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Ik ben Rianne Valentine van der Woning. 
Een gepassioneerde fitnessprofessional. Ik 
ben 'Allround' als het gaat om fitness en 
gezondheid. Zo'n 8 jaar geleden heb ik de 
overstap gemaakt, van werken achter een 
bureau naar werken in fitness, wat mijn 
passie is. Hierbij ben ik werkzaam geweest 
(en werk nog steeds) als gecertificeerd 
personal trainer, groepsfitnessinstructeur, 
voedingsdeskundige, fitness 
presenter(evenementen), personal coach 
en clubmanager van een grote
fitnessketen. Ik heb een bachelor behaald 
als sociaal agoog met een specialisatie in 
coaching, met name cognitieve 
gedragstherapie. Het is mijn doel om 
mensen te helpen de beste versie van 
zichzelf te worden door hen te coachen 
naar een leefstijl die bij hen past!

Naast het coachen in de breedste zin van 
het woord, deel ik graag kennis door 
nieuwe instructeurs op te leiden binnen de 
fitnessbranche en door het geven van 
workshops en presentaties op
evenementen. Ik ben een levensgenieter 
die houd van veel bewegen, sociale 
activiteiten en (gezond) eten haha, vooral
dat laatste. Maar ik vind het ook fijn om 
op mezelf te zijn en met een lekkere kop 
thee en een boek op de bank, (of als de 
zon schijnt buiten) te genieten van rust.

@RIANNEVALENTINE |  WWW.SHECOACHING .NL

Laat ik mij even voorstellen,

-Rianne

HI!



Meteen even een disclaimer. Dit E-book is
geschreven vanuit mijn ervaringen en overtuigingen.
Ik claim niet dat de uitspraken die ik doe vervangend
kunnen zijn voor medische hulp. Raadpleeg altijd een
arts als je gezondheidsproblemen hebt! 

 
Dit E-book is bedoeld om je te helpen naar een
gezondere leefstijl. In de jaren dat ik actief ben in de
fitnesswereld heb in veel gelezen, geleerd en vooral
ook veel ervaren. Wel probeer ik mijn adviezen altijd
op wetenschappelijk onderzoek te baseren. De kennis
die ik heb opgedaan deel ik graag met jou, in de
hoop je een stapje verder te brengen op weg naar de
fittere jij!

Introductie

 
-Barack Obama-

"Change is never easy, but always possible"

@RIANNEVALENTINE |  WWW.SHECOACHING .NL



01
BEWEGING



Huh, zou je hier niet sporten bedoelen? Nope.
Ik kies bewust voor de term beweging. Dit
omdat sporten iets is wat ik ZEKER aanraad,
maar niet voor iedereen een feestje is. Dit is
ook niet per se nodig om gezond te blijven. En
daarmee bedoel ik, je hoeft niet lid te worden
van een sportschool of een voetbalvereniging
om je lichaam vitaal te houden. De
bewegingsnorm in Nederland is vastgesteld op
minimaal 150 minuten per week (dat is zo’n 12
minuten per dag) matig intensief bewegen. 

Bijvoorbeeld stevig wandelen, huishoudelijke
taken als ramen lappen, stofzuigen, bed
opmaken enz. Je ademhaling moet iets
verhoogd zijn en je moet het een beetje warm
krijgen. Daarnaast wordt aangeraden minimaal
2 keer per week spier- en botversterkende
activiteiten te doen zoals krachttraining,
traplopen en (vooral voor ouderen) ook balans
oefeningen. Schokkend feitje, 56% van de
volwassen Nederlanders haalt deze norm niet.
Dit komt vooral omdat we tegenwoordig voor
een groot deel zittend werk hebben. We
noemen dit sedentair gedrag. 

Sedentair gedrag lijdt tot een hoger risico van
hart- en vaatziekten en dus vroegtijdige sterfte. 
Oeh dat klinkt niet gezellig, dus laten we vooral
kijken naar hoe je dit kunt aanpakken! 

 

Beweging
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Als je met de auto naar je werk gaat, vervolgens daar de hele dag zit en dan weer
met de auto terug naar huis toe gaat, dan is die bewegingsnorm best lastig te
halen.. Focus dus vooral op de kleine dingen die je kunt doen, zodat je toch aan
voldoende beweging komt. Natuurlijk zou het heel simpel zijn de auto te vervangen
voor de fiets, maar als jij in Amsterdam woont en in Utrecht werkt is dit wellicht net
iets te ver om de fiets te pakken. Vooral met het wisselvallige weer in ons land. Maar
als je met het OV gaat, kun je wellicht een halte eerder uitstappen of het stukje naar
het station lopen of fietsen. Pak bijvoorbeeld de trap in plaats van de roltrap of lift.
Loop naar een collega in plaats van te bellen. Vraag om een sta bureau. Doe een
walking lunch met collega’s. Allemaal kleine dingen die kunnen bijdragen. 

Als je de ruimte hebt (wat gezinsleven betreft) zou je na het eten een wandeling
kunnen doen. Dit helpt ook nog eens je spijsvertering en heeft een ont-stressend
effect; helemaal als dit in een park kan met een relaxt muziekje op! Bam, meteen een
zen momentje erbij gecreëerd! 

Wat ook kan helpen is een smartwatch met stappenteller! Die stimuleert je om je
bewegingsnorm te halen. Ik adviseer niet te veel af te gaan op wat een smartwatch
je verder aan data geeft. De meeste smartwatches geven ook aan hoeveel calorieën
(kcal) je zou verbranden, maar ze blijken daar best genereus in te zijn. 

Als ik mijn smartwatch mag geloven dan verbrand ik op de meeste dagen rond de
3000 kcal. Als ik dit elke dag zou aanhouden zou ik flink wat aankomen. Hierover
meer in het volgende hoofdstuk

 
Zoals hierboven aangegeven heb ik er bewust voor gekozen dit hoofdstuk
"beweging" te noemen in plaats van "sporten". Veel mensen denken namelijk dat als
zij een zittend beroep hebben, maar
3 keer per week flink sporten ze "er wel zijn'. Helaas is dit niet het geval. Je lichaam
heeft echt dagelijks een portie beweging nodig. Dus ook als je 3 keer per week sport
kan je achterlopen op de bewegingsnorm als je die andere dagen voornamelijk
zittend doorbrengt. 

