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Bewust genieten en toch afvallen
Je kent het vast wel. Al jaren heb je er mee te
maken, een aantal kilo’s te veel die je graag
kwijt wilt. Bijna continue ben je bezig met
afvallen. Allerlei boeken over diëten en
afslankmethodes zijn al de revue gepasseerd.
Je hebt alles geprobeerd: van zakjes en shakes
tot en met punten tellen en wel of geen
koolhydraten eten.

De ene keer had je meer resultaat dan de
andere, maar nooit was het blijvend. Eigenlijk
weet je het wel. De oplossing hoef je niet te
zoeken in een nieuw dieet; dat werkt niet (of
slechts tijdelijk). Je hebt genoeg van dikker
zijn.

Je wilt alle kleding kunnen dragen die je mooi
vindt, je wilt je niet meer opgelaten voelen als
je mee mag zwemmen tijdens de zwemles van
je zoon en je wilt voortaan relaxed op het
strand zitten zonder je buik te bedekken. Je
moet anders leren omgaan met eten. Vanaf
vandaag word je de baas over je eigen eet- en
drinkgedrag.

Afvallen en op gewicht blijven kan ook heel
leuk zijn. Je eet wat je wilt, alles mag en niets
moet. Dat voelt totaal anders dan dat ‘niet
mogen’ of ‘moeten’ doen. Jij zit aan de
knoppen, je hebt echt invloed.

Je moet misschien wennen aan je nieuwe
kennis en je nieuwe gedrag, maar je voelt je al
snel trots als je alleen eet wat je gepland hebt.
Je voelt geen enkele frustratie omdat je zelf
nee wilt zeggen tegen te veel eten. Je voelt je
actiever en sterker als je bewust goed voor
jezelf zorgt.

En je bent echt meer tevreden en minder
rusteloos omdat je niet langer wilt overeten. Jij
hebt die invloed en doet dat helemaal zelf. Nee
zeggen tegen te veel eten levert je veel meer
op dan toch opeten.

Afvallen met Ladyline betekent nog steeds
genieten van lekker eten en drinken, bewust
genieten! Het gaat niet over afzien, maar over
kiezen waar jij van houdt.

Feestjes en andere bijeenkomsten zijn nog net 
zo gezellig als vroeger. Je geniet nog altijd van 
een wijntje en hapjes. En je houdt nog steeds 
van tv-kijken op de bank als je dat voorheen 
ook deed. Je leven staat echt niet helemaal op 
z’n kop omdat je nu voor Ladyline kiest. En als 
je eenmaal slank bent en blijft, is het resultaat 
natuurlijk ook leuk. 

Je voelt je waarschijnlijk energieker, 
zelfbewuster en aantrekkelijker. Niet dat je 
dat nu allemaal niet bent, maar het is vaak 
makkelijker om te voelen als je resultaat 
bereikt hebt. 

Bovendien is het risico op diabetes, hart- en 
vaatziekten en bewegingsklachten vele malen 
kleiner als je een gezond gewicht hebt.



Onderzoek Universiteit 
Wageningen

WAGENINGEN (ANP) - Vrouwen die het dieet van Sonja Bakker volgen, vallen in de eerste weken veel 
af. Daarna komt het gewichtsverlies tot stilstand. Wie serieus wil afvallen, kan het best een 
programma met intensieve begeleiding en beweging-soefeningen volgen. 

Dat concluderen voedingswetenschappers van de Wageningen Universiteit, die 39 vrouwen veertig 
weken lang hebben gevolgd bij diverse pogingen om gewicht kwijt te raken. 

De vrouwen die het intensieve programma van Ladyline volgden, verloren ongeveer 12 procent van 
hun lichaams- gewicht. Vrouwen die de boeken van Sonja Bakker gebruikten, kwamen uit op 4 
procent gewichtsafname.



Ladyline Blog
Op onze website vind je een blog waarin
diverse onderwerpen nader worden
uitgelicht. Om je een idee te geven vind je
hier een voorbeeld ar8kel.

“Eet jij ook minder als het warm weer
is?”

Ik had het vandaag nog. Ik lag heerlijk op
mijn handdoekje op het strand en vergat
zo maar te eten. Ook heb ik helemaal
geen zin om ’s avonds zwaar te tafelen
terwijl het zweet op mijn voorhoofd
parelt.

