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De nieuwsbrief van SL!M eten & bewegen komt één keer per maand uit. In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan 

verschillende onderwerpen. Deze keer in de nieuwsbrief: 

- Tip van de maand: Ga trainen met een doel  -     In het nieuws ‘Overgewicht door snoepbeloning’-      

- Consumeer chocolade met mate   -     Lezersvraag over wijn 

- Bewegen effectief wapen tegen verouderen -     Lezersvraag over cholesterolverlagende Becel 

- In het nieuws ‘Nog altijd te veel zout in het eten’  

Consumeer chocolade met mate 

Dopamine, serotonine, anandamide (zit ook in cannabis) en 

endorfine. Als die in je ochtendplas worden aangetroffen kan je 

de Tour wel vergeten. Toch zit het in elke gram chocolade. 

De stofjes zorgen voor een gevoel van welbehagen, ze hebben 

een uiterst positef effect op onze hersenen. Vandaar ook dat 

chocolade het ultieme troostsnoep is. Om echt high te worden 

van cacao (het basismateriaal) zul je zoiets als je 

lichaamsgewicht in chocolade moeten opeten. Dat lukt je niet, 

je hangt al veel eerder kotsmisselijk boven de toiletpot.  

 

Flavonolen zijn krachtige antioxydanten, ook daar zit cacao mee 

vol. Wat de kwaliteit van chocolade betreft:  

 kies voor minstens 35 procent cacao (hoe hoger dat 

percentage, hoe beter en donkerder de chocolade).  

 snoep met mate van chocola: 50 gram bevat 

gemiddeld tussen de 250 en 300 kcal.  

 gebruik geen chocolade met plantaardige olie of 

gehard vet.  

  kies voor nul procent transvetten (geharde 

plantaardige vetten). 
Bron: Runnersworld 

Bewegen effectief wapen tegen verouderen 

BAARN - Beweging lijkt het meest effectieve anti-

verouderingswapen te zijn, zo blijkt uit onderzoek 

van de Canadese McMaster Universiteit. Het 

onderzoek toonde aan dat voldoende beweging niet 

alleen een vroegtijdige dood tegengaat, maar het 

verouderingsproces bovendien flink vertraagt. 

De Canadese onderzoekers ontdekten dat zij het 

verouderingsproces bij een groep muizen kon 

stopzetten, hoewel de beestjes genetisch 

gemanipuleerd waren om juist sneller oud te worden. 

De muizen bleken tijdens een maandenlange 

fitnessroutine in een looprad niet alleen hun jeugdige 

uiterlijk te behouden; ook de veroudering in de 

inwendige organen werd een halt toegeroepen. 

Volgens de onderzoekers hielp beweging tegen 

vergrijzing van de vacht, haarverlies, dementering, 

spierafbraak en meer tekenen van veroudering. "De 

lever, de milt; ieder orgaan dat we bekeken, was in 

betere conditie door de oefeningen", aldus de 

onderzoekers. 

Hoewel het onderzoek plaatsvond op muizen, zijn de 

wetenschappers van mening dat de resultaten ook 

voor mensen van toepassing zijn. Zij spraken hun hoop 

uit dat mensen dankzij hun onderzoek meer gaan 

sporten.  
Bron: Gezondheidsnet 

Dopamine?! Dit stofje 
wordt ook door je lichaam 
aangemaakt als je sport!  

 
 

Tip van de maand  

Ga trainen met een doel!  

Bedenk voor elke training wat je doel is. Zorg dat het doel haalbaar is en op dat moment bij je past.   

Doelen kunnen zijn:   Ontspanning, van de buitenlucht genieten, gedachten verzetten, rechtop lopen, moe worden, etc. 



 

 

 

In het nieuws: ‘Nog altijd te 

veel zout in eten’ 

 
AMSTERDAM - Er zit nog altijd te veel 

zout in levensmiddelen. De 

voedingsindustrie maakt haar belofte 

niet waar om het zoutgehalte terug te 

brengen. Meer lezen…. 

Heb jij ideeën voor in de nieuwsbrief, of heb je een vraag? Laat het dan weten. Mail naar slim@eten-bewegen.nl 

Hoe gezond/schadelijk is wijn?  

