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TRAIN HARD

Sylvia is eigenlijk al vanaf jonge leeftijd bezig met voeding en slank zijn. Ze vond 
het heel interessant om te weten wat voeding met je lijf doet en heeft
verschillende opleidingen over voeding en gezondheid gedaan. Op een gegeven 
moment kwam ze in aanraking met intermittent fasting en is ze zich hier meer in 
gaan verdiepen. Nu begeleidt ze haar klanten hierin en heeft ze zelfs een boek 
over intermittent fasting uitgebracht...

Ik ben opgegroeid met ouders die een erg 
ongezonde leefstijl hadden. Mijn moeder 
was eigenlijk of aan het afvallen of ze 
verviel weer in een extreem ongezond 
eetpatroon. Ze probeerde verschillende 
diëten te volgen met allerlei zakjes, 
pakjes en pillen. Van Modifast tot Weight 
Watchers en alles daartussenin.

Vaak hield ze het een week vol, maar dan 
viel ze weer terug. Mogelijk omdat ze ook 
kampte met een alcoholprobleem. Mijn 
moeder was te zwaar en ongezond en is 
vier jaar geleden overleden, nog steeds 
met dezelfde problemen.

Mijn vader overleed toen ik negentien 
was. Ook hij was veel te zwaar, een echte 
Bourgondiër. Ik hielp mijn vader vaak in 
de keuken als hij kookte. Dat was ook 
heel gezellig, maar het waren wel vaak de 
verkeerde voedingsmiddelen.

Ik leerde al jong dat slank zijn belangrijk 
was. Mijn moeder zei vaak dat ik een te 
dikke kont had en dat deed natuurlijk wel 
wat met me. In eten heb ik daarom altijd 
een bovengemiddelde interesse gehad.

Na de middelbare school wilde ik eigenlijk 
iets met toerisme gaan doen, maar mijn 
vader zei dat ik dan op kamers zou 
moeten. Ik was zestien en wilde nog 

niet op kamers. Toen ben ik maar MBO 
economie gaan doen.

Trainingen geven

Na wat administratieve baantjes heb ik 
een uitzendbureau gehad voor Poolse 
mensen. Zelf ben ik half Pools. Deze 
uitzendkrachten werkten voornamelijk 
in de voedselindustrie. Zo kwam ik er dus 

“Mijn moeder zei vaak 
dat ik een te dikke 

kont had en dat deed 
natuurlijk wel wat

met me.”

EAT WELL

ook meer mee in aanraking. Ik zag hoe 
voeding werd gemaakt en hoe het werkte.

Er kwamen mensen langs van een 
BBL school en zij zagen dat ik daar 
mensen inwerkte. Ze zeiden: “Je spreekt 
Nederlands, je spreekt Pools. Zou jij niet 
bij ons wat trainingen kunnen geven?’’
Maar natuurlijk wilde ik dat, het leek me 
heel erg leuk om trainingen te geven. 
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Daar heb ik toen allerlei opleidingen in 
gevolgd, maar ik wilde nog meer weten 
over voeding. Hoe zit voeding in elkaar en 
wat doet voeding met ons lijf?

Uiteindelijk ben ik gestopt met het 
uitzendbureau en ben ik gaan studeren in 
Wageningen. Ik heb allerlei opleidingen 
gevolgd, ook over voeding en gezondheid. 
Ik vind het zo interessant om te leren 
wat welke voeding met je lichaam doet. 
Fysiek, maar ook psychisch en mentaal. 
Daarnaast heb ik toegepaste psychologie 
gestudeerd en heb ik diverse coaching 
opleidingen gedaan.

Intermittent fasting

Vlak na deze opleidingen kwam ik tijdens 
een cursus in aanraking met intermittent 
fasting. Ik vond dit zo interessant, want 
dit stond haaks op alles wat ik tot nu toe 
had geleerd. Ik had namelijk geleerd dat 
je vijf tot zes keer per dag kleine beetjes 
moet eten en moet ontbijten. Je moet je 
kachel brandende houden, want anders 
doet je lijf het niet meer. Hoe krijg je 
anders alle voedingsmiddelen binnen als 
je sport?