Als het koud is wil ik niet anders, maar bij
deze hi?e hoef ik geen eten. Misschien
herken je het ook wel. Ben je in de winter
ook iets zwaarder dan in de zomer? Het
hoeD soms maar een halve kilo te zijn.
Volgens hoogleraar voedselinname-
regula8e bij de mens, Margriet
Westenterp, gaat het allemaal om onze
kerntemperatuur.

Deze is normaal zo’n 37 graden. Loopt die op,
en dat kan met zo’n 0,6 graden, dan voelen we
ons onprettig, alsof we een beetje koortsig
zijn. Zodra we minder gaan eten – idealiter 10
procent – loopt die temperatuur niet meer op.
Omgekeerd geldt hetzelfde: om een te lage
kerntemp te voorkomen, moeten we meer eten
dan ons lichaam nodig heeft.

Maar waarom komt obesitas dan toch ook
voor in de tropen zal je denken. Volgens
Westenterp vanwege een andere blik op het
ideale lichaam én omdat juist degenen die het
zich kunnen permitteren helemaal niet zitten
te zweten in de zon, maar lekker eten bij een
airco.

Klinkt allemaal best logisch. Maar tijdens het
warme weer neemt de consumptie van
vloeibare calorieën (zoals ijs en frisdrank) toe.
En dat betekent dus een risico voor overeten,
omdat je die als minder vullend ervaart. De
kans dat je die extra grammen van de winter in
de zomer dus niet verliest is zeer aanwezig.

Hoe zorg je er dan voor dat je in de winter
geen extra kilo’s erbij krijgt en juist zorgt voor
gewichtsverlies en dat je in de zomer, ook
tijdens de vakantie, geen extra kilo’s in je
koffer mee naar huis neemt?

Zorg voor een eetpatroon dat je het hele jaar
door kan volhouden. Start elke dag met een
goed ontbijt, en daarna zorg je ervoor dat je
elke 2-3 uur een eetmoment hebt.

Kies daarbij voor magere producten,
producten die vezelrijk zijn en producten die
zo min mogelijk toegevoegde suikers
bevatten. Sla geen eetmomenten over. En ook
handig, niets is verboden, alles mag maar met
mate.

En zorg vooral voor veel variatie. Hoe meer
variatie, hoe leuker het is. En als laatste.....
Maak een keuze: of-of in plaats van en-en.

Zo kan je genieten en afvallen tegelijk!



Lekker recept
Op onze website vind je voor iedere dag van de week een heerlijk recept. Dit
kan een vlees, vis, vegetarisch of luxe recept zijn. Soms zijn de recepten snel
klaar en soms zijn ze iets uitgebreider, maar ze zijn altijd gezond verantwoord
en lekker.

Om je al een voorproefje te geven onderstaand een voorbeeld. Laat je ons
weten hoe het heeft gesmaakt?

Spaghetti di Molliche Geen poespas!

Bereidingstijd in minuten

15-30 minuten

Benodigdheden voor 4 personen 

4 sneetjes oud volkorenbrood
300 g volkoren spaghetti (onbereid) 2 dunne prei, in dunne ringen
2 tenen knoflook, klein gesneden
4 el olijfolie
4 ansjovisfiletjes (blik), in stukjes
2 gedroogde pepertjes 
citroen (alleen schil) 
400 g kerstomaatjes, gehalveerd
12 plakjes achterham 
2 komkommers
16 sprieten bieslook 
Azijn 

Bereiden 

Stap 1 

Laat het brood helemaal droog worden. Rooster het eventueel in de broodrooster of onder de 
grill. Maal het brood tot grove kruimels. 

Stap 2 

Kook de spaghetti in ruim water volgens de gebruiksaanwijzing. 

Stap 3 

Fruit de prei en knoflook zacht in 1 el olijfolie. Voeg de stukjes ansjovis toe en verkruimel het 
pepertje er boven. Warm de kerstomaatjes mee. 

Stap 4 

Bak in een andere pan in de rest van de olie het broodkruim bruin en knapperig. Rasp er een 
beetje citroenschil over. 

Stap 5 

Laat de spaghetti uitlekken en schep het door het groentemengsel. Strooi het broodkruim er 
over. 

Stap 6 

Serveer met rolletjes ham en een komkommersalade (gemaakt van reepjes komkommer, bieslook 
en azijn). 

