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Het mentale aspect van 
buikvet verbranden
 
Welkom bij de derde les van de buikvet workshop. Als jij graag een slanke buik wilt 
hebben dan zit je hier helemaal goed.

Mijn naam is Jasper Alblas en 5 jaar geleden ben ik de website Jasperalblas.nl 
begonnen. In die 5 jaar hebben we duizenden mensen geholpen aan een slanker, 
gezonder en plezieriger leven.

Dit is de derde les van de workshop, en in deze les gaan we het hebben over het 
mentale aspect van het verbranden van al je buikvet. En ik denk echt dat je deze les 
fantastisch gaat vinden.

Als je de eerste twee lessen nog niet gevolgd hebt, dan raad ik je aan die eerst te 
volgen… ze zitten vol belangrijke tips die je helpen aan een slanke buik.

Ik wil dat je het meeste uit de workshop haalt, en je kunt de lessen gewoon het beste 
in de juiste volgorde volgen.

Oké… dus deze les gaat over het mentale aspect van het verbranden van je buikvet. 

Je gaat leren hoe je brein je regelmatig voor de gek houdt en ervoor zorgt dat je extra 
calorieën binnenkrijgt zonder dat je lichaam die nodig heeft.

Daar gaan we dan.

Ik neem aan dat je je pen en papier al bij de hand hebt, want zoals je weet is dit het 
moment dat je weer aantekeningen kunt maken.

Pak ook het werkboek erbij door hier te klikken. Je vindt er handige meeschrijf 
oefeningen om alle informatie beter te onthouden.

En je vindt er ook een paar motivatie oefeningen als bonus. En een paar extra tips.

Oke… vandaag wordt een speciale les, want vandaag ga ik je alles vertellen over de 5 
verschillende soorten honger.

Ja, dat klopt, 5 verschillende soorten honger. 

Veel mensen denken dat er maar 1 soort honger is. En honger = honger en als je 
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honger hebt dan moet je eten.

Maar dat is niet waar. Het lijkt maar alsof je 1 soort honger hebt, in werkelijkheid zijn 
dat er dus 5.

En in deze les leer je precies wanneer de honger ‘echt’ is, en wanneer je brein je voor 
de gek probeert te houden met een ‘nep’ honger.

En dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten als je je buikvet wilt verbranden, want 
anders ga je eten op momenten dat je lichaam dit helemaal niet nodig heeft.

En die extra calorieën zorgen natuurlijk alleen maar voor meer buikvet.

Laten we beginnen met de eerste vorm van honger: Behoefte aan voedingsstoffen.

 
Dit zou je eigenlijk de enige echte vorm  
van honger kunnen noemen

Want deze honger voel je op het moment dat je lichaam echt behoefte heeft aan 
extra voedingsstoffen.

Misschien eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen of mineralen…

Je lichaam heeft behoefte aan voedingsstoffen, het geeft dat signaal aan je hersenen 
en daardoor ga jij eten. Je kunt het ook wel herkennen aan een rommelig gevoel in je 
buik.

Maar let op, ons lichaam is getraind om alles te eten wat voor handen is… maar dat is 
natuurlijk niet de bedoeling.

Zorg dat je altijd iets eet, waar ook echt voldoende voedingsstoffen inzitten. Want 
DAT is waar je lichaam behoefte aan heeft.

De tweede vorm van honger die ik graag met je wil bespreken is Afwisseling. De 
behoefte aan afwisseling.

Evolutionair is er in ons lichaam een methode ingebouwd die ervoor zorgt dat we 
altijd voldoende verschillende voedingsstoffen binnenkrijgen. Want als je altijd 
alleen maar hetzelfde zou eten is dat natuurlijk niet goed voor je lichaam. Dan kan je 
lichaam niet alle cellen bouwen die het nodig heeft.

Maar als je veel variatie van voedingsstoffen binnenkrijgt, dan kan je lichaam daar 
goed mee werken.

