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Wetenschappelijk Buikvet Verliezen 

Presenteert: 
 

12 Wetenschappelijk Onderbouwde Manieren Voor Buikvet Verlies 

 

“Vetverliezen volgens de wetenschap” 

 

 

 

Geschreven door: Carlos Mens 

 

 

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.   
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Bewezen Feiten over Buikvet 

Buikvet hebben is gewoon erg vervelend. Naast dat je terughoudender bent 

om bepaalde kleding te dragen. Is het extra buikvet ook slecht voor je 

gezondheid. 

Dat komt niet alleen door het vet dat je ziet zitten en jij je daardoor minder 

aantrekkelijk voelt. Maar het 

is vooral wat je niet direct 

ziet, dat voor problemen 

zorgt.  

 

Je ziet dat bij ernstig 

overgewicht de organen veel 

meer omringt zijn met vet. 

Wanneer je dus echt veel 

buikvet hebt, dan zie je dat 

dus niet alleen ook je organen 

hebben er last van. 

Waardoor het risico van hart-en vaatziekten, diabetes, kanker en andere 

aandoeningen wordt verhoogd. 

Maar wanhoop niet! Er zijn gewoon doeltreffende manieren om buikvet 

weg te smelten. 

Al deze informatie is afkomstig uit wetenschappelijke studies. Dit zijn dus 

bewezen technieken! Getest op groepen mensen! 

Door deze informatie kan je makkelijker je aanpak bepalen en zelf ook de 

trucs toepassen om het proces te versnellen. Zonder dat jij jezelf ongezonde 

gewoontes aanleert. 

1. Oefeningen voor het ontbijt 

Uit een Britse studie bleek dat uitoefeningen vóór het ontbijt. Helpt om de 

rest van de dag  meer vet te verbranden.  

Als een extra bonus, worden de grotere vet ophopingen die verstoppingen 

bij je bloedvaten kunnen veroorzaken, gereduceerd. 
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De deelnemers ondergingen drie proeven 1-2 weken uit elkaar. Ze deden 

een stevige wandeling van een uur voor het ontbijt. Namen dezelfde 

wandeling na het eten van ontbijt, of deden helemaal geen uitoefeningen.  

Hoewel sowieso door de wandeling de hoeveelheid vet die het lichaam 

verbrandde hoger was in vergelijking met niet wandelen. Zorgde wandelen 

voor het ontbijt voor een groter verlies van vet tot wel 33 procent meer dan 

wandelen na het ontbijt. 

2. Eet goede vetten 

Een dieet rijk aan enkelvoudig onverzadigde 

vetten, zoals olijfolie, avocado's, noten en 

zaden, kan helpen bij het kwijtraken van 

buikvet.  

De meeste deskundigen zijn het erover eens 

dat olijfolie één van de beste oliën is voor het 

koken en salades. Vanwege zijn hoge MUFA 

inhoud, die LDL ("slechte") cholesterol 

verlaagt.  

Bovendien, olijfolie bevat verbindingen die het 

signaal naar je hersenen stuurt dat je maag vol 

is, waardoor je minder eet en voel langer 

verzadigd. 

3. Joggen in plaats van het heffen van gewichten 

Onderzoekers van Duke University ontdekten dat aerobe oefening is een 

veel efficiëntere manier om buikvet te verliezen. Dan krachttraining of een 

combinatie van beide om vet verliezen.  

Bij een studie van volwassenen met overgewicht in leeftijd 18 tot 70 jaar 

vastgesteld dat bij een aerobe training. 67 procent meer calorieën verbrand 

worden in vergelijking met weerstand training. 

Gewichtheffen zorgt weliswaar voor spiergroei. Maar om de spieren te zien, 

moet jij je buikvet kwijtraken. 

4. Elimineren transvetten 

Hoewel grote hoeveelheden transvetten zijn geëlimineerd uit veel 

voedingsmiddelen. Is dit soms nog steeds te vinden in koekjes en snacks. 
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Pas ook op voor de component “gedeeltelijk gehydrogeneerde olie” of 

“gedeeltelijk gehard transvet”.  

