
Op weg naar een gezonde 
leefstijl



Gebaseerd op 
adviezen van 
de Britse
televisiedokter
(BCC: doctor in the house: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=UQhnABaT1YA&list=PLXXM
F85JK0Ka-iGzs-
MCYX4KvFNLQzwlz )



Aanleiding voor een aangepaste leefstijl
• Reguliere medische wetenschap 

gericht op acute ‘ziektes’

• Moderne ziektes: obesitas, diabetes 
type II, depressies, fibromyalgie, 
eczeem, chronische vermoeidheid, 
etc.

• Veel moderne ziektes zijn niet acuut, 
maar structureel

• Medische wetenschap weet geen 
raad met structurele ‘ziektes’ -> 
behoeven aanpassing in leefstijl

• Autisten ‘kwetsbaarder’ voor deze 
structurele ‘moderne ziektes’ en 
autisme. (comorbiditeiten) 

• Aanpassing in leefstijl kan daarom 
bij een deel van de autisten de ‘last’  
verminderen

• Aan de slag!!!



Vier pilaren voor een fijner leven met autisme
• Ontspanning

• Voeding

• Beweging

• Slaap

• En vooral: BALANS





Het belang van 
ontspanning

• Een betere stoelgang, minder eetproblemen

• Meer weerstand, een beter immuunsysteem

• Minder gevoelig voor depressies/angsten

• Betere concentratie

• Minder overgangsklachten (voor 40+ vrouwen)

• Minder conflicten, minder misverstanden

• Meer ‘veerkracht’ in sociale omgang

• Beter voelen wat je voelt: minder prikkelgevoelig

• Betere nachtrust, meer herstelslaap

Een lager cortisol gehalte maakt 
een betere balans tussen de 
hormonen in je lichaam. Je voelt 
je gezonder, en ja, je bent feitelijk 
ook gezonder…



5 tips om meer te ontspannen



5 tips om meer te ontspannen op een rijtje

Tijd voor jezelf

•Badderen
•Tuinieren
•Dansen
•Schilderen
•Puzzelen
•Wandelen
•Iets luchtigs lezen
•Eendjes voeren
•Zingen
•De kat aaien

Digitale detox

•Haal notificaties 
van je telefoon

•Unsubscribe van 
nutteloze 
mailinglists

•Leg je telefoon weg 
als je eet

•Doe je 
beeldschermen uit 
90 minuten voor je 
gaat slapen

•Plan één dag 
zonder 
beeldschermen

Wees dankbaar

•Houd een 
dankbaarheids-
dagboek bij

•Vertel elkaar ‘s 
avonds wat je voor 
een ander hebt 
gedaan, en wat een 
ander voor jou 
heeft gedaan

•Bedank mensen als 
ze iets voor jou 
hebben gedaan of 
betekend

Dagelijkse verstilling

•Mediteer
•Luister naar 

muziek (zonder 
beeldscherm!)

•Doe de afwas als je 
daar rustig van 
wordt

•Ademhalings-
oefeningen

•Even zitten niksen
•Een kleurboek 

(voor 
volwassenen)

Eet aan tafel

•Zittend verteer je 
beter

•Meer aandacht 
voor je eten

•Beter dorst-, 
honger- en 
verzadigingsgevoel

•Communicatie is 
overzichtelijker

•Minder prikkels 
•Meer 

duidelijkheid: 
vaste plek, vaste 
tijd, vaste routines, 
geeft meer rust





Het belang van 
voeding

• Minder kans op obesitas en diabetes type II

• Minder buikklachten

• Minder hoofdpijnklachten

• Minder kans op hoge bloeddruk

• Minder chronische ontstekingen (fybromyalgie)

• Betere cardiovasculaire gezondheid

• Gezondere huid

• Betere concentratie, beter geheugen

• Betere cholesterolspiegel

• Minder kans op (borst-)kanker

• Beter immuunsysteem, betere weerstand, meer energie

• Betere afvoer van gifstoffen uit je lichaam

• Een beter hongergevoel en verzadigingsgevoel

Gezonde voeding gaat niet over 
gewicht! En gezonde voeding 
gaat al helemaal niet over diëten. 
Gezonde voeding gaat over 
energie en vitaliteit.