Dus let op, als je honger hebt, hoeft dat niet altijd te betekenen dat je meer moet 
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eten, maar soms moet je gewoon wat anders eten. Dus houd dat goed in de gaten.

De derde vorm van honger  is Een lage bloedsuikerspiegel. En dit is er één die 
tegenwoordig heel vaak voorkomt. Het voelt als honger, maar het enige wat er aan de 
hand is, is dat jij een lage bloedsuiker hebt. Dit kun je heel makkelijk voorkomen door 
minder suikers en snelle koolhydraten te eten.

Want die zorgen ervoor dat je bloedsuiker zo hard naar beneden gaat. En als je dat 
niet meer eet, dan zal je ook geen extreem lage bloedsuiker meer hebben en zal je 
veel minder last hebben van deze vorm van honger.

Hou goed in de gaten, deze vorm van honger kan je herkennen omdat je dan erg trek 
hebt in iets zoets.

Dus wees op je hoede als je honger hebt en graag iets zoets wilt eten.

De vierde vorm van honger is Dorst. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar het 
is heel makkelijk om honger en dorst met elkaar te verwisselen. Soms denk je dat je 
honger hebt, maar wat je eigenlijk hebt is dorst.

Maar hoe komt dat nou? Daarvoor moeten we even 20 of 30 duizend jaar terug in de 
tijd.

Toen waren er nog helemaal geen flessen, dus het was heel moeilijk om water uit de 
rivier mee te nemen en dat gedurende de dag te drinken. Dus de grootste bron van 
water, voor de mensen lang  geleden was eigenlijk water uit voedsel.

Groente bestaat soms voor wel 95% uit water, dus dat is ook een hele belangrijke 
bron van water en zeker voor de mensen toen.

En daarom kunnen wij dus nu nog steeds honger voor dorst verwarren. Dus let goed 
op, als jij denkt dat je honger hebt, zou het ook heel goed kunnen dat je eigenlijk 
gewoon een glas water moet drinken.

En dan de vijfde vorm van honger is Emotionele honger. En dat is er ook eentje die 
heel vaak voorkomt. Dit is eigenlijk de gevaarlijkste vorm van overeten.

Je ervaart sterke emoties, en dat resulteert vaak in een leeg gevoel van binnen. En 
dat lege gevoel van binnen probeer je dan op te vullen met eten. En zoals we allemaal 
wel eens ervaren hebben… dat lege gevoel van binnen los je niet op door meer te 
eten.

En kijk hier ook mee uit, want voedselfabrikanten weten dat we dit hebben en die 
maken hun eten op zo’n manier dat je het gevoel hebt dat je die leegte aan het 
opvullen bent.
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En dat doet het natuurlijk niet, want 5 of 10 minuten later is dat lege gevoel gewoon 
weer terug.

Maar je kent ze wel, die echte zogenaamde comfort foods. Dat eten wat je dan eet 
waar je zo’n comfortabel vol gevoel van krijgt. Maar dat is allemaal schijn. Dus pas 
daarvoor op.

Pak het probleem van de sterke emoties, die het lege gevoel veroorzaken, bij de 
oorzaak aan. Zorg dat je acties onderneemt die het probleem dat de emoties creëert 
wordt aangepakt.

Als je dat doet, dan zal je veel minder last meer hebben van emotionele honger. En zo 
dus veel makkelijker een slanke buik krijgen.

Ik herhaal de 5 verschillende vormen van honger nog één keer, en ik vertel je wat je 
kunt doen om ze te voorkomen.

1. Behoefte aan voedingsstoffen. Dit is ‘echte’ honger, eet voeding met veel 
voedingsstoffen zoals groenten, zaden, noten en natuurlijke oliën.

2. Behoefte aan variatie. Zorg dat je gevarieerd eet. Voeg om de zoveel 
tijd eens een nieuw gerecht toe aan je repertoire van recepten.

3. Een lage bloedsuikerspiegel. Laat snelle 
koolhydraten uit je voedingspatroon.

4. Dorst. Drink altijd eerst een glas water als je een honger gevoel hebt. Als je 
20 minuten later nog steeds honger hebt, weet je dat het geen dorst was.