Beweging
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Oké, dus voor de beweging hebben we wat ideeën, maar dan is er nog dat stukje
spier- en botverstevigende oefeningen. Zoals ik hierboven al zei, raad ik iedereen
wel aan om te gaan sporten bij een fitnessclub omdat je hier metgezellen kunt
vinden. Want geloof mij, het grootste gedeelte van de mensen in een sportschool is
heus niet die sportfanaat, die jij wellicht in je hoofd hebt.

Fitness is niet meer een plek vol enge machines waar alleen maar hele gespierde
mannen en een paar gestroomlijnde vrouwen rondlopen. Inmiddels doen 3,3 miljoen
mensen in Nederland aan Fitness en is daarmee de grootst beoefende sport in
Nederland. 

Maar stel je bent nog nooit in een sportschool geweest, dan kan zo’n gebouw best
intimiderend zijn. Mijn advies is zoek er een uit die dichtbij het werk is of je woning
en waar je bij binnenkomst al denkt: “nou dit valt best mee”. Vraag om begeleiding,
(kies daar ook de sportschool op uit) en probeer eens een les! "Een les?" "Dat is
niets voor mij". Dit heb ik zo vaak gehoord als ik iemand probeerde over te halen
om naar een van mijn lessen te komen en wat denk je? Ze komen 9 van de 10 keer
terug. 

Het voordeel van een les is dat je wordt verteld wat je moet doen, de instructeur
motiveert stimuleert en corrigeert, en er staan allemaal andere stervelingen in de
les die zich PRECIES zo voelen als jij! Echt waar! Iedereen is een keer voor het
eerst naar een les gegaan. They know how you feel! 

Is fitness niets voor jou, maar ga je liever dansen, zwemmen, tennissen, voetballen,
yoga'en etc? Geen punt! Het aller aller aller belangrijkste is dat je iets gaat doen
dat je leuk vind. Want guess what, dan houd je het vol. Als het jouw doel is om
vitaal blijven, is er geen sport die, het beste is, of het beste werkt. Het maakt echt
niks uit wat je doet, áls je het maar doet. Minstens twee keer per week. 

Beweging

CH # 1  |  PAGE #3 www . shecoach ing . n l



O ja, en in plaats van dat oude vodje aantrekken en die sportschoenen , die je ooit in
een grijs “ik ga hardlopen” verleden hebt gekocht aan te trekken, koop een toffe nieuwe
outfit waar jij je zeker en goed in voelt. 
De gekochte outfit kan dus een extra stok achter de deur zijn. Stel, je hebt een feestje.
Wat trek
je dan aan? Je lekker zittende huisbroek en dat T-shirt met de gaten, maar die zo
lekker wijd zit en je in kunt verdwijnen? Dat dacht ik al, natuurlijk doe je dat niet, dan
ga je ook voor één van je mooiste outfits waarin je zeker weet te shinen. Hetzelfde
geldt voor de gym. Je wilt je zeker voelen, en een toffe outfit helpt daar echt bij.

Kies voor een sportclub dichtbij huis of
werk om de drempel te verlagen

Kies een sport die jij leuk vindt

Koop een toffe outfit, waar jij je goed in voelt

Kies altijd voor de trap

Kies voor de fiets/lopen waar het kan

Doe een looplunch

Loop naar een collega i.p.v. bellen voor
vragen

KEY NOTES

NOTES
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Stap een halte eerder uit en loop het stuk

Beweging
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The reason i
excercise, is
because the

quality of life i
enjoy



02
VOEDING



We weten het allemaal. Het is echt geen geheim meer:
goede voeding zorgt er voor dat we ons fit en vitaal
voelen en het voedt letterlijk ons lichaam en onze geest.
Het is ook geen geheim meer dat junkfood, te veel vet, én
te veel suiker ons niet veel goeds brengt, maar toch
hebben we best moeite met “goed” eten. 

Dan rijst ook meteen de vraag “Wát is goed eten?” Daar
kunnen de meningen nog over verdeeld zijn. Over het
algemeen zijn we het met elkaar eens, dat we voldoende
groente en fruit moeten eten, niet te veel vet en suiker en
inmiddels is aangeraden(rood)vlees ook een kleiner
onderdeel te laten zijn van onze dagelijkse voeding. 

Zelf heb ik een aantal jaren geleden er voor gekozen, om
volledig plantaardig (vegan) te eten, omdat ik mij daar
zowel lichamelijk als geestelijk beter door voel. Wil je meer
weten over een plantaardig dieet , neem dan contact met
mij op! In dit E-book zal ik niet teveel ingaan op de
materie, maar je een aantal handvatten geven, hoe je je
voedingspatroon kunt aanpassen. Dit is een algemeen
advies. Elk mens is anders en voor iedereen werkt een
andere tactiek, maar dit zijn in de basis de dingen die je
moet weten. De adviezen die ik geef zijn geen 
vervanging voor medische hulp. Als je 
gezondheidsproblemen ervaart adviseer ik je altijd
contact op te nemen met je art of dieëtist. 

Voeding
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Ons lichaam gebruikt 3 soorten brandstof (er is nog een vierde, daar kom ik later op
terug).
De drie belangrijkste zijn:;

1- Koolhydraten 
zetmeel, suikers en vezels. Koolhydraten zitten in bijna alles wat je eet, bijvoorbeeld in
brood, aardappels, rijst, pasta, erwten, bonen, fruit, snoep, koekjes, en chips.

 
2- Vetten 
Vet is altijd een mengsel van vetzuren. Er bestaan verschillende soorten vetzuren, die op
basis van verschillen in scheikundige structuur in te delen zijn in onverzadigde en
verzadigde vetzuren. Denk aan olie en boter, maar het zit bijvoorbeeld ook in vlees,
avocado ,noten en zaden

 
3- Eiwitten 
Er zijn dierlijke en plantaardige eiwitten. Dierlijke eiwitten zitten vooral in vlees, vis, zuivel
en eieren. Plantaardige eiwitten zitten vooral in brood, graanproducten, peulvruchten,
noten, paddenstoelen en vleesvervangers. Eiwitten, ook wel proteïne genoemd, zijn een
belangrijke bouwstof voor onder andere je spieren.

