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Gezond eten met de GOK-methode
Leer zelf, je partner en je kind(eren) gezond eten!

Health coach Laura

Introductie cursus

Agenda

• Wie ben ik?

• Introductie GOK-Methode (Gezonde onbewuste keuzes)

• 8 stappen naar gezondere keuzes

• De basis: Je lichaam als bouwproject

• De energie balans

• Waarom de weegschaal?

• Basis principes GOK-Methode

• Mindfulness versus mindless

• Tips 

Wie ben ik?

• Ik ben Laura Stigter, health coach bij MoVital.

• Eigen ervaring met voeding;
- Vegetariër 

- Lactose intolerant

- Gluten overgevoeligheid?  
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Gezond eten in 8 stappen
Met de GOK-methode

Les 1

GOK-Methode
(Gezonde onbewuste keuzes)

• Wat is de eerste keuze 
die je maakt in een 
restaurant?

• Wat is het grootste 
aandeel op je bord?

• Celvoeding

• Macronutriënten 

– Eiwitten (bouwstof)

– Vetten (brandstof / isolatie)

– Koolhydraten (brandstof)

❖ Alcohol (brandstof)

• Micronutriënten

– Vitamines (gereedschap)

– Mineralen (gereedschap / bouwstof)

– Bio-actieve stoffen (gereedschap)

Je lichaam als bouwproject
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• Macronutriënten bevatten 
calorieën.

• Wat zijn nu calorieën?
• Wat is het verschil tussen Kcal en 

calorie?

• 1 Kcal = 1000 calorieën 

• Waarom moet je altijd veel groente 
eten als je wilt afvallen?

Calorieën
Dat zijn toch die beestjes die ‘s nachts je kleding kleiner maken??

Groente bevat geen calorieën. 

A: Waar B: Niet waar

Wat zijn nu die macronutriënten?
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Eiwitten (bouwstof)

• Dierlijke en plantaardige eiwitten

Functie:

– Eiwitten worden na binnenkomst afgebroken tot aminozuren

– Vervolgens worden ze weer opgebouwd om specifiek weefsel te genereren, 
zoals:
• spiermassa,

• hormonen, 

• enzymen. 

– Wat als je te weinig of te veel eiwitten eet?

• 1 gram eiwit levert 4 kcal op.

Vetten (brandstof/ isolatie)

• Verzadigde en onverzadigde vetten. 

Functie: 
– Vet kan als brandstof dienen.
– Vet wordt in ons lichaam opgeslagen als vet.
– We hebben vet nodig!
– Lichaamsvet geeft bescherming.
– Vetzuren beschermen je cellen tegen ongewenste indringers.
– Essentiële vetzuren.
– Vitamine A, D, E & K

• 1 gram vet levert 9 kcal op.

Koolhydraten (brandstof)

• Er zijn verteerbare en onverteerbare koolhydraten.

• De verteerbare delen afgebroken tot glucose en onder andere weer 
opgeslagen als glycogeen. 

Functie:

– Primaire functie van brandstof. 

– Wat als je te veel koolhydraten eet?

– Glucose is nodig om de vetverbranding te faciliteren.

– Primaire brandstof voor ons centraal zenuwstelsel.

– Voedingsvezels.

• 1 gram koolhydraat levert 4 kcal op.
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Vezels

• Dit zijn de niet verteerbare delen uit koolhydraten.

• Deze hebben mogelijk een gunstig effect op:
- obstipatie, 

- coronaire ziekte, 

- diabetes, 

- overgewicht en 

- dikke darmkanker. 

• De drie voornaamste bronnen zijn granen, groente en fruit. 

• 1 gram vezels levert 2 kcal op.

Alcohol (brandstof)

• Veel Kcal maar weinig voedingsstoffen!

• Alcohol is niet-essentieel.

• Het is een inefficiënte energie leverancier.

• Het grootste deel gaat onmiddellijk op in warmte doordat je vaten gaan 
verwijden. 

• 1 gram alcohol levert 7 kcal op.

Hoe zit het dan met de toe- en 
afvoer van al die bouwstoffen?
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De energiebalans

Eiwitten (4 kcal/ g)
Vet (9 kcal/ g)
Koolhydraten (4 kcal/ g)
Alcohol (7 kcal/ g)

Rustmetabolisme 65-75%
Voedselverwerking       10%
Fysieke activiteit 15-30%

Als jij wilt afvallen of aankomen, waar zou jij het 
makkelijks iets in kunnen veranderen?

A: Aan de linkerkant van 
de energiebalans.

B: Aan de rechterkant van 
de energiebalans.

• Oneindig getoetst in wetenschap.

• In de metabole kamer is exact te bepalen hoeveel 
calorieën je eet, drinkt en verbrandt.

• Het tegendeel is nog nooit bewezen!

Klopt de energiebalans?
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• Wat heeft jouw gewicht de afgelopen 2 maanden gedaan?

Ben jij op het zelfde gewicht gebleven?

Ben jij afgevallen?

Ben jij aangekomen?

Wat zegt de weegschaal?

Om af te vallen, wat kan je dan het 
beste doen?

A: Minder eten

Elk pondje gaat door het 
mondje.

B: Meer eten

Ik eet te weinig daardoor 
sta ik in spaarmodus en 
val ik niet af.

• Er zijn vele soorten apps om te 
achterhalen hoeveel calorieën er in je 
eten en drinken zitten. 

• Dit heeft een foutmarge en het blijft 
lastig om in te schatten hoeveel gram 
je exact eet en drinkt. 

Hoeveel Kcal zitten er in een 
boterham?
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Hoe erg is een snaaibui?

Mensen met normaal BMI compenseren te veel inname met:
• Minder eten tot 6 dagen erna
• Onbewust klein bewegen (Non-exercise Activity Thermogenesis, NEAT)

GOK-Methode

• Eet gevarieerd (cellen)

• Eet nooit iets waar je niet tegen kan (cellen)

• Werk met hongergevoel (maag)

• Vezelrijk, energiedensiteit (maag)

• Verminder beloning (mond)

Leren volhouden door:
Mindfull versus Mindless

“zien eten doet eten”

Voortgang in percentage%
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Mindfulness

• Gedrag: bewust & onbewust.

- 95% is onbewust
- 5% is bewust

• Probeer juist je onbewuste gedrag (gewoonte) te 
veranderen.

• Begin met het inrichten/ veranderen van je omgeving.

Tips 

De keuken

Als jouw keuken gezellig is breng je er teveel tijd door. 
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De keuken

Houdt eten uit het zicht.

Richt je keuken opnieuw in…

De keuken

Zorg voor kauwgum en lage caloriesnacks.

De keuken

Zet de verstandigste dingen vooraan in de kast.
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Samenvatting

• Macronutriënten leveren de meeste energie.
• De weegschaal zegt iets over de energiebalans.
• De energiebalans is oneindig getoetst en het tegendeel is nog nooit 

bewezen.
• Kcal tellen kan een hulpmiddel zijn om inzicht in je voedingspatroon 

te krijgen.
• 5% van ons gedrag is bewust, we willen dus uiteindelijk onbewust 

gezondere keuzes gaan maken.
• Tips:

- Maak je keuken minder gezellig.
- Houdt eten uit het zicht.
- Zorg voor kauwgom en lage caloriesnacks
- Zet de verstandigste dingen vooraan in de kast

Aanbieding

Gehele cursus €59,-

Aanbiedingsprijs €39,-

Gehele cursus met 3 health coach sessies €162,50 

Aanbiedingsprijs €99,-

Deze aanbieding is 5 dagen geldig 

laura@movital.nl
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