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VOEDING DIE DE GEZONDHEID 
BEVORDERT
Eten is een wezenlijk onderdeel van ons leven en bepaalt in hoge mate ons 
lichamelijk en geestelijk welzijn. Dit geldt helemaal in bijzondere omstandig
heden, zoals bijvoorbeeld bij een acute ziekte, of tijdens de behandelings
fase.
 
Juist als het gaat om fysiek herstel, is voeding van fundamenteel belang 
voor het ziekteverloop en het uiteindelijke succes van de behandeling. 
Want naast de medische behandeling, is een van de belangrijkste doelen 
van het herstelproces om een gedragsverandering, en daarmee blijvende 
gezondheid, te vergroten. Een van de centrale onderdelen van de medische 
behandeling is daarom dan ook het veranderen van je eetgewoonten. Deze 
verandering wordt tijdens de behandeling intensief begeleidt.
 
Daarom bieden wij bij het AM Lifestyle Medicine Center je een voedings
methode aan die gebaseerd is op de nieuwste medische inzichten en actu
ele, internationale voedingsrichtlijnen. Deze methode omvat indicatiespeci
fieke, individuele, gezondheidsbevorderende, praktische voedingsrichtlijnen.

Je krijgt een voedingsplan dat is afgestemd op jouw specifieke klacht of 
ziekte waarvan is aangetoond dat voeding kan helpen bij het verminderen 
(of in veel gevallen zelfs volledig omkeren) van klachten. Je leert welke voe
dingsmiddelen nu precies een gunstige invloed op 
jouw specifieke aandoening hebben – en welke 
juist niet. En hoe je zelf makkelijke, betaalba
re en lekkere “medische maaltijden” kunt 
bereiden.
 
Hiervoor stellen wij een van onze 
meest krachtige, evidencebased voe
dingsmethoden voor: de koolhydraatar
me, graanvrije, onbewerkte en over
wegend plantaardige voedingsmethode, 
ook wel bekend als de SSDmethode.

DE VOEDINGS-
METHODE BIJ OVER-GEWICHT, ADIPOSITAS EN DIABETES TYPE 2. 

Een voedingsplan op maat,

afgestemd op je persoonlijke behoeften,

kan je actief ondersteunen bij je genezings-

proces en bijdragen aan meer kwaliteit van leven.
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VOOR WIE IS DE SSD-METHODE 
GESCHIKT?

In het kort: de SSDmethode is zinvol
voor mensen die:
 

 � moeilijk gewicht verliezen
 � diabetes type 2 hebben
 � diabetes type 3 hebben
 � hun bloedsuikerspiegel constant willen houden
 � hun bloedwaarden willen verbeteren
 � een zittend (sedentair) bestaan hebben
 � van lekker (en veel) eten houden
 � geen dieet willen volgen
 � hun algehele welzijn willen verbeteren
 � gezond ouder willen worden
 � er beter uit willen zien

 
 
Zoals je ziet, biedt dit voedingsmodel vele voordelen. Ook kan het 
eenvoudig worden geïntegreerd in je leven, zonder daarbij afstand 
te doen van genieten en eetplezier.
 
Op de volgende pagina’s gaan we op de meest gestelde vragen 
over de SSDmethode in, en leggen we uit hoe je deze ook na je 
behandelingstraject bij ons in het dagelijks leven kunt integreren.
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De SSDvoedingsmethode is in het bijzonder geschikt voor mensen met 
overgewicht, prediabetes, diabetes type 2 en 3. SSD is laag glycemisch en 
laag insulinemisch. Het is gericht op het stabiliseren van je bloedsuiker, het 
laag houden van je insulinewaarden, het sparen van je alvleesklier en het 
verhogen van je insulinegevoeligheid. Bijkomend voordeel van de methode 
is dat het niet alleen een positief effect heeft op de te behandelen chroni
sche ziekte, maar ook op de algehele gezondheid.

SSD staat van oorsprong voor Sit Smart Diet, de eerste voedingstherapie 
ter wereld tegen de gezondheidsrisico’s van overmatig zitten (sedentair 
bestaan). Het werd in 2015 ontwikkeld door auteur, voedingsexpert, 
ervaringsdeskundige (rolstoelgebruikster) en oprichtster van AM Lifestyle 
Medicine Center Anne Marie de VriesPostma. Dit omdat mensen met een 
rolstoel gebonden bestaan de groep vormen met het hoogste risico ter 
wereld op obesitas en chronische ziekten zoals diabetes type 2, hart en 
vaatziekten en versnelde veroudering. Toch bestonden er voor deze groep 
geen voedingsrichtlijnen. Met SSD kwam daar eindelijk verandering in.