 
Bovenstaande brandstoffen “macronutriënten”. Je kunt dit zien als de benzine of diesel, die
wij in onze auto’s gooien. En net als een motor van een auto, gebruiken wij deze energie
om te kunnen bewegen en onze lichaamsfuncties in werking te zetten (kloppen van het
hart, ademen, knipperen met je ogen, voedsel verteren, lichaamstemperatuur op pijl
houden …de lijst is eindeloos). Alleen kunnen wij, anders dan een auto, meerdere
brandstoffen tegelijk gebruiken. Wij zijn eigenlijk een soort hybride auto's. Als de ene
brandstof niet meer voorradig is, gaan we over op een volgende of maken een mix. We
zullen over het algemeen in de volgorde van hierboven aanspraak maken op de soorten
“brandstof” waarbij we eigenlijk willen voorkomen, dat we eiwitten gebruiken, want deze
zijn bedoelt om te bouwen en dan met name het bouwen van de spiervezels. Maar in
geval van nood kan jouw lichaam eiwit omzetten in energie en zo toch de boel draaiende
houden. Het is een super ingenieus design!
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Als je naar je voeding kijkt, wil je idealiter een bepaald percentage aanhouden van de 
verdeling van de brandstoffen. Waar je het meest van gebruikt, wil je het meest van 
binnen krijgen. Deze verdeling is voor ieder mens een beetje
verschillend, maar algemeen genomen is deze als volgt:

50 % koolhydraten
20 % vetten
30 % eiwitten

1 gram koolhydraten levert: 4 kcal
1 gram vet levert: 9 kcal
1 gram eiwit levert: 4 kcal
1 gram alcohol levert: 7 kcal

Ah kijk, als het goed is, zie je nu stiekem de vierde energiebron, alcohol. Ik denk dat ik
niet hoef uit te leggen, dat dit een energiebron is, die je lichaam niet veel goeds brengt. 
Waar de andere bronnen ook voedingstoffen leveren, zoals de nodige vitamines en 
mineralen, levert alcohol alleen “lege” energie. Het voedt je niet.. Dit is waarom je vaak zo 
onwijs hongerig bent na een avond drinken, je hebt wel energie gekregen waarop je de 
avond voort kon, maar je hebt je lichaam niet gevoed. Uitkomst: je krijgt veel kcal binnen 
en alsnog honger. Eindstand: je gaat nog meer eten bovenop de gedronken kcal en krijgt 
zo te veel kcal binnen. Et voilà, als je dit veelvuldig doet begint het bekende (alcohol) 
buikje zich te vormen. 

Terug naar het schema. Let wel, deze verdeling kan dus voor ieder doel en mate van 
fysieke inspanning verschillen. Je kunt je wellicht wel voorstellen, een marathonloper 
andere behoefte dan een olympisch gewichtheffer. 
Er van uitgaande dat jij als lezer dit niet doet kiezen we de bovenstaande verdeling. Het 
wil dus niet zeggen dat als jij uitkomt op een hoger percentage vet dit ook niet goed is. 
Als we uitgaan van een doel als afvallen, is de verdeling van macronutrienten van 
ondergeschikt belang, op een kcal tekort. 

Een wat? Een kcal tekort. Dit betekend simpel gezegd, dat je minder eet dan je
verbrand, gevolg…je valt af. Je lichaam moet een beroep doen op je opgeslagen kcal( 
voornamelijk koolhydraten en vet) om je lichaam voldoende energie te geven. Maar hoe 
weet je nu hoeveel kcal jij nodig hebt op een dag? Deze behoefte noemen we BMR
(Basal Metabolic Rate). Hiervoor hebben Harris en Benedict (twee wetenschappers) een 
mooie formule bedacht. En deze is later nog eens herzien en verbeterd door Roza en 
Shizgal. 
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Hieronder leg ik je uit hoe de formule werkt. Zeg je dat vind ik verder niet heel
interessant, dan kan je dat stukje skippen en doorgaan naar de volgende pagina!

Er zijn verschillende formules, maar onderstaande wordt het meest gebruikt.

De herziene Harris en Benedict- formule van Roza en Shizgal
uit 1984 luidt:
Voor mannen: 88,362 + (13,397 X G) + (4,799 X H) - (5,677 X L)
Voor vrouwen: 447,593 + (9,247 X G) + (3,098 X H) - (4,33 X L)
G = lichaamsgewicht in kg
H = lichaamslengte in cm
L = leeftijd in jaren

Voorbeeld: Anna is 36 jaar oud, 1,70 lang en weegt 72 kilo.
Anna’s BMR is:
1484 KCAL

Anna heeft dus 1484 kcal nodig om op gewicht te blijven. Dit
noemen we ruststofwisseling. Maar dan is er nog niet in mee genomen, dat Anna ook 
gedurende de dag beweegt en daarmee verband Anna extra kcal. Dit berekenen we
door de PAL waarde toe te voegen. PAL staat voor Physical Activity Level. 

Levensstijl PAL-waarde
Inactief: Zittend werk (niet sporten) 1,2
Licht actief: Zittend werk (1-3 keer per week sporten) 1,4 - 1,5
Gemiddeld actief: Zittend werk (3-5 keer per week sporten) 1,6 - 1.,7
Actief: Staand werk (4-7 keer per week sporten) 1,8 - 1,9

Anna werkt op een kantoor en werkt zittend, waarbij ze 2 keer per week sport. Haar PAL 
waarde is dus volgens de tabel 1,4 We nemen dan haar BMR van 1484 kcal x 1,4 = 2077 
Anna’s dagelijkse kcal inname is dus: 2077. Als Anna wil afvallen zal ze echter minder 
moeten eten dan de 2077, want daarmee blijft ze op hetzelfde gewicht. Gemiddeld 
nemen we voor gezond afvallen zo tussen de 200 en 500 kcal onder je BMR + PAL. Je 
kunt er ook voor kiezer om nog lager in kcal te gaan, wat vaak gebeurd als mensen op 
dieet gaan. 
Ik heb wel eens gehoord van vrouwen en mannen die op 1200 kcal zaten. Wat ik echter 
bemerk bij mijn cliënten is, dat als zij dit hadden gedaan in het verleden het vaak even 
vol te houden was en zij meerdere kilo’s verloren in een rap tempo.

CH #2  |  PAGE #9

Voeding

www . shecoach ing . n l



Logisch ook, want eigenlijk honger je jezelf uit. Niet heel gezond kan ik je vertellen. En na
een paar weken gingen ze vaak nog meer eten dan voorheen omdat het fysiek en
mentaal niet vol te houden is om zo weinig te eten. Met 200 tot 500 kcal bevind je je in
een veilige marge waarbij je langzamer
maar verantwoord afvalt. Meestal gemiddeld 0,5 kilogram per week.