Ik dacht: ‘Ik ga het gewoon eens testen.’ 
Zelf had ik eerder wat psychische issues te 
verwerken, waaronder het overlijden van 
mijn ouders. Nu viel ineens alles meer op 
zijn plek. Ik ging goed voor mezelf zorgen 
op het gebied van voeding, maar ook op 
psychisch en spiritueel gebied. En het 
werkte zo goed voor mij, dat intermittent 
fasting. Ik kende alleen niemand die dit 
ook deed en ik kon er geen goed boek 
over vinden. Toen bedacht ik me dat ik er 
misschien zelf maar een boek over moest 
maken.

gezelligheid en een deel is ook sociaal 
eten. Eten is er altijd, je moet namelijk 
eten. Maar wát je eet, dat is belangrijk.

Zoeken wat bij jou past

Zelf volg ik minimaal twee keer per jaar 
mijn eigen programma strikt. Ik voel me 
daar fantastisch bij, maar ik besef ook 
dat iedereen anders in elkaar zit. Dit is 
mijn manier en wat is jouw manier? Ik 
sta voor iedereen open. Mensen moeten 
uiteindelijk doen wat voor hen werkt en 
waar zij zich fijn bij voelen.

Ieder mens is anders gebouwd, de één zal 
misschien net iets meer nodig hebben 
dan de ander. Het is zoeken naar wat bij 
jou past. Proberen, voelen wat het voor je 
doet. Bijhouden wat je eet, hoeveel je eet 
en eventueel aanpassen. 

Het wordt makkelijker

Mijn programma daagt je uit om uit je 
comfortzone te stappen. Alles is in het 
begin moeilijk… totdat het makkelijk 
wordt. Als je altijd gewend bent om 
op een andere manier te eten, zit je 
de eerste tijd van verandering in je 
persoonlijke weerstand ertegen. Er 
gebeurt namelijk hormonaal en psychisch 
iets met je. Daarnaast mis je ook bepaalde 
voedingsmiddelen, bijvoorbeeld je koekje 
bij de koffie of die doordeweekse pizza. 

Maar als je daar uiteindelijk doorheen 
bent, wordt het wel makkelijker. Je 
verlangt er dan veel minder of zelfs 
helemaal niet meer naar. Je kan dan veel 
bewuster eens kiezen voor iets lekkers. 

De gedachte aan die dingen komt nu al 
niet meer bij me op. Door die rust kan ik 

Maar met de ‘makkelijke’ recepten zijn 
de meeste mensen juist zo blij. Want we 
hebben het allemaal druk tegenwoordig. 
Daar haken mensen juist op aan.
Ik vind intermittent fasting ideaal en 
doe het nu al vier en half jaar. Ik hoef 
niet meer na te denken over wanneer ik 
eet. Als ik nog in mijn vast zit, weet ik 
dat ik niets hoef te eten. Daardoor ben 
ik niet meer de hele tijd met eten bezig. 
Ik wil nooit meer anders. Ik heb meer 
tijd en energie voor andere dingen. Het 
concept eetrust is nu echt op mij van 
toepassing. Ik heb als tiener ook eventjes 
een eetstoornis gehad, boulimia. Dit 
onder invloed van de ongezonde leefstijl 
van mijn ouders. Lange tijd wist ik ook 
niet beter. 

Heel veel mensen hebben issues met eten 
en voeding. Dit zie ik ook vaak in mijn 
praktijk. Veel mensen mis/gebruiken 
voeding ook om onverwerkte dingen 
van vroeger weg te eten. Ze eten uit 
emotie, eten om iets te vieren, voor de 

Mijn eigen boek

De dag na het behalen van mijn diploma 
ben ik direct begonnen met het schrijven 
van mijn boek. Ik schudde de recepten 
zo uit mijn mouw. Er staan een paar 
gasten in mijn boek met een recept. Zij 
hebben deze recepten zelf bedacht, maar 
alle andere recepten bedacht ik zelf. Ik 
dacht altijd dat iedereen wel recepten kon 
bedenken. Soms keek ik naar een recept 
in mijn boek en dacht ik: ‘Jee, dit is echt 
te simpel, dit zou eigenlijk niet in een 
kookboek mogen staan.’

“Intermittent fasting 
stond haaks op alles 
wat ik tot nu toe had 

geleerd.”

“Alles is in het begin 
moeilijk... totdat het 

makkelijk wordt.”

“Als ik in mijn vast zit, 
weet ik dat ik niets 

hoef te eten. 
Daardoor ben ik niet 
meer de hele tijd met 

eten bezig.”
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me concentreren en richten op andere 
dingen. Ik run natuurlijk een bedrijf en 
daar komt nog een tweede bij. Dit vraagt 
mijn tijd en energie. Gelukkig ben ik nu 
geen tijd kwijt aan het nadenken over 
eten!