Een typisch dieet is SSD niet, omdat je ruim van de aanbevolen voedings
middelen kunt eten en geen honger hoeft te lijden. SSD staat allesbehalve 
gelijk aan ontbering, beperking en niet meer kunnen genieten. Wij leren je 
dat gezondheid niet enkel over het weglaten van de slechte dingen uit je 
eetpatroon gaat, maar vooral ook om het toevoegen van de juiste dingen  
en met “juist” bedoelen we de dingen die versterkend, heerlijk en werkelijk 
voedzaam zijn!

In tegenstelling tot andere anti obesitas en diabetes diëten, is SSD  naast 
koolhydraatarm  overwegend (90+) plantaardig. Dit omdat inmiddels 
wetenschappelijk is aangetoond dat, naast koolhydraten, ook vlees en zuivel 
“insuline producerend” en ontstekingsbevorderend zijn. Deze voedingsmid
delen verhogen daarom de kans op diabetes type 2 en houden overge
wicht in stand.

Hoewel dit nog geen algemene kennis is (ook niet onder artsen en dië
tisten,) blijkt een overwegend plantaardig dieet twee keer zo krachtig als 
het standaard dieet dat er wereldwijd door hartstichtingen en diabetes 
organisaties wordt voorgeschreven, waarbij nog altijd vlees en zuivel wordt 
aanbevolen. Onderzoek wijst uit dat het voor mensen met overgewicht 
en/of diabetes type 2 bijzonder zinvol is om over te schakelen naar een 
overwegend plantaardig eetpatroon. Dit is een belangrijk veranderd inzicht 
op het gebied van diabetes type 2.

1. WAT IS SSD?

3. OORSPRONG VAN SSD

2. GEEN TYPISCH DIEET

4. WAT IS ER NIEUW AAN SSD?

5. WAAROM SSD ZO KRACHTIG IS

EVIDENCE-BASED
SSD is gebaseerd op de meest actuele inzichten en recente internationale wetenschappe
lijke voedingsrichtlijnen. Zoals van: het Louis Bolk Instituut en Stichting Voeding Leeft (2015
2017), The American Journal of Clinical Nutrition (2009), The American Dietic Association 
(2009), Diabetes Care (2009, 2014),  PLoS ONE (2014), Nutrients (2014) en Journal of 
Geriatric Cardiology (2017).
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Bij diabetes type 2 is het hormoon dat de bloedsuiker reguleert (insuline) 
minder werkzaam. Dit houdt in dat het lichaam moeite heeft om na het 
eten de bloedsuikers vanuit het bloed naar de (spier vet en lever)cellen 
te brengen. Hierdoor gaat je bloedsuiker na maaltijden pieken, en blijft hij 
pieken. Dat is de reden waarom vaak bloedsuikerverlagende medicijnen 
of insuline injecties vereist zijn. Wie de koolhydraatrijke en insuline produ
cerende voeding reduceert, kan zijn bloedwaarden (zoals hbA1c, glucose, 
cholesterol, triglyceriden) snel verbeteren en heeft uiteindelijk minder 
medicatie nodig.

SSDvoeding bestaat vooral uit veel groenten, plantaardige eiwitten en ge
zonde vetten. Deze combinatie zorgt voor een verlaging van bloedsuikeren 
insulinewaarden. Lage insulinewaarden zijn belangrijk om te kunnen afvallen, 
want met insuline in je bloed kan je lichaam geen vet verbranden. Het 
is om af te vallen dus belangrijker wát je eet, dan hoeveel je eet. Daarbij 
bestaat SSD vooral uit groenten. Hierdoor is calorierestrictie eigenlijk een 
automatisch gevolg. Je kunt er moeilijk teveel van eten.

6. WAAROM WERKT SSD BIJ 
 DIABETES TYPE 2?

7. WAAROM WERKT SSD BIJ OVERGEWICHT 
 EN OBESITAS (ADIPOSITAS)?

INSULINE LAAG HOUDEN OM AF TE VALLEN
Insuline wordt ook wel het “vetopslaghormoon” genoemd. Het is daarom belangrijk je insuli
newaarden laag te houden. Naast suiker en zoetigheden en snelle koolhydraten (pasta, witte 
rijst), zijn ook granen (muesli, brood, croissants, crackers), zetmeel (aardappelen), melksuikers 
(melk, yoghurt, kaas) verantwoordelijk voor de stijging van je bloedsuiker en insulinewaarden.