Voor Anna zou ik aanraden om op een kcal budget te gaan zitten van 1677 per dag. Dat
is 400 kcal minder dan haar behoefte. Natuurlijk kun je alles handmatig tellen maar
gelukkig zijn er vandaag de dag hele handige apps, die dit voor jou kunnen doen. De
app die ik het meeste gebruik is MY FITNESS PAL. In deze app kun je jouw kcal doel
invoeren, alles wat je eet en drinkt en zie je ook de verdeling van de macronutriënten.

Easy does it?! Nou niet helemaal, want in het begin is het best even wennen om alles in
te voeren en
dan ook nog eens per gram/ml. Gelukkig onthoudt de app je historie dus hoe langer je
het gebruikt hoe simpeler het wordt. En uiteindelijk is het toch echt: meten is weten!

 
Tip, vul op de dag van te voren of in de ochtend in wat je wilt gaan eten. Zo kom je niet
voor verrassingen te staan! Kanttekening: Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we vanaf
nu altijd door het leven gaan met een keukenweegschaaltje en elke druif die naar binnen
gaat gaan invoeren. De app zou je alleen moeten gebruiken om inzicht te geven in je
huidige voedingspatroon en je bewust te maken
van de keuzes, die je normaal gesproken maakt. Doe dit dus maar een korte periode en
ga dan weer door op eten zonder MFP in te vullen.

Dan rest er nog een heel erg belangrijk onderdeel. Er is geen dieet wat werkt. Zo, dat
klinkt lekker positief he? Maar het goede nieuws, elke dieet werkt. Dieet is namelijk
afgeleid van het Griekse woord diaita, wat zoiets betekend als leefregel oftewel leefstijl. 
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Vaak bestaan diëten zoals wij het kennen uit allerlei restricties, welke een korte tijd
vol te houden zijn, om vervolgens weer los te laten en weer terug te vallen op oude
gewoontes. 

 
En dat is het punt. Gewoontes. Om je leefstijl aan te passen en dus ook je
voedingspatroon, zal je gewoontes moeten veranderen. Nee, niet afleren (dat
klinkt alsof je een kind bent en dat ben je niet) , maar veranderen. En dat kost
tijd. 

Geef jezelf die tijd om inzichten te krijgen in die patronen en stap voor stap te
veranderen tot je bij een leefstijl bent waar jij je gelukkig bij voelt. Dit proces is
niet altijd even makkelijk, dus zoek een goede coach die je daarbij kan helpen. Een
coach die de juiste vragen stelt en je helpt om jezelf te helpen. Ik maak bij mijn
cliënten veel gebruik van cognitieve gedragstherapie. Wil je weten hoe ik dat doe?
Neem gerust contact met mij op voor een kennismakingsgesprek. Als ik je niet kan
helpen, dan heb ik ook een groot netwerk van coaches die dat wellicht wel kunnen.

Vul je MFP in de ochtend, of dag er voor in
zodat je niet voor verrassingen komt te
staan.

Eet van een kleiner bord, zodat je maaltijd
groter lijkt.
Niet kopen is niet eten. Koop geen chips etc.,
zo kom je thuis ook niet in de verleiding.
Mindfull snacken: als je wilt snacken zet een
wekker voor 20 sec en denk dan even goed
na of je het echt wilt doen of kunt uitstellen. 

Zorg voor volume in je eten, dus veel
productenwaar weinig kcal in zitten zoals
groente, dit zorgt voor een verzadigd gevoel.

KEY NOTES

NOTES
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Let food be thy 
medicine and 

medicine be thy 
food
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03
SLAAP



“Slapen is voor apen” grapt een van mijn vriendinnen
weleens als ze een korte nacht heeft gehad door werk of
gezelligheid. Slaap is om de een of andere reden in een
verdomhoekje terecht gekomen en wordt eigenlijk als lui
beschouwd. 

Dit is zo onverdiend, want slaap brengt ons zoveel
goeds! Waarom we slapen is tot op de dag van
vandaag nog niet 100% zeker. Eigenlijk is het ook een
verkeerde vraag, het geeft namelijk de indruk dat het
maar 1 functie heeft en dat is simpel gezegd niet waar.
Slaap is complex en levert een overvloed aan gunstige
effecten op ons lichaam en geest. 

Een ieder die slecht slaapt zal kunnen beamen dat dit
grote gevolgen heeft op diens dagelijks leven. We
slapen gemiddeld 25 tot 30 jaar van ons leven…dit zal
dan vast ook wel met een reden zijn 😉. Maar hoeveel
slaap heb je dan nodig? Elk dier op aarde slaapt, van
amfibieën tot olifanten. Eigenlijk sluit elk wezen zijn
ogen voor een rust moment. Of nou ja, niet alles, want
sommige wezens kunnen met hun ogen open slapen
tijdens de nacht of gedurende de dag, (vleermuizen
slapen liever overdag zo’n schamele 19 uur) Elke dier
slaapt een verschillend aantal uur maar wij mensen
hebben zo’n 7 a 8 uur nodig…Ja, ook jij ja… 
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Er is een afwijkend gen bekend waardoor sommige mensen minder slaap nodig is
namelijk zo’n 6 uur. Nu denk je wellicht “ah dan heb ik dat gen!” Dat is zeer
onwaarschijnlijk, want van de totale wereldbevolking heeft slechts een fractie van een
procent dit afwijkend gen. 

We hebben dus zo’n 7 a 8 uur nodig om ons lichaam en geest gezond te houden en
toch heeft een groot deel van de bevolking minder slaap dan die 8 uur per nacht. Er
wordt vaak gedacht dat dit we weer in te halen is, in het weekend bijvoorbeeld, om
dan een goede lange nacht te maken en uit te slapen. Helaas is dit niet helemaal het
geval. Na een week te weinig slaap (lees 1 uur of meer in de min) zijn 3 dagen
"uitslapen" nog steeds niet voldoende om volledig te herstellen. En dit is niet
bevorderlijk voor de gezondheid.

Uit vele onderzoeken, gedaan naar de werking en functies van slaap komt hetzelfde
uit. We hebben het nodig om alles vitaal te houden. Bij al een gering tekort aan slaap
duiken allerlei mankementen en ziektes op. Wist je dat hoe korter je slaapt, hoe korter
je leeft? Bij Hart- en vaatziekten, obesitas, dementie, diabetes en kanker, is bij allen is
een bewezen oorzakelijk verband gevonden met een tekort aan slaap (ik zeg hier niet
bij dat wanneer je te kort slaapt je een van deze ziektes MOET krijgen maar de
verbanden zijn gevonden, en de kans op, is dus groter). Slaapgebrek doet een aanval
op je hart. Volwassenen van 45 en ouder die korter dan 6 uur per nacht slapen
hebben 200 procent meer kans op een hartaanval of beroerte dan leeftijdsgenoten
die 7 tot 8 uur slapen (Matthew Walker). 