Onderzoek aan de Wake Forrest University ontdekte dat apen die werden 

gevoed de Westerse etensstijl en transvetten binnenkregen. 7,2 procent 

meer aan lichaamsgewicht waren toegenomen, dan degenen die werden 

gevoed met een dieet van enkelvoudig onverzadigde vetten, zoals olijfolie.  

Het aantal calorieën en de hoeveelheid vet in beide diëten identiek. De 

meeste gewichtstoename was de buikstreek. 

5. Stress verminderen 

Wanneer je gestrest raakt. Laat je lichaam de krachtige hormonale mix 

vrij van adrenaline, cortisol en insuline. Dit verhoogt niet alleen de eetlust 

maar zorgt er ook voor dat je lichaam meer vet 

produceert. 

Dit extra vet wordt ook vaak rechtstreeks naar je 

taille en de buik gestuurd.  

Voor een onmiddellijke verlaging van de stress, 

sluit je ogen eventjes, en haal langzaam diep adem 

voor ongeveer vijf minuten.  

Je stress niveau zal dalen. Net als het aantal hormonen die vrijkomen, die 

jouw missie om buikvet te verminderen tegengaan. 

Dit bewijs is onder andere geleverd door de Genetici van de MedUni in 

Wenen (Oostenrijk) en is in het vakblad Cell Metabolism gepubliceerd. 

6. Zorg voor genoeg slaap 

Bij te weinig slaap wordt het natuurlijke ritme van je lichaam verstoort.  

Dit leidt ertoe dat er ook een grote hoeveelheid vet producerende hormonen 

worden vrijgelaten. Vergelijkbaar met hormonen aangemaakt wanneer je 

je gestrest produceren. 

Een studie wees uit dat mensen die voldoende slaap kregen minder buikvet 

ontwikkelde over een periode van vijf jaar in vergelijking met degenen die 

leden aan slaaptekort. 
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7. Eet vezels 

Uit onderzoek van de Wake Forest Baptist Medical Center blijkt dat alleen 

het eten van meer oplosbare vezels uit groenten en fruit visceraal vet 

oftewel orgaan vet vermindert.  

Zij vonden dat bij elke 10-gram toename van oplosbare vezels per dag dat 

gegeten werd. De hoeveelheid buikvet met 3,7 procent verminderde in een 

periode van vijf jaar. Het toevoegen van een matige activiteit leidde ertoe 

dat het percentage buikvet dat was afgenomen, steeg tot 7,4 procent.  

Voedingsmiddelen rijk aan oplosbare vezels zijn appels, haver, erwten en 

bonen. Twee kleine appels bevatten 10 gram oplosbare vezels.  

Een studie van Penn State bleek dat mensen die een gezond dieet volgen 

met volle granen inbegrepen. Meer buikvet verloren dan mensen die 

hetzelfde dieet deden maar meer geraffineerde granen aten.  

Daarnaast werden hun niveaus van C-reactief proteïne (CRP) verlaagd met 

38 procent. Terwijl het niveau gelijk gebleven was bij de groep die 

geraffineerde granen aten. Hoge niveaus van CRP worden gekoppeld aan 

hartkwalen. 

8. Kokosolie 

Er waren twee onderzoek studies bij de Universiti Sains Malaysia waaruit 

blijkt dat het gebruik kokosnootolie veilig en effectief is voor het 

verminderen buikvet. Bij zowel vrouwen als mannen.  

Bij het vrouwen onderzoek kreeg de 

behandelingsgroep dagelijks twee 

eetlepels kokosolie (30 ml) voor de duur 

van 12 weken.  

Dit resulteerde in zowel een vermindering 

van tailleomtrek, evenals een verhoging in 

de "goede" HDL cholesterol .  

Bij de mannelijke studie kregen zwaarlijvige mannen twee eetlepels van 30 

ml kokosolie per dag, die in 3 afzonderlijke doses, een half uur voor elke 

maaltijd, werden ingenomen. Een maand lang.  