Supplementen

Naast mijn voeding slik ik ook een aantal 
supplementen en vitamines. Ik gebruik 
een vloeibare visolie, vitamine D3, 
magnesium, mulivitamine, vitamine C en 
collageen. En één keer per jaar gebruik ik 

een probiotica als onderhoud voor mijn 
darmen. 

's Ochtends vroeg sporten

Ik sport drie keer per week om half zes ’s 
ochtends. Ik doe caan rossfit. Dit vind ik 
de meest fantastisch sport ooit, alles zit 
erin! Krachttraining, cardio en gymnastics

Mijn partner heeft een eigen crossfit box,. 
Het zit ook wel echt in ons systeem. Ik 
kon niet meer om zeven uur ‘s ochtends 
sporten in verband met het naar school 

brengen van ons zoontje. Daarom ga ik nu 
om half zes 's ochtends.

Dit is natuurlijk even wennen. Het is een 
flinke stap uit mijn comfortzone. Maar 
als je het een tijdje doet, went het wel. 
Na de training ben ik echt lekker wakker 
en heb ik veel aan de rest van mijn dag. 
Die begint fijn omdat ik alle geluksstofjes 
meeneem uit mijn training.

Intermittent fasting 
proberen

Ik zou iedereen wel uit willen dagen om 
intermittent fasting eens te proberen. 
Niet alleen lichamelijk, maar ook zeker 
mentaal doet het zeker iets met je. Jezelf 
ontzien van voeding is natuurlijk niet iets 
dat we graag doen. Het shift niet alleen 
iets in je lijf maar ook in je hoofd.

Het eerste wat mensen vaak zeggen 
is: “Ah, maar dat kan ik niet. Dan val 
ik flauw. Dat komt niet goed, want ik 
moet eten.’’ Het zit zo tussen onze oren, 
het idee dat dit moet. Maar het moet 
helemaal niet. Je lichaam loopt gewoon 
op je vetverbranding. Tenzij je echt veel 
te mager bent natuurlijk… Het is meer de 
angst om aan iets nieuws te wennen. 

Daarom is het juist interessant om het 
eens te proberen en in een periode van 
vier weken te ervaren wat het nu eigenlijk 
met jou doet. Niet meteen roepen dat 
je het niet kan, maar proberen! Ik daag 
iedereen uit eens uit je comfortzone te 
stappen en te kijken of het bij je past of 
niet. Dan kun je er echt een goed oordeel 
over vellen.

“Mijn dag begint fijn 
omdat ik alle 
geluksstofjes 

meeneem uit mijn 
training.”
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Geen voedsel gebruiken als 
troost

Je gaat weerstand voelen in het begin. 
Vooral als je gewend bent om eten te 
gebruiken als troost. Normaal gesproken 
zou je makkelijker naar voedsel grijpen 
als je niet lekker in je vel zit. Maar nu 
vast je en is dit geen optie. Dan moet je 
jezelf de vraag de volgende vraag stellen: 
“Wat gebeurt er nu eigenlijk bij me wat ik 
misschien wel weg wilde eten?’’

Bewust eten

Probeer eens een tijdje heel bewust te 
eten. Vaak snaaien we gedachteloos veel 
lekkers naar binnen zonder het door te 
hebben. We zitten vaak voor de tv of 
scrollen op onze telefoon. Eet eens zonder 
afleiding, eet veel rustiger en bewuster. 
Kauw twintig tot dertig keer per hap. Eet 
met je volle aandacht en geniet ervan.

De betekenis van voeding

Een tip die ik nog kan geven is: ga eens 
onderzoeken wat voeding voor jou 
betekent. Ik zie vaak in mijn praktijk 
dat het nooit alleen voeding is als er 
problemen zijn met een eetpatroon. Het 
gaat ook om waar voeding voor staat bij 
jou. Voeding staat bij veel mensen ook 
voor troost, bijvoorbeeld omdat zij heel 
veel meegemaakt hebben.

Kijken naar wie je echt bent

Kijk naar hoe je weer beste vriendinnetjes 
met jezelf wordt. Hoe kijk je naar jezelf 
en hoe denk je over jezelf zonder dat je 
daar iets van buitenaf voor nodig hebt? 
Verslavingen liggen altijd op de loer. Ik 
heb er zelf velen gehad; van shoppen tot 
snoepen.

“Kijk hoe je weer 
beste vriendinnetjes 

met jezelf wordt.”