5 tips om meer uit je voeding te halen



5 tips voor gezonde voeding op een rijtje

Vermijd suiker

•Lees etiketten
•Plan minder 

sociale 
activiteiten als je 
begint met 
suiker-minderen

•Houd gezonde 
snacks 
voorradig

•Vermijd zoetjes 
& zoetstoffen

•Eet elke maaltijd 
iets van eiwitten

•Heb altijd iets 
gezonds te eten 
bij je (noten, 
fruit)

•Plan je 
maaltijden

De schijf van 5 -
NIEUW

•Eet bij elke 
maaltijd groente

•Eet elke dag vijf 
verschillende 
kleuren groente

•Snack 
tussendoor met 
groente

•Zet kleurrijke 
aantrekkelijke 
groente op je 
aanrecht of tafel

•Eet eerst je 
groente, dan de 
rest

•Lunch met de 
groente van de 
vorige avond

Dagelijks 12 uur 
vasten

•Kies een periode 
van 12 uur die 
bij jouw leefstijl 
past

•Vast elke dag op 
dezelfde tijd 
(regelmaat!)

•Beperk je tot 
water en groene 
thee in je 
vastentijd

•Het is niet erg 
als het een dag 
niet lukt

•Experimenteer 
met de periode 
als het goed gaat

Drink meer water

•Drink 2 glazen 
water als je 
wakker wordt

•Drink een glas 
water 30 min 
voor je gaat eten

•Doe verse 
gember, limoen 
of munt in het 
water

•Sta elk uur op 
om water te 
halen en te 
drinken

•Zet je alarm om 
je hieraan te 
herinneren

•Koop een leuk 
waterflesje om 
bij te houden 
hoeveel je drinkt

Eet ongeprocessed

•Maak een 
maaltijdplanner 
voor de week

•Bedenk vijf 
simpele 
maaltijden die je 
zelf in 15 min 
kan maken

•Verwijder 
fabrieksvoer uit 
je huis

•Eet eiwitten en 
vetten bij je 
ontbijt

•Bewaar 
bevroren 
groente in je 
vriezer

•Maak je keuken 
tot je 
lievelingsplek





Het belang van 
beweging

• Meer zelfvertrouwen

• Meer energie

• Betere lichaamsbouw, minder verouderingsklachten

• Minder kans op Alzheimer

• Betere stoelgang, minder buikklachten

• Minder kans op kanker

• Minder kans op hartaanvallen en beroertes

• Minder kans op diabetes type II

• Minder kans op osteoporose

• Minder stress en angstklachten

• Betere hormoonbalans

• Betere slaapkwaliteit

Beweging hoort een integraal 
onderdeel te zijn van je leven. 
Niet in de sportschool (ja ook), 
maar thuis, elke dag, gedurende 
elke dag…



5 tips om meer te bewegen



5 tips om meer te bewegen op een rijtje

10.000 stappen

•Wandel!
•Neem een 

ochtendpauze
•Wandel naar je 

werk/school of 
stap eerder uit 
de bus en 
wandel een stuk

•Wandel tussen 
de middag

•Wandel met de 
hond, met 
vrienden, alleen

•Breng je 
kinderen lopend 
naar school

•Wandel vele 
kleine 
momenten 
gedurende de 
dag

Krachttraining

•Je spieren zijn 
een orgaan, en je 
hart is een spier

•Korte momenten 
thuis, de ‘kitchen
work-out’

•Squats, lunges, 
calf-raises, 
triceps dips en 
push-ups

•Gebruik je eigen 
lichaam als 
gewicht

•Gebruik de 
‘apparaten’ die 
voor handen 
zijn, het 
aanrecht, de 
trap, etc.

HIIT

•Zoek naar een 
vorm van HIIT-
training die bij 
jou past

•Jij moet de 
activiteit ‘intens’ 
vinden om te 
doen

•Doe 2 sessies 
van 10 á 15 
minuten per 
week

•Het maakt niet 
uit of je het 
buiten doet of 
binnen, kan 
allebei

Snack je beweging

•Doe beweeg-
spelletjes met je 
kinderen

•Bedenk een 
kitchen work-
out die je leuk 
vindt om te doen

•Doe een office 
work-out met je 
collega’s als je ze 
zo ver krijgt, 
bijvoorbeeld 
voordat je naar 
de koffie sjokt

•Bedenk een 
push-up 
challenge of iets 
anders grappigs 
wat je in 
beweging zet

Je luie bilspieren!

