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Dit ben ik

Naam: 
Geslacht:
Leeftijd:

Lengte	(in	cm):
Gewicht	(in	kg):
BMI:
BMI	berekenen:	gewicht	(kg)	/	lengte	x	lengte	(m	x	m)
BMI

Minder dan 18,5 Ondergewicht

18,5 – 24,9 Normaal gewicht

25,0 – 29,9 Overgewicht 

Meer dan 30 Zwaar overgewicht (obesitas) 

Of	ga	naar	www.bmiberekenen.nl	
Of	gebruik	onderestaande	grafiek:
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Buikomtrek:	(dit		staat	verderop	bij	vorderingen	bijhouden	beschreven)
Streefgewicht:	

Mijn grootste verleiding: 
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Mijn	grootste	kracht:	
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Mijn grootste droom: 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Doelen formuleren
Veel	mensen	beginnen	met	afvallen	zonder	echt	een	doel	te	hebben.	
Hierdoor	verliezen	ze	al	snel	de	motivatie	om	af	te	vallen.	Als	mensen	
doelen	stellen	zijn	deze	vaak	vaag	en	te	simpel	geformuleerd.	Om	
succesvol	af	te	vallen	moet	je	daarom	zoveel	mogelijk	SMART	doelen	
stellen.
Wat	zijn	SMART-doelen?
SMART	staat	voor
Specifiek
Meetbaar
Aanvaardbaar	en	ambitieus
Realistisch
Tijdgebonden 
Met	het	formuleren	van	SMART-doelen	word	je		gedwongen	om	op	
de	haalbaarheid	van	je	doelen	te	letten	en	om	zo	concreet	mogelijk	je	
doelen	te	formuleren.	Wanneer	je	je	doelen	SMART	hebt	geformuleerd,	
en	je	bent	alle	punten	af	gegaan	dan	weet	je	van	tevoren	exact	hoe	
groot	de	kans	is	dat	je	je	SMART-doel	binnen	de	gestelde	tijd	zult	halen.	
Specifiek 
Een	SMART-doel	dient	heel	specifiek	te	zijn	aangegeven.	Het	gaat	
hierbij	niet	om	wat	je	gaat	doen	om	je	doel	te	bereiken,	maar	wat	je	
exact	als	eindresultaat	wilt	hebben.	Het	moet	dus	zeer	duidelijk	zijn	
wat je bereikt wil hebben aan het eind van de periode die je hebt 
aangegeven.
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Meetbaar 
Een	SMART-doel	dient	altijd	meetbaar	te	zijn,	omdat	je	anders	niet	
kunt	meten	of	je	het	doel	wel	daadwerkelijk	hebt	bereikt.		Het	is	zeer	
belangrijk	dat	je	dit	zo	duidelijk	mogelijk	weergeeft.	Je	doel	is	omaf	te	
vallen,	en	dit	formuleer	je	op	een	manier	die	weinig	meetbaar	is,	zoals	
bijvoorbeeld ‘volgend jaar wil ik zijn afgevallen’ en je bent een jaar later 
een	halve	kilo	afgevallen.	Je	hebt	dan	weliswaar	je	doel	bereikt,	maar	
in	de	praktijk	zal	deze	manier	van	werken	weinig	tot	geen	voldoening	
brengen.	Maar	stel	dat	je	het	doel	SMART	formuleert,	en	je	stelt	als	
SMART-doel	dat	je	over	precies	een	jaar	5	kilo	wilt	zijn	afgevallen,	en	je	
hebt	dat	SMART-doel	bereikt,	of	je	zit	er	zelfs	overheen;	dat	werkt	pas	
motiverend!
Aanvaardbaar	en	ambitieus 
Zorg	ervoor	dat	het	doel	voor	geen	problemen	vormt.	Daarnaast	dient	
het	SMART-doel	ambitieus	te	zijn.	Een	doel	waarbij	je	van	tevoren	al	weet	
dat	het	je	nauwelijks	moeite	zal	kosten	om	die	te	bereiken,	zal	weinig	
motiverend	werken.	Maar	als	je	daarentegen	van	tevoren	weet	dat	je	er	
moeite voor moet doen maar dat het resultaat er dan uiteindelijk ook 
mag	wezen,	dát	zal	genoeg	motivatie	geven	om	er	100%	voor	te	gaan.
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Realistisch
Zorg	ervoor	dat	je	doel	niet	te	makkelijk,	maar	ook	niet	te	moeilijk	is.	
Als	je	een	te	moeilijk	doel	stelt,	en	je	weet	van	tevoren	al	dat	het	niet	
of	nauwelijks	haalbaar	is,	dan	zal	de	motivatie	ook	snel	weg	ebben	
en	wordt	de	kans	erg	klein	dat	je	je	doel	haalt.	Als	je	eerst	een	doel	
hebt	opgesteld	wat	niet	realistisch	is,	dan	kun	je	je	verwachtingen	wat	
bijspijkeren	door	bijvoorbeeld	hetzelfde	doel	in	gedachten	te	houden	
maar	de	datum	te	verzetten	waarop	je	je	doel	bereikt	wilt	hebben.	Stel	
je	wilt	graag	10	kilo	afvallen,	en	je	stelt	jezelf	als	doel	‘over	2	maanden	
wil	ik	10	kilo	zijn	afgevallen’,	dan	weet	je	van	tevoren	al	dat	dit	niet	te	
doen	is	en	dat	het	bovendien	nauwelijks	te	onderhouden	is	mocht	het	
je	toevallig	wel	lukken.	Maar	als	je	je	doel	bijspijkert,	en	je	neemt	als	
doel	‘over	12	maanden	wil	ik	10	kilo	zijn	afgevallen’,	dan	zal	je	motivatie	
toenemen	omdat	je	weet	dat	je	het	doel	SMART	kunt	bereiken.
Tijdgebonden 
Een	SMART-geformuleerd	doel	dient	altijd	tijdgebonden	te	zijn.	Geef	
een	exacte	datum	aan	wanneer	je	het	SMART-doel	wilt	hebben	bereikt.	
Je	kunt	ruim	de	tijd	nemen	om	je	SMART-doel	te	bereiken	maar	zorg	
ervoor	dat	het	ook	ambitieus	blijft.	
Voorbeelden	van	SMART-doelen 
•	 Ik	wil	over	1	jaar	5	kilo	zijn	afgevallen	door	middel	van	een	
gezonder voedingspatroon 
•	 Ik	wil	voor	het	eind	van	dit	jaar	ingeschreven	staan	bij	een	
sportschool
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Je	eigen	SMART-doelen	formuleren 
 
Formuleer	nu	minimaal	3	SMART-doelen	die	jou	gaan	helpen	om	af	
te	vallen.	Kies	eventueel	ook	voor	subdoelen.	Als	je	bijvoorbeeld	over	
twee	jaar	15	kilo	wilt	zijn	afgevallen	is	het	misschien	verstandiger	om	
ook	een	subdoel	voor	de	kortere	termijn	te	maken.	Als	je	merkt	dat	
je	na	een	jaar	al	meer	dan	10	kilo	kwijt	bent	of	pas	drie	kun	je	aan	de	
hand	hiervan	je	hoofdoel	bijstellen.
Controleer	bij	elke	doel	of	het	ook	inderdaad	SMART	geformuleerd	is,	
dus: 
	 Specifiek
	 Meetbaar
	 Aanvaardbaar	en	ambitieus
	 Realistisch
	 Tijdgebonden
Belonen 
Afvallen	is	geen	gemakkelijke	opgave.	Daarom	is	het	goed	om	jezelf	
te	belonen	wanneer	je	wilt	afvallen.	Bedenk	bij	elk	doel	dat	je	wilt	
behalen	een	passende	beloning.	Bijvoorbeeld,	als	ik	vijf	kilo	ben	
afgevallen	mag	ik	mezelf	belonen	met	een	massage.	Deze	beloningen	
werken nog beter wanneer je tegen jezelf zegt dat je geen leuke dingen 
voor	jezelf	mag	kopen,	tot	je	een	doel	hebt	bereikt.	Dit	zorgt	ervoor	dat	
je	nog	meer	redenen	hebt	om	je	doelen	toch	te	bereiken.	Eventueel	
kan iemand in je omgeving ook
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helpen	met	het	belonen	wanneer	je	bepaalde	doelen	hebt	bereikt.	
Probeer hulp te krijgen van bijvoorbeeld je partner of een goede vriend 
of	vriendin.	En	ook	heel	belangrijk,	speel	niet	vals!	Het	klinkt	misschien	
vanzelfsprekend,	maar	het	is	de	bedoeling	dat	je	niet	vals	speelt.	
Wanneer	je	doel	is	om	vijf	kilo	kwijt	te	raken,	dan	moet	je	niet	jezelf	
belonen	als	je	4,5	kilo	bent	afgevallen.	Wees	dus	eerlijk	en	beloon	jezelf	
dus	alleen	als	je	het	betreffende	doel	hebt	gehaald.
SMART-doel	1
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Eventueel subdoel
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Beloning
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
SMART-doel	2
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Eventueel subdoel
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Beloning
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
SMART-doel	3
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Eventueel subdoel
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Beloning
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Overige	SMART-doelen,	eventuele	subdoelen	en	beloningen	
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Probeer	je	zojuist	geformuleerde	doelen	tijdens	het	afvallen	goed	in	
de	gaten	te	houden.	Zijn	je	doelen	na	een	tijdje	nog	wel	zo	ambitieus?	
Misschien	ontdek	je	onderweg	wel	nieuwe	doelen	of	gaat	het	allemaal	
iets	minder	makkelijk	en	heb	je	meer	subdoelen	nodig.	Geen	probleem.	
Je	kunt	je	doelen	ten	alle	tijden	aanpassen,	bijstellen	en	vernieuwen.	
Zorg	er	wel	steeds	voor	dat	je	doelen	SMART	geformuleerd	zijn	en	
vergeet	jezelf	niet	te	belonen	als	je	een	doel	succesvol	hebt	behaalt!	
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Plan van aanpak
Het is belangrijk dat je bedenkt wat je gaat doen om je doelen te 
bereiken.	Daarom	is	het	van	belang	om	een	plan	van	aanpak	te	maken.	
Natuurlijk	kan	je	deze	zelf	bedenken,	maar	we	willen	je	hier	graag	bij	
helpen.	We	hebben	een	aantal	vragen	op	een	rijtje	gezet.	Probeer	deze	
zo	volledig	mogelijk	te	beantwoorden.	Kijk	naar	de	SMART-doelen	die	je	
hebt geformuleerd en zorg ervoor dat deze allemaal terug komen in je 
plan	van	aanpak.	
Vraag	1	 	 Wat	ga	je	doen	om	je	doel	te	bereiken?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Vraag	2	 	 Wat	is	de	eerste	concrete	stap	die	je	NU	gaat	zetten?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Vraag 3  Wat zijn je vervolgstappen en wanneer ga je ze 
uitvoeren?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Vraag	4	 	 Wat	zijn	eventuele	belemmeringen?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Vraag	5	 	 Hoe	zal	ga	je	deze	belemmeringen	overwinnen?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Vraag	6	 	 Hoe	gemotiveerd	ben	je	om	te	stoppen?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Vraag	7	 	 Wat	heb	je	nodig	om	nog	gemotiveerder	te	zijn?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Vraag	8	 	 Wat	heb	je	nodig	om	je	ideeën	in	de	praktijk	te	brengen?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Vraag	9	 	 Hoe	kan	je	omgeving	je	daarbij	helpen?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Vraag	10	 	 Waarom	ga	je	met	dit	actieplan	je	doel	bereiken?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Valkuilen 
Hoe	gaat	u	om	met	valkuilen?	Alledaagse	hindernissen	belemmeren	
vaak	het	afvallen.	Omdat	je	bijvoorbeeld	in	tijdnood	komt	pak	je	toch	
de	auto	in	plaats	van	de	fiets.	Of	omdat	u	moe	bent	na	een	dag	werken	
besluit je niet meer een rondje te gaan wandelen en plof je neer op de 
bank.	Ook	de	invloed	van	je	omgeving	kan	het	moeilijk	maken	om	vol	te	
blijven	houden.	Al	deze	kleine	obstakels	kunnen	het	moeilijk	maken	je	
uiteindelijke	doel	te	bereiken.	
Schrijf	op	welke	alledaagse	valkuilen	jouw	doelen	in	de	weg	staan	en	
bedenk	wat	je	daar	tegen	kunt	doen.	Een	hindernis	kan	bijvoorbeeld	
zijn dat je na het werk te moe bent om nog gaan te sporten en dus 
meestal	op	de	bank	ploft	in	plaats	van	nog	een	rondje	te	gaan	joggen.	
Deze hindernis zou je kunnen vermijden door te kiezen voor een 
teamsport.	Hierdoor	moet	je	wel	gaan	en	is	op	de	bank	blijven	hangen	
geen	optie.	Het	kan	ook	nuttig	zijn	om	in	je	agenda	te	noteren	wat	
je	gaat	doen,	waar	en	met	wie.	Hierdoor	ben	je	beter	bestand	tegen	
valkuilen.	Formuleer	voor	jezelf	moeilijke	momenten	waarin	je	geneigd	
bent	ongezond	te	eten,	bijvoorbeeld	na	een	rotdag	of	wanneer	er	
op	het	werk	gebak	wordt	uitgedeeld.	Bedenk	nu	een	actieplan	hoe	
je	de	volgende	keer	met	deze	momenten	zal	omgaan.	Dit	zorgt	voor	
een	betere	motivatie	wanneer	er	de	volgende	keer	zich	een	moeilijk	
moment	voordoet.
Valkuil 1
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
Actie(s)	om	deze	valkuil	te	vermijden		
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Valkuil 2
..................................................................................................................
..................................................................................................................



