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PowerSlim protocol Ramadan 
 
Ieder jaar vieren de moslims de Ramadan; de vastenmaand. Alle moslims vasten een maandlang 
overdag en onthouden zich vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang van eten, drinken, roken 
etc. Kinderen, zwangere vrouwen en mensen die ziek zijn hoeven niet mee te doen aan de Ramadan. 
De periode is gebaseerd op de maankalander van 355 dagen. De westerse kalander heeft 365 of 366 
dagen. Hierdoor begint deze vastenmaand ieder jaar op een andere datum.  
 
Lichamelijke veranderingen 
Tijdens de Ramadan kan iemands eetpatroon (drastisch) veranderen. Dit kan komen doordat de tijden 
tussen maaltijden langer is, mensen een ander voedingspatroon aannemen en het slaappatroon kan 
veranderen, aangezien mensen vaak eten voordat de zon opgaat. Deze processen kunnen effect 
hebben op verschillende processen in het lichaam, zoals verschuivingen in de hormoonhuishouding.  
 
Gewicht tijdens de Ramadan 
Wanneer er veel gegeten en gesnackt wordt tussen zonsondergang en zonsopgang kan het gewicht 
toenemen. Bij sommige mensen neemt het gewicht af. Dit laatste is uitzonderlijk, meestal minimaal en 
tijdelijk.  
 
PowerSlim tijdens de Ramadan 
Het PowerSlim afslankprogramma kan in deze periode prima gevolgd worden. In principe kan een 
persoon prima in ketose komen en/of blijven gedurende het vasten. Het is van belang dat hij/zij ’s avonds 
bij de warme maaltijd (Iftar) een maaltijd consumeert die hem/haar in ketose houdt. De volledige 5 à 6 
producten vallen wellicht zwaar als iemand de gehele dag niets eet, dus het advies is om deze 
hoeveelheid te verminderen. Daarbij kan een grote hoeveelheid eiwitten belastend zijn voor het lichaam 
na een lange vastendag.  
 
In de regel eten mensen (gemiddeld) twee maaltijden (Sahoor = ochtendmaaltijd en Iftar = 
avondmaaltijd) vlak na zonderondergang en vlak voor zonsopgang. De tijd die hier tussen zit is relatief 
kort. De meeste mensen zitten nog vol van Iftar en eten daardoor matig. Mannen blijven meestal langer 
wakker voor het gebed in de moskee tussen 00:00-01:00 uur. Hierdoor eten zij vaak nogmaals. De 
vrouwen hoeven voor dit gebed niet perse naar de moskee en kiezen vaak om op eigen tempo te bidden 
en op tijd te slapen.  
 
Voedingsadvies tijdens de Ramadan 
Het beste kun je een advies op maat maken tijdens de Ramadan, rekening houdend met de wensen en 
behoeften van je cliënt. Te veel PowerSlim producten in combinatie met vasten wordt veelal niet als 
prettig ervaren door de hoeveelheid eiwitten en kan in sommige situaties leiden tot constipatie. 
Gemiddeld eten mensen gedurende de Ramadan tussen de drie tot vier PowerSlim producten. Dit hangt 
wel af van hoe vaak er een snack genomen wordt.  
 
Sahoor (ochtendmaaltijd) 

- PowerSlim ontbijt of lunch product 
 
Iftar (avondmaaltijd) 

- Moslims verbreken veelal het vasten door 1-2 verse dadels te consumeren. Dit is heilig en de 
meesten willen dit zo behouden. Let op! Het gaat om verse dadels. 1 verse dadel (ongeveer 6 
gram bevat 2 gram koolhydraten en 8 calorieën. Gedroogde dadels bevatten daarentegen veel 
meer koolhydraten en calorieën. Adviseer dus verse dadels en geen gedroogde dadels.  

- Heldere groentesoep 
Deze soep zelf maken van de toegestane groente van PowerSlim. Het valt licht op de maag en 
prettig vóór de maaltijd 

- PowerSlim product + groente of vlees/vis + groente en eventueel een zoete PowerSlim snack 
na. De hoeveelheid eiwitten werken verzadigend, je kunt je cliënt adviseren om nog iets aan 
lichaamsbeweging te doen voordat hij/zij nog een PowerSlim snack neemt.  

 
Tussen Iftar en Sahoor 
Groene thee, veel water en een PowerSlim tussendoortje. 
 


