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Stop de weegschaalblues

Sommige vrouwen staan er elke dag 
op. Andere doen het twee keer per 
dag. Nog andere - de echte diehards, 
zeg maar - stappen erop, denken bij 
zichzelf dat het beter kan en probe-
ren een halve minuut later opnieuw. 
En de creatievelingen onder ons doen 
het op één been in de hoop het getal 
naar beneden te krijgen. De weeg-
schaal: bij momenten het meest 
 gehate, andere - zeldzame - keren 
het meest geliefde object in het vrou-
wenbestaan. Hoe komt het eigenlijk 
dat we ons zo sterk laten beïnvloeden 
door de weegschaal? Joke Verstuyf, 
ontwikkelingspsychologe aan 
Universiteit Gent: “Heel wat vrou-
wen willen aan een bepaald ideaal-
beeld voldoen, voor zichzelf of voor 
hun omgeving. Maar wat blijkt? 
Mensen die onder druk worden gezet 
om te vermageren, verliezen op 
 termijn minder gewicht dan anderen. 
Bovendien is het veel belangrijker om 
te kijken naar het proces in plaats 
van het doel. Maak voornemens als 
‘ik wil elke dag een halfuur bewegen’, 
‘ik wil dagelijks twee stukken fruit 

Sta jij elke dag op de 
weegschaal? “Niet 
doen”, zeggen de diëtis-
te en de psychologe. 
Want de weegschaal 
liegt én je raakt er alleen 
maar gedemotiveerd van. 
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1 kilo erbij, dag om zeep?  

de weegschaalblues
eten’ of ‘’s avonds geen snoep meer 
voor mij’. Dat zijn realistische doelen. 
Maar jezelf elke dag wegen? Dat 
werkt heel demotiverend, zeker als je 
gewicht schommelt - en dat is zo bij 
élke vrouw - of als je minder gewicht 
verliest dan je eigenlijk wil.”

Stap van die weegschaal
We zien het als een soort controle. 
We willen vooruitgang zien, checken 
of al onze inspanningen worden 
 beloond of voorkomen dat we verdik-
ken. Voor veel vrouwen is zich zo 
vaak wegen een gewoonte. Siska 
(34): “Tijdens elke zwangerschap 
kwam ik behoorlijk wat aan. In het 
begin meed ik de weegschaal als de 
pest, zeker wanneer ik minder goed 
in mijn vel zat. Maar eenmaal aan 
mijn dieet begonnen, woog ik mezelf 
elke ochtend. En dat doe ik nog altijd. 
Het is meer een ritueel geworden: 
opstaan, tanden poetsen en mijn 
 gewicht checken. Geen haar op mijn 
hoofd dat eraan denkt om na het 
douchen op dat ding te gaan staan. 
Dan weeg ik meer (lacht)!” Er zijn 

Jezelf elke dag 
wegen? Dat werkt 
heel demotiverend, 
zeker als je gewicht 
schommelt, en dat is 
zo bij élke vrouw.

Maak concrete 
voornemens zoals ‘ik 
ga elke dag twee 
stukken fruit eten’.

verschillende redenen om jezelf min-
der te wegen, zegt voedings- en 
dieetkundige Wendy De Munter 
(studiowdm.be): “Je gewicht 
schommelt elke dag, en hoe vaker je 
op de weegschaal staat, hoe meer je 
je laat beïnvloeden door die schom-
melingen. Wil je vermageren en weeg 
je jezelf elke dag, dan raak je makkelijk 
gedemotiveerd. Maar evengoed denk je 
dat je je wat meer kan permitteren, 
terwijl dat niet altijd het geval is.” 