Stichting Gezondheid14

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 
Actie(s)	om	deze	valkuil	te	vermijden		
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Valkuil 3
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Actie(s)	om	deze	valkuil	te	vermijden		
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Misschien	ontdek	je	tijdens	het	afvallen	wel	nieuwe	valkuilen	waarvan	je	
het	bestaan	nu	nog	niet	weet.	Ook	kan	het	zijn	dat	je	oude	valkuilen	na	
een	tijd	zonder	problemen	ontwijkt.	Het	is	daarom	verstandig	om	na	een	
aantal maanden nog een keer goed na te denken over welke valkuilen je 
ervaart	tijdens	het	afvallen.	Probeer	voor	deze	nieuwe	valkuilen,	nieuwe	
acties	te	bedenken	om	ze	te	ontlopen.	Ga	ook	na	of	eerder	geformuleerde	
valkuilen	nog	steeds	aanwezig	zijn.	Als	dit	zo	is,	is	het	verstandig	om	te	
kijken	je	andere	acties	kunt	bedenken	om	deze	valkuilen	de	volgende	
keren	effectiever	te	ontwijken.	
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Vorderingen bijhouden
De beste manier om bij te houden of je afvalt is natuurlijk door jezelf te 
wegen.	Ook	kun	je	de	omtrek	van	je	buik	meten.	En	als	je	wilt	zelfs	van	
je	borst,	taille	en	dijen.	
Hoe	meet	ik	mijn	buikomtrek?	
Je	kunt	je	buikomtrek	op	verschillende	meetplekken	op	je	buik	meten.	
Maar	wij	kiezen	de	plek	ter	hoogte	van	je	navel.	Het	belangrijkste	is	
natuurlijk	dat	je	steeds	op	dezelfde	plek	meet	en	op	de	zelfde	manier.	
Zorg er ook voor dat je let op andere dingen zoals inademen en je 
houding.	Dit	alles	is	van	invloed	op	je	meting.	
Door	de	volgende	stappen	te	volgen	weet	je	zeker	dat	je	het	juist	doet.	
•	 Meetlint	pakken	en	eventuele	bovenkleding	uittrekken
•	 Voeten	op	een	vaste	afstand	naast	elkaar,	zoals	je	normaal	doet	als	
je staat
•	 Een	rechte	houding	aannemen:	druk		je	kruin	omhoog	zodat	je	
goed	rechtop	staat
•	 Meetlint	om	je	buik	houden,	ter	hoogte	van	je	navel
•	 Het	meetlint	voor	je	buik	bij	elkaar	brengen	en	buikspieren	
ontspannen
•	 Uitademen	en	het	lint	sluitend,	maar	niet	strak	om	de	buik	
aantrekken	en	aflezen
•	 Meting	driemaal	uitvoeren	en	bij	afwijkingen	het	gemiddelde	
nemen	en	afronden	op	halve	centimeters.
Op	de	millimeter	meten	is	onzinnig,	omdat	je	altijd	met	een	bepaalde	
meetfout	zit,	zoals	je	zult	merken	als	je	een	paar	keer	achter	elkaar	
meet.	Meer	dan	een	centimeter	zou	dat	niet	moeten	zijn.
 
Het	bijhouden	van	je		vorderingen	kan	op	verschillende	manieren.	In	de	
DVD	bespraken	we	al	de	mogelijheid	van	apps	en	sites.	Maar	natuurlijk	
kan	het	ook	op	papier.	Kies	ervoor	wat	jezelf	het	fijnst	vindt.	
Op	de	volgende	bladzijde	vind	je	een	tabel	waar	je	zelf	je	gewicht	
kunt	bijhouden.	Wij	adviseren	om	jezelf	één	keer	per	week	te	wegen.	
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Doe	dit	op	een	vaste	dag	in	de	week,	op	een	vast	tijdstip	en	op	steeds	
dezelfde	weegschaal.	Het	beste	is	als	je	je	’s	ochtends	vroeg,	zonder	
kleding	aan	weegt.	
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Gewicht en buikomtrek tabel
Week Datum Gewicht Buikomtrek 
1 kg cm
2 kg cm
3 kg cm
4 kg cm
5 kg cm
6 kg cm
7 kg cm
8 kg cm
9 kg cm
10 kg cm
11 kg cm
12 kg cm
13 kg cm
14 kg cm
15 kg cm
16 kg cm
17 kg cm
18 kg cm
19 kg cm
20 kg cm
21 kg cm
22 kg cm
23 kg cm
24 kg cm
25 kg cm
26 kg cm
27 kg cm
28 kg cm
29 kg cm
30 kg cm
31 kg cm
32 kg cm
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Motivatie Oefening

Beweegplan
Naast	gezond	eten	is	het	ook	belangrijk	om	voldoende	te	bewegen.	Dat	
dit	niet	meteen	betekent	dat	je	elke	dag	een	uur	naar	de	sportschool	
moet	hebben	we	je	op	de	DVD	al	uitgelegd.	Het	gaat	meer	om	de	duur	
dan	om	de	intensiteit.	 
Het	is	veel	effectiever	en	beter	vol	te	houden	om	op	zoek	te	gaan	
naar	momenten	op	een	dag	waarbij	je	denkt	dat	je	kan	bewegen.	Ga	
bijvoorbeeld	eens	na	welke	verplaatsingen	die	je	nu	met	de	auto	doet,	
je	evengoed	met	de	fiets	kan	doen?	Welke	verplaatsingen	kan	je	te	voet	
doen?	Wanneer	heb	je	de	tijd	om	je	loopschoenen	aan	te	trekken	en	
tien	minuten	te	joggen?	Zou	je	niet	zelf	in	het	zwembad	duiken	als	je	je	
kinderen	ernaartoe	brengt?
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Probeer	een	beweegplan	te	maken	voor	een	week.	Evalueer	het	plan	
na	een	week.	Was	het	een	succes?	Misschien	moet	je	wat	bijsturen.	
Doe	dat	dan	ook.	Zoek	verder	tot	je	het	schema	gevonden	hebt	dat	
echt	bij	je	leefstijl	past.	Misschien	kun	je	het	na	een	aantal	weken	zelfs	
uitbreiden.	
Hou	rekening	met	je	‘nadelen’.	Als	je	bijvoorbeeld	al	niet	veel	tijd	met	
je	gezin	doorbrengt,	zoek	dan	naar	een	moment	dat	ook	past	voor	
jouw	gezin.	Als	je	vindt	dat	je	te	veel	moet	opgeven	of	als	je	te	veel	
hinder	ondervindt,	hou	je	het	nooit	vol.	Blijf	dus	zoeken	naar	een	ideaal	
beweegplan.
Probeer	ook	eens	hulpmiddelen	uit	om	je	meer	te	laten	bewegen.	
Gebruik	bijvoorbeeld	een	stappenteller	of	fietsenteller	om	bij	te	
houden	wat	je	bereikt.	Misschien	stel	je	dan	na	enkele	weken	vast	
dat	het	je	nu	al	sneller	lukt.	Of	noteer	hoe	ver	je	kan	lopen	zonder	in	
ademnood	te	komen.	Na	twee	weken	vaststellen	dat	je	vooruitgang	
boekt,	werkt	echt	motiverend.	Weet	ook	dat	in	groep	bewegen	of	met	
een	maatje	vaak	leuker	is.	
Hoeveel	beweging	is	genoeg?	Voor	je	gezondheid	is	het	voldoende	om	
dagelijks	een	half	uur	te	bewegen,	op	zo’n	manier	dat	u	er	een	matige	
tot	redelijke	inspanning	voor	moet	leveren.	Driemaal	tien	minuten	of	
tweemaal	een	kwartier	is	ook	goed.	Meer	bewegen	mag	natuurlijk,	
maar	hoeft	niet.	
	‘Een	matige	tot	redelijke	inspanning’	houdt	voor	iedereen	iets	anders	
in.	Maar	voor	iedereen	gelden	wél	de	volgende	vuistregels.		Je	zit	goed	
als: je er behoorlijk voor moet ademhalen en je hart er sneller van gaat 
kloppen.	Het	hoeft	niet	zo	te	zijn	dat:	je	buiten	adem	raakt,	zodat	je	er	
niet	meer	bij	kunt	praten	of	dat	je	lange	tijd	nodig	hebt	om	weer	bij	te	
komen.	
Schrijf	hieronder	voor	week	1	welke	momenten	je	per	dag	meer	gaat	
bewegen.	Bijvoorbeeld:	Kleine	boodschappen	doe	ik	voortaan	op	de	
fiets	in	plaats	van	met	de	auto.	Het	is	overzichtelijker	wanneer	je	per	
dag	kijkt	naar	extra	beweegmomenten.	De	ene	dag	heb	je	misschien	
meer	tijd	dan	een	andere	dag	en	zo	kan	je	je	beweegmomenten	goed	
afstemmen	op	de	hoeveelheid	tijd	die	je	ervoor	hebt.	
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Week 1
Dag Actie Tijd 

(minuten)
Voorbeeld Rondje wandelen met de hond 35 minuten

Met	de	fiets	naar	de	kapper 15 mintuen 

Maandag 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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Evaluatie week 1
Welke	beweegmomenten	deze	week	gingen	goed	en	waarom?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Welke beweegmomenten gingen deze week niet goed en wat ga je 
doen	zodat	deze	komende	week	wel	goed	gaan?	(bijvoorbeeld	ander	
tijdstip,	andere	dag,	andere	actie)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Week 2

Dag Actie Tijd (minuten)

Voorbeeld Rondje wandelen met de hond 35 minuten

Met de fiets naar de kapper 15 mintuen 

Maandag 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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Evaluatie week 2
Welke	beweegmomenten	gingen	deze	week	goed	en	waarom?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Welke beweegmomenten gingen deze week niet goed en wat ga je 
doen	zodat	deze	komende	week	wel	goed	gaan?	(bijvoorbeeld	ander	
tijdstip,	andere	dag,	andere	actie)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Dagboek

Week 1                                                                                          Datum:
 
Positieve	momenten	van	de	week:	emoties,	prestaties	etc.

Negatieve	momenten	van	de	week:	emoties,	valkuilen	etc.	

Punten die goed gingen en ik graag zo wil houden

Verbeter-	en	aandachtspunten	
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Week 2                                                                                      Datum:
 
Positieve	momenten	van	de	week:	emoties,	prestaties	etc.

Negatieve	momenten	van	de	week:	emoties,	valkuilen	etc.	

Punten die goed gingen en ik graag zo wil houden

Verbeter-	en	aandachtspunten
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365 afval tips. 
Iedere	dag	een	nieuwe	tip	om	op	gewicht	te	blijven. 
 
10 
#	Slim	afvallen	tip
Drink	een	glas	water	voordat	je	gaat	eten.	Water	geeft	je	een	voller	
gevoel	waardoor	je	minder	eet.

#	Slim	afvallen	tip
Sporten	is	sommige	lastig	vol	te	houden.	Zorg	daarom	voor	een	
sportmaatje,	zo	kan	je	elkaar	stimuleren	om	gewoon	door	te	gaan,	of	
de	lat	een	beetje	hoger	te	leggen.

#	Slim	afvallen	tip
Vermijd	de	vruchtendranken	en	limonades.	Deze	zitten	vol	met	suikers,	
maar	ook	de	light	dranken	zijn	slecht.	Deze	zitten	namelijk	vol	met	
chemicaliën	die	niet	goed	zijn	voor	je	lichaam.

#	Slim	afvallen	tip
Omdat	u	stilzit	terwijl	u	in	de	trein	zit,	auto	rijdt	of	in	een	ander	
vervoersmiddel	zit	verbrandt	u	niks,	probeer	daarom	eten	te	vermijden	
in	deze	situaties.

