 

Het voedingspatroon van fase één wordt aangehouden maar men mag ook weer fruit en  
volkorenproducten eten. In deze fase zou je tussen de 0,5 en 1 kilo per week afvallen. Deze fase 
moet worden volgehouden tot alle overtollige kilo’s eraf zijn. 

- Fase 3. Deze fase draait om het gewichtsbehoud. Men wordt aangeleerd drie maaltijden per dag te 
nuttigen die verzadigend genoeg zijn om zonder tussendoortjes te leven. 

 Op de website van het South Beach Dieet zijn beweegadviezen te vinden en er is een pagina die 
veelgestelde vragen beantwoord. 

Voor- en nadelen
Een voordeel aan dit dieet is dat er geadviseerd wordt veel groentes te eten. Daarnaast is er aandacht 
besteedt aan het belang van bewegen. 

Een aantal nadelen vindt men terug in de eerste fase, hier ontbreken fruit en vezels. Ook is deze fase 
moeilijk toepasbaar in het dagelijks leven omdat het zo beperkt is. Aan de andere kant, deze duurt maar 
twee weken. 

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over het South Beach Dieet? Hieronder vind je een aantal recensies die 
willekeurig van het internet gehaald zijn. Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben 
ervaren.

“Je wordt steeds creatiever met de producten die goed voor je zijn. En je gaat meer de breedte in met de 
verschillende groentes die je eet. Ik ben van plan mijn eetpatroon van voorheen niet meer op te pakken, maar 
gezonder te blijven eten.”

“Een aanrader voor iedereen, die lekker, gevarieerd en een gezonde levensstijl wil. Soms wel even zoeken naar 
de juiste producten, maar dat is met alles wat nieuw voor je is.”

“Het is al lang geleden dat die 3kg er zo gemakkelijk afgingen! Heb al veel geprobeerd maar dit is het 
eenvoudigst en snelst! Hoop met fase twee nog 5kg te kunnen verliezen en dan uiteindelijk op gewicht te 
blijven!”

“Ik vind het alleen moeilijk om zoveel tijd te steken in het eten bereiden,dat lukt niet overal. Maar ben nog 
steeds supergemotiveerd terwijl ik bij elk ander dieet al afgehaakt zou zijn. Denk dat ik dit eetpatroon 
makkelijk de rest van mijn leven volhoudt.’’

“Ik vind het een duur dieet omdat je steeds groente en allerlei verse producten in huis moet halen en dat je 
alles moet plannen en klaar moet maken voor je naar je werk gaat (salades enz.). Dit is een dieet voor kantoor 
medewerkers en niet voor staalwerkers zoals ik. Maar na al die moeite ben ik blij dat ik eraan begonnen ben.’’

“Heb een paar jaar eerder dit dieet met veel succes gevolgd en kon het daarna lange tijd goed vol houden in 
fase drie. Het is even omschakelen en discipline handhaven, maar dat is bij elk dieet het geval.”
“Ik zit nog maar in fase 1, je moet dan heel veel laten staan, maar toch mag je nogal wat eten waar je genoeg 
van binnen kan krijgen. Ik vind het wel lastig om creatief te zijn qua gerechten. En je moet er ook bij nadenken 
wat je op het werk meeneemt, omdat je de gerechten daar niet makkelijk kan klaarmaken. Maar ik vind het tot 
nu toe een heel goed dieet!”



4.5  Dr. Frank 

Wat is het?
Dr. Frank is een internist die een dieetmethode heeft ontwikkeld waar hij verschillende boeken over 
geschreven heeft. 

Uitleg
Dr. Frank heeft verschillende boeken geschreven:

- Gezond slank met Dr. Frank. In dit boek staan veel  
verschillende recepten, menu’s en handige tips die zorgen 
dat iemand snel afvalt.

- Gezond slank met Dr. Frank 2 is een vervolg op deel 1, die 
bedoeld is om mensen te helpen hun gewicht te  
behouden. Je kan natuurlijk niet voor altijd heel streng 
lijnen, dus dit boek staat vol met heerlijke, gezonde  
gerechten. Verschil met boek 1: recepten zijn  
eenvoudiger, er is rekening gehouden met mensen die 
weinig tijd hebben of hun lunch meenemen naar het 
werk, de hoeveelheden zijn groter en er is een veel  
minder strenge koolhydraatbeperking. 

Voor- en nadelen
Het boek is uitgebreid, het bevat naast recepten motivatietips, bewegingtips, per week een 
boodschappenlijstje en persoonlijke verhalen. Al deze factoren kunnen erg behulpzaam en motiverend 
zijn. 

Een nadeel is dat het boek niet gericht is op de lange termijn, op gedragsverandering. Het gaat puur over 
de drie maanden dat het dieet gevolgd kan worden, er bestaat geen begeleiding voor de periode hierna. 

Ervaringen & Recensies
Wat zeggen mensen nu over het Dr. Frank dieet? Hieronder vind je een aantal recensies die willekeurig 
van het internet gehaald zijn.* Zo krijgt u hopelijk een beeld van hoe mensen dit dieet hebben ervaren.
 

*Deze recensies gaan over het eerste boek (deel 1)

“Na 8 weken Dr. Frank ben ik 6 kilo afgevallen en daarmee heb ik mijn streefgewicht bereikt! Ben trots 
op mezelf. Ik blijf de principes van Dr. Frank volgen, maar ga nu de uitdaging aan om heel langzaam wat 
meer koolhydraten aan mijn maaltijden toe te voegen. Waarschijnlijk door wat fruit of volkorenpasta te 
gaan eten.”

“Ik heb vanaf de eerste dag van mijn dieet van Dr. Frank geen minuut echte trek (honger gevoel)gehad. 
Nu na zeven dagen voel ik mij er nog steeds goed bij. Mijn grote complimenten voor de samenstellers.”
“Ik vind het een leuk boek en ook nog van die fijne recepten.”

“Het is een prachtig, overzichtelijk boek met veel informatie en heerlijke recepten. 
Een nadeel: als je werkt zijn veel lunches niet te maken.”

“Het Dr.Frank dieet is gevarieerd en lekker, ik heb geen hongergevoel.T och mis ik wel mijn brood en 
vooral mijn aardappel. Af en toe heb je toch wel trek dan neem ik meestal een tomaat of een glas water.”
“Door de recepten is het mogelijk om op een smakelijke manier af te vallen.”

“De recepten in het boek zijn gemakkelijk te maken en je kunt ze aanvullen met bv aardappelen of rijst 
voor de huisgenoten die niet lijnen. Zo hoef je niet allemaal verschillende potjes te koken.”




