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LET 'S  DO  THIS !

Yes! Het is zover! Volgende week starten we samen met de
5-daagse Happy & Healthy Cleanse, ofwel een 5-daagse
detox sapkuur. Een detox sapkuur is een fantastische manier
om een nieuwe gezonde start te maken, een echte restart
voor je lichaam. Om te zorgen dat je de allerbeste detox
ervaring krijgt, stuur ik je alvast deze tips & tricks. 
 
Een goede voorbereiding is het halve werk! 
Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel hiermee dat je de komende
dagen best wat van je lichaam vraagt. Je eet namelijk een
stuk minder dan je normaal zou doen. Dat kan dus best even
pittig zijn. Maar een goede voorbereiding scheelt de helft! 
 
 
WAT HEB JE NODIG: 
Je hebt niet heel veel bijzondere dingen nodig, kijk maar... 
 
Ingredienten: 
Je ontvangt nog een aparte guide met daarin alle recepten, en
de bijbehorende boodschappenlijst. 
 
Blender: 
Om deze cleanse voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te
maken, is het op basis van sapjes gemaakt in de blender.
Mocht je meer willen weten over een cleanse met een slow
juicer, laat het weten want ik kan je daarbij helpen! 
 
That's it!



Maak het je lichaam makkelijker en bereid het voor op de
detox! Eigenlijk komt het er op neer dat je de dagen voor je
detox, zo gezond mogelijk eet met veel groente en met
eventueel licht verteerbaar vis of vlees. Dus geen repen
chocola, zakken chips of heel veel wijntjes vlak voor de
cleanse wegtikken.  
 
Probeer twee dagen voor je cleanse al vegetarisch te eten.
Hiermee laat je je lichaam alvast wennen aan het minder en
lichter verteerbaar eten. Skip alvast je tussendoortjes en houd
je maaltijden beperkt tot maximaal drie maaltijden per dag.
Dan went je lichaam al aan het feit dat het een paar uur
zonder eten moet doen.  
 
Drink je normaal gesproken veel koffie? Bouw dan de dagen
voor je detox je koffie rustig af. Dus van 4 kopjes per dag naar
3 naar 2 naar helemaal geen (of, indien je net zo’n coffee
addict ben als ik zelf, van 8 naar 6 naar 4 naar 2 naar geen). 

PREPARE  YOUR  BODY



Ons lichaam redt het eigenlijk makkelijk dagenlang zonder
voedsel. Hetgene wat echt moeite hiermee heeft, is je mind.  
 
We zijn allemaal zo gewend om te eten wanneer we maar
willen, dat je jezelf helemaal gek kan maken wanneer dat
opeens niet meer mag omdat je een detox sapkuur doet.  
 
Vaak helpt het om van te voren een doel te stellen waarom je
de detox sapkuur wilt doen. Schrijf het eventueel voor jezelf
op. Houd dat doel goed voor ogen wanneer je een moeilijk
moment krijgt.  
 
Nog iets anders wat goed werkt, is je mind voor de gek
houden. Kauw op je sap en drink het langzaam op. Doe er
ongeveer 20 minuten over. Door je sap te kauwen voeg je
waardevolle enzymen uit je mond aan je juice toe, en houd je
je mind toch een beetje voor de gek dat je iets eet.  

PREPARE  YOUR  MIND



Niet-eten terwijl  jouw omgeving wel gewoon eet, kan best
pittig zijn. Dat is waarom support zo fijn kan zijn. Je kan mij
via Facebook Messenger dagelijks bereiken met je vragen, of
gewoon om even te sparren over hoe je je voelt en wat de
sapkuur met je doet. 
 
Ik doe mijn best om heel snel te antwoorden zodat jij weer
verder kan. Dus blijf niet met je vragen zitten, maar stel ze mij.
Vaak kan ik je er zo bij helpen.  

PREPARE  YOUR  SOUL



ALLES WAT JE MOET

WETEN OVER EEN DETOX!



Een cleanse of een detox is alsof je de reset knop van je
lichaam in drukt. Je belast je lichaam voor een korte periode
niet met het verwerken van voedsel. Dit concept wordt ook al
wel intermittent fasting genoemd. Tenslotte herstelt je lichaam
het beste tijdens de slaap. Dat is juist de periode dat we niet
eten. Met intermittent fasting verleng je de periode waarin je
niet eet en jij je lichaam laat herstellen. 
 
Nu kun je natuurlijk een 5 daagse zoete smoothie cleanse
houden. Lekker veel fruit erin, misschien wat koude melk erbij.
En groenten? He bah! Dat doe je toch niet in een smoothie? 
 
