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Wie ben ik?
 

Ik ben Christa Takens, moeder van Yorn en Iyan

en getrouwd met Johan. 

Ik ben voedingscoach en begeleid kinderen met

overgewicht naar een gezond gewicht op een leuke

en speelse manier, met de Lekker Pûh!!!! methode.

 

Wij hebben als gezin de afgelopen jaren vele

hindernissen moeten nemen op verschillende

gebieden. Eén verkeerde keuze zorgde ervoor dat

we meerdere keren genoodzaakt waren om te

verhuizen, met uiteindelijk ruim 10 jaar  minimale

financiële ruimte als gevolg. 

 

Mijn partner en ik waren stevige rokers, sporten

deden wij niet meer aan, en gezond eten had bij

ons geen prioriteit. We werkten allebei ontzettend

veel om het allemaal voor elkaar te krijgen. 

 

Dat vergt veel van je energie, wisten wij veel dat je

van sporten en gezond eten juist heel veel energie

krijgt?

 

 

 

 

Een facebook bericht over hoe de kleur van Fristi ontstaat, wekte mijn interesse voor gezonde voeding.  Vanaf

dat moment ben ik allerlei boeken gaan lezen over gezonde voeding. En zo hebben we ons voedingspatroon

langzaam aangepast.

 

De verhuizingen, de zorgen en het vele werken hadden ervoor gezorgd dat ik weinig energie had, ik was zo’n

10 kg afgevallen en ik was ontzettend moe. De switch naar gezonde voeding leverde me veel op, zo had ik veel

meer energie, ik sliep vele malen beter, mijn krullen kwamen terug en ook mijn huid werd rustiger.

 

Naast de gezonde voeding besloot ik te gaan hardlopen en fietsen. Het bracht me iedere keer weer meer rust

in mijn hoofd, meer energie, een betere nachtrust en ook mentaal voelde ik me veel sterker!

 

Later ben ik yogalessen gaan volgen en heb ik allerlei cursussen gevolgd m.b.t. zelfontwikkeling waaronder

een cursus intuïtieve ontwikkeling, waar ik onder andere heb leren mediteren. De combinatie van gezonde

voeding, beweging , (diepe) ontspanning en meer zelfinzicht zorgde ervoor dat ik veel beter kon voelen waar

ik behoefte aan had.

 

Welke voeding heeft mijn lijf nodig? Heb ik behoefte aan een rondje hardlopen of een rustige wandeling?

Gezonde voeding is voor mij een eerste stap geweest naar een betere connectie met mezelf!.

 

Ik besloot om een studie ‘natuurvoeding’ te gaan volgen. Ik haalde mijn diploma en vanaf dat moment ben ik

volwassenen gaan begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.

Omdat ik veel cliënten had met klachten en deze niet altijd op te lossen zijn met alléén voeding ben ik de

studie ‘orthomoleculaire suppletie’ gaan doen.

 

Tevens bood ik bloedtesten aan om uitsluitsel te kunnen geven bij vage klachten. Ik deed dit met ontzettend

veel plezier...
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Tot ik ‘toevallig’ gevraagd werd om een aantal kookworkshops te geven aan kinderen.

 

Deze workshops gaf ik samen met Johan, het werd niet alleen een kookworkshop maar we besloten om

onze gezamenlijke passies te bundelen. 

Zo werden de  workshops een combinatie van gezond koken & bewegen!

 

Johan is jeugdtrainer kickboksen en heeft de kids laten zien dat bewegen heel erg leuk is en ik heb ze

laten ervaren dat gezonde voeding niet saai en vies is. 

Een bananenbrood en een smoothie die naar een ‘snicker’ smaakt konden ze allemaal waarderen.

 

Ze waren allemaal enorm enthousiast en wij ook!

 
 
 
.

Toeval bestaat niet...
 

Tijdens de  workshops  waren er ook enkele kinderen met overgewicht, dat triggerde mij !