#	Slim	afvallen	tip
Fruitsappen	bevatten	veel	suikers,	maak	indien	mogelijk	altijd	je	eigen,	
vers	geperste,	fruitsappen.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	thee	of	koffie	drinkt	doe	dat	dan	altijd	zonder	melk	of	suiker.

#	Slim	afvallen	tip
Probeer	alcohol	zoveel	mogelijk	te	vermijden,	het	is	een	echte	
dikmaker.	Daarnaast	gaan	veel	mensen	ook	vaak	eten	wanneer	zij	
alcohol	drinken.
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#	Slim	afvallen	tip
Als	je	graag	een	wijntje	wil	drink	dan	droge	wijn	in	plaats	van	zoete	wijn.
 
#	Slim	afvallen	tip
Koffie	voor	het	sporten	schijnt	bij	vele	te	helpen.	Dit	is	alleen	nog	niet	
wetenschappelijk	bewezen. 
 
#	Slim	afvallen	tip
Meer	dan	twee	koppen	koffie	per	dag	is	minder	goed	voor	natuurlijk	
verbranding	van	vetten.
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20 
#	Slim	afvallen	tip
Eet	veel	groente	en	in	wat	minere	mate,	fruit	want	deze	bestaan	veelal	
uit	water.

#	Slim	afvallen	tip
Bewerkt	en	ingeblikt	fruit	bevatten	weinig	vezels.	Eet	daarom	zoveel	
mogelijk	vers	fruit.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	genoeg	groenten,	er	zijn	vele	variaties	mogelijk,	ook	met	slasoorten.	
Hierdoor	hoeft	je	niet	iedere	dag	hetzelfde	te	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	alleen	als	je	lichaam	er	om	vraagt,	word	geen	impuls-eter.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	geen	snoep	als	maaltijd,	zorg	dat	je	je	kan	bedwingen.	door	ze	niet	
of	nauwelijks	in	huis	te	halen,	of	juist	buiten	handbereik	te	houden.

#	Slim	afvallen	tip
Betere	controle	over	wat	je	eet,	kan	je	bereiken	door	tijden	met	jezelf	
af	te	spreken	wanneer	je	mag	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	alleen	als	je	honger	hebt,	en	niet	als	je	eten	ziet.

#	Slim	afvallen	tip
Snack	niet	tussen	je	maaltijden	door,	wanneer	je	toch	trek	krijgt	ga	dan	
op	zoek	naar	gezonde	tussendoortjes.
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30 
#	Slim	afvallen	tip
Gefrituurd	eten	is	niet	gezond,	zelfs	olie.	Al	is	dit	wel	gezonder	dan	
andere	methodes.	Probeer	dus	alle	vormen	van	Gefrituurd	eten	te	
vermijden.

#	Slim	afvallen	tip
Sla	geen	maaltijden	over,	eet	minstens	3	x	per	dag.	Dit	zorgt	ook	voor	
een	minder	hongerig	gevoel.

#	Slim	afvallen	tip
Eieren	zijn	minder	goed	voor	de	lijn.	Zorg	dat	je	in	elk	geval	niet	meer	
dan	een	ei	per	dag	eet.

#	Slim	afvallen	tip
Chocolade	is	een	luxe.	Eet	het	zo	min	mogelijk.	Wanneer	je	het	dan	toch	
eet	smaakt	het	ook	veel	beter	dan	dat	je	het	vaak	eet.

#	Slim	afvallen	tip
	Eet	van	elke	dag	producten	uit	elke	schijf.	Zo	krijg	je	in	ieder	geval	alle	
stoffen	binnen	die	je	ook	nodig	hebt.

#	Slim	afvallen	tip
Probeer	binnen	een	uur	te	ontbijten	na	het	opstaan.

#	Slim	afvallen	tip
Ook	als	je	dieet	heb	je	koolhydraten	nodig,	anders	heb	je	niks	om	te	
verbranden.

#	Slim	afvallen	tip
Beschouw	vlees	als	bijgerecht	en	niet	als	hoofdgerecht.	Dit	in	verband	
met	de	eiwitten	die	er	in	zitten.
 
 



Ik zorg voor mijn eigen gezondheid 35

 
 

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	vlees	eet	kies	dan	voor	wit	vlees	(kip	/	vis)	in	plaats	van	worst	en	
hamburgers.

#	Slim	afvallen	tip
Probeer	vlees	te	minderen	of	word	vegetariër.		Je	kan	ook	zorgen	dat	je	
op	andere	wijze	aan	je	eiwitten	komt.
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40
#	Slim	afvallen	tip
Eet	meer	vezels,	die	zitten	ruimschoots	in	groenten.

#	Slim	afvallen	tip
Varkensvlees	zit	vol	met	vetten,	beperk	je	daarom	tot	het	eten	daarvan.

#	Slim	afvallen	tip
Af	en	toe	snoepen	kan,	maar	doe	het	voor	de	smaak	en	niet	voor	het	
eten.		Probeer	bijvoorbeeld	een	toetje	te	delen	met	de	hele	familie.

#	Slim	afvallen	tip
Kijk	uit	voor	vet,	iedere	gram	vet	is	9	calorieën.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	weinig	of	geen	zout,	want	dit	is	een	grote	boosdoener	van	obesitas.

#	Slim	afvallen	tip
In	plaats	van	eten	te	frituren	kan	je	beter	bakken,	dit	scheelt	aanzienlijk	
in	de	hoeveelheid	vetten.

#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	PAMspray	en	geen	olie	om	in	te	bakken.	

#	Slim	afvallen	tip
Stoom	je	groenten	om	alle	vitamines	er	niet	uit	te	koken.
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#	Slim	afvallen	tip
Ben	bedacht	op	het	aantal	vetten	in	producten.	

#	Slim	afvallen	tip
Let	goed	op	producten	met	minder	vet	of	calorieën,	vaak	bevatten	deze	
producten	andere	schadelijke	stoffen	om	het	product	beter	te	laten	
smaken.
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50
#	Slim	afvallen	tip
Begin	niet	aan	de	zogenaamde	crash	dieeten,	in	het	begin	zal	je	wat	
kilo’s	verliezen	maar	deze	komen	er	net	zo	snel	weer	aan.

#	Slim	afvallen	tip
Wanneer	je	niet	goed	kauwt	op	je	eten	en	het	toch	doorslikt	dan	is	het	
niet	klaar	om	verder	verteerd	te	worden.	Kauw	daarom	minsten	8	tot	12	
keer	op	je	eten	voordat	je	het	doorslikt.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	kookt	met	olie	doet	dat	dan	met	Extra	Virgin	Olive	Oil.	Dit	is	een	
stuk	gezonder	dan	andere	soorten.

#	Slim	afvallen	tip
Met	sporten	en	bewegen	val	je	af,	maar	je	zult	dit	niet	in	een	paar	dagen	
merken.	Daarom	is	het	belangrijk	om	dit	voor	langere	tijd	vol	te	houden.	
Beter	nog	voor	altijd.

#	Slim	afvallen	tip
Weeg	je	voordat	je	begint	met	sporten,	maar	doe	dit	niet	elke	dag.	
Gewicht	schommelt	en	kan	dus	een	ontmoedigende	werking	hebben.

#	Slim	afvallen	tip
De	beste	manier	om	te	zien	of	je	afvalt,	is	om	kleren	te	passen	die	je	
voorheen	niet	aankon.

#	Slim	afvallen	tip
Sporten	is	goed,	maar	overdrijf	niet.	Gun	je	lichaam	daarom	ook	
minstens	een	keer	per	week	rust.

#	Slim	afvallen	tip
Om	gewicht	te	verliezen	moet	je	op	zijn	minst	4	dagen	in	de	week,	30	
minuten	sporten/bewegen.
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#	Slim	afvallen	tip
Sporten	hoeft	niet	duur	te	zijn.	Kijk	op	het	internet	voor	boeken	of	
artikelen.	Je	zal	veel	informatie	vinden	over	sporten	op	goedkope	
manieren.

#	Slim	afvallen	tip
Begin	je	dag	met	een	glas	water,	hierdoor	hoef	je	lichaam	niet	te	
vechten	tegen	uitdroging	en	je	eet	minder	tijdens	het	ontbijt.
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60 
#	Slim	afvallen	tip
Luister	goed	naar	je	lichaam,	genoeg	is	genoeg.	Zowel	voor	sporten	als	
voor	eten.	Soms	kan	het	lichaam	het	allemaal	niet	aan.	Neem	dan	een	
pauze	en	luister	naar	je	eigen	lichaam.

#	Slim	afvallen	tip
Verwacht	niet	direct	te	veel	van	jezelf.	Bouw	alles	op	in	gradaties	en	loop	
niet	te	hard	van	stapel	wanneer	je	af	wilt	vallen.

#	Slim	afvallen	tip
Sport	en	beweeg	wanneer	je	tijd	hebt.	Pas	het	aan	op	je	eigen	levensstijl,	
er	is	geen	goede	of	foute	manier.	Maar	doe	altijd	hetgene	wat	het	beste	
bij	je	past.

#	Slim	afvallen	tip
Sta	niet	stil	als	je	ook	kan	bewegen.	Na	de	lunch	op	het	werk	kan	je	
bijvoorbeeld	nog	een	rondje	lopen	in	plaats	van	in	de	kantine	te	blijven	
zitten.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	nooit	liggen	als	je	kan	zitten.	Dit	is	beter	voor	je	spijsvertering.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	een	baan	hebt	waarbij	je	veel	moet	zitten	is	het	verstandig	dat	je	
om	het	half	uur	even	opstaat	en	uitrekt.

#	Slim	afvallen	tip
Wanneer	je	aan	het	bellen	bent,	loop	dan	rond	in	plaats	van	te	gaan	
zitten.
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#	Slim	afvallen	tip
Pak	de	trap	in	plaats	van	de	lift.	Een	goede	manier	om	aan	je	beweging	
te	komen.

#	Slim	afvallen	tip
Stop	met	roken,	dit	heeft	namelijk	invloed	op	je	eetgedrag,	waardoor	
lijnen	moeilijker	wordt.
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70 
#	Slim	afvallen	tip
10	minuten	per	dag	cardio	is	al	erg	goed,	dat	kan	op	meerdere	manieren	
dan	alleen	rennen!

#	Slim	afvallen	tip
Laat	de	brommer,	scooter	of	auto	vaker	staan,	en	kies	juist	om	te	lopen	
of	te	fietsen	voor	kleinere	afstanden.	

#	Slim	afvallen	tip
Verstop	je	afstandbediening,	hierdoor	dwing	je	jezelf	om	te	lopen	om	de	
tv	aan	of	uit	te	zetten,	of	juist	een	andere	zender	te	kiezen.

#	Slim	afvallen	tip
Zorg	dat	je	brievenbus	vooraan	de	oprit	staat.	Wanneer	de	postbode	is	
langsgeweest	moet	je	even	naar	buiten	om	het	op	te	halen.

#	Slim	afvallen	tip
Op	de	roltrap	kan	je	ook	gewoon	lopen	in	plaats	van	stil	te	blijven	staan.

#	Slim	afvallen	tip
Tijdens	tv	reclames	kan	je	juist	even	iets	aan	je	beweging	doen.	Een	paar	
minuten	bewegen	is	al	beter	dan	stilzitten.	Daarna	kan	je	gewoon	weer	
verder	tv	kijken.

#	Slim	afvallen	tip
Zet	je	muziek	aan	en	ga	dansen,	zo	doe	je	weer	meer	aan	beweging.

#	Slim	afvallen	tip
Reis	je	met	de	bus,	stop	dan	een	halte	eerder	uit	en	loop	daarna	na	de	
laatste.	Dit	is	meestal	niet	zo	ver	meer.
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#	Slim	afvallen	tip
Door met je bekken te draaien zorg je voor stevigere buik en betere 
rugspieren.

#	Slim	afvallen	tip
Door	je	buik	in	te	houden	tijdens	het	lopen	train	je,	je	buikspieren.	Al	
doe	dit	niet	te	lang	want	dit	is	niet	goed	voor	je	loophouding.	



Stichting Gezondheid44

 
80
#	Slim	afvallen	tip
Ademhalingsoefeningen	hebben	een	positief	effect	op	je	buikspieren	
dus	train	ze	regelmatig.

#	Slim	afvallen	tip
Yoga	is	een	goede	manier	om	stress	te	verminderen.	Door	deze	rust	
heb	een	betere	controle	over	je	eigen	lichaam.

#	Slim	afvallen	tip
Krachttraining	verbrandt	meer	vet,	pas	wel	op;	spieren	wegen	meer	
dan	vet.

#	Slim	afvallen	tip
Bij	het	traplopen	kan	je	twee	treden	tegelijk	nemen	in	plaats	van	een.	
Dit	verhoogt	je	hartslag	waardoor	je	conditie	beter	wordt.

