
Lekker lang
leven, Michaël
Sels, uitgeverij
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Michaël Sels,
UZA-hoofddiëtist,

kookt voor een
lekker lang leven

SOS     gezond

Het lukt maar liefst 
73 procent van de 
bevolking niet om de 
aanbevolen hoeveelheid 
water te drinken, die 
anderhalve liter per dag 
bedraagt. Met enkele 
eenvoudige trucjes kun je 
meer water leren drinken 
tot het een onmisbare 
gewoonte wordt.

Zo leer je 
meer water 
te drinken 

Waarom?
 Water drinken is van essentieel belang 

voor een goede werking van ons lichaam. 
Dat bestaat namelijk voor 50 tot 70 procent 
uit water. Bij kinderen scherpt het de 
concentratie aan, het hydrateert de huid 
waardoor de kans op rimpels verkleint en 
als je water drinkt bij de maaltijd, kun je 
porties beter onder controle houden. Het 
bevordert ook de vertering. 

Hulpmiddeltjes 
b Het simpelste? Begin en eindig de dag 

met een glas en maak dat er tussen altijd 
water in de buurt is. Zet bijvoorbeeld drie 
(herbruikbare) flesjes van een halve liter 
voor je neus in je (thuis)kantoor. Als je die 
op hebt, heb je de aanbevolen hoeveelheid al 
binnen. 

b Je kunt in een klassieke agenda 
aanstippen wanneer je een glas water gaat 
drinken. Of stel een wekker in op je 
telefoon. Het hoeft allemaal niet gek 
nauwkeurig te zijn, maar deze 
hulpmiddelen voorkomen dat je op het 
einde van de dag nog geen druppel binnen 
hebt. Er bestaan ook apps om aan te geven 
wanneer je een teug moet nemen. Voor de 
techneuten onder ons zijn er zelfs slimme 
elastische bandjes op de markt om rond een 
fles te binden. Als je die te weinig optilt om 
te drinken, krijg je een melding. 

b Lust je water niet zo? Je kunt plat of 
bruis makkelijk pimpen en wél afstemmen 
op je smaak. Kies een mooie karaf om op 
tafel te plaatsen, vul ze met 
(kraantjes)water en snijd met een 
dunschiller enkele linten van een 
komkommer. Het water krijgt een frisse 
toets en laat zich makkelijker drinken. Je 
kunt dit nog met veel ander gezond lekkers. 
Citrus is een klassieker, maar ook 
basilicumblaadjes en aardbeien geven 
een verrassende smaak. Je kunt 
herbruikbare waterflessen met aromavak 
kopen om je eigen smaakwater mee te 
nemen in je hand- of aktetas. Koop je water 
met een smaakje in de supermarkt? Check 
dan zeker het etiket. Met toevoeging van 
suikers is het gewoon limonade. Varieer 
tussen verschillende smaakjes en merken 
om het interessant te houden. Geen succes? 
Het hoeft niet per se water te zijn. Koude of 
warme thee en soep zijn even geschikt om 
je vochtbalans op peil te houden. 

Inhaalmanoeuvre nodig?
Het kan geen kwaad om ’s avonds de 

aanbevolen hoeveelheid water in te halen, 
maar verspreid drinken is haalbaarder en 
praktischer. Je wilt je nacht liever niet 
constant onderbreken voor plaspauzes. Al 
twee liter gedronken en nog dorstig, 
bijvoorbeeld na een sportsessie waarbij je 
veel hebt gezweet? Dan mag je zeker meer 
drinken. De urine is een goede indicator. Is 
ze te donker, dan heb je te weinig 
gedronken. Vertrouw op je lichaam. Het zal 
ook aangeven wanneer je voldoende hebt.

Waarom?
Water drinken is van 

essentieel belang voor 
een goede werking van 
ons lichaam. Dat bestaat 
namelijk voor 50 tot 
70 procent uit water. 
Bij kinderen scherpt 
het de concentratie aan, 
het hydrateert de huid 
waardoor de kans op 
rimpels verkleint en 
als je water drinkt bij de 
maaltijd, kun je je porties 
beter onder controle 
houden. Het bevordert 
ook de vertering. 

Hulpmiddeltjes 
b Het simpelste? Begin en 

eindig de dag met een glas en 
maak dat er tussendoor altijd 
water in de buurt is. Zet 
misschien drie (herbruikbare) 
flesjes van een halve liter voor 
je neus in je (thuis)kantoor. 
Als je die op hebt, heb je de 
aanbevolen hoeveelheid al 
binnen. 

b Je kunt in een klassieke 
agenda aanstippen wanneer 
je een glas water gaat drinken. 
Of stel een wekker in op je 
telefoon. Het hoeft allemaal 
niet gek nauwkeurig te zijn, 
maar deze hulpmiddelen 
voorkomen dat je op het einde 
van de dag nog geen druppel 
binnen hebt. Er bestaan ook 
apps om aan te geven wanneer 
je een teug moet nemen. Voor 
de techneuten onder ons zijn er 
zelfs slimme elastische bandjes 
op de markt om rond een fles te
binden. Als je die te weinig 
optilt om te drinken, krijg je 
een melding. 

b Lust je water niet zo? Je 
kunt plat of bruis makkelijk 
pimpen en wél afstemmen op 
je smaak. Kies een mooie karaf
om op tafel te plaatsen, vul ze 
met (kraantjes)water en snijd 
met een dunschiller enkele 
linten van een komkommer. 
Het water krijgt een frisse 
toets en laat zich makkelijker 
drinken. Je kunt dit nog met 
veel ander gezond lekkers. 
Citrus is een klassieker, 
maar ook basilicumblaadjes 
en aardbeien geven een 
verrassende smaak. Je kunt 
herbruikbare waterflessen met 
aromavak kopen om je eigen 
smaakwater mee te nemen in 
je hand- of aktetas. Koop je 
water met een smaakje in de 
supermarkt? Check dan zeker 
het etiket. Met toevoeging van 
suikers is het gewoon 
limonade. Varieer tussen 
verschillende smaakjes en 
merken om het interessant te 
houden. Geen succes? Het 
hoeft niet per se water te zijn. 
Koude of warme thee en soep 
zijn even geschikt om je 
vochtbalans op peil te houden. 

Inhaalmanoeuvre?
Het kan geen kwaad om 

’s avonds de aanbevolen 
hoeveelheid water in te 
halen, maar verspreid 
drinken is haalbaarder en 
praktischer. Je wilt je 
nacht liever niet constant 
onderbreken voor 
plaspauzes. 
Twee liter gedronken en 
nog dorstig, bijvoorbeeld 
na een sportsessie waarbij 
je veel hebt gezweet? Dan 
mag je zeker meer 
drinken. De urine is een 
goede indicator. Is ze te 
donker, heb je te weinig 
gedronken. Vertrouw op 
je lichaam. Het zal ook 
aangeven wanneer je 
voldoende hebt.
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