 

 Ik moest  ineens weer denken aan toen ik jong was, ik  begon  zo voor m'n puberteit behoorlijk  aan te

komen, ik mocht graag in de keuken staan en nee, ik bakte dan geen gezond bananenbroodje.

 

Ook thuis was er niet veel aandacht voor een gezonde leefstijl, een crackertje met kaas voor het slapen

gaan, nog even wat boterhammen vlak voor het avondeten, mijn ouders vonden het prima!. En zo

langzamerhand vlogen de kilo's eraan.

 

 Ik werd daar enorm onzeker van, en ik was al zo onzeker als kind.

 

Eenmaal op het voortgezet onderwijs vond ik het enorm belangrijk  om slank te zijn en  ik probeerde

daardoor vaak gewoon zo min mogelijk te eten en dat werkte, ik viel af. 

Maar  gezond en gelukkig wordt je daar natuurlijk niet van.

 

Uiteindelijk heb ik mijn draai kunnen vinden vanaf het moment dat ik inzicht kreeg in wat voeding

met  me doet in combinatie met de waardevolle lessen in zelfontwikkeling.

 

Ik vraag me nog steeds af waarom er op de basisschool geen lessen zijn in  - hoe zorg ik goed voor

mezelf-  Het is zo ontzettend belangrijk om kinderen  te leren wat de gevolgen zijn van wat ze in hun

mond stoppen, leer ze ook WAAROM het belangrijk is om te bewegen, en hoe je naar je lichaam kunt

luisteren bijvoorbeeld.
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Ik kwam er  na onderzoek achter dat er zo'n 11% van de kinderen in de leeftijd van 4 en 20 jaar last heeft

van overgewicht. Als kinderen zo jong al gewichtsproblemen hebben, hoe moet dat dan in hun verdere

leven....

 

Daar wil ik verandering in brengen!

 

Ik ben me dan ook gaan specialiseren op het gebied van kindervoeding, zo heb ik de studie

‘orthomoleculaire voeding voor kinderen’ en de opleiding tot 'Lekker puh!!! Kinder-eetcoach’ met

succes afgerond. 

 

Hoe mooi is het om kinderen al op jonge leeftijd spelenderwijs te leren om goed voor zichzelf te zorgen,

een gezond lichaam en mentaal sterk in je schoenen staan zijn de basis om alles uit het leven te kunnen

halen.

 

Die basis begint bij de wortels, bij het jezelf op de juiste manier (leren) voeden om op die manier gezond

groot en sterk te worden!

 

 

Omdat zowel Johan als ik het ontzettend leuk vinden

om met elkaar samen te werken, zijn we opzoek

gegaan naar een geschikte locatie om onze krachten

te kunnen bundelen.

 

Een plek waar Johan zijn trainingen kan geven en ik

kinderen en hun ouders kan begeleiden naar een

gezondere leefstijl!

 

Na een aantal maanden zoeken, hebben we een

geschikte locatie kunnen vinden!

 

Ik vertel je er aan het einde van dit E - book  meer

over!  
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Hoe is Lekker Pûh!!! ontstaan?
 

De lekker puh methode is bedacht door Ingrid

Viergever - Stieber.

 

Ingrid was als kind al stevig gebouwd, toen ze ouder

werd en ver van huis naar school ging, begon ze minder

te bewegen. 

 

 

De kilo's slopen er aan, ze probeerde minder te eten en

voor haar 16e had ze al verschillende diëten gevolgd.

Op haar 19e kreeg ze de kans om fotomodel te worden, maar ze moest wel eerst 10 kg afvallen! Dat lukte

haar door 2 weken lang bijna niets te eten en veel te sporten.

 Dit gewicht behouden koste haar de groots mogelijke moeite. 

 

Toen ze 4 jaar later moeder werd en in een normaal ritme terecht kwam, was de rem ver te zoeken. 

Ze at veel,  in haar ogen gezond, rijstwafels met light smeersels, gezonde koeken en vetloze vezelrijke

crackers én verse fruitsapjes! Totdat de weegschaal 122 KG! aangaf....