#	Slim	afvallen	tip
Neem	een	hond,	hierdoor	ben	je	verplicht	om	iedere	dag	een	stuk	te	
gaan	wandelen.

#	Slim	afvallen	tip
Neem	danslessen,	hiermee	sla	je	twee	vliegen	in	een	klap.	Je	werkt	aan	
je	conditie/lichaam	en	daarnaast	leer	je	dansen!

#	Slim	afvallen	tip
Leun	tegen	de	muur	met	je	gezicht	er	dicht	tegen	aan.	Duw	jezelf	dan	3	
of	4	keer	per	dag	van	de	muur	af.

#	Slim	afvallen	tip
Zwemmen	is	leuk	en	boven	erg	goed	voor	de	lijn.	Het	is	intensief	en	je	
verbrandt	daardoor	veel	vetten.
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#	Slim	afvallen	tip
Als	je	moeite	hebt	met	sporten,	zoek	dan	een	teamsport.	Hierdoor	kan	
je	door	je	eigen	team	gestimuleerd	worden	om	nog	beter	je	best	te	
doen.

#	Slim	afvallen	tip
Doe	altijd	een	warming	up	en	cooling	down.	Je	hartslag	moet	een	
bepaald	ritme	krijgen	voordat	het	kan	reageren	op	je	work-out.
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90 
#	Slim	afvallen	tip
Leg	je	mobiele	telefoon	buiten	handbereik.	Wanneer	deze	afgaat	moet	
je	dus	opstaan	en	er	naar	toe	lopen.

#	Slim	afvallen	tip
Ga voordat je gaat slapen voor die spiegel staan en bekijk de 
vebeteringen.	Geef	jezelf	een	complimentje	hierover,	zo	houd	je	een	
beter	gevoel	over	jezelf	tijdens	het	lijnen.

#	Slim	afvallen	tip
Kies	je	kleding	nauwkeurig	uit.	Verschillende	modellen	kun	je	dikker	
laten	lijken	dan	je	bent.	Dit	is	natuurlijk	niet	goed	voor	je	zelfvertrouwen.

#	Slim	afvallen	tip
Sodium	geeft	je	een	opgeblazen	gevoel,	dit	zit	vak	in	voedsel	verpakt	in	
blik,	eet	daarom	zo	vaak	mogelijk	verse	producten.

#	Slim	afvallen	tip
Als	het	afvallen	goed	gaat,	beloon	jezelf	dan	met	een	non-food	product.	
Bijvoorbeeld	een	boek	dat	je	graag	wilde	hebben.

#	Slim	afvallen	tip
Slapen	na	het	eten	is	verleidelijk,	maar	niet	zo	goed	voor	de	lijn.	Ga	een	
stukje	wandelen,	zo	verbrand	je	het	eten	en	haal	je	een	frisse	neus	wat	
je	after	diner	dip	laat	verdwijnen.

#	Slim	afvallen	tip
Koop	snoep	dat	jezelf	niet	lust.	Mocht	je	visite	hebben,	heb	je	altijd	wat	
in	huis.	Maar	hierdoor	kom	jezelf	niet	in	de	verleiding	om	te	snoepen.
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#	Slim	afvallen	tip
Iets lekker zoets en koel in de zomer: Maak zelf een waterijsje met 
suikervrije	siroop.

#	Slim	afvallen	tip
Heb	je	zin	in	een	koeldrankje,	zorg	dat	je	ijskoude	(bijna	bevroren)	
sinaasappelsap	hebt	staan.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	nooit	met	een	hongerig	gevoel	naar	de	supermarkt.	Je	koopt	vaak	te	
veel	en	slechte	producten.	Zorg	dat	je	na	het	eten	boodschappen	gaat	
doen.	Bijvoorbeeld	na	de	lunch.
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100 
#	Slim	afvallen	tip
Vries	eten	wat	je	over	hebt	in	of	gooi	het	weg.	Eet	je	niet	onnodig	vol	of	
zet	het	ook	niet	in	de	koelkast	waardoor	je	het	snel	weer	bij	kan.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	geen	pinda’s	of	chips.	Het	zijn	dikmakers	waarvan	je	snel	teveel	gaat	
eten.

#	Slim	afvallen	tip
Kijk	in	een	restaurant	eens	naar	dikkere	mensen		en	analyseer	hun	
eetgedrag.	Eten	ze	voor	de	smaak	of	de	hoeveelheid?	Stel	jezelf	meer	
vragen.	En	bekijk	later	hoe	jij	daar	voor	jezelf	op	kan	antwoorden.

#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	kinder	bestek	en	een	ontbijtbord	om	te	eten.	Hierdoor	lijkt	je	
bord	sneller	vol,	en	eet	je	dus	minder.	Ook	eet	je	met	kleiner	bestek	
minder	snel.

#	Slim	afvallen	tip
Eten	met	stokjes	is	moeilijker	dan	bestek.	Hierdoor	eet	je	minder	veel	en	
minder	snel.	

#	Slim	afvallen	tip
Het	lichaam	voelt	na	20	minuten	pas	dat	je	hebt	gegeten.	Eet	daarom	
rustig	en	langzaam.	Hierdoor	ben	je	sneller	verzadigd.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	iets	later	naar	een	feestje	en	kom	ook	iets	sneller	toe.	Hierdoor	sta	je	
minder	lang	tegen	over	de	verleidingen	van	de	dikmakers.

#	Slim	afvallen	tip
Moet	je	vaak	lunchen	voor	je	werk?	Kies	dan	eens	voor	een	lekkere	
salade	of	iets	anders	licht	verteerbaars.
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#	Slim	afvallen	tip
Hebt	u	een	verplicht	etentje?	Eet	de	dagen	ervoor	ook	wat	minder,	
hierdoor	zal	je	dan	tijdens	het	uit	eten	ook	minder	eten	omdat	je	
lichaam	er	beter	aan	gewend	is.

#	Slim	afvallen	tip
Sta	je	op	het	punt	om	een	tussendoortje	te	nemen?	Loop	dan	een	
blokje	om,	zorg	dat	je	uit	de	buurt	bent	van	het	eten.
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#	Slim	afvallen	tip
Schrijf	een	dagboek	met	wat	je	eet	en	hoe	je	je	voelt.	Bekijk	dit	een	tijdje	
later	en	zie	dan	wat	emotie	met	je	eetgedrag	doet.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	altijd	aan	tafel.	Zo	zorg	je	ervoor	dat	je	niet	gedachteloos	gaat	eten	
wanneer	je	tv	kijkt	of	computert.

#	Slim	afvallen	tip
Zorg	voor	een	bloemetje	of	een	kaarse	aan	tafel.	Dit	is	beter	voor	de	
sfeer	en	ben	je	minder	bezig	met	je	dieet.

#	Slim	afvallen	tip
Rol	je	bestek	in	een	servet.	Zodoende	bent	u	er	iedere	keer	bewuster	
van	bent	wanneer	u	begint	met	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Bent	je	linkshandig,	eet	dan	met	rechts.	Of	juist	andersom,	dit	verlaagt	je	
eettempo.

#	Slim	afvallen	tip
Laat	het	lekkerste	niet	tot	het	laatst	op	je	bord	liggen.	Dit	verhoogt	het	
risico	dat	je	al	een	vol	gevoel	hebt	maar	het	toch	op	eet.	Minder	lekkere	
dingen	laat	je	dan	sneller	liggen.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	je	uiteten	en	krijg	je	veel	te	veel?	Schuif	hetgene	wat	teveel	is	aan	
een	zijkant	en	strooi	er	veel	peper	en	zout	op.	Zo	kom	je	niet	in	de	
verleiding	om	het	toch	op	te	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Leg	na	een	hap	eten	je	mes	en	vork	eens	op	de	tafel,	zodat	je	geniet	van	
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je	eten	en	weet	je	wat	je	proeft.

#	Slim	afvallen	tip
Neem	een	ijsklontje	in	wanneer	je	begint	met	koken.	Het	vaak	proeven	
van	eten	is	een	boesdoener	voor	veel	onnodige	calorieën.

#	Slim	afvallen	tip
Schep	nooit	direct	de	gehele	bord	vol,	begin	met	de	helft.	Wanneer	je	
teveel	opschept	ben	je	sneller	geneigd	om	toch	alles	op	te	eten.
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#	Slim	afvallen	tip
Wanneer	u	salade	eet	probeer	dan	vaker	citroen	of	azijn	dressings	te	
gebruiken.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	producten	vergelijkt	let	dan	niet	alleen	op	het	aantal	calorieën	en	
vet,	maar	let	ook	goed	op	de	hoeveelheid	suiker	die	er	in	zit.

#	Slim	afvallen	tip
Let	op	de	porties	die	u	eet,	een	pot	yoghurt	kan	bijvoorbeeld	meerde	
porties	bevatten.

#	Slim	afvallen	tip
Houd	jezelf	niet	voor	de	gek,	als	je	ongezonde	dingen	koopt	blijven	die	
echt	niet	in	de	kast	liggen.	Vroeg	of	laat	eet	je	het	toch	op.	Dus	haal	dat	
zo	min	mogelijk	in	huis.

#	Slim	afvallen	tip
Wanneer je wilt afvallen vraag dan aan je familie of ze daar ook rekening 
mee	willen	houden.	Onnodig	kwellen	omdat	je	familie	wel	hele	zakken	
chips	eten	is	lastig	om	een	dieet	vol	te	houden.

#	Slim	afvallen	tip
Saus	in	een	restaurant	zijn	dikmakers,	mocht	je	het	toch	willen	bestellen,	
doe	dit	dan	apart	van	je	eten	zodat	je	zelf	de	hoeveelheid	kan	bepalen.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	voordat	je	uit	eten	gaat	een	sneetje	Malsovit.	Hierdoor	zal	je	minder	
eten.
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#	Slim	afvallen	tip
Ga	pas	naar	een	bar	of	cafe	wanneer	je	sterk	genoeg	bent	om	
commentaar	te	ontvangen.	Vaak	wordt	als	ongezellig	bestempeld	
wanneer	je	geen	alcohol	drinkt,	hier	heb	je	eens	sterke	wil	voor	nodig.

#	Slim	afvallen	tip
Drink	je	alcohol,	zorg	dan	voor	een	kleiner	glas	in	plaats	van	een	bierpul.	
Of	drink	lichte	cocktails	met	veel	ijs.

#	Slim	afvallen	tip
Laat de dranken op verjaardagen staan en kies voor bijvoorbeeld 1 
calorie	drankje.	Hierdoor	drinkt	u	wel	maar	krijgt	u	weinig	calorieën	
binnen.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	‚s	morgens	als	een	keizer,	‚s	middags	als	een	burger	e’s	avonds	als	
een	bedelaar.

#	Slim	afvallen	tip
Afvallen	met	een	hongergevoel	zal	niet	lukken,	zorg	dat	je	daarom	geen	
maaltijden	overslaat.

#	Slim	afvallen	tip
Verlaat	de	tafel	als	je	klaar	bent	met	eten.	Dit	is	misschien	niet	zo	gezellig	
maar	dan	hoeft	je	niet	te	kijken	hoe	anderen	wel	door	gaan	met	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Bewaar	overgebleven	eten	in	een	ondoorzichtig	doosje.	Hierdoor	kom	je	
minder	vaak	in	de	verleiding	om	het	opnieuw	te	bereiden.
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#	Slim	afvallen	tip
Gaat	u	uit	eten,	bedenk	dan	van	te	voren	wat	je	tegen	de	kelner	of	
ober	wilt	zeggen.	Zo	kom	je	besluitvast	over	en	word	je	minder	snel	
overgehaald	om	“slechte”	dingen	te	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Uit	eten	gaan	is	lekker	maar	probeer	het	stokbrood	met	kruidenboter	te	
laten	staan,	en	laat	je	niet	verleiden	tot	een	aperitiefje.
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#	Slim	afvallen	tip
Bereid	je	een	gerecht	met	kip,	zorg	dan	dat	je	selectief	te	werk	gaat	om	
de	vetrandjes	te	verwijderen.

#	Slim	afvallen	tip
Vruchtenschaaltjes	zijn	goed	voor	je.	Let	op	dat	je	geen	vruchten	krijgt	
die	uit	blik	komen.	Deze	worden	bewaard	in	zoete	siroop	met	veel	suiker.

#	Slim	afvallen	tip
Light	of	calorie-arm	op	een	verpakking	wil	niet	zeggen	dat	dit	altijd	
gezond	is.	Lees	daarom	altijd	de	gehele	ingrediëntenlijst.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	je	naar	de	supermarkt.	Probeer	dan	eens	een	plekje	te	vinden	die	
wat	verder	van	de	ingang	ligt.	Dit	zijn	kleine	stukjes	die	u	moet	lopen	
maar	bij	elkaar	opgeteld	voor	meer	beweging	zorgen.