Niets is minder waar. Tenminste, als je een echte cleanse wilt
houden. Zelf hou ik altijd recepten aan waarbij het overgrote
deel van de sapjes bestaat uit groenten. Zelfs richting
minimaal 70% groenten en maximaal 30% fruit. 
 
Ik maak mijn sapjes met een slow juicer, wat anders is dan
een blender. In een slowjuicer gaan zelfs harde groenten en
fruit als wortelen, bieten en appels. En daar hou je dan een
mooie heldere sap van over. Doe deze in een blender en dan
krijg je een heel ander resultaat. Het sap komt er deels uit,
maar je houdt ook de kleine fijngemalen stukjes over. Is dat
erg? Nee helemaal niet. Maar het betekent wel dat je met een
blender (bij voorkeur) andere sappen maakt dan met een slow
juicer. Omdat ik besef dat een slow juicer niet iets is, wat de
meeste mensen in huis hebben, gaat deze cleanse vooral
over een kuur met groene smoothies. 

BELANGRIJK  OM  TE  WETEN



We zijn onze relatie met eten een beetje kwijt geraakt. We
eten omdat we stress hebben, uit emotie, uit gewoonte, of
zelfs omdat we toevallig langs een broodjeszaak lopen en die
heerlijke geur je hongerig maakt. Ook meer en meer mensen
worden insuline resistent door het eten van teveel suiker en
krijgen onvoldoende het signaal door dat er al voldoende
insuline is.  
 
Elke keer als je iets eet, wordt je immunsysteem geactiveerd.
Met een detox geef je je immuunsysteem dus een paar dagen
rust. Je zal nu veel minder eetmomenten hebben dan dat je
normaal gewend bent. En dat kan best pittig zijn.  
 
Vraag je elke keer af of je nu honger hebt omdat je echt
behoefte hebt aan eten of speelt er iets anders? Herken de
verschillende vormen van honger, en elimineer ook na je
detox de soorten honger die je eigenlijk niet verder helpen.
Dan heeft de detox echt effect voor de langere termijn! 
 

BELANGRIJK  OM  TE  WETEN



Heb je nog nooit een detox gedaan en vind je het best wel
spannend? Heb je een erg actieve baan of sport je erg veel?
Moet je om de 2-3 uur echt iets eten?  
 
Top!!! Dat is precies de reden waarom ik een sapkuur zo
inricht waarbij ik overdag sapjes drink, en alleen bij het
avondeten een lichte vegetarische maaltijd eet. Daarmee heb
je nog wel het eetmoment wat voor velen zo belangrijk is,
gezamelijk met familie aan tafel. Je hebt echt even iets te
kauwen. En je hebt een iets gevulder gevoel in je maag. Ook
heel fijn! Maar ook hierbij geldt, hoe langer je de reset doet,
des te dieper zullen de resultaten van de detox zijn. 
 
Misschien gaat de detox je heel makkelijk af. Dat kan. Maar
misschien heb je halverwege dag 2 al ineens veel meer
honger. Ook dat is mogelijk. Been there, done that!  
 
Je zult merken dat iedere dag anders is. De ene dag gaat je 
makkelijk af, de andere wil je het liefste in de koelkast kruipen
en alles eten wat erin zit. Naarmate je bij dag 5 je komt zal het
je makkelijker af gaan. Je bent dan namelijk al zover gekomen
(yes, je mag trots zijn), dat je nu niet meer wilt opgeven. 
 

BELANGRIJK  OM  TE  WETEN



Plan je detox! Eet de dagen voorafgaand aan je detox zo
clean mogelijk. 
Bouw langzaam je koffie af, elke dag eentje minder  
Probeer de laatste dagen voor je detox vegetarisch te eten  
Laat alcohol, vettig eten en zoetigheid staan 
Liever ook geen rood vlees, dat duurt lang om te verteren  
Liever geen zuivel (koemelk), dat zorgt voor slijmvorming  
Eet de laatste dagen voor je detox geen witte koolhydraten
(witte rijst, wit brood)  
Probeer max. 3x per dag te eten, max. 2 tussendoortjes  

 

STARTEN  MET  DE  CLEANSE

AFBOUW - Minimaal 3 dagen van te voren:



DE SAPPEN 
Je ontvangt meerdere recepten voor groene smoothies,
waarbij je zelf kunt kiezen uit welke je wanneer wilt drinken. Ik
probeer altijd om 1 extra grote sportbeker of bidon te vullen
met een smootie. Hieruit haal ik dan 2 “maaltijden”.  
 
Alle smoothies die je op 1 dag wilt drinken, kun je prima die
ochtend al voorbereiden. Het enige wat je moet doen, is het
bewaren in een goed afsluitbare beker in de koelkast. Het kan
wel zo zijn dat je sap verkleurt, maar dat is niet erg. Ook kan
het zo zijn dat de substanties zich gaan scheiden (vocht en
pulp). Ook dit is niet erg. Even schudden en het is weer goed. 
 