Ingrid durfde niet meer op de weegschaal te gaan staan en besloot dat ze het anders wilde, alle dieetboeken

belandde in de vuilnisbak en ze ging leven zoals ze deed toen ze nog een jong meisje was. Dus: vaak naar

buiten, bewegen, fruit, goed belegde boterhammen eten en water drinken. En... ze viel af! 

 

Ze besloot dit ook aan andere kinderen te gaan leren en zo werd Lekker Pûh!!!! geboren...
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.De lekker puh methode is opgebouwd uit 15 consulten,  verdeelt over een periode van 6 maanden.

 

De begeleiding is individueel met in de eerste maand wekelijks een consult. In de tweede en derde maand zal

er om de week een consult gepland worden. Vanaf de vierde maand vinden de consulten om de vier weken

plaats.

 

Omdat iedere leeftijdsfase nieuwe situaties met zich meebrengt en de motivatie te behouden adviseren wij

de Lekker Pûh!!!! begeleiding tot en met het 18e levensjaar van het kind.  

Waarbij doorgaans de vervolgconsulten ieder half jaar ingepland worden. Uiteraard is dat afhankelijk  van

de persoonlijke  situatie.

De methode van ‘Lekker Pûh!!!! is sterk in het opbouwen of (her-)vinden van het zelfvertrouwen.

 

 

 Daarvoor is ‘Het boek over jezelf’ ontwikkeld. In dit werkboek maakt het kind na ieder consult

huiswerkopdrachten. Op een manier die past bij de leeftijd leert het kind met bepaalde situaties om te

gaan zonder daarbij zijn of haar unieke identiteit te verliezen.

 

Door ‘Het boek over jezelf’ ontdekt het kind zijn sterke kanten en ontwikkelt samen met het gezin een

eigen oplossing voor situaties en eventuele obstakels.

 

‘Het boek over jezelf’ verandert voor jongeren vanaf 13 jaar in ‘Het l(e)efstijlboek’ waarin de benadering is

afgestemd op de beleving van deze leeftijdsgroep/categorie.

Lekker Pûh!!!! is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie

met gezondheidsproffesionals die actief zijn in de landen

Nederland, Belgie, Zwitserland en Frankrijk.

 

In Zwitserland en Frankrijk is Lekker Pûh!!!! bekend onder

de naam Hip & Healthy.

 

We zijn er voor  jongeren in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar en

hun ouders/verzorgers.

 

Geen dieet,  Lekker Pûh!!!!

 

Lijnen is dom en ongezond, het aanleren van een gezonde

leefstijl is daarentegen ontzettend slim en leuk!

 

 

Intensieve begeleiding

  ‘Het boek over jezelf’ 

Met dit E- book geef ik je niet alleen een inkijkje in de methode, maar geef ik je waardevolle tips en tricks

waar je direct mee aan de slag kan! 
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Gezonde keuzes 

Groente & fruit

Verlagen met name het risico op hart - en vaatziekten, en ook op dramkanker,

longkanker en diabetes type 2. 

Ze zitten vol waardevolle voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en

vezels.

Gezonde vetten

Verlagen de kans op hart - en vaatziekten en het

LDL cholesterol. Het lichaam heeft ze nodig om je

ogen, spieren en je hersenen goed te laten

fucntioneren. Vitamine A, D, E en K hebben zelfs

vet nodig om goed opgenomen te worden in ons

lichaam.

Vis, peulvruchten,

ei, vlees en noten 

Vis verlaagt het risico op hart - en vaatziekten en

is voor kinderen belangrijk voor de hersenen.

Peulvruchten houden onze bloedvaten gezond. In

vlees en ei zitten veel goede voedingsstoffen

zoals ijzer en vitamine B12.

 

 Let op: het vlees uit de supermarkt bevat

tegenwoordig veel schadelijke stoffen zoals

antibiotica en het ontstekingsbevorderende

omega 6, eet dus liever biologisch vlees van een

goede slager ! 