#	Slim	afvallen	tip
Koop	eens	sportieve	kleding,	dit	zit	gemakkelijk	en	daarom	ben	je	sneller	
geneigd	om	lekker	te	gaan	sporten.

#	Slim	afvallen	tip
Indien	mogelijk	blijf	sexueel	actief.	Dit	is	goed	voor	de	relatie	en	zorgt	
voor	minder	stress	en	problemen.	Vaak	wordt	er	meer	gegeten	bij	stress	
en	problemen.
 
 
#	Slim	afvallen	tip
Wees	niet	ongerust	wanneer	je	een	week	minder	afvalt,	je	
levenspatroon	is	er	in	ieder	geval	een	stuk	beter	van	geworden.	Soms	
houdt	je	lichaam	meer	vocht	vast,	dit	leidt	tot	een	zwaarder	gewicht.
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#	Slim	afvallen	tip
Neem	een	suikervrije	kaugom	als	je	gaat	koken.	Hierdoor	snoep	je	
minder	tijdens	het	bereiden	van	het	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Zet	een	glas	water	op	je	nachtkastje	voor	het	slapen	gaan.	Als	je	in	de	
nacht	wakker	wordt	en	je	hebt	een	leeg	gevoel	drink	je	het	water	op,	
en	duik	je	niet	in	de	koelkast.
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#	Slim	afvallen	tip
Zoek	een	afvalmaatje	waarmee	je	ervaringen	kan	delen.	Zij	kunnen	je	
in	moeilijke	tijden	bijstaan.	In	iedergeval	weet	je	dat	zij	exact	hetzelfde	
meemaken	als	jij.

#	Slim	afvallen	tip
Koop	een	kledingstuk	dat	je	nog	net	niet	past.	Dan	heb	je	een	doel	om	
naar	toe	te	werken.

#	Slim	afvallen	tip
Laat	bij	iedere	maaltijd	iets	liggen	op	je	bord,	dit	wil	zeggen	dat	je	ook	
met	minder	kan.	

#	Slim	afvallen	tip
Let	goed	op	de	hoeveelheden	die	je	koopt.	Pak	tijdens	het	
boodschappen	eerder	meer	groente	dan	wat	extra	vlees.

#	Slim	afvallen	tip
Snel	afvallen	met	laxeermiddelen	is	erg	slecht	voor	je,	dit	tast	je	
ingewanden	aan.	Producten	worden	niet	verwerkt	en	ook	goede	
voedingsstoffen	worden	niet	opgenomen	die	je	nodig	hebt.

#	Slim	afvallen	tip
Verwacht	geen	wonderen	van	je	producten	of	dieet.	Afvallen	is	hard	
werken,	en	ook	hard	voor	jezelf	zijn	af	en	toe.

#	Slim	afvallen	tip
Groene	thee	is	een	natuurlijke	vochtafdrijver.	Hiermee	zal	je	ook	gewicht	
verliezen.

#	Slim	afvallen	tip
Een	glas	jus	d‘orange	bevat	50	calorieën	meer	dan	dat	je	sinaasappel	
eet.
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#	Slim	afvallen	tip
Eet	u	veel	mayonaise,	probeer	dan	eens	mosterd.	Dit	scheelt	maarliefst	
100		calorieën.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	u	toch	een	broodje	met	een	hamburger	haal	dan	de	kaas	er	van	af.	
Dit	scheelt	ook	weer	100	calorieën.
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#	Slim	afvallen	tip
Toch	zin	in	fastfood?	Koop	dan	van	alles	de	kleine	porties.	In	vergelijking	
met	de	normale	porties	scheelt	dat	500-600		calorieën.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	vooral	geen	chips,	maar	kies	voor	een	gezond	alternatief.	Eet		
gezond,	eet	een	appel.

#	Slim	afvallen	tip
Schakel	na	je	ontbijt	over	op	water	als	eerste	keuze.	Drink	geen	andere	
dingen	maar	beperk	je	tot	het	drinken	van	water	tussen	je	maaltijden	
door.

#	Slim	afvallen	tip
Richt	je	huis	in	met	blauwe	kleuren.	Fastfood	restaurants	gebruiken	deze	
kleur	nooit	omdat	dit	een	negatief	effect	heeft	op	het	eetgedrag.

#	Slim	afvallen	tip
Na	het	verliezen	van	kilo’s,	gooi	of	geef	je	oude	kleren	weg.	Dit	geeft	een	
extra	stimulans	om	dat	maatje	kleiner	te	blijven	dragen.

#	Slim	afvallen	tip
Geen	tijd	om	naar	je	werk	te	lopen?	Koop	skates,	goed	voor	de	beweging	
maar	je	bent	toch	een	stuk	sneller.

#	Slim	afvallen	tip
Wanneer	het	slecht	weer	is	kan	je	met	video’s,	thuis	oefeningen	doen.
 
 
 
#	Slim	afvallen	tip
Als	je	kinderen	hebt,	ga	dan	per	dag	een	half	uur	met	ze	mee	spelen.
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#	Slim	afvallen	tip
Gaat	u	boodschappen	doen,	kies	voor	het	winkelmandje	in	plaats	van	
het	karretje.	Er	past	minder	in	en	dragen	verbrandt	meer	calorieën	dan	
een	wagentjes	duwen.
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#	Slim	afvallen	tip
Wanneer	het	tijd	wordt	om	de	tuin	op	orde	te	brengen,	gebruik	dan	
minder	electrische	apparaten.
Een	hark	i.p.v	een	bladblazer	of	geen	electrische	grasmaaier	maar	een	
handmatige.

#	Slim	afvallen	tip
Zorg	dat	je	eten	altijd	warm	genoeg	is,	hierdoor	eet	je	minder	snel.	Ook	
het	toevoegen	van	specerijen	helpt.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	besluit	om	te	joggen,	koop	dan	goede	schoenen	en	gebruik	geen	
oude	gympen.	Dit	is	slecht	voor	je	lichaamshouding.

#	Slim	afvallen	tip
Zorg	dat	je	je	eigen	eten	klaar	maakt.	Zo	heb	je	een	beter	overzicht	over	
wat	je	eet.	Ook	kan	je	dan	makkelijker	dingen	vermijden.

#	Slim	afvallen	tip
Door	suikervrije	kaugom	te	kopen	verbrand	je	11	calorieën	per	uur.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	vaker	met	je	kinderen	naar	het	park,	je	loopt	er	heen	en	doet	actief	
mee	met	je	kinderen.

#	Slim	afvallen	tip
Afvallen	doe	je	voor	jezelf,	maar	als	je	anderen	kan	laten	zien	dat	je	kilo’s	
kwijt	raakt	worden	zij	ook	enthousiast.	Dit	is	goed	voor	je	zelfbeeld.

#	Slim	afvallen	tip
Slaap	voldoende,	en	sla	zeker	geen	nachten	over.	Minder	rust	zorgt	voor	
minder	energie	wat	je	juist	nodig	hebt	om	door	te	zetten	met	afvallen.
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#	Slim	afvallen	tip
Eten	doe	je	zelf,	neem	daarom	zelf	de	verantwoordelijkheid.	Wanneer	je	
van	je	dieet	of	gezonde	levensstijl	af	wijkt,	geef	dan	niet	de	anderen	de	
schuld.

#	Slim	afvallen	tip
Kijk	naar	programma’s		die	het	over	afvallen	hebben.	Dit	kan	je	
inspireren	of	juist	een	zetje	geven	om	toch	door	te	gaan.
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#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	mint	tandpasta,		dit	zorgt	ervoor	dat	je	minder	snel	zin	hebt	om	
te	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Zin	in	nootjes?	Koop	dan	geroosterde	nootjes	zonder	zout.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	je	een	keer	in	de	fout	met	het	dieet.	Gebruik	dit	dan	als	leermoment	
en	laat	je	hierdoor	niet	verleiden	door	weer	meer	te	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Stel	grenzen,	een	streefgewicht	is	het	beste.	Wanneer	je	dit	hebt	bereikt	
probeer	te	houden	maar	ga	dan	niet	nog	verder.	Sla	niet	door	met	
afvallen	want	dit	kan	leiden	tot	nare	situaties	zoals	anorexia.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	m&m’s	wel	erg	lekker	vindt,	kies	dan	voor	de	normale	variant	
zonder	de	nootjes.	Dit	scheelt	aanzienlijk	in	de	calorieën.

#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	rode	sauzen	in	plaats	witte	sauzen,	deze	zijn	een	stuk	gezonder.

#	Slim	afvallen	tip
Gezondheidslogo’s	op	producten	wil	niet	zeggen	dat	dit	ook	het	beste	is	
wat	je	kan	kopen.	Kijk	daarom	altijd	naar	alternatieven.

#	Slim	afvallen	tip
Vitamine	c	heb	je	het	hardste	nodig	om	gezond	te	blijven,	eet	daarom	
wat	vaker	broccoli,	deze	bevatten	namelijk	75%	van	de	ADH.
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#	Slim	afvallen	tip
Gewichtstoename	kan	ook	gewoon	betekenen	een	toename	van	
spierweefsel	en	versterking	van	de	botten.	Laat	je	dus	niet	verrassen	
wanneer	je	meer	gaat	sporten.
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#	Slim	afvallen	tip
Kook	pasta	niet	te	lang.	Hoe	zachter	de	pasta,	hoe	gemakkelijker	deze	
wordt	afgebroken	tot	veel	glucose.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	je	op	vakantie	naar	het	strand,	dan	is	het	verstandig	om	eens	
strandwandeling	te	doen	in	plaats	van	de	hele	dag	in	de	zon	te	liggen.

#	Slim	afvallen	tip
Als	u	op	een	terrasje	zit	neem	dan	een	glaasje	water	bij	de	wijn.

#	Slim	afvallen	tip
Tijd	voor	een	bbq?	Maar	vermijd	stokbroad	en	sauzen.	Kies	ook	voor	het	
magere	vlees	of	gegrilde	groenten.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	vakantie	hebt	ga	dan	eens	badminton,	beachvolley,	frisbeeën,	
surfen	of	zwemmen,	dit	is	leuk	om	te	doen	en	goed	voor	het	lichaam.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	je	op	vakantie,	kijk	eens	of	er	sportaccommodatie	aanwezig	is	in	het	
hotel.

#	Slim	afvallen	tip
Ook	al	ga	je	op	vakantie,	en	is	het	eten	daar	lekker,	overdrijf	niet	door	
extreem	meer	te	gaan	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Zweten	door	de	zon	helpt	niet	om	af	te	vallen,	en	is	ook	erg	slecht	voor	
je	huid.
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#	Slim	afvallen	tip
Als	je	aan	het	afvallen	bent,	denk	dan	eens	aan	de	zon	vakantie.	Dat	geeft	
weer	extra	motivatie	voor	de	laatste	weekjes	voordat	je	lekker	tot	rust	
komt.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	niet	te	vaak	gebakken	aardappelen	maar	vraag	eens	om	gepofte	
aardappelen	of	zilvervliesrijst.
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#	Slim	afvallen	tip
Van	12	tot	4	is	het	in	de	zomer	meestal	heetste	gedeelte	van	de	dag,	doe	
dan	lekker	rustig	aan	en	vraag	niet	te	veel	van	je	lichaam.

#	Slim	afvallen	tip
Zorg	dat	je	in	het	buitenland	ook	genoeg	boodschappen	doet.	
Supermarkten	zijn	er	vaak	minder	aanwezig	en	als	je	eten	op	is,	ga	je	ook	
sneller	naar	een	pizzeria	of	ander	restaurant.

#	Slim	afvallen	tip
Probeer	eens	nieuwe	recepten,	in	het	buitenland	zijn	ook	vele	gezonde	
alternatieven	te	vinden.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	je	een	dagje	naar	het	strand,	neem	dan	je	eigen	eten	mee.	Zo	beperk	
je	het	gevaar	dat	je	ongezonde	dingen	koopt	bij	de	strandtentjes.

#	Slim	afvallen	tip
Vakantie	is	er	om	te	genieten,	doe	dat	dan	ook.	Daardoor	krijg	je	minder	
stress	en	komt	je	lichaam	tot	rust.	Dus	jezelf	een	keer	trakteren	op	iets	
lekkers	kan	ook	echt	wel.

#	Slim	afvallen	tip
Neem een lekkere sappige watermeloen als desert in plaats van 
pudding.	Heerlijk	wanneer	het	warm	weer	is.

#	Slim	afvallen	tip
Drink	je	alcohol	op	vakantie,	laat	de	mixdranken	dan	staan	en	kies	voor	
een	lekker	wijntje.

#	Slim	afvallen	tip
Met	een	kwartiertje	baantjes	trekken	verbrand	je	al	gemiddeld	130	kcal.
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#	Slim	afvallen	tip
Vlees	van	de	barbeque	is	het	beste	om	te	marineren.	Zo	heeft	het	
voldoende	smaak	en	hoeft	je	geen	andere	smaken	toe	te	voegen	of	saus	
te	gebruiken.

