
Voeding  
Staat voor:  

• Eten, drinken 
• Ademhalen, frisse lucht 

 
Voeding geeft energie om in beweging te komen. Dit geldt op fysiek en 
mentaal niveau. Vandaar dat Voeding in het model op één as staat met 
Inspiratie; mentale voeding. De as van Voeding. (Zie fig. 2) 
     
Je bent wat en hoe je eet. Dat geldt voor het eten en drinken en voor de ademhaling. Ook 
ademhaling is voeding.  
 
Voeding via eten en drinken   
Voeding heeft een directe relatie met vitaliteit. Via onze darmen komen voedingstoffen in ons 
lichaam die alle organen en weefsels voorzien van de juiste energie om goed te functioneren. 
Wanneer we chronisch onvoldoende letten op kwaliteit en de juiste verhoudingen van de voeding 
faalt ons lichaam. De afgelopen 100 jaar zijn voedingswaarden in groenten en graanproducten met 
wel 70 % afgenomen. Wanneer je nu dezelfde voedingswaarden binnen wilt krijgen zal je 
bijvoorbeeld minimaal 500 gram groente per dag moeten eten. We nemen gemiddeld minder 
voedingsvezels, vitaminen en mineralen tot ons. In sommige gevallen is het dan handig om 
aanvulling te zoeken in extra mineralen en vitaminen via supplementen. We zien ook een hogere 
opname van verzadigd vet, geconcentreerd zoet, zout en geraffineerde producten.  
De darmwand is de deur waardoor voedingstoffen binnenkomen in ons lichaam. Naast slechte 
voeding heeft stress een negatieve invloed op de kwaliteit van deze “deur”. Een slechte kwaliteit van 
de darmwand maakt dat we minder serotonine (een gelukshormoon) aanmaken. Juist dit hormoon is 
nodig om ons wat prettiger te voelen, iets wat juist in tijden van stress nodig is. Door deze 
wisselwerking in de darm-brein-as raken we in een vicieuze spiraal die onze Vitaliteit op mentaal en 
fysiek gebied aantast.           
Dit is maar één voorbeeld van hoe voeding directe gevolgen heeft voor onze Vitaliteit. Andere 
voorbeelden zijn te vinden in de effecten van slechte voeding (in combinatie met onvoldoende 
bewegen) op de ontwikkeling van welvaartsziekten als kanker, diabetes, obesitas en hart- en 
vaatziekten.            
 
Voeding via de ademhaling.   
Op het gebied van onze ademhaling is er nog veel winst te halen. Veel mensen hebben een "hoge" 
ademhaling, in plaats van een buikademhaling of een ademhaling die qua frequentie hoger is dan 
gezien de lichamelijk inspanning nodig lijkt. Dit draagt bij aan het in stand houden van een hoge staat 
van paraatheid, met stress als gevolg.  
 
Reflecteren op wat je eet en hoe je adem haalt, maakt dat je keuzes kan maken in hoe je vitaliteit 
kan vergroten. 
 
Gezonde voeding…  

• Helpt ons lichaam en al haar cellen beter te functioneren  
• Werkt opbeurend en stress verlagend  
• Laat alle organen beter afgestemd met elkaar samenwerken  
• Werkt zuiverend  
• Geeft evenwicht tussen opname voeding en verbranding koolhydraten en vetten       
• Gaat meer over kwaliteit dan over kwantiteit 
• Voorkomt of verminderd overgewicht  
• Voorkomt ziekte, versterkt het immuunsysteem. 

Voeding 