Graanproducten

Volkorenbrood en andere  volkorengranen, zoals

volkorenpasta en zilvervliesrijst bijvoorbeeld

verlagen het risico op hart - en vaatziekten,

diabetes type 2 en darmkanker. Ze bevatten veel

vezels die zorgen voor gezonde darmen en goede

stoelgang.

 

Gezonde  darmen zijn de basis voor een gezond

lichaam, hier worden namelijk alle

voedingsstoffen opgenomen!

Water

Ons lichaam bestaat voor 70% uit water, door

voldoende water te drinken optimaliseer je de

functies van je organen. 

Je immuunsysteem werkt niet alleen beter maar

bijvoorbeeld ook je hersenen.

En hun functies
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Mijn lunch: 

Mijn avondeten: Mijn tussendoortjes: 

Voedingsdagboek

Om helderheid te krijgen in waar  het beter kan, moeten we eerst weten hoe het

voedingspatroon er op dit moment uitziet. 

Daarom vraag ik je om minimaal 1 dag bij te houden wat jouw kind eet en drinkt, dus print

dit blad uit vul  het voedingsdagboek en de opdracht op de volgende pagina samen in.

 

ps. geen printer? Schrijf het dan even uit op een A4 tje!

 

Mijn ontbijt: 

Ik heb gedronken:
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Wat hoeft er niet te veranderen?
 

Wat uit het eet- en drink dagboek past binnen de gezonde keuzes beschreven op

pagina 6? 

Dus wat hoeft er niet te veranderen?

Dit hoef ik niet te veranderen:
 

Zo zie je maar dat je al heel goed bezig bent en dat

er ook verbetering mogelijk is!

 

Deze verbeterende verandering is misschien ook

wel het antwoord op jouw vraag:

 

 Wat is de oorzaak van overgewicht en een bollere

buik?
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Eten als een atleetje
 

Als jouw kind bij het nemen van een tussendoortje altijd voor iets kiest als  liga,

ontbijtkoek, sultana of een ander tussendoortje dat veel  (snelle) suikers bevat, krijgt je

kind gedurende de dag net zoveel energie in suikers binnen als een topatleet

Een topatleet verbrand deze suikers  elke dag, het is immers zijn werk. 

Hij heeft veel energie nodig om zijn werk te kunnen doen.

 

Jouw kind heeft deze energie , om 6 tot 8 uur per dag te sporten, helemaal niet nodig!
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Wanneer er naast die ongezonde tussendoortjes ook nog eens op een andere manier veel

suikers binnenkomen, denk aan frisdranken, snoep maar ook voedingsmiddelen als  pasta,

brood en rijst bijvoorbeeld bevatten relatief veel suikers oftewel koolhydraten.

 

Willen wij bij lekker puh dat je dit allemaal gaat vervangen? Nee hoor! Wees gerust,

kinderen mogen gewoon brood blijven eten. Wel willen we graag dat er  gekozen gaat

worden voor bijvoorbeeld volkorenbrood!  En dat mag bovendien met alles belegd worden.

 

Zolang het maar geen taartje wordt!

 

Uiteraard leggen we je wel graag uit wat gezonde keuzes zijn...

 

 

 

 



 

De koekjesbuik
 

Omdat ons lichaam overtollige energie niet kan weggooien wordt er vet van gemaakt dat - in de meeste

gevallen - opgeslagen wordt op de buik.

 

Daarnaast zorgen snelle suikers ervoor dat de bloedsuikerpsiegel  schommelt. Er ontstaan steeds pieken en

dalen in de bloedsuikerspiegel, bij iedere piek  wordt meer energie ervaren en bij een daling ontstaat  er weer

behoefte aan … snelle suikers! 

 

Een continue behoefte aan suikers word op deze manier in stand gehouden. 
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En nu?

Vervang dit:

 

Ik zeg altijd begin zo simpel mogelijk en maak kleine stapjes!  

10 kleine stapjes zijn nog altijd 3 grote.

