VOOR DE CLIËNT EN DE HULPVERLENER

De mythe van het lijnen
Wat is de mythe van het lijnen?
Lijnen is minder calorieën opnemen dan je nodig hebt met als doel gewicht te verliezen zonder dat dit medisch nodig is. Op korte termijn kan je met lijnen
gewichtsverlies bereiken en zelfs een gezonder lichaam krijgen. Maar dit blijkt over langere termijn vaak een mythe. Opvolging van jongeren over 10 jaar tijd toont
net een grotere gewichtstoename bij lijners. Toch maar inzetten op gezonder worden i.p.v. kilo’s? Werken aan een gezonde leefstijl geeft je belangrijke
gezondheidsvoordelen, zelfs als je gewicht niet zou afnemen.

Wat gebeurt er fysisch met mijn lichaam (& gewicht) als ik ga lijnen?
Je lichaam bestaat grofweg uit vetvrije massa, zoals je spieren, skelet, bloed,
organen, en uit vetmassa. Belangrijk om te onthouden is dat je spieren meer
energie verbruiken dan dat vet energie verbruikt. Het is dus belangrijk je
spiermassa te behouden als je je levensstijl aanpast. Als je snel afvalt (bv.
door maaltijden over te slaan, een crashdieet te volgen) neemt je spiermassa
af en vermindert je verbruik. Zo kom je nadien, wanneer je terug normaal
eet,
snel
terug
bij
(jojo-effect).
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Je voorkomt afname van spiermassa en het bijhorende jojo-effect door
stapsgewijze aanpassingen te doen naar een gezonde levensstijl,
aanpassingen die je levenslang kan volhouden. Een gespecialiseerde
professional begeleidt jou hierbij op maat en houdt rekening met je sociaal
leven en psychologisch welzijn.
Een rekenvoorbeeld op de volgende pagina maakt dit duidelijk.
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LIJNEN

GEZONDE
LEEFSTIJL

Voor het lijnen

Tijdens het lijnen

Vlak na het lijnen

Lang na het lijnen

Voor gezond gedrag

Tijdens het
aanleren van
gezond gedrag

Vlak na het
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gezond gedrag en
lang daarna

75% vetvrij ≈
60kg

75% vetvrij ≈ 56
kg
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kg

75% vetvrij ≈ 60 kg
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25% vet≈ 20 kg

25% vet≈ 18 kg

25% vet≈ 17 kg

25% vet ≈ 20kg

25% vet ≈ 19 kg

30% vet ≈ 23 kg

32% vet ≈ 27 kg
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Wat ik
eet

2200 kcal

1400 kcal

2000 kcal

2200 kcal

2200 kcal

2100 kcal

2000 kcal

Wat ik
verbruik

1900 kcal

1900 kcal → 1700
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1700 kcal

1800 kcal

1900 kcal
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2000 kcal

Hoe ik
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(lichtjes)
ontevreden

Futloos

Tevreden

Gefrustreerd met
minder
zelfvertrouwen

Futloos en (lichtjes)
ontevreden

Steeds beter:
lekker in mijn vel

Een gezonde
geest in een
gezond lichaam

Waaruit
mijn
lichaam
bestaat

VOOR DE CLIËNT EN DE HULPVERLENER

Weetjes:
 De eerste kilo’s vliegen eraf, omdat je vocht verliest en geen vet. Vooraleer je vetkussentjes wegsmelten worden immers eerst je reservesuikers
aangesproken. Deze hielden vocht vast dat nu vrijkomt.
 De meeste mensen verliezen eerst buikvet, tenzij jij die enkeling bent met een sterke genetische aanleg om elders vet op te stapelen en te verbranden.
Goed nieuws, want buikvet is sterker gerelateerd aan welvaartsziekten zoals diabetes type 2 en hart- & vaatziekten! Het slechte nieuws is dat je ook het
snelst vet (weer) opstapelt rond de buik.
 Via een crashdieet met heel weinig calorieën en bouwstoffen breek je nog sneller spieren af dan met geleidelijk gewichtsverlies én kweek je in geen tijd
vetmassa zodra je ermee stopt.
Dit is wat er met je lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling gebeurt bij lijngedrag en wordt ook wel het jojo-effect genoemd. Raadpleeg ook de infofiche over
hoe een gezonde leefstijl de lichamelijke en geestelijke* gezondheidsrisico’s doen dalen die gepaard gaan met overgewicht. Dan weet je precies waarvoor je het
doet!

