
 
FEEST VAN HET GEZONDE VERSTAND!  
 
EINDELIJK ERKENT MEN BELANG VAN BEWEGING! 
 
Het gezond verstand en de wetenschap komt tot inzicht! Ondanks ik in kranten 
en magazines werd verguisd voor mijn pionierende visie op de 
gezondheidsdriehoek die niet werkt als je bewegen niet evenwaardig 
behandeld, (Boek: Een leven lang slank zonder dieet. 2004) ben ik oprecht blij 
dat men eindelijk het lef en de ballen heeft om fouten recht te zetten! Dus 
chapeau en proficiat gezond leven is eindelijk: gezond eten én gezond bewegen. 
 
N.a.v. dit heugelijke persnieuws kan ik het niet laten mijn verdere “hoop” op 
evolutie in een open brief te verwoorden:  
 
Ik hoop dat er met dit inzicht eindelijk gestart wordt met een multidisciplinaire 
benadering in het coachveld die maar één doel centraal stelt nl de onwetende 
en dikwijls zoekende persoon met overgewicht en gezondheidsklachten écht te 
helpen. Dit kan alleen als elke professional synergetisch wil samenwerken met 
professionals uit andere vakgebieden! Want een mens valt niet op te splitsen in 
vakjes en boekt geen resultaten met betuttelende navelstaarderij.  
 
Gezond leven is écht gemakkelijker dan je denkt vooral als je de belangen van 
lobbyisten negeert en job-protectionisme verlaat.  
 
Ik hoop dat met deze nieuwe versie van de driehoek(en) waarop beweging een 
evenwaardige plaats krijgt eindelijk respect komt naar wat de wetenschap al 
decennia weet, helaas enkel op het schap van de boekenkast. 
  
Ik hoop ook dat de rust en het plezier aan tafel terug keert, zodat jonge ouders 

beseffen dat een uurtje buitenspelen met je kinderen veel meer 

gezondheidseffect heeft dan stress in de keuken voor de “perfecte maaltijd te 

toveren”.   

 

19/9 is feestdag van het gezonde verstand! 
 



Ik hoop ook dat het lichaam rust krijgt want een lichaam houdt niet van trends 

en hypes. Een lichaam is gebaat met regelmaat, variatie in voedselgroepen en 

natuurlijke kleurrijke voeding en vooral duidelijke boodschappen: snoep is snoep 

en voeding is voeding.  Dus hip hip hoera dat die gadget-eetmiddelen niet Meer 

onderdeel zijn van een zogenaamd gezond driehoekje. Evenwel is snoep niet uit 

het leven weg te denken en het goede nieuws is: gezonde mensen eten alles, 

niet altijd alles maar wel altijd alles in de juiste hoeveelheid en goede 

tijdstippen.  

Fanatiek gedrag is per definitie zeer ongezond dus laat ons genieten van massa’s 

gezonde voeding, elke dag beweging, gezonde gedachten én af en toe plezier-

eten.  

Verder hoop ik dat deze vernieuwing de mens die gezonder wil leven dé weg 
kan wijzen in de jungle van claims met in het verleden maar één resultaat: een 
wereldprobleem met steeds méér mensen die dikker zijn, minder energie 
hebben en méér gezondheidsklachten.  
 
 
Het feest van het gezonde verstand!  
 
En ik heb op deze feestdag een grote wens in naam van: “het wereldprobleem 
van overgewicht, gezondheidsklachten én burn- out!”:  
 
Laat de feestelijke voorstelling van deze “gezondverstands”-driehoeken ook het 

einde betekenen van het gekibbel van beleid en beroepsverenigingen en ieder 

die oprecht aan de kar van gezonde levensstijl wil trekken. Stop met het roepen 

en vechten voor het “grote gelijk, laat ons leren van elkaar: dïetisten, 

bewegingswetenschappers, koks, psychologen, artsen en 

voedingsontwikkelaars. Stop ook de compromissen met lobbygroepen en 

sponsors. Maar stel enkel het wereldprobleem centraal. Er is nood aan 

multidisciplinaire begeleiding. Geen enkel vakgebied kan alleen de klus klaren.  

Er is een synergetische aanpak nodig tussen voedingsleer, bewegingsleer, 

mentale/psychologische coaching, lekker eten, heerlijk bewegen én 

geneeskunde.  

Een gezonde levensstijl is nu eenmaal geen wiskunde. Het is niet omdat je heel 

gezond eet dat je gebrek aan beweging kan compenseren en ook vica versa! 

Gezondheid is per definitie een “én én” benadering. Iedere professional moet 

de basis weten van de verschillende disciplines en wanneer er écht alarmbellen 



zijn (voedingstekorten, psychologische problemen, ziekten) dan is het 

samenwerken fundamenteel noodzakelijk. Het belangrijkste overkoepelende vak 

is: kritisch denken. Kritisch denken heb je meer dan ooit nodig omdat het 

boeiende tijden zijn in de gezonde wetenschapswereld en ook als tegengif van 

niet onderbouwde hypes en trends die vooral het lichaam in verwarring brengen 

en de sfeer aan tafel vergalt.  

Dus laat ons als professionals onze energie bundelen met maar één doel: 
onszelf, onze kinderen, onze kleinkinderen én de wereld gezonder maken.  
Dus eenvoudig: doen wat we moeten doen namelijk de wetenschap bij de 
mensen brengen en stoppen met energieverspilling door fanatiek hokjes denken 
en job-protection. Gezond leven is niet het koken van alweer een nieuw receptje 
maar een mindset en attitude gebaseerd op waarden en inzicht.  
 
Wanneer je gezondheid als een geschenk ziet neem je als vanzelf de 
verantwoordelijkheid op voor je eigen lijf en brein. Zo sparen we dan massa’s 
(onbetaalbaar) geld uit. Dat geld kunnen we dan gebruiken voor mensen die 
(helaas) geen levensstijl ziekte hebben maar een echte levensbedreigende 
ziekte. Een ziekte niet ontstaan door leefwijze maar door pech met de genen of 
het leven.  
  
Dus tot slot oprecht proficiat voor Vigez die durfde veranderen wat écht nodig 
was! Hip hip hoera voor deze grote evolutie!  
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