 

Start bijvoorbeeld  met het aanpassen van de tussendoortjes. Binnen het Lekker Puh!!! traject kijken we

uiteraard ook naar andere koolhydraatvormen die voor hoge pieken en dalen zorgen.

 

We starten  met de tussendoortjes, die gaan we vervangen voor  een andere, gezondere, variant!

 

Voor dat:

Liga, Sultana  of andere

graanrepen

 

Chocolade koek

 

Danoontje knijpfruit

 

Donut

 

Zakje chips/snoep

 

Fruityoghurt

 

Yoghurt rozijntjes

 

Ontbijtkoek/eierkoek

 

 

Fruit  dat minder suikers

bevat zoals: aardbeien, peer,

frambozen, blauwe bessen

of een mandarijn

 

Wat rauwkost zoals

komkommer/tomaatjes/pap

rika

 

Kwark/yoghurt met wat

nootjes/rozijnen

 

Rijstwafel met: kipfilet, pure

pindakaas, notenpasta of een

gekookt eitje

 

Bananenbrood*

 

 

Momentkaartjes

Binnen het Lekker Puh traject werken we met momentkaartjes die de kinderen met

behulp van een weekplanner inzetten. 

Op deze manier leren ze een balans te vinden tussen gezond en ongezond. 

Genieten van ongezond mag dus best, maar niet te vaak! 

 

Zo hebben we een moment kaartje voor de P's ( Pizza, Patat en Pannenkoeken)

 maar bijvoorbeeld ook voor een klein en groot koekmoment
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Bananenbrood 

bestel je heel

eenvoudig

online in mijn

webshop! 

http://www.watchrisweet.nl/voedjezelf-shop


De stopknop
 

De stopknop  benoem ik ieder consult weer.

 Het duurt namelijk een tijdje voordat een kind weer gaat voelen dat het genoeg gegeten heeft.

De kracht van herhaling....

 

De werking van de stopknop wordt o.a. negatief beïnvloedt door een bepaald stofje: Umami, en

bevind zich in héél véél voedingsmiddelen en heeft ook erg veel schuilnamen.

 (net als suiker trouwens)

Hiervoor hebben  we bij Lekker Puh een speciaal consult ontwikkelt. 

 

Ook gaan we aan de slag met het verschil voelen tussen - buikhonger en hoofdhonger - het is

namelijk ontzettend belangrijk om het verschil hierin te herkennen. Ook hiervoor is een apart

consult mét een leuke huiswerkopdracht.

 

De stopknop oftewel de

hypothalamus,  bevind zich in de

hersenen en is degene die het - ik zit

vol- signaal vanuit de maag

opvangt en via hormonen

doorgeeft aan de hersenen.

 

Deze verbinding tussen maag en

hersenen werkt bij kinderen met

overgewicht vaak niet zo goed

meer.  

Waardoor ze zichzelf letterlijk

overeten.

 Hierdoor wordt de maag steeds

groter en moet meer en meer

worden gevuld voor een verzadigd

gevoel.

 

Met als logisch gevolg dat het kind  

 in gewicht aankomt. 

Ik probeer kinderen altijd te wijzen op het voelen wat bepaalde voeding met je doet.

Persoonlijk ben ik van mening dat dat de grondslag  is van een gezonde leefstijl,  voelen wat je écht

nodig hebt.

 

Ga na welk gevoel eventueel onderdrukt wil worden, door die gevoelens de ruimte te geven, kun je

voelen wat  je écht nodig hebt, misschien is dat wel een extra knuffel? In ieder geval is het niet wéér

een koekje of een ijsje. 

 

Persoonlijk is gezonde voeding voor mij de weg naar binnen geweest. Dat klinkt misschien wat

zweverig, maar het is de waarheid. Vaak genoeg voelde ik me niet ok en probeerde ik dat op te

lossen met wat koekjes of een zak chips, maar dat hielp natuurlijk maar even... 
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9 super tips die je direct toe kan passen!