Voedingswaarde p.p.: 570 kcal, 27 g Eiwit, 70 g Koolhydraten, 18 g Vet, 3 g Verzadigd Vet, 10 g Vezels 



Cliënte aan het woord
Hoe het begon. Het was op een warme
zomeravond. Na een vergadering wandelde ik
op mijn gemak door de binnenstad op weg
naar de auto, me verheugend op een lekker
glaasje witte wijn met een hartig hapje thuis in
de late avondzon. Kijkend in een etalage zag ik
mijn spiegelbeeld: kwam het door dat
misschien wel tè korte zomerjurkje of was ik
nou zo vierkant? Misschien toch maar eens iets
aan gaan doen, na de zomervakantie, zeker
niet meteen.

Toen ik in de auto stapte, was ik dat goede
voornemen waarschijnlijk al vergeten. De
andere morgen begon ik de dag zoals altijd
ruim voor zevenen met een lekker ontbijtje en
de ochtendkrant. Mijn aandacht werd
getrokken door een artikel naar aanleiding van
een onderzoek naar de effecten van diëten. In
Wageningen was er iemand op gepromoveerd
en Ladyline kwam als beste uit de test.

Ladyline? Nooit van gehoord, wel van de
andere onderzochte methoden zoals Sonja
Bakker en Weight Watchers. Mijn Ipad lag op
tafel dus meteen maar even opzoeken waar
dat geheim in zat.

Gezond eten, gericht sporten en resultaten
niet alleen wegen maar ook meten. Interessant,
daar wilde ik wel meer over weten dus ik gaf op
de site aan dat ik wel gebeld wilde worden.

Al vóór negenen verscheen een onbekend
nummer op mijn mobiel: ‘Goede morgen, met
Ladyline, ik zag dat u interesse hebt in ons
programma’. Zo, die was er snel bij. Ze klonk
vriendelijk maar wel doortastend, meteen de
vraag of ik een afspraak wilde maken. Vooruit
dan maar, ik hou wel van aanpakken en zij
blijkbaar ook.

Een dag later stond ik bij haar op de
weegschaal. Een van de eerste vragen was of ik
wist hoeveel ik woog. Negentig dacht ik maar
ik wilde niet tegen vallen dus ik zei: 93 kg. De
wijzer kwam wat hoger uit: 96,5!

Hoeveel ik kwijt wilde? Het leek of ik bij de
slager stond. ‘Doe maar 20 kg’ reageerde ik
zonder blikken of blozen. De specialiste keek
naar mijn lengte (1.70) en gaf aan dat ik dan
nog wat boven mijn BMI zat. Wilde ik aan die
norm voldoen dan zou ik niet zwaarder dan 72
kg moeten wegen.

Ik vond dat op dat moment een brug te ver
dus ik gaf aan dat 20 kg gewichtsafname me
een mooi streven leek. En zij respecteerde dat.

Ans ging aan de slag. En hoe. Binnen de helft
van de afgesproken tijd, had ik mijn streefdoel
bereikt en besloot ik mijn ambitie bij te stellen
waarbij mijn BMI richtinggevend was: van 76,5
naar 70 kg dan had ik wat speling.

Het ging eigenlijk veel gemakkelijker dan ik
had kunnen vermoeden. Natuurlijk is het ook
gewoon een kwestie van wilskracht, van
doorzetten en volhouden,

Daarbij werd ik erg gestimuleerd door de
metingen, de duidelijke overzichten waarbij
niet alleen de gewichtsafname in kilo’s maar
ook de verloren cm zo helder in beeld werden
gebracht.



Wij laten jou stralen!
Je wilt weer gelukkig zijn met wie je bent. Je wilt in de spiegel kijken en tevreden zijn met wat
je ziet. Je wilt blijvend kilo’s verliezen, een strakker lichaam en een energieke uitstraling. Wij
geloven dat er goed uitzien geen doel op zich is, maar een middel om je nog meer in je kracht
te zetten. Of je nu wilt afvallen, fitter wilt worden of graag een stralende huid wilt. Bij Ladyline
gaan we voor een doeltreffende aanpak, gericht op een blijvend resultaat. Met ons innovatieve
volgsysteem weten wij precies hoe je jouw doelstellingen kunt realiseren. Persoonlijke
aandacht en een fijne sfeer staan hierbij centraal. Bij Ladyline hebben we alles in huis om je
weer lekker in je vel te laten voelen. Want iedere vrouw verdient het om te stralen. Jij ook!

Tot snel in een van onze vestigingen!



www.ladyline.nl