#	Slim	afvallen	tip
Heb	je	geen	trek	om	te	eten	tijdens	warm	weer,	probeer	dan	eens	een	
lekkere	salade.
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#	Slim	afvallen	tip
Voedselinfecties	voorkomen	in	de	zomer,	zorg	dat	er	hygiënisch	gekookt	
wordt.	In	restaurants	kan	je	dat	al	vaak	zien	aan	de	eetzaal.

#	Slim	afvallen	tip
Vakantie?	Stel	een	maximum	in	van	één	supersnack	per	dag	
(ijsje,gebakje	of	zakje	chips).

#	Slim	afvallen	tip
Bezoek de lokale markt en koop groente en fruit die nieuw zijn en er 
spannend	uit	zien.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	op	reis	gaat	is	het	slim	om	multi-vitamine	tabletten	mee	te	nemen,	
zo weet je zeker dat je alle vitamines binnen krijgt ook al ben je op 
vakantie.

#	Slim	afvallen	tip
Vraag	bij	je	ontbijt	in	het	hotel	om	dry	toast	dat	scheelt	aanzienlijk	in	de	
calorieën.
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#	Slim	afvallen	tip
All	in	clusive	hotels	zijn	erg	leuk	en	fijn.	Maar	beperk	je	tot	normale	
hoeveelheden	en	houd	je	aan	de	eet	tijden	en	ga	niet	de	hele	dag	door	
eten.

#	Slim	afvallen	tip
Ben	op	vakanties	en	weekenden	iets	minder	streng	om	dieet	moeheid	te	
voorkomen.

#	Slim	afvallen	tip
Op	vakantie?	Plan	een	actieve,	veel	wandelen,	raften,	kano,	fiets,	of	een	
backpag	vakantie.

#	Slim	afvallen	tip
Gun	je	ogen	ook	wat	rust,	dit	zorgt	voor	minder	stress	en	hoofdpijn	wat	
een	positief	effect	heeft	op	je	eetgedrag.	Zit	je	op	je	werk	dus	veel	achter	
de	computer	ga	dan	niet	de	hele	avond	nog	tv	kijken.

#	Slim	afvallen	tip
Drink	zo	min	mogelijk	drankjes	met	coffeïne	dit	zorgt	voor	uitdroging	van	
je	lichaam.

#	Slim	afvallen	tip
Let	op	uw	leeftijd,	sommige	dingen	gaan	eenmaal	minder	als	je	wat	
ouder	wordt.	Dus	heel	veel	sporten	zal	dan	vaak	niet	meer	gaan,	probeer	
in	ieder	geval	zoveel	als	mogelijk	te	bewegen.

#	Slim	afvallen	tip
Met	wie	je	ook	gaat	vergelijken	wanneer	je	gaat	afvallen,	doe	dit	nooit	
met	beroemdheden	en	hollywoodsterren.	 
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#	Slim	afvallen	tip
Verhoog	het	vezelgehalte	in	je	eten,	dit	zorgt	voor	een	eerder	voldaan	
gevoel.

#	Slim	afvallen	tip
Wit	brood	ontregeld	je	suiker	spiegel	in	je	bloed	en	is	een	dikmaker.
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#	Slim	afvallen	tip
Mensen die minder dan 2 sneetjes brood per dag eten zijn gemiddeld 
zon	5,5	kilo	zwaarder.

#	Slim	afvallen	tip
Een	van	de	moeilijkste	dingen	om	te	veranderen	is	het	eetgedrag,	vraag	
of	je	familie	hierbij	mee	wil	werken	en	mee	wilt	denken.	Samen	sta	je	
sterk.

#	Slim	afvallen	tip
Junkfood	is	over	het	algemeen	erg	vet	en	vult	daarbij	erg	slecht.	De	kans	
dat	je	daarna	weer	gaat	eten	is	erg	groot.

#	Slim	afvallen	tip
Wanneer	je	merkt	dat	meer	calorieën	hebt	binnengekregen	dan	dat	je	
zou	verbranden	gaat	dan	extra	sporten,	of	sport	dan	wat	langer.

#	Slim	afvallen	tip
Zo’n	50%	van	een	dieet	bevat	vaak	koolhydraten	dus	probeer	deze	te	
vermijden	met	ander	voedsel.

#	Slim	afvallen	tip
Je	kan	ook	als	je	vaak	een	hongerig	gevoel	hebt,	5	of	6	keer	per	dag	
kleinere	maaltijden	eten.	Houd	hierbij	dan	echt	je	eten	in	de	gaten	en	
zorg	dat	je	niet	te	veel	gaat	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	een	keer	vals	wilt	spelen	kies	dan	iets	voor	de	smaak	en	niet	voor	
de	honger.	Zo	verwen	je	jezelf	wel	maar	houd	je	het	ook	in	de	hand.

#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	je	vaak	boter	op	je	brood?	Koop	dan	cholesterol	vrije	boter	in	de	
supermarkt.
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#	Slim	afvallen	tip
Zorg	voor	goede	kwaliteit	pannen,	dan	hoeft	je	vaak	geen	boter	te	
gebruiken	om	vlees	in	te	bakken	zonder	dat	het	aanbrandt.
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#	Slim	afvallen	tip
Peterselie	zit	vol	met	vitamines	en	geeft	je	een	frisse	adem.

#	Slim	afvallen	tip
Ga	samen	met	je	partner	lopen	na	het	eten,	een	rust	momentje	voor	
jullie	en	is	goed	om	eten	te	verteren.

#	Slim	afvallen	tip
Liggend	eten	is	het	slechtse	wat	je	kan	doen,	ga	daarom	zitten	wanneer	
je	gaat	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	rennen	niet	leuk	vindt	om	te	doen,	denk	wel	dat	je	geen	marathon	
hoeft	te	lopen	maar	zo’n	15	minuten	al	heel	positief	kan	zijn	voor	je	
lichaam.

#	Slim	afvallen	tip
Ook	tijdens	een	dieet	heb	je	vetten	nodig,	vetten	om	te	verbranden	zo	
ongeveer	15%	moeten	zijn.	Let	wel	op	welke	soort	vetten	je	dan	binnen	
krijgt.

#	Slim	afvallen	tip
Wanneer	rennen	echt	niet	lukt	zoek	dan	een	andere	manier	om	te	
bewegen.	Je	kan	wandelen	maar	ook	een	teamsport	zoeken	als	je	dat	
meer	ligt.

#	Slim	afvallen	tip
Kleine	dingen	die	wij	niet	willen	doen	als	we	moe	van	het	werk	komen	
laten	we	vaak	door	anderen	doen.	Meestal	zijn	dit	juist	kleine	dingen	die	
je	best	zelf	kan	doen.
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#	Slim	afvallen	tip
Als	je	dorst	heb	neem	dan	geen	kan	met	water	mee.	Maar	iedere	keer	als	
je	een	glas	leeg	hebt	gedronken,	nieuw	water	gaat	halen	in	de	keuken.	Dit	
zorgt	voor	extra	beweging.
#	Slim	afvallen	tip
Voedingssupplementen kunnen je helpen op alle goede vitamines binnen 
te	krijgen.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	vooral	geen	zwart	vlees	van	de	barbeque.	Dit	is	echt	heel	erg	slecht	
voor	je	gezondheid.
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#	Slim	afvallen	tip
Ga	je	alleen	joggen	of	wandelen?	Neem	dan	je	mp3	speler	mee	met	je	
favoriete	muziek.	Zo	blijft	bewegen	een	plezier.

#	Slim	afvallen	tip
Maak	een	foto	voordat	je	begint	en	wanneer	je	het	streefgewicht	hebt	
bereikt.	Leg	deze	naast	elkaar	en	dan	zie	je	echt	de	vooruitgang.

#	Slim	afvallen	tip
Tortilas	hebben	een	laag	vetgehalte	en	zijn	een	vervangers	voor	brood.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	popcorn	eet,	eet	zo	dan	vooral	ongezout.

#	Slim	afvallen	tip
Maak	voordat	je	boodschappen	gaat	doen	een	lijstje.	Eenmaal	in	de	
supermarkt	moet	je	alleen	de	spullen	halen	die	je	hebt	opgeschreven.

#	Slim	afvallen	tip
Koop	verse	groente	bij	een	boer	die	achteraf	gelegen	ligt.	Hier	kan	je	
vaak dubbel zoveel verse groente halen dan bij een supermarkt voor 
hetzelfde	geld.

#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	de	verschillende	kleuren	van	groente	om	er	een	aantrekkelijke	
maaltijd	van	de	maken.	Zo	wordt	groente	eten	een	plezier.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	zout	gebruikt	bij	het	eten	kies	dan	voor	zeezout	en	gooi	het	
tafelzout	weg.
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#	Slim	afvallen	tip
Maak	je	eigen	smoothies	en	niet	die	van	reclames,	deze	zitten	vaak	vol	
met	suikers.

#	Slim	afvallen	tip
Toch	graag	frietjes	eten,	probeer	dan	eens	een	zak	ovenfriet.	Ook	lekker	en	
wordt	gebakken	zonder	vet	of	olie.
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#	Slim	afvallen	tip
Drink	geen	sportdrankjes	na	het	sporten.	Het	zijn	vaak	caloriebommen.

#	Slim	afvallen	tip
Kauw	goed	op	je	eten,	hierdoor	eet	je	langzamer	en	proef	je	het	eten	
beter.	Zo	leer	je	ook	echt	de	smaak	van	producten	te	waarderen.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	eet,	zorg	dan	dat	je	nergens	anders	mee	bezig	bent.	Niet	de	
tv,	computer	of	rekening	betalen,	maar	focus	je	alleen	op	het	eten.	
Hierdoor	eet	je	vaak	een	stuk	minder.

#	Slim	afvallen	tip
Wil	je	een	keer	uit	eten	met	de	familie,	kies	dan	voor	gezonde	
restaurants	en	geen	fastfood.

#	Slim	afvallen	tip
Zoek	een	maatje	die	beter	is	in	sporten	dan	jij,	hierdoor	gaat	je	eigen	
inzet	wellicht	omhoog	omdat	je	je	maatje	wil	evenaren.

#	Slim	afvallen	tip
Net	als	bij	afvallen	kan	je	bij	sporten	ook	de	lat	een	stukje	hoger	leggen.	
Formulier een doel dat je iedere keer net iets meer of sneller rent 
bijvoorbeeld.

#	Slim	afvallen	tip
Tekort	slapen	is	niet	goed	voor	je	rust	maar	te	lang	maakt	je	lui.	Slaap	
ongeveer	acht	uur	per	dag.
 
 
 



Ik zorg voor mijn eigen gezondheid 81

 
 
#	Slim	afvallen	tip
Afvallen	en	op	gewicht	blijven	is	nooit	tijdelijk	ben	daarom	altijd	bedacht	
op	wat	je	eet.
 

#	Slim	afvallen	tip
Heb	je	twee	toiletten	in	huis,	kies	dan	altijd	voor	degene	die	verder	weg	
is.	Zo	beweeg	je	een	aantal	keren	per	dag	al	een	stukje	meer.

#	Slim	afvallen	tip
Om	genoeg	te	bewegen,	zet	je	op	zijn	minst	10.000	stappen	per	dag.
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#	Slim	afvallen	tip
Als	je	honger	krijgt	net	voor	het	slapen	gaan,	drink	dan	een	kopje	
kruidenthee	of	neem	een	rijstewafel.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	rode	pepers	eet,	eet	je	de	rest	van	de	dag	minder.

#	Slim	afvallen	tip
Stel	een	tijdslimit	aan	boodschappen	doen,	zo	blijf	je	niet	langer	dan	
nodig	in	de	supermarkt.

#	Slim	afvallen	tip
Vaak	worden	honger	en	dorstgevoelens	met	elkaar	verward.	Drink	
daarom	altijd	eerst	iets	voordat	je	begint	met	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Een	dieet	volgen	in	je	eentje	is	lastig,	wanneer	je	het	moeilijk	vindt	
om het vol te houden kan je er voor kiezen om onder begeleiding af te 
vallen.	Keuzes	uit	vele	deskundigen	op	afslankgebied.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	appelazijn	gebruikt	en	het	is	moeilijk	weg	te	krijgen,	bij	de	drogist	
zijn	ook	capsules	te	verkrijgen.

#	Slim	afvallen	tip
Bezig	met	gezond	eten?	Zorg	ervoor	dat	je	hygiënisch	en	veilig		met	
voedsel	om	gaat.	Dit	voorkomt	dat	je	lichaam	immuum	reacties	krijgt	
wanneer	je	te	veel	bacterieen	binnen	krijgt.
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#	Slim	afvallen	tip
Wil	je	weten	of	jij	een	goed	gewicht	hebt	ten	opzichte	van	je	lengte.	
Zoek	dan	op	internet	naar	BMI	index.