Maak kleine stapjes en start met iets dat  makkelijk is, bijvoorbeeld  een

gezond tussendoortje!

Kauw rustig en langzamer zo krijgt de stopknop iets langer de tijd om het

signaal vanuit de maag op te vangen.

Een goed begin is het halve werk, start de dag met een gezond(er) ontbijt.

Dat motiveert je gedurende de dag om gezonder te eten.

Ga nooit met trek van huis! Dat voorkomt dat je in de verleiding komt om

iets ongezonds te eten.

Zorg dat je altijd een gezond tussendoortje  bij je hebt als je op pad gaat!

Probeer zittend te eten zonder TV of ander scherm.

Drink ieder uur een glas water en laat frisdrank zoveel mogelijk staan! 

Zie ook tip 9

Varieer en combineer zoveel mogelijk met groente en fruit zo krijg je veel

verschillende voedingsstoffen binnen!
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Bespreek deze met je zoon/dochter en laat hij/zij er één

kiezen waar jullie  direct mee aan de slag gaan!



Bekijk onderstaande poster en reken eens uit hoeveel klontjes suiker jij alleen al via deze

pakjes binnen krijgt!

 

De maximale inname aan suikers voor een kind bedraagt 25 gram, dat zijn iets meer dan 4

suikerklontjes. 

 

Suiker heeft op vele systemen in je lichaam een negatieve invloed, o.a. op je immuunsysteem.

Bij een suiker inname hoger dan 25 gram  wordt de werking van het immuunsysteem voor

een bepaalde periode stil gelegd.

 

Suiker kan er ook voor zorgen dat je je onrustig voelt, of dat je last hebt van je darmen, ook is

suiker van invloed op de werking van je hersenen. 

 

Maak het jezelf gemakkelijk en vervang pakjes drinken ( bijvoorbeeld naar school) door een

beker limonade*, zo kun je zelf bepalen hoeveel suiker je binnen krijgt. Dat is een mooie

eerste stap! 
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* Wij zijn thuis fan van Coolbear limonade, dit is een limonade gezoet met Stevia. Een

natuurlijke suiker die nagenoeg geen effect heeft op de bloedsuikerspiegel.



Tot slot
Ik vertelde het al, het lekker puh traject omvat 15 consulten, zo hebben we o.a. de consulten; 

de vettenbus (welke vetten zijn gezond en waarom heb je deze nodig?),  klontjeskunde (hoeveel suikers zit er in

je voeding),  TV- en ( de kracht van visualiseren),  reclame en logolarie (misleidende verpakkingen).

 

Daarnaast maken we ook afspraken met elkaar over bewegen en ga zo nog maar even door!

 

Kortom, een super leuk en leerzaam traject, het kind profiteert de rest van z'n leven van de opgedane kennis!

 

Ik vind het super leuk dat je mijn E - book gedownload hebt, ik hoop oprecht dat je er waardevolle inzichten uit

hebt kunnen halen.  Daarnaast hoop ik dat je met de tips en tricks aan de slag gaat,  op naar een gezonde(re)

basis voor jouw kind!

 Kun je hier wel wat hulp bij gebruiken, of heb je andere vragen?

 Stuur me dan gerust even een email: Christa@watchrisweet.nl 

 

En, onthoud dit:

 

Het zijn de kleine haalbare aanpassingen die het grote verschil maken! 

 

Zoals je inmiddels hebt kunnen lezen is de switch naar een gezondere leefstijl voor ons van grote waarde

geweest!

Van daaruit is de passie ontstaan voor het oprichten van onze vereniging:

 

LEEF! Van top tot teen

 

Een vereniging met als doel te inspireren en motiveren om goed voor jezelf te zorgen d.m.v. gezonde voeding,

beweging en ontspanning!

 

We hanteren een ECHT gezonde kantine, delen recepten op onze website, geven diverse trainingen en bieden

ook diverse ontspanningsvormen zoals yoga en klankschaalsessies.

Meer weten? ga dan naar: www.leefvantoptotteen.nl
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