Dikke dagen
Volgens De Munter zijn er verschil-
lende redenen waarom je gewicht 
kan schommelen. “Eerst en vooral: 
die schommelingen zijn heel normaal 
en je kan er vaak niets aan doen. 
Meestal houdt je lichaam te veel 
vocht vast. Vocht betekent wel extra 
kilo’s, maar géén extra vet. Een van 
de redenen daarvoor is een teveel aan 
zout. Heb je dus een zak chips veror-
berd, een extra portie zout bij de soep 
gedaan of een kant-en-klare maaltijd 
naar binnen gewerkt? Dan merk je 
dat even later ook aan de weegschaal. 
Maar het zou ook kunnen dat je te 
weinig water hebt gedronken, waar-
door je lichaam vocht gaat vasthou-
den. De oplossing? Drink meer water, 
dan ‘lost’ je lichaam die extra reser-
ves. Het klinkt misschien tegenstrij-
dig, maar hoe minder je drinkt, hoe 
meer vocht je lichaam zal opslaan. 
Drink zo’n anderhalve liter per dag. 
Tot slot kan je ook gewoon last 
 hebben van je hormonen. Twee tot 
zeven dagen voor je menstruatie 
houdt je lichaam extra vocht op. Je 

onderbuik, maar ook je handen, 
 enkels en voeten zijn dan wat opge-
zwollen. Gelukkig herstelt de weeg-
schaal zich opnieuw als je maand-
stonden eenmaal zijn doorgebroken. 
Dat kan tot twee (!) kilo schelen.” 
 Ellen (30): “De mannen uit onze 
vriendenkring maken er graag grap-
jes over, maar vlak voor mijn onge-
steldheid heb ik altijd last van dikke 
dagen. Dan zitten mijn kleren niet 
goed, lijkt niets me te flatteren en is 
shoppen een zware opgave. Ik voel 
me dan gewoon dik. Mijn humeur 
lijdt er eerlijk gezegd ook onder. Dan 
snauw ik nét iets te snel, al doe ik 
mijn best om dat te onderdrukken.”

Afterpartystress
Het was zo leuk. En vooral lekker. 
Toen kwam het dessert. Hemeltjelief, 
je kon er zo moeilijk aan weerstaan. 
Maar de dag nadien weeg je jezelf, en 
het verdict is keihard: plus twee kilo-
gram. Hallo, schuldgevoel! De 
Munter: “Ga de dag na een feestje 
nooit op de weegschaal staan.  
Tuurlijk weeg je dan meer, want je 
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lichaam moet nog een heel feestmaal 
verwerken. Wacht liever twee tot drie 
dagen, want zo lang duurt het om 
een maaltijd volledig te verteren.” 
Maar hoeveel extra’s mag je je eigen-
lijk veroorloven? “Eén kilo zijn 
 zevenduizend calorieën. Dat wil 
 zeggen dat je zevenduizend calorieën 
méér moet eten dan je verbruikt, of 
minder als je wil afvallen. Een goed 
feestmaal bedraagt zo’n twee- à drie-
duizend calorieën. Laat je je diezelfde 
week dus nog een paar keer gaan, 
dan merk je pas écht verschil op de 
weegschaal.” Geertrui (36): “Sinds 
een halfjaar zit ik op mijn streefge-
wicht. Omdat ik dat graag zo wil 
houden, sta ik elke ochtend op de 
weegschaal. Zijn we de avond voor-
dien naar een feestje geweest, dan 
merk ik dat meteen. Drie tot vier 
 glazen wijn, lekkere hapjes en een 
diner met verschillende gangen blij-
ven niet ongestraft. Maar dan let ik 
de volgende dagen altijd wat meer op 
wat ik eet.” 

Je BMI liegt
Ben je 1m65 en weeg je 60 kilo? Dan 
heb je maat 38. Weeg je tien kilo 
meer, heb je maat 42. Niet juist, on-
dervond Inge (34): “Mijn zus en ik 
lijken heel hard op elkaar. Maar als 
het gaat over gewicht, zijn we onge-
looflijk verschillend. Toen ik een paar 
jaar geleden twintig kilo vermagerde, 
hadden we exact dezelfde kleding-
maat. Maar volgens de weegschaal 
was ik tien kilo dikker dan zij. Be-
hoorlijk frustrerend, maar ik wist dat 
gewicht alleen een cijfer op de balans 
is. De vele complimentjes bewezen 
dat ik er goed uitzag, en dat was vol-
doende voor mij.” De Munter: “Heel 