Check je hartslag maar eens na eens te korte nacht slaap. Je merkt dat je hart veel
harder moet werken. Ik zou een heel boek kunnen schrijven over het belang van slaap
maar daar is dit e-book niet voor bestemd. Wat ik in ieder geval duidelijk wil maken
= slaap is het fundament van een gezond leven.
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Cafeïne en slaap.

“Ik kan red bull drinken en in slaap vallen zonder problemen”. Dit is een uitspraak van mij van vroeger.
Inmiddels weet ik dat dit inderdaad klopt. Echter, heeft cafeïne veel meer, en een andere invloed op
onze slaap dan we denken. 

We hebben receptoren in ons lichaam zitten die allemaal signaaltjes ontvangen die onder andere door onze
hersenen worden uitgezonden en plakken daar bepaalde acties aan. Hier merk je niets van, maar een die heel
goed te voelen is, is adrenaline. Ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Een soort rilling die je voelt als je
bijvoorbeeld bijna valt of heel erg schrikt van iets. Als een soort stroomgolfje voel je het door
je lichaam gieren, wat je paraat maakt om snel te kunnen reageren. Het maakt je alert. Klinkt herkenbaar?
Een van de stofjes die je niet per se echt direct opmerkt maar ook goed voelt is adenosine. Dit is een stofje wat
er voor zorgt dat je moe wordt. Het gevecht wat je met je oogleden hebt als je echt moe bent. Cafeïne
blokkeert dit stofje en zorgt er eigenlijk voor dat je je lichaam voor de gek houdt, dat het niet moe is. Als je
gewend bent aan cafeïne zal dit effect minder worden, echter blijft de blokkade wat er voor zorgt dat je als je
slaapt minder effectief slaapt. 
Tijdens je slaap ga je een aantal stadia af. Cafeïne zorgt ervoor dat je deze slaap stadia niet goed behaalt en
daardoor minder uitgerust wakker wordt dan je zou willen. Je kunt dus wellicht wel prima in slaap komen maar
de kwaliteit van slaap is veel minder. Dit effect blijft zo’n 10 uur na je laatste kopje koffie of cafeïne houdende
drank stand houden in je lichaam. Advies is dus, drinkt maximaal 10 uur voordat je gaat slapen geen cafeïne
meer.

Alcohol en slaap.

Ik hoef je vast niet uit te leggen dat alcohol niet het allerbeste is voor je lijf. Onder het kopje
voeding heb ik hier al het een en ander over verteld. Wat betreft slaap, is alcohol ook niet je
beste vriend. Door alcohol lijkt het misschien alsof je makkelijker in slaap valt. We kennen het
spreekwoordelijke slaapmutsje, maar verwar in slaap vallen niet met verdoving. Want dit is wat
alcohol doet. Het verdoofd, dus van echt goede slaap kunnen we niet spreken. Door de alcohol
slaap je gefragmenteerd, je wordt steeds kort wakker en komt dus niet aan de diepe slaap toe.
Ik zal er niet te veel op ingaan maar de eindconclusie is dat alcohol erg lekker kan zijn, echter
geeft het meer nadelen dan voordelen. Ik zal niet zeggen dat je nooit meer mag drinken want
heej, ik houd zelf ook echt wel van een goede wijn of cocktailtje op zijn tijd, maar kies je
momenten. 
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Is het op dat moment echt waar je zin/trek in hebt of is het net zo gezellig met een 0.0
biertje (bijvoorbeeld). Elk moment dat je kiest voor een alternatief is een pluspuntje voor je
gezondheid. 
Probeer zo min mogelijk alcohol te nuttigen. Dit is beter voor je lijf én geest.

Slaap hygïene.

Heb je dit woord ooit gehoord? Ik blijf het een beetje een gek woord vinden moet ik
zeggen. Ik denk meteen aan een schoon toilet maar wat er bedoelt wordt met slaaphygiëne
is je slaapritueel: wat doe je voordat je gaat slapen? Hoe slaap je? Wat heb je in je kamer
staan? Wat voor bed heb je? Heb je gordijnen enz? Heb je überhaupt een ritueel? Doe je
elke avond hetzelfde voor je naar bed gaat en ben je daar bewust mee bezig of doe je
gewoon maar iets? Ga je elke avond om dezelfde tijd naar bed en sta je dan ook dezelfde
tijd op? De meeste mensen zijn hier niet echt bewust mee bezig. maar het kan op veel
gebieden helpen (fysiek en mentaal) helpen als je er eens op izoomt.

Tips om je slaaphygiëne te verbeteren:

Slaap in een koele, geventileerde kamer. Het blijkt dat mensen beter slapen in een koele
kamer met voldoende zuurstof. Laat als het kan een luchtrooster open of een raam op een
kiertje. Kan dit niet, omdat je bijvoorbeeld op een gallerij woont, zorg er dan voor de je
kamer voordat je gaat slapen goed geventileerd is en laat de deur op een kiertje staan. 
Beperk schermtijd voordat je gaat slapen of zorg er in ieder geval voor dat je een donker
scherm hebt. De meeste apparaten hebben tegenwoordig een nachtfunctie of een blauw
licht filter. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van blauw licht op de
hersenen en deze laten zien dat dit de slaap verstoord.
Vertraag je handelen, ga bijvoorbeeld niet een stuk hardlopen vlak voordat je gaat slapen.
Je maakt dan weer hormonen als adrenaline aan die ervoor zorgen dat je meer wakker
wordt. Een klein stukje wandelen op een langzaam tempo kan wel. Kies eerder voor wat
stretches of slow yoga (tip: zoek op youtube op sleep yoga en je krijgt mega veel filmpjes
die je kunt volgen).
Zorg voor weinig afleiding in je slaapkamer. Zorg voor een rustige slaapkamer en het liefst
geen tv. 
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Zorg voor 7 a 8 uur slaap

