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We leven gemiddeld steeds langer. En hoe mooi is het als je volop kunt blijven 
genieten van de gouden jaren in GOEDE GEZONDHEID en VOL ENERGIE.  

Jaren  waarin je niet meer  hoeft, maar mag “werken” en tijd hebt om de mooie 
dingen  van het leven te omarmen. 

Maar  hoe  doe je  dat; gelukkig en gezond oud worden?

De Kookgeheimen
van de Blue Zones om gelukkig 

gezond oud te worden
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Er zijn een aantal gebieden op de wereld waar de mensen bovengemiddeld 90 jaar 
of ouder worden in goede gezondheid. Deze gebieden worden de 'Blue Zones' 
genoemd. 

De senioren worden niet weggestopt in een bejaardenhuis, zittend op een stoel. 
Maar zijn; fysiek en mentaal sterk. De mensen in deze gebieden hebben veel minder 
last van ouderdomskwaaltjes  dan andere bevolkingsgroepen. en van ziekten als 
hartfalen, diabetes, kanker, botontkalking (osteoporose), overgewicht en alzheimer 
komen daar minder voor. 

De bevolking van de Blue Zones is gezond, gelukkig en fysiek erg sterk, ook op hoge 
leeftijd. Wat kunnen we leren van deze mensen die in de Blue Zones leven?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen in deze Blue Zones een aantal 
overeenkomsten hebben in hun leefstijl. Deze overeenkomsten zijn de factoren die 
verantwoordelijk zijn voor een lang gezond en gelukkig leven. Hebben we hier te 
maken met een groot mysterie of met een logisch verklaarbaar fenomeen? Wat 
maakt het dat mensen in de 5 Blue Zones zo gezond gelukkig oud worden? En wat 
kunnen wij van ze leren?

“De conclusie is dan ook dat niet 
alleen onze genen, maar vooral 

onze leefomstandigheden bepalen 
hoe we oud worden”

Gelukkig en Gezond Ouder Worden
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De vijf Blue Zone gebieden hieronder afgebeeld

In Nederland wordt de Blue Zone-kennis steeds vaker gebruikt door medici en 
andere specialisten.

Zo biedt het Radboud UMC ontspannende en inspirerende Blue Zone-activiteiten 
voor een beter en sneller herstel. In Groningen en Utrecht richten teams van 
specialisten zich zelfs op Blue Zones-inspiratie om toe te passen in woonwijken. Ook 
steeds meer verzekeraars en bedrijven bieden Blue Zone-initiatieven aan cliënten 
en medewerkers aan.

En - last but not least - steeds meer ouderen zijn nieuwsgierig geworden naar 
de Blue Zone manier om samen gezonder en gelukkiger oud te worden.

Steeds meer Blue Zone in Nederland
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Een héél belangrijk thema in de Blue Zones is het eten

Benieuwd naar de geheime ingrediënten voor een lang, 
gezond en gelukkig leven?

EET 
PLANTAARDIG

95 procent van het eten dient te bestaan uit; groenten, volle granen, bonen
en fruit. Gebruik olijfolie om te bakken en kruiden om extra smaak aan te
brengen. Voel je vrij om elke dag een kop (gekookte) volle granen te eten.

VIS IS FIJN Geniet tot drie keer per week van 3 ons vis (ongeveer de grootte van je
handpalm). Wild gevangen zalm of kleinere vissen zoals sardines, forel,
snapper, kabeljauw en ansjovis zijn goede keuzes.

EET DAGELIJKS 
BONEN

Eet dagelijks een kop bonen, eventueel verdeeld over je ontbijt, lunch of diner.
Alle bonen tellen. Ze bevatten hoogwaardige eiwitten en vezels. Als je
ingeblikte bonen koopt, vermijd dan toevoegingen als zout, suiker en
chemicaliën.

NOTEN OM TE 
SNACKEN

Eet dagelijks een handvol noten zoals amandelen, pistachenoten, walnoten,
hazelnoten, zonnebloempitten, pompoenpitten, paranoten en pinda's. Eet
verschillende soorten noten zodat ze je niet gaan vervelen. Vermijd noten met
een suikercoating.

DRINK VOORAL 
WATER EN GENIET 
VAN EEN MOOI 
GLAS WIJN

Drink dagelijks zes glazen water. Voel je vrij om ongezoete thee en koffie te
drinken. Mensen in de Blue Zones genieten dagelijks van 1 à 2 glazen wijn,
meestal biologische rode wijn. Wijn is rijk aan antioxidanten, die gaan het
verouderingsproces tegen. De stelling is dan ook dat dagelijks een beetje rode
wijn nog gezonder is dan helemaal geen wijn. De wijn wordt bij voorkeur
genuttigd tijdens de grootste maaltijd van de dag of rond 17:00 uur gezellig
samen met vrienden.
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Weet je dat je hersens pas na 20 minuten het sein geven dat je teveel hebt gegeten? 

Stop dus met eten als je voor je gevoel 80% vol zit. 

Het gat  van  20% tussen geen honger meer hebben en propvol zitten, kan net het 
verschil maken tussen afvallen of aankomen in gewicht. Je lichaam verwerkt het 
voedsel ook makkelijker als je niet overvol  zit. Daardoor voel je je ook beter.

Nog een weetje: 80% vol

Je ziet dat een lang en gezond Ieven niet afhankelijk is van hele exotische dingen en 
samenhangt met hoe gezond jij voor jezelf kookt en zorgt. We begrijpen dat het niet 
altijd gemakkelijk is om eeuwenoude tradities - waarmee de mensen in de Blue Zones 
zijn opgegroeid - te integreren in onze Nederlandse cultuur. Het gouden nieuws is: eten 
volgens de Blue Zone principes is niet moeilijk. Bij elke biologische supermarkt kun je 
de ingrediënten halen die daarvoor nodig zijn. Koken volgens de Blue Zone principes 
kun je leren en integreren in je dagelijks leven, zodat je je vitaal en fit voelt en voluit 
kunt genieten van de  gouden jaren.

“Door een aantal van deze principes van (h)eerlijk eten 
in je dagelijks leven toe te passen, neem je al een gouden 

stap naar een langer gezond en beter leven"

Hoe goed zorg jij voor jezelf?

“Niet alleen onze genen, maar vooral onze 
leefstijl bepaalt hoe we oud worden”

https://jouis.nl/
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