Kun je afvallen, zelfs als je meer vet tot je neemt? Het antwoord is: ja! Wie 
volgens de SSDmethode eet, eet weliswaar meer vetten dan bij vetarme 
diëten, maar beslist niet meer calorieën. Vetten hebben als voordeel dat ze 
hun energie veel geleidelijker aan het lichaam afgeven dan koolhydraten en 
eiwitten, waardoor je veel langer een verzadigd gevoel houdt (en minder 
gaat snacken). Door de SSDmethode is er bovendien minder insuline in 
het bloed. Dit bevordert de vetverbranding en zorgt ervoor dat je een 
stabiele bloedsuiker houdt, zodat je langer een vol gevoel houdt en minder 
snel honger krijgt.

5. KUN JE AFVALLEN ALS JE VET EET?
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Honger en verzadiging kunnen onderscheiden is voor bij de SSDmethode 
heel belangrijk! Bij honger hebben veel mensen een “gat” in hun buik of 
pijn, zijn nerveus, geïrriteerd of hebben concentratieproblemen. Dat is een 
onaangenaam gevoel. Frequente honger wordt door de lang verzadigende 
SSDmaaltijden verminderd.
 
Verzadigd en “vol” zijn is een prettig , warm gevoel. Je voelt bent gesterkt, 
geconcentreerd en zowel fysiek als mentaal tevreden. Verzadiging is het 
gevoel voordat, door verder eten, dat onaangename volle gevoel optreedt. 
Bij goed verzadiging kan er nét nog een beetje trek bestaan. Je zou bijvoor
beeld best nog iets kunnen eten, maar het hóeft niet. “Trek” kan door zien, 
ruiken en proeven van eten komen of door reclame of tijdens het koken. 
Wie zichzelf voedsel verbiedt, ondervindt vaak juist dan bijzonder veel trek.
 
Het is belangrijk om trek niet met honger te verwarren. Eet vooral op de 
momenten dat je “echte honger” hebt.

9. HOE VOELT HONGER EN VERZADIGING?  
 EN WAT IS TREK?

Let erop dat dat je langzaam genoeg eet, en dus voldoende op je voedsel 
kauwt, om het verzadigingssignaal door te krijgen. Probeer net zolang te 
kauwen op elke hap, totdat je voedsel vloeibaar is geworden (zo’n 45 keer). Je 
zult merken dat door veel kauwen het bijna onmogelijk wordt om te veel te 
eten omdat je hersenen sneller het seintje “vol” krijgen.
 
Daarbij ontlast goed kauwen je darmen, zorgt het voor een betere opname 
van voedingsstoffen en voorkom je een opgeblazen gevoel en constipatie.  
Als je van nature een schrokker bent, begin dan rustig met het tellen van de 
hoeveelheid die je kauwt. Zo ga je al veel minder ‘achteloos’ en bewuster eten.

De SSDmethode beveelt vooral het eten van groenten aan (met uitzon
dering van de zetmeelrijke aardappels, pompoen en pastinaak), samen met 
eiwitrijke voedingsmiddelen zoals quinoa, amarant, boekweit, havermout, zoete 
aardappel, zeewier, spirulina, chlorella, edelgistvlokken, tofu, tempeh, sojayog
hurt, peulvruchten (zoals bonen, linzen, erwten) en zaden (lijnzaad, chiazaad 
en hennepzaad), pitten (pompoenpitten) en noten (walnoten en amandelen). 
Noten en zaden zijn eiwitrijk en vetrijk tegelijk. Het is raadzaam om ze in klei
ne hoeveelheden te eten; een handje per dag is voldoende. Vetrijke voedings
middelen, zoals olijfolie, kokosolie, amandelboter en notenpasta’s, worden ook 
in matige hoeveelheden aanbevolen.

10. WAAROM IS HET BELANGRIJK  
 OM GOED TE KAUWEN?

11. WELKE VOEDINGSMIDDELEN 
 WORDEN BIJ SSD IN HET 
 BIJZONDER AANBEVOLEN?
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Er is een ongelooflijke keuze aan plantaardige eiwitten. Belangrijk is dat je 
niet voor granen kiest (zoals couscous, bulgur of gierst) of mais. Deze voe
dingsmiddelen zijn hoog glycemisch en veroorzaken dus een stijging van je 
bloedsuiker en insulinewaarden. Kies daarom altijd voor “pseudogranen”, 
zoals quinoa en amarant.
 