Creeër een slaapritueel

Zorg voor een fijne slaapomgeving

Beweeg voldoende

Matig cafeïne (max 10 uur voor je gaat
slapen) en alcohol

Ga alvast in bed liggen en lees een tijdschrift of boek. Ga naar bed wanneer je
moe bent. Het heeft weinig zin om vroeg in bed te gaan liggen omdat je MOET
slapen. Dit zorgt er eerder voor dat je onrustig wordt en dan laat al helemaal op
zich wachten. 
Doe geen middagdutjes. Dit is eigenlijk een teken dat je te weinig slaapt. Een
volwassen mens zou geen dutjes moeten hoeven doen. Dit kan er ook voor zorgen
dat je in de avond/nacht weer moeilijker in slaap komt.
Zorg voor goede verduistering, zeker in de zomer! Donker geeft een signaaltje
naar je hersenen dat het tijd wordt om te gaan slapen. Slaap met oordoppen als
je in een lawaaiige omgeving woont.
Zorg voor genoeg beweging. Beweging zorgt er voor dat je beter slaapt! Ik doe
sinds kort steeds een kleine wandeling na het avondeten. Dit geeft mij rust en
zorgt er ook nog voor dat mijn eten wat sneller zakt. Wat je ook doet, zorg ervoor
dat je iets doet waar jij rustig van wordt.
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Sleep is Mother 
Nature's best 
effort yet to 

counter death

-Dr. Matthew Walker-
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04
STRESS



Wat is stress? Als je stress opzoekt in de
encyclopedie dat lees je het volgende : 

 
"Stress is een vorm van spanning die in het
lichaam van mensen, dieren of planten optreedt
als reactie op externe prikkels en die gevolgd
wordt door een bepaald patroon van
fysiologische reacties."

Stress is dus niet per definitie iets slechts, en heeft
zelfs in veel gevallen een bijzonder nuttige
functie. Echter heeft stress ook een bijzonder
negatieve uitkomst op ons lichaam en geest en
dit is ook de stress die ik wil behandelen. 

Cortisol en adrenaline zijn een van de meest
bekende stress hormonen. Als we een prikkel
(stressor) binnen krijgen waardoor we stress
ervaren (neem even een oermens met een
roofdier op zijn pad) dan geeft de bijnier deze
hormonen af aan de hersenen. Je kent het gevoel
vast wel van wanneer je van een hoge duikplank
af springt of wanneer iemand je laat schrikken.
Dat is de 'adrenaline rush' die je voelt. Het zet je
lichaam en geest "aan". Het zorgt ervoor dat we
paraat zijn om te rennen of te vechten. Misschien
heb je er wel eens van gehoord. De "Fight or
flight modus." Dus best wel gunstig! Deze
hormonen zorgen er voor dat we paraat zijn om
te acteren op wat er zich voordoet. 

Stress
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Ons hart gaat sneller kloppen, pupillen verwijden voor beter zicht en zelfs het bloed
gaat stollen zodat, mochten we gewond raken ons bloed minder vloeit. Top natuurlijk in
de vroegere tijd, en in sommige situaties vandaag de dag ook nog zeker. Het wordt
echter een probleem als we chronisch stress ervaren zonder echt in gevaar te zijn. Je
lichaam ontvangt signalen om te vluchten of te vechten maar dit is eigenlijk niet echt
nodig en vluvhten of vechten doe je dus ook niet. Je komt daardoor ook niet toe aan
ontspanning of beter gezegd ontlading, en je lichaam stapelt de hormonen op tot een
punt dat je lichaam dit niet meer kan verwerken en voila…..burn out. Inmiddels kent
helaas bijna iedereen wel iemand in zijn omgeving die dit heeft, heeft gehad, er
tegenaan zit of misschien heb je het zelf wel ervaren. 

Logischerwijs zorgt de stress op lange termijn niet voor een gunstig effect, zowel fysiek
als psychisch. Een van de gerelateerde gevolgen van stress zijn hoge bloeddruk,
klontervorming in het bloed, depressies, angstaanvallen, vermindering van het
immuunsysteem en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Er zijn zelfs verbanden
gevonden met de mate van stress en auto- imuunziektes. 

Het omgaan met stress is een belangrijke factor voor de uitwerking ervan. Omgaan
met stress wordt ook gelinkt aan omgaan met emoties. Veel van ons worden als kind al
geleerd dat we wanneer we emoties uiten als angst, woede of verdriet ons niet aan
moeten stellen, niet zo kinderachtig moeten doen, of ons moeten herpakken. Psycholoog
Ross Buck maakt hierbij onderscheid tussen 3 niveaus van emotie. Emotie 3, is het
bewust zijn van je emotie(wat voel je). Emotie 2, is het uiten van de emotie, vaak nog
eerder zichtbaar door anderen (denk aan iemands lichaamstaal of toon van de stem)
En emotie 1 zijn fysiologische veranderingen in het immuunsysteem die samen gaan
met de fight or flight modus. Deze overkomen ons en kunnen we niet bewust
controleren. Het zijn reacties die adaptief zijn als we direct in bedreiging zijn (denk
weer aan het oermens, of in hedendaagse tijd als je moet wegspringen voor een
vallende tak in een herfststorm). Maar zijn schadelijk wanneer ze chronisch worden
opgewekt en je niet instaat bent om de "bedreiging" weg te nemen of te vermijden.
Hiervoor is emotionele competentie nodig.
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Emotioneel competent ben je wanneer je:
- Emoties kan voelen en herkennen.
- Emoties kan uiten en daarmee je behoefte kenbaar kunt maken.. "ik voel mij
verdrietig en zou graag een knuffel willen".
- Besef van behoeften die op dat moment bevrediging nodig hebben i.p.v.
onderdrukken om geaccepteerd te worden of te worden goedgekeurd
(bijvoorbeeld zeggen dat het goed gaat maar eigenlijk een knuffel wilt).
Dit zijn competenties die in de huidige maatschappij best lastig zijn omdat er
vaak een oordeel aan vast zit.

 
Al met al is duidelijk, chronische stress willen we vermijden.

Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Tegenwoordig wordt er veel van
ons gevraagd. Sociale media helpen daar ook niet altijd bij. Zelfs in onze privé
tijd voelen we druk om te presteren. Hoe zorg je er dan voor dat je het stress
niveau onder controle houdt? Dit is voor iedereen anders. Ik pretendeer dan ook
niet DE oplossing te hebben maar ik heb wel wat tips en tricks die je wellicht
kunnen helpen. In het volgende hoofdstuk zal ik hierop ingaan.

Probeer te achterhalen of je stress ervaart

Stress is niet altijd voelbaar, du zorg
regelmatig voor momenten van ontlading

Uit je emoties en leer hoe je ermee om moet
gaan.