#	Slim	afvallen	tip
Goed	slapen	zorgt	voor	minder	stress.	Stress	heeft	dan	weer	een	
negatief	effect	op	je	gezondheid.	Heb	je	huisdieren	laat	deze	niet	op	je	
slaapkamer	slapen,	dit	kan	je	nachtrust	onrustig	maken.

#	Slim	afvallen	tip
Ben	je	begonnen	met	fitness?	Zorg	ervoor	dat	je	het	gehele	lichaam	
traint	en	bijvoorbeeld	niet	alleen	de	buikspieren.

#	Slim	afvallen	tip
Zorg	dat	je	altijd	een	stuk	fruit	op	je	bureau	hebt	liggen.	Zo	pak	je	eerder	
het	stuk	fruit	wanneer	je	zin	hebt	in	eten,	dan	dat	je	de	kast	induikt	om	
iets	anders	te	pakken.

#	Slim	afvallen	tip
Aan	het	werk?	Email	je	collega’s	niet	maar	loop	eens	naar	zijn	of	haar	
kantoor.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	je	graag	je	tonijn,	kies	dan	voor	tonijn	in	water	in	plaats	van	tonijn	in	
olie.
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#	Slim	afvallen	tip
Heb	je	niet	altijd	genoeg	tijd	om	te	koken.	Kook	dan	meer	wanneer	je	die	
tijd	wel	hebt	en	vries	kleine	porties	in.	Zo	ben	je	er	zeker	van	dat	je	toch	
gezond	eet	wanneer	je	weinig	tijd	hebt.
#	Slim	afvallen	tip
Eet	niet	meer	na	acht	uur	in	de	avond.	Je	verbrandt	je	eten	dan	niet	meer	
voordat	je	gaat	slapen.

#	Slim	afvallen	tip
Focus	je	op	een	gezonde	levensstijl	en	niet	te	veel	op	afvallen.	Wanneer	
je	dit	doet	zal	je	verantwoord	ook	kilo’s	kwijt	raken,	en	belangrijker	op	
gewicht	blijven.
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#	Slim	afvallen	tip
Poets	je	tanden	eerder	dan	net	voor	het	slapen	gaan,	zo	ben	je	minder	
snel	geneigd	om	nog	te	eten	vlak	voordat	je	gaat	slapen.

#	Slim	afvallen	tip
Als	je	honger	hebt	eet	of	drink	dan	wat.	Als	je	te	veel	honger	hebt	en	
wacht	tot	het	avond	eten	dan	eet	je	veel	te	veel.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	veel	soep,	alleen	geen	creme	soepen.	Deze	vullen	goed	en	bavatten	
weinig	calorieën.
 
#	Slim	afvallen	tip
Heb	je	een	buffet,	beperk	je	dan	tot	2	of	3	gerechten	en	probeer	niet	
over	iets	van	te	nemen.

#	Slim	afvallen	tip
Probeer	minder	kaas	te	eten.	Heb	je	toch	een	keer	zin	in	kaas	kies	dan	
voor	20+.
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#	Slim	afvallen	tip
Probeer	zoveel	mogelijk	producten	te	“vervangen”.	Kies	andere	
ingredienten	als	vervanging.	Zoals	mosterd	–	mayonaise	of		gevroren	
yoghurt	–	ijsjes.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	altijd	van	een	bord	en	niet	uit	verpakkingen	of	bakjes.	Op	die	manier	
zie	je	tenminste	wat	je	eet	en	hoeveel	je	eet.

#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	een	vork	om	mee	te	eten	en	geen	lepel.	Eten	met	een	vork	zorgt	
namelijk	voor	langzamer	eten	en	bewuster	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Toch	zin	om	te	snacken?	Kies	voor	snoeptomaatjes,	worteltjes	of	wat	
schijfjes	komkomers.

#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	meer	rode	pepers	bij	het	eten.	Dit	voedingsmiddel	verhoogt	
namelijk	het	metabolisme	en	helpt	vet	te	verbranden.

#	Slim	afvallen	tip
Veel	overgewicht	ontstaat	door	te	eten	tijdens	emotionele	buien.	
Probeer dan het eten te laten staan en loop naar buiten en wandel een 
stuk	of	bel	een	goede	vriend(in).	Zo	kom	je	beter	tot	rust.

#	Slim	afvallen	tip
Ben	eerlijk	tegen	jezelf.	Wanneer	je	een	slechte	week	wat	eten	betreft	
hebt	gehad	ben	dan	zo	eerlijk	en	ga	er	aan	werken.	Houd	jezelf	niet	voor	
de	gek.
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#	Slim	afvallen	tip
Kies	als	tussendoortje	producten	die	per	stuk	verpakt	zijn.	Zo	verklein	je	
het	risico’s	om	tussen	door	te	veel	te	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Rust	na	het	sporten,	op	het	moment	dat	spieren	zich	ontwikkelen	moet	
je	rust	houden	voor	een	natuurlijk	traject.

#	Slim	afvallen	tip
Je	lichaam	is	een	bepaald	voedingspatroon	gewend.	Opeens	veel	minder	
eten	is	daarom	niet	slim.	Probeer	dit	natuurlijk	af	te	bouwen	zodat	je	
lichaam	gewend	is	aan	minder	eten.
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#	Slim	afvallen	tip
Zorg	dat	je	altijd	gezonde	snacks	in	huis	hebt	zo	ben	je	bij	hongerig	
gevoel	ook	nooit	verplicht	om	“slechte”dingen	te	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Kijk	minder	reclames	op	tv	dit	bevorderd	een	ongezonde	levensstijl.

#	Slim	afvallen	tip
Neem	‘s	avonds	een	warm	bad	–	je	slaapt	beter	en	je	suikerspiegel	
verbetert.

#	Slim	afvallen	tip
Vervang	je	48+	kaas	door	geitenkaas		watn	dit	bevat	50%		minder	
calorieen.

#	Slim	afvallen	tip
Aen	enzym	in	de	bonen	laat	je	lichaam	meer	vet	verbranden	en	de	
eiwitten	in	het	gehakt	verhogen	je	stofwisseling.	Eet	daarom	ook	chili	
concarne.

#	Slim	afvallen	tip
Aen	eiwitrijk	ontbijt	voorkomt	honger,	zodat	je	later	op	dag	minder	eet.

#	Slim	afvallen	tip
Vetverbanding	wordt	geremd	door	een	tekort	aan	vitamine	C,	paprika	is	
een	goed	product	om	meer	vitamine	C	binnen	te	krijgen.

#	Slim	afvallen	tip
Snel	vet	verbanden	en	conditie	opbouwen?	Ga	dan	touwtjespringen.
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#	Slim	afvallen	tip
Een	sessie	van	60	minuten	lopen	verbrand	minder	dan	2	x	30	met	een	
rustpauze.	Deel	daarom	je	trainingen	op	in	meerdere	sessies.

#	Slim	afvallen	tip
Een	beetje	cafeine	zorgt	voor	een	hoger	percentage	verbranding	
wanneer	je	gaat	sporten.
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#	Slim	afvallen	tip
Reserveer	20	minuten	per	maaltijd	voor	gezonde	opname	van	voeding	
en	het	verzadigingsgevoel	te	krijgen.

#	Slim	afvallen	tip
Een	ontgiftigings	dieet	kan	als	bijwerkingen	hebben:	hoofdpijn,	
misselijkheid	en	overgeven.	Ben	dus	voorzichtig	hiermee.

#	Slim	afvallen	tip
Het geheim van afvallen is dat je jezelf open stelt voor veranderingen en 
serieus	aan	de	slag	gaat	met	een	goed	programma.

#	Slim	afvallen	tip
Te	snel	gewicht	verliezen	resulteerd	vaak	in	het	jojo	effect.	Ofwel	te	snel	
heeft	geen	zin	maar	heb	geduld.
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330 
#	Slim	afvallen	tip
Omdat	je	lichaam	’s	ochtends	is	uitgedroogd	is	het	beste	om	water	te	
drinken.	Vruchtensappen	zorgen	voor	veel	suikers	die	direct	opgenomen	
worden.

#	Slim	afvallen	tip
Snelle	en	harde	muziek	zorgt	ervoor	dat	je	sneller	eet.	Zet	daarom	altijd	
rustige	muziek	op	tijdens	het	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Je	lichaam	heeft	zonlicht	nodig	om	het	essentiële	hormoon	serotonine	
aan	te	maken.	Dit	hormoon	zorgt	ervoor	dat	je	minder	drang	krijgt	om	
suiker	te	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	nooit	in	een	donkere	kamer,	dit	zorgt	ervoor	dat	je	meer	gaat	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Door	grapefruit	tee	ten	slaat	je	lichaam	minder	vetten	op.	Dit	komt	door	
de	voedingsstoffen	in	grapefruit.

#	Slim	afvallen	tip
Denk	niet	dat	honing	een	slanke	vervanger	is	van	suiker.	Het	is	dan	wel	
een	gezondere	variant	van	suiker	maar	het	bevat	wel	evenveel	kcal

#	Slim	afvallen	tip
Ga	optijd	slapen.	Goed	voor	de	nachtrust	en	houdt	je	af	van	de	snacks	
die	’s	avonds	nog	wel	eens	eet.

#	Slim	afvallen	tip
Een	goede	techniek	bij	het	sporten	is	belangrijk.	Zorg	daarom	dat	je	
weet	hoe	je	het	beste	jou	sport	kan	beoefenen.
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#	Slim	afvallen	tip
In	de	winter	te	koud	om	buiten	te	sporten,	dan	is	een	hometrainer	een	
goede	oplossing.
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#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	kruiden	in	je	eten	in	plaats	van	sauzen.	Kruiden	kunnen	al	veel	
smaak	toevoegen	waardoor	saus	niet	meer	nodig	is.

#	Slim	afvallen	tip
Poets	3	x	per	dag	je	tanden.	Dit	geeft	een	schoon	gevoel	in	de	mond	
waardoor	je	minder	snel	wilt	eten.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	wat	vaker	vis.	Vis	bevat	veel	minder	vet	als	vlees.	Bovendien	is	het	
vet	voornamelijk	onverzadigd.

#	Slim	afvallen	tip
Ben	je	afgevallen	stel	dan	een	alarmgewicht	in.	Wanneer	je	dat	bereikt	
moet	je	echt	weer	beter	op	je	voedings	en	beweegpatroon	letten.

#	Slim	afvallen	tip
Augurken	en	komkommers	zijn	lekkere	snacks	meer	weinig	calorieën

#	Slim	afvallen	tip
Vetarme	producten	worden	vaak	gecompenseerd	met	veel	suikers,	let	
hier	dus	op.

#	Slim	afvallen	tip
Zoek	forums	op	internet	om	je	ervaringen	te	delen	en	nog	meer	tips	te	
vinden. 

#	Slim	afvallen	tip
Vraag aan sint om een klein kadootje in plaats een lekkernij in de 
schoen.
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#	Slim	afvallen	tip
Heb	je	een	wii,	koop	dan	wii	fit.	Een	leuke	manier	om	aan	beweging	te	
komen.
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#	Slim	afvallen	tip
Realistische	doelen	zijn	belangrijk.	Wil	je	van	80	kilo	naar	70,	doe	dat	
niet	in	een	keer	maar	kies	eerst	75	kilo	en	als	tweede	doel	de	70.	Zo	is	
een	dieet	makkelijker	vol	te	houden.

#	Slim	afvallen	tip
Luister	niet	altijd	naar	andere	mensen,	sommige	zijn	het	niet	gelukt	om	
af	te	vallen	en	zijn	daarom	erg	negatief	terwijl	het	jou	wel	kan	lukken.

#	Slim	afvallen	tip
Vergelijk	jezelf	niet	met	anderen.	De	ene	valt	sneller	af	dan	de	ander,	
ieder	is	een	eigen	persoon	met	eigen	reacties.

#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	geen	pillen	maar	let	op	je	voeding	en	beweegpatroon.

#	Slim	afvallen	tip
Let	op	transvetten	in	je	eten,	dit	is	een	van	de	slechtste	soorten.
 
#	Slim	afvallen	tip
Kies	nooit	voor	witbrood	maar	altijd	voor	volkoren,	hier	zitten	goede	
vezels	in	die	je	nodig	hebt.

#	Slim	afvallen	tip
Pasta	bevat	veel	koolhydraten	dus	wanneer	je	dit	eet,	zorg	dat	je	daarna	
zeker	gaat	sporten.
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#	Slim	afvallen	tip
Koop	een	digitale	weegschaal	zo	kan	je	je	vooruitgang	beter	meten,	en	
heb	je	een	beter	overzicht	welke	resultaten	je	behaald	hebt.