Quinoa en amarant zijn zaden (geen granen), en dus glutenvrij. Beide “pseu
dogranen” zijn geschikt voor mensen met Coeliakie. Ze hebben bovendien 
een hogere voedingswaarde dan granen en hebben een hoog gehalte aan 
eiwitten (1219%). Deze eiwitten zijn uitstekend verteerbaar en van hoge 
kwaliteit (compleet spectrum essentiële aminozuren). Daarnaast zijn quinoa 
en amarant rijk aan onder meer vitamines, mineralen en antioxidanten.

Gezonde vetten zijn voor je lichaam even belangrijk als groente en fruit. 
Bepaalde oliën zijn bijzonder waardevol. Daartoe behoren extra vierge 
olijfolie, hennepzaadolie, lijnzaadolie, walnootolie en pompoenpitolie (niet 
verhitten, enkel voor de koude keuken, voor over salades en rauwe of ge
stoomde groenten) en extra vierge kokosolie, koolzaadolie (zowel voor de 
warme als koude keuken) en gheeboter (warme keuken). Aan te bevelen 
zijn ook de omega 3rijke noten, zaden en pitten zoals walnoten, amande
len, hennepzaad, lijnzaad en pompoenpitten. Eet er ca. 12 handjes van per 
dag  als tussendoortje of over salades.
 

12. WAAR MOET JE BIJ DE EIWITRIJKE    
 VOEDINGSMIDDELEN REKENING 
 MEE HOUDEN?

13. WAAR MOET JE BIJ DE VETRIJKE  
 VOEDINGSMIDDELEN REKENING 
 MEE HOUDEN?

 
Afgeraden wordt om de ongezonde plantaardige oliën te gebruiken, zoals 
zonnebloemolie, maisolie, tarwekiemolie en sojaolie. ook kun je beter geen 
zonnebloempitten eten. Dit omdat deze plantaardige vetten te rijk zijn aan ont
stekingsbevorderende omega 6vetzuren. Verhitting van deze plantaardige oliën 
is bovendien kankerverwekkend omdat hierdoor de schadelijke stof HNE ont
staat die je DNA beschadigt, en zo weer tot kanker, diabetes en allergieën kan 
leiden. Als je frituurt, doe dit dan uitsluitend in kokosolie. Dit is een vetsoort die 
wel tegen hoge verhitting kan.
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Een evenwichtige SSDmaaltijd bestaat uit: 
 

 � ½ nietzetmeelrijke groenten (met daarover 12 eetlepels gezonde 
olie, en/of wat olijven, noten/zaden of avocado)

 � ¼  plantaardige eiwitten (zoals quinoa en/of wat tofu)
 � ¼  zetmeelrijke groenten en/of peulvruchten (bijvoorbeeld zoete 

aardappel en kidneybeans of kikkererwten).
 
Het is raadzaam om bij alle maaltijden altijd rijkelijk gebruik te maken van 
verse kruiden, zoals bieslook, peterselie, basilicum en koriander. Ook wordt 
aangeraden altijd een handje kiemen (zoals afalfa) bij de lunch of maaltijd te 
eten.

14. HOE STEL JE EEN SSD-MAALTIJD SAMEN?

VOORBEELD VAN EEN EVENWICHTIGE SSD-MAALTIJD

VOORBEELD VAN EEN IDEAAL SSD-ONTBIJT:

Havermout pap, bereid met 
ongezoete plantaardige melk, 
blauwe bessen, ½ eetlepel koko
solie en hennepzaad en noten.
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HET IS RAADZAAM OM HET HAVERMOUTONTBIJT AF 
TE WISSELEN MET EEN GROENE SMOOTHIE

Bij SSDvoeding worden suiker en zoete voedingsmiddelen (suiker, zoe
tigheden en zoete snacks) en zoete dranken (frisdrank en vruchtensap) 
afgeraden. Ook worden koolhydraatrijke en zetmeelrijke producten 
(ontbijtgranen, cornflakes, brood, tarwecrackers, pizza, pasta, rijst, rijstwafels, 
aardappelen) en andere graanrijke producten (gierst, bulgur, couscous) afge
raden. Let op: dit geldt ook voor volkorenproducten of zilvervliesrijst.