Niet alle producten kunnen vinden in de winkel? Allergisch
voor een ingredient? Check de swap guide!   
 
 

DETOX  TIME



SWAP GUIDE

Allergieen of producten die je op dit moment niet in de winkel
kunt kopen, kunnen het best even lastig laten lijken om een
goede smoothie te maken. Niets is minder waar! Hieronder heb
ik een lijst voor je samengesteld met goede vervangers voor
goede resulaten!  
 
 
BANAAN: Avocado geeft dezelfde creamy textuur 
BOERENKOOL Spinazie, snijbiet, andere koolsoorten, romaine  
MANGO: Perzik, nectarine, papaya, abrikoos 
SINAASAPPEL Clementines, mandarijen, mango, papaya  
ANANAS: Sinaasappel, mango, perzik 
SPINAZIE: Boerenkool, snijbiet, andere koolsoorten, romaine 
AARDBEIEN: Blauwe bessen, frambozen, kersen, bramen,
perzik, nectarine 
 
 
Overigens is het niet zo dat je alleen maar met vers fruit moet
werken. De meeste supermarkten verkopen tegenwoordig ook
gesneden en ingevroren fruit, wat jouw een hoop tijd en moeite
kan besparen. En de smaak blijft hetzelde!



 
 
STAP 1:  
Snij het fruit in stukken 
   
STAP 2:  
Plak labels op de boterhamzakjes (hersluitbare zakjes werken
perfect hiervoor!). Schrijf de naam van het recept erop, en de
datum. En ook watvoor soort vloeibare basis er straks nog bij
moet, en in welke hoeveelheid.  
 
STAP 3:  
Weeg/meet de hoeveelheden en pak het in. Haal zoveel
mogelijk lucht uit het zakje wanneer je het sluit. Geen
vloeistoffen hieraan toevoegen. Dat doe je pas op het moment
dat je de smoothie gaat maken.  
 
STAP 4:  
Doe alles in de vriezer. 
 
STAP 5:  
Mixen maar! Je kunt je smoothie pack het beste een paar
minuten laten ontdooien voordat je ermee gaat werken. Dan
komt alles net wat makkelijker uit het zakje, en is het beter te
blenden. Doe nu de inhoud van je smoothie pack samen met
de vloeistof in de blender, en mixen maar. 

SMOOTHIES  VOORBEREIDEN

Jaaaa! Zo handig aan groene smoothies is dat je er ontzettend
veel aan kunt voorbereiden. Dat scheelt je in de ochtend weer
tijd met alles snijden; tijd die jij dan kan besteden aan
bijvoorbeeld je kids of even lekker rustig wat lezen. 



HOE LAAT DRINK JE WAT? 
Je eerste sap, je ontbijt als het ware, wil je eigenlijk pas zo
laat mogelijk mee beginnen in de ochtend. Dit om de
vastingstijd (intermittent fasting) zo lang mogelijk te maken.
Daarom start je met je eerste sap om 10.00 uur. Voor die tijd
al “honger”? Lang leve water en thee! 
 
Ontbijt, 10.00 uur – sap 1 
Lunch, 12.30 uur – sap 2 
Snack, 15.30 uur – sap 3 
Avondeten, 18.00-19.00 uur – lichte maaltijd 
 
TUSSENDOOR: 
- Water 
- Kruidenthee (hiermee kun je varieren van verse muntthee,
tot kruidenthee uit zakjes, of zelfs verse gember en citroen
thee). 
- Infused water (komkommer, munt, citroen, wat dan ook voor
een beetje meer smaak).  
 
 

DETOX  TIME



WAT DOE JE BIJ HONGER? 
Zoals al eerder aangegeven, is het belangrijk om jezelf eerst
goed af te vragen of het echt honger is (je lichaam dat
behoefte heeft aan voedsel) of dat het om een emotionele
reden gaat. Dus “honger” uit verveling, gewoonte, omdat iets
zo lekker ruikt, of omdat anderen om je heen zo gezellig zitten
te eten. 
 
Is het echt behoefte aan eten? Probeer eerst eens een goed
gevuld glas water te drinken. Kruidenthee is ook een prima
optie. Hoe voel je je hierna? Nog steeds honger of is het
gezakt? 
 
Wij mensen zijn over het algemeen compleet vergeten hoe
het voelt om DORST te hebben. Nu drink je natuurlijk al veel
door de sapjes, maar dorst hebben wordt door de meeste
mensen verward met het gevoel van honger hebben. 
Nog steeds honger? Pak dan iets gezonds te snacken. Bij
voorkeur iets waar je echt even goed op moet kauwen, zoals
wortels, een stukje komkommer of andere rauwkost. Of zelfs
een klein handjevol nootjes (ongezouten). 
  