5. Emotionele honger. Word je bewust van je emoties 
en pak ze bij de oorzaak aan.

Door ‘echte’ honger van ‘nep’ honger te onderscheiden zal je vele minder 
nutteloze calorieën binnenkrijgen en zo zal je veel makkelijker je overtollige buikvet 
verbranden.

De resultaten die mijn lezers en cliënten behaalden met deze adviezen zijn heel 
mooi…

We zijn nu op het punt dat iedereen die ons programma volgt ook echt succes 
behaald. En dat is iets waar ik heel trots op ben. 
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Neem Eveline bijvoorbeeld, die een tijdje geleden aan ons programma meedeed… die 
is 40 kilo afgevallen, een ware transformatie. En van dat buikvet is niets meer te zien.

 
Of Lisette hier… 37 kilo afgevallen, en die lijkt wel 10 jaar jonger! En ook bij haar is er 
niets meer van al het buikvet over.
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 Of hier een enorme metamorfose van Nancy, die is 70 kilo afgevallen. 

Nou bij jou hoeft er waarschijnlijk geen 70 kilo van af, maar zelfs deze mensen 
konden hun buikvet met deze methode helemaal weg krijgen. Dus met jou gaat het 
zeker weten ook lukken.

Want we hebben ook zo veel verschillende mensen gehad die gewoon nog even dat 
laatste beetje buikvet willen verbranden en dat lukt gewoon.

Mensen die al van alles geprobeerd hebben… nu proberen ze deze methode die 
natuurlijk is - geen poeders of pilletjes – en die in lijn is met hun lichaam en dat werkt 
gewoon.

En dat is heel leuk om te zien

Als jij meer van deze resultaten wilt zien kan je gewoon gaan naar jasperalblas.nl/
succesverhalen daar staan er een hele hoop.

Mensen die flink afgevallen zijn en al hun buikvet verbrand hebben. En mensen die 
alleen hun laatste beetje buikvet hebben verbrand.
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Want dat is ook een vraag die ik vaak krijg… is het ook mogelijk om, als je eigenlijk al 
op gewicht bent, alleen nog dat beetje buikvet te verbranden?

Ja dat kan… Je bent dan niet in de eerste week meteen 3 kilo kwijt, maar uiteindelijk 
krijg je dat laatste beetje ook weg.

Het is natuurlijk niet zo dat je een lichaam en buik krijgt alsof je 21 bent, maar dat 
moet je ook helemaal niet willen. Je krijgt gewoon een mooie slanke buik die bij jou 
past zonder rolletjes of dat vet wat net boven het randje bij je broek komt.

En dat hoeft helemaal niet veel extra moeite of tijd te kosten

En dat geldt trouwens ook als je een gezin hebt en je familie elke dag met je mee eet. 
Dat maakt het natuurlijk lastiger want je zult daar ook rekening mee moeten houden.

En je hebt natuurlijk geen zin om twee keer te koken.

Nou gelukkig hoeft dat ook helemaal niet, want als je de juiste recepten hebt, en daar 
gaan we het zo nog even over hebben, dan eet je familie gewoon met je mee.

Want je kan ook afvallen met stamppot, zoete aardappel frietjes en gehaktballen, als 
je ze maar op de juiste manier klaarmaakt.

En je partner en kinderen zullen daar ook van smullen. Dat is wat we keer op keer van 
mensen horen “mijn man vindt het ook lekker” of “de kinderen eten gewoon mee”.

En misschien ben je iemand die in de overgang zit en zeg je “ja voor mij is dit anders 
ik ben al in de overgang, afvallen is sowieso lastig laat staan buikvet verbranden.

Ja, dat is zo… in de overgang is afvallen en buikvet verbranden moeilijker. Zeker 
als je al 20 of 30 jaar overgewicht hebt of jojo’t. Dan is het niet realistisch om te 
verwachten dat je buikvet in twee weken weg zal zijn.