vaak wordt er rekening gehouden 
met de body mass index (BMI) als het 
gaat over gezond gewicht. Daarvoor 
moet je je gewicht delen door je leng-
te in het kwadraat. Maar die uitkomst 
houdt geen rekening met spiermassa. 
Het kan dus best dat je volgens je 
BMI een ongezond gewicht hebt, 
maar in feite gewoon heel gespierd 
bent. Spieren wegen nu eenmaal 
meer dan vet.” Dat spiermassa inder-
daad meer weegt, ondervond Helena 
(30) aan den lijve: “Een tijd lang lette 
ik op wat ik at. Geen chocola, chips 
of snoep, veel water drinken en elke 
dag voldoende bewegen. Dat bewe-
gen was ook helemaal niet zo’n pro-
bleem, want de tweede week van 
mijn dieet nam ik deel aan een ten-
nistornooi. Na negen dagen had ik 

zo’n twaalf uur op de baan gestaan. 
Apetrots was ik. Nu moest ik zeker 
nóg meer zijn vermagerd, dacht ik. 
Het verdict was niet helemaal wat ik 
had verwacht: plus 1,2 kilo. Volhou-
den werd plots wat moeilijker, maar 
gelukkig merkte ik het wél aan mijn 
lichaam, dat wat strakker werd.” 
Kortom, je hoeft echt niet te panike-
ren als de weegschaal niet meteen 
meewerkt. Heb je voldoende gedron-
ken? Niet te veel zout gegeten? Kon 
je goed naar het toilet gaan? Of ligt 
het aan je hormonen? Hou nog even 
vol en weeg je over een paar dagen 
opnieuw. Misschien ben je dan wél 
weer op je gewicht. En onthoud voor-
al: dat cijfer op de weegschaal zegt 
niet altijd iets over hoe je eruitziet, 
want spieren wegen meer dan vet.

Om één kilo bij te komen, moet je al 
zevenduizend calorieën meer eten dan je 
verbruikt.

Je gewicht zegt 
niet altijd iets over je 
looks: spieren wegen 
meer dan vet.

Weg met de weegschaal
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Weg met de weegschaal

Niet wegeN, maar meteN

De weegschaal is één manier om te weten of je vermagert, verdikt of 
op gewicht blijft. Maar er zijn nog meer én betere methoden om dat 
te weten te komen. De Munter: “Je vetpercentage meten is veel 
correcter. Dat kan je tegenwoordig thuis doen met bepaalde 
weegschalen, maar die zijn niet zo nauwkeurig. Voor een correcte 
meting kan je terecht bij een diëtist of sportcenter. Een andere 
methode is thuis aan de slag gaan met een lintmeter. Zo merk je of je 
écht bent aangekomen of afgeslankt, en of je spieren - die je er 
slanker doen uitzien, maar meer wegen op de weegschaal - hebt 
aangemaakt. Belangrijk is dat je je buikomtrek meet. Doe dat in het 
midden tussen je onderste ribben en je heupkam, dat is het hoogste 
punt van je bekken. Tachtig centimeter is het maximum voor een goeie 
gezondheid. Ben je zwaarder op je buik, dan maak je meer kans op 
welvaartsziektes als diabetes, hart- en vaatziektes en kanker.” 

De ‘wie-wat-waNNeer’ vaN het wegeN

Eén keer per week. Zo vaak moet je jezelf wegen. De Munter: “Het beste 
moment is als je net uit je bed komt en naar het toilet bent geweest. Dan 
heb je al het vocht dat je overdag of ’s nachts vasthield, uitgeplast. De 
ideale weegschaaloutfit? Naakt of in je ondergoed. Kleren zorgen nu 
eenmaal voor een hoger cijfer op de weegschaal. Wist je dat een 
winteroutfit voor zo’n anderhalve kilo extra kan zorgen op de 
weegschaal? Geen goed idee, dus. Jezelf ’s avonds wegen doe je ook 
beter niet. Dan kan je twee tot zelfs drie kilo extra wegen. Het hangt 
ervan af hoeveel vocht je vasthoudt, hoeveel je hebt gegeten en of je al 
dan niet naar het toilet bent kunnen gaan. Maak je dus slecht stoelgang 
aan, dan kan dat ervoor zorgen dat je meer weegt.” 