15. WELKE VOEDINGSMIDDELEN 
 MOETEN VERMEDEN OF DRASTISCH 
 VERMINDERD WORDEN?

Groene smoothie van boerenkool, 
blauwe bessen, verse cranberries, 
verse gember, 1 el hennepzaad of 
lijnzaad, verse munt en water.

¼ eiwitten

gezonde vetten

¼ peulvruchten 
en zetmeelrijke 
groenten

½ nietzetmeelrijke 
groenten

VOORBEELD VAN EEN IDEALE SSD-MAALTIJD 
IN DE PRAKTIJK
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LEKKERNIJEN MATIG

ONBEPERKTE 
HOEVEELHEDEN

KRUIDEN EN SPECERIJEN

BONEN EN PEULVRUCHTEN

GEZONDE VETTEN

NIET ZETMEELRIJKE PLANTAARDIGE VOEDING

WATER – GROENE THEE – WITTE THEE

PLANTAARDIGE EIWITTEN

FRUIT ZETMEELRIJKE GROENTEN

SSD VOEDSELPIRAMIDE®

Champagne

White WineRed Wine

Beer

Rum Whiskey

Liqueur

Cognac

VodkaGin

Vermouth

Tequila

Herbs & Spices

nutmeg cloves

pepper

Herbs & Spices

nutmeg cloves

pepper

Herbs & Spices

nutmeg cloves

pepper

MAX. 1 HANDJE 
(125 GR.) BONEN 

OF PEULVRUCH-
TEN

LAAG GLYCEMISCH 
FRUIT (1 SCHAALTJE) & 

1 PORTIE ZETMEEL-
RIJKE GROENTEN 

PER DAG

CA. 3.7 LITER VOCHT 
PER DAG VOOR 

MANNEN EN 
2,7 LITER VOOR 

VROUWEN

ONBEPERKTE 
HOEVEELHEDEN

3-5 PORTIES GEZOND 
VET & 1 HANDJE 

PLANTAARDIGE 
EIWITTEN PER MAAL-

TIJD PER DAG

Een krachtige, evidence-based voedingsmethode om obesitas en chronische ziekten te 
voorkomen, behandelen of om te keren

Naar alle waarschijnlijkheid: ja! Veel mensen laten weten dat ze zich na 
ca. 10 dagen al evenwichtiger voelen, beter slapen, zich fitter, vitaler en 
helderder voelen, minder last hebben van maagzuur en totaal niet het typi
sche gevoel van een dieet met bijhorende honger hebben, maar juist veel 
minder honger hebben en een continue verzadigd gevoel. De eventuele 
verlaging van het medicijngebruik, is een positief neveneffect. Dus neem je 
gewicht en gezondheid in eigen hand en neem contact met ons op. Geef 
jezelf een nieuwe kans; de positieve verandering ligt binnen handbereik, of 
beter gezegd: op je bord!

Dat is helemaal niet erg! Probeer in dat geval SSD gewoon zo snel moge
lijk weer in je dagelijks leven te integreren. Je een nieuwe manier van eten 
eigen maken is een proces en is vaak twee stapjes vooruit, ééntje achteruit. 
Dat is het basisprincipe van groei en vooruitgang!
 
Heb je nog vragen? Wil je een begeleidingstraject en/of SSD kookwork
shops bij ons gaan volgen? Neem dan gerust contact met ons op.

17. GAAT HET BETER MET IEMAND 
 DOOR HET VOLGEN VAN DE 
 SSD-METHODE?

18. WAT ALS JE IN OUDE 
 EETGEWOONTEN TERUGVALT?

Eet fruit altijd met mate. Bijzonder suikerrijk fruit (zoals bananen, druiven, 
mango, watermeloen, ananas, dadels, rozijnen) dient ook vermeden te 
worden. Het is aan te raden voor laag glycemisch fruit te kiezen (zoals 
grapefruit, sinaasappel, groene appel, aardbeien, blauwe bessen, bramen, 
frambozen, kersen, perzik, peer, granaatappel of verse pruimen). SSD bevat 
geen vlees, vis of zuivel. Mocht je toch af en toe dierlijke eiwitten willen 
eten, let er dan op dat dit nooit meer dan 10% van je maaltijd is, en beperk 
dit tot 12 keer per week.

16. EN HOE ZIT HET MET FRUIT?
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AM Lifestyle Medicine Center

Volg je ons al op social media?

info@amlifestylemedicine.com

@AMlifestylemedicine

www.amlifestylemedicine.com

@AMLifeMed

@amlifemedicine