Ken je grenzen en ga er niet over heen
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Stress is the trash 
of modern life - we 
all generate it but 
if you don't dispose 

of it properly, it
will pile up and 

overtake your life.

-Danzae Pace-
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04
ONTSPANNING



Ontspannen, het lijkt iets geworden wat we vergeten zijn te
doen of misschien zelf beter gezegd vergeten zijn hoe we
het moeten doen. Het wordt ook soms een beetje gezien
als lui.

We leven in een prestatiegerichte maatschappij en de
sociale media hebben die misschien nog wel extra versterkt
omdat we nu niet alleen meer op werk moeten presteren,
maar je moet ook nog eens het perfecte privé leven leiden.
Ontspannen wordt vergeten en soms wel een beetje
afgedaan als iets voor losers. “Heej hoe gaat het met je?”
“Ja goed hoor, DRUK”. Herkenbaar? We gebruiken
tegenwoordig ‘druk’ als een antwoord op hoe het gaat. 

Maar het is helemaal geen “state of wellbeing”. Het gaat
goed met je, of het gaat niet goed (of iets daartussen).
'Druk' is geen emotionele status. En eigenlijk gek ook dat
we 'druk' koppelen aan goed…is dat zo? Gaat het pas goed
met je wanneer je druk bent? Ik vind het best gek. En het
ergste is, ik doe het zelf ook! Maar ik ben het aan het
afleren 😉. Ik probeer nu te antwoorden met goed of niet
goed, al moet ik zeggen dat aangeven dat het niet goed
gaat voor de meeste mensen ook een dingetje is., maar
daar wellicht een andere keer meer over.
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Je kunt simpelweg niet 100% van je tijd “aan” staan. In het vorige heb je gelezen wat
het gevolg daarvan kan zijn. ‘Maar ok, leuk allemaal hoe kan ik er dan voor zorgen
dat ik ontspan?’ Dit is een vraag die mij vaak wordt gesteld…’ik kan dit niet voor jou
bepalen’ is dan mijn antwoord. Wel kan ik tips geven van manieren van ontspanning
die bewezen hebben anderen ook te helpen. Ja daar gaan we weer: 

Bewegen. 
Als je beweegt maakt je onder andere endorfine en serotonine aan. Dit zijn net als
cortisol en adrenaline, hormonen die vrij komen en een effect hebben in je lichaam.
Endorfine ken je vast wel?! Samen met serotonine zorgen zij voor “geluk”. Ze geven je
dat fijne gevoel wat je ook ervaart als je verliefd bent. Overigens staat chocolade er
ook om bekend dit ook los maken, maar is wat minder gezond om te nemen dan een
stukje wandelen. En het effect, is ook een stuk minder. 

Endorfine die vrijkomt bij bewegen zorgt voor een verlaging van adrenaline, die
veroorzaakt wordt door onder andere stress. Zoek de vorm van bewegen die voor jou
werkt. De een vindt het erg prettig om yoga te doen, terwijl de ander juist ontspant
door een potje pittig boksen. Let wel, hier maak je eerst stresshormonen bij aan, maar
soms helpt het juist om die energie kwijt te zijn voor je kunt ontspannen.

In principe maak je dus door het boksen ook weer stresshormonen aan. Meer voor de
hand liggend zijn rustigere vormen van inspanning om te ontspannen, maar toch denk
ik dat iedereen voor zichzelf het beste aanvoelt wat werkt.

Ademen. 
Ademen? Huh, maar dat doe ik toch al elke dag en nacht gewoon vanzelf. Ja, dat
klopt maar gek genoeg vergeten we soms hoeveel effect ademen kan hebben op je
gemoedstoestand. Het is niet voor niets dat vrouwen die bevallen cursussen volgen om
de pijn weg te kunnen “puffen’. The iceman Wim Hoff gebruikt ook speciale
ademhalingstechnieken om zijn lichaam “kou bestendig’ te maken. 
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In India doen ze al eeuwen aan ademhalingstechnieken tijdens yoga of meditatie. Een
aftakking daarvan, genaamd Pilates maakt ook gebruik van ademhalingstechnieken. (Pilates
is een bewegingstechniek ontwikkeld door Joseph Pilates en door hem “controllogy” genoemd.
Later toen hij overleed, is het liefkozend naar hem vernoemd en nu bekend als Pilates). Deze
bewegingstechniek gebruikt ook een speciale manier van ademen. 
Adem is belangrijk. En dan vooral de buikadem. Als je gestrest bent zit je ademhaling vaak
hoog rondom je borstbeen. Je schouder zijn meer opgetrokken en je bent dus niet
ontspannen. Als je gaat
leren "laag" te ademen richting je lage ribben, zal je al een verschil merken in wat dat doet.
Er zijn boeken vol geschreven over verschillende technieken maar simpelweg gaan liggen of
zitten en een aantal keer diep in- en uit ademen kan al veel voor je doen.

Meditatie. 
Dit is voor sommige een stap die wat lastig is. Zeker in de westerse samenleving voelt het
wat zweverig aan. Tijdens mijn lessen hoor ik dit ook vaak terug. Aan het einde van een les
(yoga, pilates of bodybalance) ga je de laatste minuten naar ontspanning. Wat vaak neer
komt op liggen en niets doen. Maar voor sommigen is liggen en niets doen juist niet
ontspannen zij het moeilijk vinden om in de ruimte te liggen en te denken aan niets. Dit is
ook niet de bedoeling. Je kunt mijns inziens niet aan 'niets' denken. Je bent een mens, en
mensen hebben gedachtes. En dat is prima. 

Heb jij moeite met liggen en een paar minuten niets doen? Probeer het eens zittend. Houd je
ogen open in plaats van dicht, maar houd je blik zacht. En probeer dan eens te focussen op
de geluiden die je om
je heen hoort. In plaats van te denken "zie je het lukt mij niet" 'wat een onzin dit" 'welke
boodschappen moet in alweer halen' enz. Tel je ademhaling, hoeveel tellen kun je inademen
en hoeveel tellen uit? Begin bijvoorbeeld met 3 tellen en verleng dat steeds met een tel. Het
hoeft zeker niet zweverig te zijn. Er is wetenschappelijk bewijs gepubliceerd in het
toonaangevende vakblad Circulation dat bij mensen die reeds leden aan hart- en
vaatziekten het overlijdensrisico daalde met 43%. Reden genoeg lijkt mij om het toch eens te
proberen!