Wat gebeurt er met mijn psychologisch welbevinden als ik
ga lijnen?

Wat gebeurt er met mijn sociaal welbevinden als ik ga
lijnen?

Lijnen werkt niet alleen lichamelijk maar ook psychologisch als een
boemerang: eerst is er euforie, daarna vaak lijden. Ondeskundig
lijngedrag kan het welzijn doen dalen, in het bijzonder als
ontevredenheid met het lichaam de motivatie is voor lijngedrag.
Daarnaast kan het eetgedrag flink gespannen worden wat kan leiden tot
eetproblemen en eetstoornissen.

Eetmomenten vinden meestal plaats in een sociale context. Maar voor
lijners is controle bij het eetmoment erg belangrijk, en dat botst vaak
met anderen in de omgeving. Lijners ervaren vaak stress wanneer hun
lijngewoontes niet passen in de manier waarop anderen samen met hen
willen eten. Die stress kan leiden tot vermijding van samen eten en
leuke uitstapjes die hiermee gepaard gaan. De stress kan ook leiden tot
een nog strikter eetritueel en nog meer controle, wat kan leiden tot
eetproblemen en eetstoornissen.
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Achtergrondliteratuur
Onderzoek van Neumark-Sztainer et al. (2012), heeft aangetoond dat de BMI van meisjes die lijnen (maaltijden overslaan, heel weinig calorieën innemen,
dieetpillen nemen, de inname van voedsel compenseren) na 10 jaar gestegen was met 4.63 punten i.p.v. 2.29 punten bij meisjes die nooit lijnen. Ook bij meisjes die
geen overgewicht hadden bij aanvang van de meetperiode en wel lijnden, trad het effect op. Het effect was wel sterker bij meisjes met overgewicht. De BMI van
jongens die voortdurend lijnden (eveneens onder de vorm van weinig eten, maar ook bij gebruik van maaltijdvervangers) was sterker gestegen na een periode van
10 jaar dan de BMI van jongens die nooit of slechts af en toe lijnden, opnieuw ongeacht het feit of ze bij aanvang van de meetperiode overgewicht hadden.
Leefstijlveranderingen die op langere termijn vol te houden zijn, zoals een gezonde portiegrootte innemen en kiezen voor verzadigende, niet te calorische voeding
in combinatie met voldoende fysieke activiteit, hebben wel duurzaam succes (Field et al., 2008).
Ondeskundig lijngedrag leidt, in vergelijking met niet lijnen, 5 jaar later bij meer meisjes maar ook bij jongens tot een eetstoornis (bv. eetbuien en ongecontroleerd
eetgedrag in onderzoek van Neumark-Sztainer, 2006). Onderzoeken van o.a. Patton et al. (1999), Field et al. (2003), Killen et al. (1996), Stice et al. (2002) hebben
ook relaties aangetoond tussen lijngedrag enerzijds, en obesitas en eetproblemen/-stoornissen anderzijds. Onderzoek van bv. Jacobi et al. (2004) toont aan dat
ontevredenheid met het lichaam een belangrijke risicofactor is voor verstoord eetgedrag en eetstoornissen.
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Zoek je extra tips om een gezonde leefstijl op te bouwen?
Ga naar: www.gezondleven.be
Wil je je graag laten begeleiden door een gespecialiseerde hulpverlener?
Contacteer Eetexpert via secretariaat@eetexpert.be.
We bezorgen je contactgegevens in je regio.