Ontvang 10 euro korting op
Sylvia's boek met kortingscode:

kvvkorting10

Geldig tot 30 augustus
op Intermittentfastingcoach.nl
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Ik heb de onderste steen naar boven 
gehaald. Ik heb gekeken naar wie ik nu 
echt ben en wie wil ik zijn. Hoe zorg ik dat 
ik me niet langer laat tegenhouden en de 
persoon wordt die het leven gaat leiden 
waar het voor bestemd is? Dit klinkt 
misschien heel spiritueel, maar dit helpt je 
wel te ontdekken waar problemen zitten. 
En hoe je hier anders mee kan omgaan 
dan jezelf troosten met voeding.

Voedingsverslavingen remmen ons 
en houden ons klein. Ik geloof dat de 
comfortzone ook maar een mythe is, want 
zo comfortabel is het niet. Het houdt ons 
tegen actie te ondernemen en het verspilt 
enorm veel negatieve energie. Je wilt het 
vooral opvullen met dingen van buitenaf 
in plaats van te kijken naar wat daar nou 
echt onder zit.

Energie

Je lichaam heeft voldoende goede 
brandstof nodig om jou de energie 
te geven om te doen wat jij graag wil 
doen. Maar dit belemmeren we door er 
structureel troep in te stoppen. Dit leidt 
af en je voelt je minder helder. Je bent 
bezig met negatieve gedachten die je tijd 
in beslag nemen.

Als dat allemaal wegvalt, dan moet je 
eens zien hoeveel tijd en energie je hebt 
en hoeveel beter je je over jezelf voelt. 
Voeding is geen belemmering meer. Je kan 
eindelijk dat ene project gaan doen of de 
baan van je dromen vinden. Je hoeft niet 
langer in een slechte relatie te blijven. Je 
kan je hart volgen, omdat je niet steeds 

Sylvia Holtslag

Sylvia Holtslag komt oorspronkelijk uit de
Achterhoek, maar woont nu al jaren in Meppel met 
haar partner en zoontje.. Vanuit haar eigen praktijk 
coacht ze haar klanten. Ze heeft haar eigen boek 
over intermittent fasting uitgebracht: What IF?

 intermittentfastingcoach.nl

 Sylvia Holtslag

Suus Berns

Ik heb de ziekte van Crohn en daarom ben ik veel 
bezig met voeding en beweging. Krachttraining is 
echt mijn passie. Graag informeer en inspireer ik
anderen met darmklachten vanuit mijn
Facebook-pagina Darmkracht&Health.

 suus_kvv    Darmkracht&Health

Fotografie: Debora van Es 

weer wordt tegengehouden door het 
continu bezig zijn met voeding.

Gevolgen van een eetverslaving zijn 
natuurlijk dat je te zwaar bent, maar ook 
dat je altijd te weinig energie hebt. Altijd 
moe zijn en een ‘mist’ in je hoofd hebben. 
Van alles willen, maar je er niet toe 
kunnen zetten.

Ik heb zelf ook een lange weg achter de 
rug. Ik ben van vullen naar voeden gegaan 
en voel me beter dan ooit. Dit gun ik 
natuurlijk iedereen. Intermittent fasting 
is geen dieet, maar een manier van leven. 
Het is een proces dat nooit klaar is. Dat 
is ook het mooie ervan is dat je altijd 
kan blijven leren en groeien. Het is nooit 
klaar, maar je wordt wel elke keer beter. 
Je kan meer dan je denkt. Als je voeding 
geen issue meer is, dan kun je steeds meer 
dingen aanpakken. 

Meer zelfvertrouwen

Je krijgt geen zelfvertrouwen door eerst 
af te vallen, of fitter te worden. Je krijgt 
zelfvertrouwen door de afspraken die 
je met jezelf maakt consequent na te 
komen. Het niet nakomen van afspraken 
met jezelf verpest je zelfvertrouwen juist. 
Zeg wat je doet en doe wat je zegt! 

Vrouwen zijn vaak te streng en te kritisch 
naar zichzelf. Het gevoel niet goed genoeg 
te zijn is voor veel vrouwen een issue. 
Je bent al goed genoeg. Geef jezelf liefde 
door jezelf te voeden met wat goed voor 
jezelf is… op alle vlakken.

“Intermittent fasting 
is geen dieet, maar 

een manier
van leven.”

“Je krijgt geen 
zelfvertrouwen door 

af te vallen, maar 
door de afspraken die 

je met jezelf maakt 
consequent na te 

komen.”

“We belemmeren 
onszelf door 

structureel troep in 
ons lichaam te 

stoppen. Daardoor 
hebben we niet meer 

de energie om de 
dingen te doen die we 

willen doen.”