Zoek een hobby.
Zo simpel. Zoek iets wat je heel leuk vindt om te doen. En dat kan echt van alles zijn. Van
puzzelen tot kaarsen maken. Jij weet zelf het beste waar je vrolijk van wordt. Gun jezelf
minstens 2 keer per week een moment waarop je die hobby kunt uitoefenen.
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Een verwen moment. 
Dat kan een avondje badderen zijn met kaarsjes en fijne muziek en heerlijke badolie. Of een
massage nemen. Een voetbad. Een lange warme douche met fijne bodylotion erna. Of je met
een lekkere kop thee, dekentje en goed boek op de bank of in bed terugtrekken. 

Op tijd vakantie/ vrij nemen. 
Ik begrijp als geen ander dat het soms lastig is om vrij te nemen. Zelf ben ik ZZP’er. Vakantie
opnemen betekent niet alleen geld uitgeven, maar ook geen geld verdienen. Toch druk ik je op
het hart:, neem op tijd vrij! Misschien zit een echte vakantie er niet in, maar al zijn het maar ee
paar dagen. Je hebt tijd nodig om weer op te laden. Dit kan dus ook al door bovenstaande
dingen toe te passen. Voorkom dat je over je grenzen heen gaat en lichamelijk signalen zoals
vermoeidheid, irritatie, emotioneel zijn, gespannen spieren, rusteloosheid etc. mist. Of schadelijk
nog, negeert. Dit zijn tekenen van je lichaam dat je even "time off" nodig hebt. Dan kan je bete
een paar dagen vrij nemen dan dat je later er een paar maanden uit ligt. Als je voelt dat iets j
te veel wordt wees dan niet bang dit tijdig aan te geven. Of dit nou op werkgebied of sociaal 
Dit zijn een paar voorbeelden waar men over het algemeen rustig van wordt of stress
wegneemt. Natuurlijk kan je daar je eigen manieren aan toevoegen.

Luister naar je lichaam. Herken vermoeidheid,
pijntjes, prikkelbaar zijn etc.

Gun jezelf en creeër rust momenten, zeg NEE
geef je grens aan.
Beweeg voldoende.

Zoek een hobby

Wees liever voor jezelf, je verdient het om af
en toe niets te moeten, hoeven of willen.
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The time to relax is 
when you don't 
have time for it.

-Sidney J Harris-
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Pas op elk van deze 
gebieden een 
verbetering toe

Beweging 

Voeding

Slaap

Stress 

Ontspanning 

Healhty Life

En creër voor jezelf
de weg naar een:

Ik hoop dat je na het lezen van dit E-book zin hebt gekregen om je eigen leefstijl eens
onder de loep te nemen en te kijken waar jij aanpassingen kunt maken. Het gaat niet om
de grote aanpassingen, en het gaat er ook niet om dat je binnen 2 weken grote
resultaten zult merken. Het gaat erom dat jij gelukkiger en fijner door het leven gaat.
Het liefste nemen we allemaal een pilletje waarmee als onze slechte gewoontes zijn
verdwenen en we happy en healthy rondhuppelen. 
Helaas dat pilletje bestaat niet, maar het goede nieuws is, elke dag, elk moment kan jij
er voor zorgen dat je een stapje in de goede richting doet. Het is NOOIT te laat. Ja, dat
moest echt even met hoofdletters. En het is ook nooit te laat om opnieuw te beginnen. In
dit E-book heb ik de basis onderwerpen behandeld die nodig zijn voor een gezondere
leefstijl.

 
Wil je meer informatie, of wil je graag wat meer hulp om hieraan te werken, neem dan
gerust contact met mij op. Op naar een nieuwe jij, op naar de beste jij!

Zelf de kleinste 
aanpassingen in je

leeftsijl kunnen een groot 
effect hebben. Geef jezelf 

de ruimte maar vooral
ook de tijd!

Nawoord
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Op tijd gaan 
slapen

Voor mezelf 
gekookt

Mezelf 
aangemoedi 

gd

Fruit gegeten

Yoga 
gedaan

Groente
gegeten

Zonder 
wekker 
wakker 

geworden

Ontspan
momentje
genomen

Laatste halte 
van de tram 

gelopen

Ademhalings 
oefeningen 

gedaan

KLEINE SUCCESSEN BINGO

B INGO
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Kleine voorbeelden van doelen die je kunt afkruisen als een 30 day challenge. Alle
kleine dingen dragen bij aan een gezonder leven. Zowel fysiek als mentaal

www . shecoach ing . n l



Schrijf voor elk groter doel dat je jezelf stelt op wat je mogelijke valkuilen zijn en hoe je 
je voor kunt bereiden op wanneer dat gebeurd je handelen wordt.

WAT IS HET DOEL?

WAT ZIJN DE
MOGELIJKE VALKUILEN?

WAT IS MIJN PLAN ALS
ZOIETS GEBEURD?

HOE GA IK ER VOOR 
ZORGEN DAT HET LUKT?

DOELEN IN KAART
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WINSKANSEN VERGROTEN

www . shecoach ing . n l



extra:

Ik ben trots op:

TIP EN TOP

Dit ging nog niet helemaal volgens plan:

Volgende week ga ik het volgende anders doen:

Schrijf elke week op waar je trots
op bent, wat nog niet helemaal
is gelukt, en wat je volgende
week anders gaat doen

Ik ben trots op, maar wil nog werken aan:
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Bill Bryson

Erik Scherder

Matthew Walker

William Cortvriend.
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SLAAP

HET LICHAAM

HOE WORD JE 100

LAAT JE HERSENEN NIET ZITTEN

PPOSITIEVE LEEFSTIJL VERANDERING

BRONNEN

Referenties
Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom

www . shecoach ing . n l



Gabor Mate

Mariëtte Boon & Liesbeth van Rossum

Harris en Bennedict herzien door Roza en Shizgal

VET BELANGRIJK

HARRIS EN BENNEDICT FORMULE

WANNEER JE LICHAAM NEE ZEGT
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BRONNEN

Referenties
WIJ ZIJN ONS BREIN
Dick Swaab



www.shecoaching.nl

rianne@shecoaching.nl

www.instagram.com/riannevalentine

www.facebook.com/rianne.vanderwoning

CONNECT

@RIANNEVALENTINE

@RIANNE.VANDERWONING

SHE COACHING

RIANNE VAN DER WONING
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rianne@shecoaching.nl
 www.shecoaching.nl
@riannevalentine

Heej Jij! Connect with me
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RIANNE VALENTINE
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Notes