 
 

DETOX  TIME



Laat je lichaam rustig wennen aan vast voedsel 
Begin met dag 1 met eten van vers groenten, fruit, bouillon 
Vanaf dag 2 voeg je een lichte eiwitbron toe (witvis, kipfilet)
Vanaf dag 3 voeg je koolhydraten en evt. zuivel weer toe 
Neem de bewustwording van je detox mee in je eetpatroon 
Wees trots op jezelf dat je de detox volbracht hebt! 

 

NA  DE  CLEANSE

OPBOUW - Minimaal 3 dagen van te voren:



Is het oke om te sporten tijdens een cleanse? 
Uiteraard! Als je veel energie en een helder hoofd wilt,
beweeg dan! Sporten zal je ook helpen toxines te elimineren,
dus wees niet bang om te zweten. Maar luister naar je
lichaam. Als je je zwak voelt, zie dat dan als een teken dat je
het nodig hebt om wat meer rust te krijgen. Als je veel sport
dan mag je een extra eiwittenbron toevoegen. Denk aan een
handje ongebrande nootjes of het eiwit van een gekookt eitje. 
 
 
Zal ik gewicht verliezen tijdens de detox? 
Gewicht verliezen is niet het primaire doel van de detox
sapkuur. Het gaat erom dat je je mentaal en fysiek beter gaat
voelen. Echter, de meeste mensen verliezen tussen de 2-4
kilo tijdens de kuur. Ongeveer een halve kilo tot een kilo per
detox dag. Wanneer je daarna je gezonde levensstijl
vasthoudt, dan is dit gewichtsverlies ongeveer blijvend.
Meestal kom je na het doen van een detox weer ca 0,5 kilo
aan omdat je darmen zich weer vullen. 
 
Wat zijn de bijwerkingen? 
Ja, er zijn bijwerkingen! En daarom is het zo belangrijk dat je
je goed voorbereidt op de detox. Wanneer giftige stoffen
vrijkomen in je lichaam kun je hoofdpijn, prikkelbaarheid,
huiduitslag, pijnlijke spieren of koud-en griepachtige
symptomen ervaren. Met goede hydratatie (veel water
drinken) en rust kun je dit verminderen of zelfs elimineren. 

VEELGESTELDE  VRAGEN



Ik ga bijna niet of juist heel vaak naar de wc. 
Dit is normaal, en kan per detox ook verschillen. Eet wat chia
zaden of doe wat lijnzaad olie in je sapjes. Dit kan helpen met
constipatie. Ook bewegen, zoals een wandeling, kan helpen
bij het stimuleren van de ontlasting. Mocht je de wc juist veel
zien; zorg er dan voor dat je genoeg vocht tot je neemt. 
 
 
Voel je je niet goed? Ga dan naar je huisarts! 
Zoals gezegd, zijn er nou eenmaal bijwerkingen bij een detox.
Zelf heb ik het altijd onzettend koud, en de eerste dagen heb
ik hoofdpijn (ontwenning van koffie). Maar als je echt ziek bent
of twijfelt, ga naar de huisarts. 
 
 
Kan ik blijven eten tijdens de detox? 
Liever niet. Het effect van de detox neemt hiermee direct af.
Als het echt niet meer gaat, eet dan wat rauwkost, nootjes of
een kopje zoutloze bouillon. Soms kan een theelepeltje
honing ook een goede oppepper geven! Iedere avond mag je
weer een vegetarische maaltijd eten, hou daaraan vast. 
 
 
Krijg ik genoeg proteine binnen? 
Planten zijn een goede bron van eiwitten. Door het eten van
een verscheidenheid aan planten, zal je lichaam eiwitten
ontvangen. Daarnaast mag je ook wat nootjes eten. Noten zijn
eiwitbronnen bij uitstek. Hierdoor voorkom je dat je te weinig
eiwitten binnen krijgt en heb je toch nog een bite per dag. 

VEELGESTELDE  VRAGENVEELGESTELDE  VRAGEN



Zit er suiker in de sapjes? 
Hoewel er in geen enkel sapje suiker is toegevoegd, zitten er
altijd natuurlijke suikers in groente en fruit. En deze hebben
een goede taak; ze helpen je om je na elk sap energiek en
verfrist te voelen. 
 
 
Kan ik kauwgom kauwen tijdens de detox? 
Kauwgom veroorzaakt onnodig gas en een opgeblazen
gevoel. Probeer in plaats daarvan wat rauwe groente als je
echt voelt dat je iets moet kauwen. 

VEELGESTELDE  VRAGEN
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