En hoeveel glaasjes mag je per dag nuttigen? 
Lezersvraag 

Er gaan veel verschillende verhalen te ronde over de positieve en negatieve 

effecten van wijn, en van alcohol in het algemeen. Een aantal conclusies zitten 

echter op één lijn: het nuttigen van 1 á 2 glazen per dag heeft een positief 

effect op de doorbloeding, wat een lager risico van hart- en vaatziekten tot 

gevolg heeft. Ook vermindert matig wijngebruik het stressniveau. De 

kankersoorten waar je een verhoogde kans of juist niet op hebt, zijn niet 

eenduidig en daarom moeilijk om vast te leggen. Het verlagen van hoge 

bloeddruk door het drinken van een glas wijn wordt hier en daar weer 

tegengesproken of is niet voldoende aangetoond. 

De Gezondheidsraad geeft aan degenen die alcohol gebruiken het advies om 

dit te beperken tot twee standaardglazen (mannen) of één standaardglas 

(vrouwen) per dag. Overmatig alcoholgebruik hangt samen met een hoger 

risico op aandoeningen aan de hersenen, lever, maag en hart en vaten. 

Beperkt alcoholgebruik gaat gepaard met een lager risico van hart- en vaat-

ziekten. Voor vrouwen neemt echter het risico op borstkanker toe met het 

aantal glazen. Piekgebruik wordt ontraden, evenals het gebruik van alcoholi-

sche dranken door jongeren in de leeftijd tot 18 jaar en voor vrouwen die 

zwanger zijn of dat kunnen of willen worden, en voor vrouwen die borstvoe-

ding geven. 

Klik hier voor een leuk item in Pauw en Witteman over rode wijn. 

Geschreven door Imke. 

In het nieuws: ‘Overgewicht 

door snoepbeloning’ 

 
AMSTERDAM -  Kinderen die beloond 
worden met snoep hebben later vier 
keer meer kans op gewichtsproblemen. 
Het leidt vaak tot het eten van slechte 
voeding op latere leeftijd, weinig 
zelfvertrouwen en eetstoornissen. Ook 
leren kinderen op deze manier 'troost-
eten'. Lees meer… 

Ook volwassenen belonen zichzelf vaak met wat lekkers of bedenken een 

reden waarom zij op dat moment wat lekkers mogen. Bijvoorbeeld: ‘Ik 

heb zo hard  gewerkt, dan mag ik wel wat lekkers’. ‘Ik voel me flauw, 

even wat chips eten om mijn zout aan te vullen’.  

 

Wat lekkers mag best maar door een reden/smoes te bedenken houd je 

jezelf eigenlijk voor de gek. De beste reden om iets lekkers te eten is 

omdat het gewoon lekker is.  Je kunt je daarbij wel afvragen of je de 

calorieën van het lekkers wilt innemen. 

Heb jij een goed beeld van 

jouw zoutinname? Hoeveel 

zout krijg je binnen door 

normale levensmiddelen en 

hoeveel zout voeg jij zelf toe 

aan het eten? 

Wat is het nut van cholesterolverlagende Becel? 
Lezersvraag 

Een verhoogd LDL-cholesterolgehalte is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het LDL-cholesterolgehalte is te 

verlagen door verzadigde (verkeerde) vetten te vervangen door onverzadigde (goede) vetten en het verminderen van 

transvetten in je voedingspatroon. De goede vetten ruimen de slechte vetten als het ware op.  

Plantensterol vermindert de opname van het ‘verkeerde’ cholesterol in de darmen en verlaagt daardoor het 

cholesterolgehalte van het bloed. Plantensterol komt van nature voor in gewone voedingsmiddelen, zoals plantaardige olie, 

noten, zaden, graanproducten, fruit en groenten. Cholesterolverlagende Becel bevat plantensterollen. In verschillende 

wetenschappelijke studies is aangetoond dat Becel Pro-activ – samen met het overstappen naar een gezonde voeding en 

leefstijl –  kan leiden tot een daling van het LDL-cholesterolgehalte tot 15%. 

 

http://www.nu.nl/gezondheid/2464970/-nog-altijd-veel-zout-in-eten.html
http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?cHash=fbf5ea5f9a&no_cache=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=111&tx_ttnews%5BcalendarMonth%5D=3&tx_ttnews%5BcalendarYear%5D=2010&tx_ttnews%5Btt_news%5D=16053
http://www.nu.nl/gezondheid/2457099/overgewicht-snoepbeloning.html