De klereN makeN De vrouw
Vind je meten te omslachtig en ben je ook niet aangesloten bij een 
sportcenter dat je vetpercentage nauwkeurig kan berekenen? Dan 
kan je ook je kleren als criterium gebruiken. Bo (27): “Op mijn 
twaalfde woog ik 82 kilogram. Drie jaar later zat ik aan negentig. 
Toen ik een reportage zag over het zeepreventorium en kinderen die 
er probeerden te vermageren, trok ik aan de noodrem. De volgende 
dag al begon ik aan mijn dieet. Ik was heel streng voor mezelf en er 
ging geen dag voorbij dat ik niet op de weegschaal stond. In mijn 
hoofd maakte ik een lijst van wat ik wel en niet mocht eten. Gedaan 
met chocola, ijs, chips en desserts, en vanaf nu alleen nog gezonde 
dingen. De kilo’s vlogen eraf en in een jaar tijd woog ik dertig kilo 
minder. Doodongelukkig was ik als er een halve kilo of zelfs maar een 
paar honderd gram bij was, maar evengoed was ik dolblij als ik was 
afgevallen. Eerlijk gezegd liet ik mijn geluk te hard afhangen van de 
weegschaal. Intussen weeg ik zo’n 66 kilo. Dat denk ik toch, want 
mezelf wegen doe ik niet meer. Ik laat mijn kleren bepalen of ik 
vermagerd of verdikt ben. Desserts en andere zoetigheden eet ik 
nog altijd niet, en dat lijstje in mijn hoofd zit er nog. Maar een 
weegschaal? Die wil ik het liefst nooit meer zien.” tekst: lies van kelst / met dank aan voedings- en dieetkundige  

wendy De munter (studiowdm.be) en ontwikkelingspsychologe  
aan universiteit gent Joke verstuyf.

waNNeer moet ik De 
weegschaal vermiJDeN?  

1 Elke dag van de week, op één na. 
Jezelf dagelijks wegen is onnodig 
én ongezond. Bovendien kan dat er 
alleen voor zorgen dat je je 
belachelijk veel gaat bezig houden 
met je gewicht. Niet doen, dus. 
Eén keer per week is meer dan 
voldoende. 

2 Bij een ander. Geen enkele 
weegschaal is hetzelfde, dus als je 
jezelf wil behoeden voor onnodig 
gekrijs, gepeins en getob, moet je 
altijd kiezen voor dezelfde balans. 

3 Na een tientonnermaaltijd. Tuurlijk 
weeg je dan meer, want je lijf zit 
nog vol eten. Geen vet, dus, maar 
eten: het duurt zo’n twee à drie 
dagen voor je een maaltijd hebt 
verwerkt. 

4 ’s Avonds. Wist je dat je aan het 
eind van de dag zo’n twee tot drie 
kilo meer kan wegen? 

5 Met je hele wintergarderobe om je 
lijf. Kleren betekenen extra kilo’s, 
en op koude dagen kan dat een 
extra gewicht van anderhalve kilo 
betekenen.

5 Als je weegschaal op een oneven 
ondergrond staat. Zet je balans op 
tegels, parket, laminaat, beton... 
Het maakt niet uit, als de grond 
maar gelijkloopt.  

7 Net voor die dagen van de maand. 
Vlak voor je menstruatie kan je tot 
twee kilo extra vocht ophouden. 
Dat merk je ook aan je kleren: je 
onderbuik, enkels, voeten en 
handen zijn dan opgezwollen.

7 Als je blij bent met hoe je eruitziet, 
je goed voelt en gezond bent. Wie 
heeft een weegschaal nodig om 
dat te bepalen?

FLV_4712_060_REG_BODY_KVG.indd   63 14/11/12   11:55


	FLV_4712_060_REG_BODY
	FLV_4712_061_REG_BODY
	FLV_4712_062_REG_BODY
	FLV_4712_063_REG_BODY