Dus ja het is lastiger in de overgang… 

maar het is ook het belangrijkste moment van je leven om gezond te zijn.

Wordt het een gezonde vitale oude dag of één met een hoop ziekenhuisbezoeken. Je 
hebt dat natuurlijk nooit helemaal in de hand, maar voor een heel groot deel wel.

En het is trouwens heel goed mogelijk om op een gezond gewicht te komen zonder 
buikvet, ook in en na de overgang. En dat hoeft echt geen jaar te kosten. 

Afhankelijk van de hoeveelheid overgewicht natuurlijk, maar voor de meeste mensen 
in de overgang zal het in een paar maanden gepiept zijn als je het serieus aanpakt en 
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het zal een plezierig proces zijn.

Mits je een natuurlijk en juist programma volgt. Eén zoals we gemaakt hebben.

De vraag hoelang het gaat duren om van je buikvet af te komen is ook altijd een vraag 
die ik veel krijg.

Nou dat is natuurlijk voor iedereen verschillend, ik zal in de volgende les daar 
uitgebreid op in gaan en daar wat meer over vertellen

Ik zal je dan ook laten zien hoe het proces om van je buikvet af te komen er uitziet als 
jij besluit daarmee aan de slag te gaan, dus ik raad je aan om die les aandachtig te 
volgen.

Kijk… als je weet hoe je dagelijks voor de juiste voeding kunt kiezen op de momenten 
dat je echt honger hebt. Dus dat je op die momenten voeding neemt zoals je in les 1 
en 2 geleerd hebt, dan zal je je overtollig buikvet verbranden.

En als je je overtollig buikvet hebt verbrand…

Dan zal je je prettig en fijn voelen in je eigen lichaam.

Je kan weer de kleding aan die je graag aan wilt, je voelt je fitter en gezonder en ook 
je zelfvertrouwen kan een flinke boost krijgen.

En dat resultaat haal je alleen als je een duidelijk programma hebt wat makkelijk te 
volgen is.

Goed… het was erg leuk om deze lessen voor jullie te maken en vooral ook om 
enthousiaste reacties te krijgen en mooie resultaten te zien…

Dat was de hele reden waarom ik deze workshop gemaakt hebt…

Vooraf vond ik het moeilijk te zeggen hoe mensen zouden reageren, ik had nog nooit 
echt een workshop zoals deze gemaakt. Maar ik vind het groepsgevoel dat deze 
workshop gecreëerd heeft heel mooi.

Heel fijn dat deze lessen al zo een grote impact op zoveel mensen hebben gemaakt, 
misschien zelfs wel op jou.

Als jij geïnteresseerd bent om met een leuke groep mensen echt aan de slag te gaan 
en af te rekenen met je buikvet dan heb ik goed nieuws voor je… 

Ik heb besloten om de komende week weer aanmeldingen te accepteren voor ons 
aller beste Buikvet programma.
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Dit programma heet het Weg met Buikvet programma en je leert er van A tot Z hoe je 
een slanke buik krijg en hoe je die voor altijd behoudt.

Duidelijk en overzichtelijk beschreven zoals je van mij gewend bent, zodat iedereen 
hiervan kan profiteren.

Het programma is vanaf aanstaande dinsdag open voor inschrijvingen. Dus houd je 
inbox de komende dagen goed in de gaten…

In mijn volgende les zal ik je alles over deze methode vertellen en hoe het er voor jou 
uit zal zien om je buikvet te verbranden met het Weg met Buikvet programma.

Dus verwacht binnenkort een nieuwe les van mij…

Maar voor nu, laat zoals altijd hier een berichtje achter. Laat me weten welke vragen 
jij nog hebt over het verbranden van buikvet en hoe minder buikvet jouw leven beter 
en fijner zou maken…

Klik hier en type je reactie in de comments.

Het zou heel leuk zijn om weer een reactie van je te krijgen.

En deel deze les natuurlijk met zoveel mensen als je wilt. En dan zie ik je weer in de 
volgende en laatste les!
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