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Vier Vrouwen op weg 
naar hun Droomfiguur  

(afleVering 2)getest 
& gewogen
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wat voorafging: we zochten, en vonden vier vrouwen die iets aan hun figuur wilden doen, we zetten ze bij de dokter 
op de weegschaal en hij schreef hen een totaalprogramma voor. met dieet, sport, plantenbereidingen en aanvullende 
vermagertechnieken. Dat kon je allemaal lezen in ons vorige nummer. intussen zit maand één erop. Tijd dus voor een 
tussenstand. hoeveel kilo zijn ze kwijt? hoe moeilijk was het? wat was dat met die liposuctie? Voelt hun lichaam anders 
aan? magali, Caroline, Stefanie en lieve vertellen hun verhaal, de dokter geeft zijn commentaar.
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magali 
“Ik weiger uitnodigingen 
voor etentjes.”

Omschrijf zelf je dieet: 
“Alles draait rond groenten en vis of mager vlees. Brood eet ik enkel bij het ontbijt. 
De rest van de dag eet ik geen koolhydraten. Ik ben trouwens ook echt anders aan 
het koken. Ook voor mijn kinderen. Ik ga voor hen geen spaghetti bolognaise maken 
waar ik dan met heel veel verboden zin boven moet gaan hangen. “
Wat zijn de moeilijkste momenten?  
“Avondjes met vrienden.  Dat weet ik, dus die vermijd ik. Momenteel zeg ik neen op 
bijna alle uitnodigingen. De laatste weken heb ik mijn vrienden dan ook maar heel 
weinig gezien. Ik weet dat het fanatiek klinkt, maar voor mij is het de enige manier 
om mijn doelstelling te bereiken. Het is een noodzakelijke overgangsfase.“
Gezondigd? 
“Neen, niet één keer.  Of toch: één keer, een stukje taart op skivakantie, maar dat heb 
ik dan gecompenseerd  door erna minder te eten.“

Waarvan droom je? 
“Een entrecôte met béarnaise en frietjes”
Op welk deel van je lichaam zie je nu al het 
grootste verschil? 
“Mijn bovenbenen.  En dat voel ik ook aan mijn broeken.”
Welke bijkomende behandelingen doe je? 
“Thermodermie, dus een kneedmassage met stofzuigereffect 
onder infraroodstralen. Het werkt echt. Mijn tailleomtrek is 
met vijf centimeter  geslonken en mijn buik voelt een heel stuk 
strakker aan. Ik gebruik nu ook tweemaal  per dag een verma-

geringscrème.”
En sporten?
 “Ik ga na een lange tijd luieren sinds kort tweemaal  
per week aquagymen.  Sportief, en tegelijk ook de 
ultieme relaxatie. Ik zou het niet meer kunnen mis-
sen. Plus: ik spring nu ook vaker op de fiets. ” 
Wat zegt de dokter? 
Dr. Blairvacq:  “Magali is de eerste vijftien dagen 
3,6 kilo verloren, en daarna nog eens 1,9 kilo. 
Naast vetmassa was dat ook relatief veel vocht, 
dat is normaal bij het begin van een zwaarder 
dieet.
Uit haar bloedonderzoek was vorige maand 
gebleken dat haar schildklier onvoldoende 
werkte.  Daar doen we nu ook iets aan. “

MaGali 
45 jaar
Type: stressy
Startwaarde:  82 kilo en 1m73
Haar doelstelling: 15 kilo kwijt

Na 1 maand: 
-5,4 kilo en –5cm rond de taille

Na 1 MaaNdvOOr



ellegetest

Omschrijf zelf je dieet:  
“Ik eet veel minder snelle en trage suikers. Wat brood of muesli als ontbijt en de 
rest van de dag geen brood, pasta, rijst of aardappelen meer. Snoep, chips en cho-
colade evenmin. Veel slaatjes, soep, vis en wit vlees. Soms ook een steak.  En af en 
toe, wanneer ik echt ‘iets’ nodig heb, trakteer ik mezelf op een proteïnereep als 
tussendoortje. 
Op zich verschilt dit dieet niet heel veel van hoe ik vroeger at, alleen een broodje of 
pasta als lunch is weggevallen. Vandaar ook dat ik niet spectaculair vermager.“
Wat zijn de moeilijkste momenten? 
“Soms, in de late namiddag krijg ik echt zo’n vreselijke zin in een stuk brood. Ik zie 
dan alle volkorenvariëteiten  voor mijn ogen passeren. Ook restaurants zijn niet 
altijd vanzelfsprekend, al kan je op de meeste plaatsen wel vrij creatief zijn met de 
menukaart.  Een carpaccio, een gegrilde inktvis of een bord oesters zijn niet meteen 
dingen die veel kwaad kunnen, en toch superlekker.”
Wat ik wel  vervelend  vind, is hoe snel je geobsedeerd raakt door de weegschaal. Ik 
heb nu pas mijn eerste weegschaal gekocht en weeg me bijna elke dag. De impact 
die de ups en downs hebben op je humeur en op je gedachten, is me er echt te veel  
aan. Er zijn echt wel  boeiendere dingen om mee bezig te zijn, denk ik soms.”
Gezondigd? 
Ja, één keer een groot stuk smurfentaart, omdat ze me op een bezoekje goedbedoeld 
was voorgezet door een bende enthousiaste kinderen. Ik kon toch moeilijk stijfweg 
zeggen: ‘weg daarmee! Ik ben op dieet’?
Waarvan droom je? 
“Een stevige bruine boterham met gele kaas.”
Op welk deel van je lichaam zie je nu al het grootste verschil? 
“Mijn heupen en dijen, en ook mijn buik eigenlijk.” 
Welke bijkomende behandelingen doe je? 
“Mesotherapie. Een keer per week krijg ik een vijftal spuitjes waarbij actieve  stoffen 
worden ingespoten in een zone aan de buitenkant van de dijen. Die stoffen moeten 

helpen om de vetcellen af te voeren.  Het heeft duidelijk 
effect, vooral op de kwaliteit van mijn huid. Die is op 
die plaatsen gladder, steviger en minder gebobbeld. 

De behandeling zelf is niet echt pijnlijk, ik houd er 
wel  altijd een paar blauwe plekken aan over. “
En sporten? 
“Ik blijf, zoals vroeger, driemaal per week iets spor-
tiefs doen. Lopen en fitness vooral. soms aangevuld 

met een stevige wandeling met de iPod in 
mijn oren.“
Wat zegt de dokter? 
Dr. Blairvacq: “De eerste twee weken  
was  Lieve 1,5 kilo vermagerd.  De 
twee weken daarna is er nog eens 0,9 
kilo afgegaan. Uit de metingen blijkt 
dat daarbij haar vetmassa wel dege-
lijk verminderd is. Ook de mesothe-
rapie heeft onmiskenbaar effect op de 
kwaliteit van haar huid. Haar lichaam 
houdt wel  vocht vast.  Daarom raad 
ik haar aan om ook met endermologie 
te beginnen.”

liEvE
41 jaar
Type: rijbroek
Startwaarde: 66,8 kilo en 1m72
Haar doelstelling: 2,5 kilo kwijt, 
vooral op billen en dijen

Na 1 maand:
-2,5 kilo en een stevigere en gladde huid

lieve
“In de late namiddag 
kan ik echt vreselijke zin 
krijgen in een stuk brood.  
Alle volkorenvariëteiten 
zie ik dan voor mijn 
ogen passeren!”

Na 1 MaaNdvOOr
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