Bij de mannen ging de gemiddelde taille omvang met minimaal een inch 

(2,86 cm) omlaag. 
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9. Groene thee 

Er was een Chinees onderzoek waarbij is aangetoond dat groene thee een 

significant verschil maakt bij het verliezen van buikvet. Er waren 4 

groepen. Waarbij in totaal 182 Chinezen 

met matig overgewicht meededen. 

Er was een controle drankje en er waren 

drie groene thee drankjes met een   

verhoogd Catechine (een anti-oxidant) en 

Cafeïne gehalte. De thee werd voor een 

periode van 90 dagen gedronken, waarbij 

elke 30 dagen een meetmoment was. 

Het resultaat was dat de derde groep die het hoogste gehalte had van 

beiden gemiddeld 1,9 centimeter rond de middel verloor. En 1,2 kilo 

minder lichaamsgewicht had in vergelijking met de controle groep. 

Ook de andere groepen hadden minder lichaamsvet. In vergelijking met de 

controle groep. Hierdoor mag geconcludeerd worden dat 2 consumpties van 

groene thee die extra veel Catechine bevat zorgt voor minder buikvet, 

wanneer je aan matig overgewicht leidt. 

10. Neem minder glucose 

Fructose is een zoetstof die vaak wordt gebruikt omdat het een natuurlijke 

stof is daarom beter lijkt dan glucose. 

Echter heeft het Department of Molecular Biosciences in Californië 

onderzocht dat groei van buikvet wordt versterkt door fructose.  

Het visceraal vet of te wel het vet rond de organen, nam in verhouding 

meer toe dan bij het gebruik van glucose.  

Doordat fructose door de lever wordt verwerkt. Zal het te veel aan fructose 

worden omgezet in vet. Daarnaast neemt de insuline gevoeligheid af en het 

slecht cholesterol toe. 

Het is sowieso goed om minder suikers te nemen. Want ook glucose 

(gewone suiker) bestaat voor 50% uit fructose. 

Fruit waar relatief weinig fructose in zit zijn onder andere: Grapefruits, 

nectarines, aardbeien, frambozen en bessen. 
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11. Doe niet alleen buikspieroefeningen 

Het is een logische gedachte het buikvet aanpakken door 

buikspieroefeningen te doen. 

Het Texas A&M University-San Antonio hield een 

onderzoek bij 14 mannen en 10 vrouwen. In de 

leeftijd 18 – 40 jaar en deze personen werden 

willekeurig gekozen voor de controle groep of de 

groep die de buikspieren trainden. 

6 weken lang deed de groep 7 buikspieroefeningen 

van 2 sets, met 10  herhalingen 5 dagen per week. 

Alle personen van het onderzoek hadden het zelfde dieet.  

Het resultaat was dat de buikspieren wel sterker waren geworden. Maar 

de training geen verschil maakte voor minder lichaamsgewicht, een lager 

vetpercentage of minder buikvet. 

12. Accupunctuur heeft invloed 

Beijing University of Chinese Medicine deed een onderzoek waarbij het 

lichaamsgewicht, de BMI, de omtrek van de buik, en heupen, de 

verhouding van die twee bijgehouden en vetpercentage werd bijgehouden. 

En wat blijkt? 

Accupunctuur heeft een significant verschil bij de afname van: 

lichaamsgewicht, BMI, de omtrek van de buik en heupen, de buik heup 

ratio en het vetpercentage was ook significant afgenomen. Ook nam de 

viscerale vet (orgaanvet) af . Dat zelfde geldt voor het onderhuidse 

vetweefsel (vet dat zichtbaar is). 

En nu? 

Dit is gelukkig geen ‘Crazy Crash Dieet’ hier val je op een verantwoorde 

manier af zonder te hoeven leiden! Is.gd/dieetplan 

Deze personal trainer heeft iets ontwikkeld waarmee je specifiek buikvet 

aanpakt en toch je hele lichaam traint! Is.gd/kettlebell  

Ik wens je het beste! 

Carlos Mens 

http://is.gd/dieetplan
http://is.gd/kettlebell