•Doe elke dag 
minstens één 
bilspier oefening

•Besteed er niet 
teveel tijd aan, 
gewoon ergens 
tussendoor

•Doe vier keer 
per week een 
hele serie 
bilspier 
oefeningen

•Begin klein en 
simpel en bouw 
dat uit

•Vraag een 
trainer of je 
huisarts om je te 
helpen bij 
problemen





Het belang van 
goed slapen

• Je darmen nemen je voedsel beter op

• Minder kans op overgewicht

• Beter presteren op je werk/op school/etc.

• Minder kans op verkeersongelukken

• Minder kans op angsten/depressies/etc.

• Minder chronische ontstekingen

• Betere insuline resistentie
Een lager cortisol gehalte maakt 
een betere balans tussen de 
hormonen in je lichaam. Je voelt 
je gezonder, en ja, je bent feitelijk 
ook gezonder…



5 tips om beter te slapen



5 tips voor gezonde voeding op een rijtje

Donkere 
slaapkamer

•100% 
verduisterende 
gordijnen

•Vermijd 
knipperende 
lichtjes van 
opladers e.d.

•Vermijd wekker 
die licht geeft

•Vermijd gebruik 
van blauw licht 
in de avond

•Verwijder 
computers en 
televisies uit je 
slaapkamer

•Koop een rood 
nachtlampje

•Gebruik een 
ambere
zonnebril

Ochtendlicht

•Ochtendlicht = 
aanmaak van 
melatonine (het 
slaaphormoon)

•Eet je ontbijt op 
je balkon

•Haal je krant bij 
een kiosk

•Parkeer je auto 
verderop en 
loop een stukje

•Wandel het 
grootste stuk 
met de hond in 
de ochtend

•Neem een 
ochtendpauze 
op je werk en 
loop een stukje

Bedtijd routine

•Ga op tijd naar 
bed, en elke dag 
op dezelfde tijd

•Zet een alarm 
voor je bedtijd

•No-tech-90
•Bouw intensiteit 

van activiteiten 
rustig af 
gedurende de 
avond

•Eet niets na 
21:00, bij veel 
mensen zorgt de 
aanmaak van 
melatonine dat 
de darmen stil 
vallen

•Eindig de dag 
met rustig lezen 
of naar muziek 
luisteren

Emotionele rust

•Vermijd het 
nieuws, thrillers 
en andere 
stress-gevers 
voor het slapen 
gaan

•Bespreek geen 
financiële- of 
familiezaken in 
de avond

•Doe yoga of 
strek-oefeningen

•Lees geen mails 
90 min voor je 
naar bed gaat

•Maak de 
planning voor 
morgen al vroeg 
op de avond

•Schrijf in je 
dankbaarheids-
dagboek/.;

Koffie tot 12:00

•Drink koffie tot 
12:00, zo drink 
je in totaal 
minder koffie en 
alle cafeïne is 
voor het slapen 
gaan uit je 
lichaam

•Drink water, 
groene thee, etc.. 
in de middag en 
avond

•Vermijd ook 
cafeïnevrije 
koffie

•Drink 
kamillethee in 
de avond, dat is 
rustgevend

•Eet minder 
suikers, dit 
verlaagt je hang 
naar koffie



BALANS!!!
De balans is belangrijk, liever alles 
een beetje goed, dan één perfect en 
drie pilaren bagger: met perfecte 
voeden, veel stress, slaaptekort en 
geen beweging kom je er niet…



Meer lezen of kijken over dit onderwerp:
• The 4 pillar plan – Rangan Chatterjee

• De mooie voedselmachine (de charme van je darmen) – Giulia Enders

• Why we sleep – Matthew Walker

• The Psychobiotic revolution – John Cryan

• Run for your life – Wiliam Pullen

• https://drchatterjee.com/

• https://www.youtube.com/watch?v=UQhnABaT1YA&list=PLXXMF85JK0Ka-
iGzs-MCYX4KvFNLQzwlz