#	Slim	afvallen	tip
Eet	2	ons	groente	en	2	stuks	fruit	per	dag.
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#	Slim	afvallen	tip
Gebruik	tijdens	de	feestdagen	geen	snoep	als	decoratie.	Niet	op	tafel	en	
niet	in	de	kerstboom.
 
#	Slim	afvallen	tip
Komen	de	kerstdagen	er	weer	aan,	met	dat	vele	eten?	Ontbijt	dan	met	
een groene smoothie

#	Slim	afvallen	tip
Eet	je	veel	tijdens	de	kerstdagen?	Zorg	dan	voor	een	balansdag.	Dit	
houdt in dat je de dagen erna gewoon iets minder eet

#	Slim	afvallen	tip
Hapjes	afslaan	bij	de	kerstborrel	kan	prima.	Je	hoeft	niet	alles	te	eten	
wat	er	op	tafel	staat.	Met	kerst	wordt	meestal	toch	eten	op	tafel	gezet.

#	Slim	afvallen	tip
Vaak	heb	je	veel	keuze	bij	het	kerstdiner.	Wanneer	je	nog	wilt	eten	kies	
dan	om	nog	een	keer	groente	op	te	scheppen	in	plaats	van	rijst	of	vlees.

#	Slim	afvallen	tip
Vlees	is	niet	iedere	dag	nodig,	zeker	niet	als	je	de	dag	van	te	voren	een	
halve	kalkoen	hebt	gegeten.
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#	Slim	afvallen	tip
De	kerstdagen	zijn	weer	voorbij	en	nieuwjaar	komt	eraan,	dit	is	een	
ideale	dag	om	gezond	en	minder	te	eten	zonder	dat	dit	opvalt.

#	Slim	afvallen	tip
tijdens	Oudjaarsavond	toch	op	je	calorieën	letten?	Eet	dan	een	
Appelbeignet	in	plaats	van	een	oliebol.

#	Slim	afvallen	tip
Een	oliebol	ongezond?	Een	oliebol	bevat	minder	ongezond	verzadigd	vet	
dan	een	bruine	boterham	met	magere	kaas.

#	Slim	afvallen	tip
Zin	in	oliebollen?	Bak	ze	met	een	temperatuur	van	175	°C.	Zo	nemen	ze	
het	minste	vet	op.
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Oorzaken	op	meerdere	niveaus:	Fysiek,	emotioneel	en	mentaal
Een	problematische	relatie	met	eten	vindt	vaak	plaats	op	drie	
niveaus.
Kennis	hiervan	en	inzicht	hierin	kan	je	helpen	om	effectief	nieuwe	
eetgewoonten	aan	te	leren.
A	Fysiek:
Stimuli	die	je	doen	denken	aan	bepaald	voedsel	(bv	een	
chocoladewikkel)	kan	ervoor	zorgen	dat	je	
lichaam	zich	klaar	gaat	maken	om	dat	voedsel	tot	zich	te	nemen,	
bijvoorbeeld door een verhoogde 
speekselproductie	en	het	verlagen	van	bepaalde	(bv	glucose-)
waardes	in	het	lichaam.	Dit	zorgt	
ervoor	dat	je	trek	krijgt.	Een	stimulus	kan	ook	van	binnenuit	komen	
(bv	angst	of	verdriet*).
Jezelf	regelmatig	blootstellen	aan	deze	stimuli	en	dan	niets	tot	je	
nemen,	kan	de	aangeleerde	
reacties	in	je	lichaam	doven:	Stimuli>Respons.
Zelfcontroleprocedures	kunnen	je	daarnaast	helpen	om	gewenste	
eetgewoonten aan te leren: 
Respons>Consequentie.	Een	beloning	bij	gewenst	resultaat	of	een	
vervelend-maar-nuttig-karweitje	
bij	ongewenst	resultaat	kan	hierbij	behulpzaam	zijn	(zie	stencils).
*Angst	en	verdriet	gaan	meestal	vooraf	door	automatische	
gedachten,	zie	‘meta-denken’.
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B	Emotioneel:
Vraag	je	eens	af	wat	voor	een	relatie	je	hebt	tot	bepaald	voedsel.	Aan	
welke	emotionele	behoeften	
voldoet	het?	Geeft	het	je	troost,	rust,	en	verdoving	van	negatieve	
gevoelens,	op	de	korte	termijn?	Is	
het	een	vriend	die	altijd	voor	je	klaar	staat,	zonder	commentaar	en	
kritiek?	Voor	welke	relatie	staat	
deze	relatie	met	dit	voedsel	symbool	voor	jou?	Welke	emotionele	
problematiek	dient	verwerkt	te	worden?
Welke	effecten	geeft	het	voedsel	je	op	de	lange	termijn?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
C Mentaal:
Sommige	automatische	gedachten	maken	het	je	gemakkelijker	om	te	
zwichten	voor	bepaald	voedsel,	
terwijl	andere	je	helpen	om	je	doelen	te	bereiken.
Voorbeelden	van	disfunctionele	gedachten	zijn:	Functionele	gedachten	
zijn:
-“Ik	heb	het	nu	nodig.”	……………………………………………………………..
-“Eén	kan	geen	kwaad.”	……………………………………………………………..
-“Het	lukt	me	toch	niet	om	mijn	doelen	te	bereiken.”	
……………………………………………………………..
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-“Ik	heb	het	verdiend.”	……………………………………………………………..
-“Het	is	gewoon	lekker.”	……………………………………………………………..
-“Morgen	begin	ik.”	……………………………………………………………..
-“Ik	zal	het	wel	compenseren	(bv	door	te	vasten)”	
……………………………………………………………..
Ontmasker	de	denkfouten	die	in	deze	gedachten	zitten,	en	zet	er	
meer	functionele	gedachten	voor	in	de	plaats.
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Praktijk	META

De energiebalans herstellen

Indien	je	energieopname	groter	is	dan	je	energieverbruik,	resulteert	
dat	(meestal)	in	

gewichtstoename.	Energie	neem	je	op	in	de	vorm	van	voedsel,	en	
energie verbruik je door:

A	de	ruststofwisseling	(65%)

B	de	voedingsgeïnduceerde	thermogenese,	nodig	voor	kauwen,	
verteren	etc.	(10%)

C	lichamelijke	activiteit	(25%)

Ruim	één	derde	van	de	volwassen	Nederlandse	bevolking	heeft	een	te	
hoog	lichaamsgewicht	en	ruim	

10%	heeft	obesitas	(fors	overgewicht).

Dat	komt	mede	door	gemakkelijk	te	verkrijgen	vet-	en	energierijk	
voedsel	(voedseloverschot)	en	

de	veranderde	omgevingsfactoren	(mechanisatie	van	arbeid,	
elektrische	apparaten,	gemotoriseerd	

vervoer,	televisie,	liften,	roltrappen,	reclame,	supermarktmarketing	
etc.)
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Als	je	elke	dag	een	kwart	snee	droog	brood	(20	Kcal)	méér	eet	dan	
dat	je	aan	energie	verbruikt,	kom	

je	in	één	jaar	1	kg	aan.	Maar	het	omgekeerde	geldt	ook:	Als	je	elke	
dag een kwart snee droog brood 

minder	eet	dan	je	aan	energie	verbruikt,	van	je	in	één	jaar	1	kg	af!

Om	overgewicht	te	ontwikkelen	is	het	dus	niet	nodig	om	excessief	
veel	te	eten:	Als	je	iedere	dag	100	

Kcal	meer	zou	eten	dan	je	aan	energie	verbruikt,	is	na	jaren	obesitas	
het onvermijdelijke gevolg (bv 5 

kg	aankomen	in	één	jaar	tijd).

Mensen	met	overgewicht	hebben	de	neiging	om	de	hoeveelheid	
door	hen	genuttigd	voedsel	te	

onderschatten.	Houdt	hier	rekening	mee	als	je	je	eetpatroon	gaat	
registreren.

Om	de	energiebalans	te	herstellen	is	het	nodig	om	je	aan	een	
leidraad	te	houden	(zie	stencil),	waarin	

je	aangeeft	wat	je	per	maaltijd	en	tussendoortje	op	een	dag	zou	
willen	eten.	Dit	kan	je	houvast	

bieden	en	een	tegenwicht	vormen	voor	automatische	denk-	en	
gedragspatronen.
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Daarnaast	is	het	van	belang	je	automatische	gedachten	te	
onderzoeken	aan	de	hand	van	een	RET.	

Vaak	worden	er	namelijk	tijdens	grote	of	kleine	eetbuien	
‘denkfouten’ gemaakt: Denkgewoonten die 

je	niet	helpen	je	doelen	te	bereiken.

Behalve	dat	overeten	is	gedragsgewoonte	is,	kan	het	ook	een	
uitdrukking zijn van dieperliggende 

problematiek.	In	dat	geval	is	het	nodig	om	de	confrontatie	met	je	
kernovertuigingen aan te gaan (zie 

stencil	‘basale	assumpties’),	en	daar	andere	overtuigingen	voor	in	de	
plaats	te	stellen.

Ook	is	het	belangrijk	om	jezelf	opnieuw	te	programmeren,	zodat	je	
‘sofware’ anders wordt ingesteld 

(zie	stencil).

Er	is	volharding	nodig	om	je	eetpatroon	te	normaliseren,	maar	ook	
mildheid	voor	jezelf.	Het	is	

namelijk niet niks om jarenlange gewoonten om te buigen en nieuwe 
denk-	en	gedragspatronen	te	

ontwikkelen.	Maar	het	is	zeker	wel	mogelijk!
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Stabiele bloedsuikerspiegel

Veel	mensen	die	op	hun	gewicht	willen	letten	zijn	bang	voor	vetten.	
Hen is immers geleerd dat 

daar	de	meeste	calorieën	in	zitten.	Daarom	vermijden	velen	vetrijke	
etenswaar,	en	kopen	ze	liever	

ijsjes	‘met	0%	vet’,	zoals	de	fabrikanten	hun	producten	graag	
aanbieden.

Deze	angst	berust	echter	op	een	misverstand	en	is	dus	ongegrond	
dan wel ten dele waar: Er is 

een	onderscheid	tussen	‘slechte’	en	‘goede’	vetten.	‘Goede	vetten’	
hebben we juist nodig om 

onze	‘vetverbrandingsfabriek’	in	ons	lichaam	draaiende	te	houden.	
Daarvoor	zijn	vette	vis	(tonijn,	

zalm,	sardines),	olijfolie	en	olijven,	avocado’s,	noten	en	zaden	
onontbeerlijk!

We	komen	namelijk	niet	zozeer	aan	door	de	consumptie	van	vetten,	
als	wel	door	een	overmatig	

gebruik	van	suikers,	waardoor	onze	bloedsuikerspiegel	teveel	
fluctueert.

Door	het	consumeren	van	een	overschot	aan	suikers	(frisdrank,	
chocolade,	ijs,	drop,	snoep,	gebak,	
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brood)	stijgt	onze	bloedsuikerspiegel	enorm,	waardoor	de	
alvleesklier	insuline	moet	produceren	om	

het	glycemische	evenwicht	te	herstellen.	Wordt	echter	de	
alvleesklier	te	vaak	en	te	veel	geprikkeld,	

waardoor je vrijwel permanent een te hoge insulinewaarde in je 
bloed	hebt,	dan	wordt	het	teveel	

aan	suikers	in	je	lichaam	opgeslagen	in	de	vorm	van	vetten.

Vooral	mensen	met	een	gevoelige	alvleesklier	of	spanningsklachten	
mogen het belang van 

een	stabiele	bloedsuikerspiegel,	en	daarvoor	van	voedsel	met	een	
laag-glycemische	index,	niet	

onderschatten.

Gebruik liever geen: Maar wel:

-Snoep	-Noten

-Koek	-Maistortilla’s

-Gebak	-Bosbessen/frambozen/bramen

-Ijs	-Zelfgemaakt	ijs	of	een	shake

-Drop	-Linzen	en	kikkererwten

-Chocolade	-Olijven
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-Frisdrank	-Kruidenthee

Tip:	Varkensvlees	uit	de	bio-industrie	is	vervuilend,	en	het	lichaam	
houdt	vet	vast	als	het	gifstoffen	

niet	direct	kan	uitscheiden	(om	je	cellen	te	beschermen).	Probeer	dit	
zoveel mogelijk te vermijden en 

vervang	het	regelmatig	met	rund,	kip,	vis,	ei	of	tofu	(alle	het	liefst	
van	hoogwaardige	kwaliteit).

Een stabiele bloedsuikerspiegel kan zorgen voor minder 
hongergevoelens,	meer	innerlijke	rust,	

een	verbeterde	concentratie,	psychische	evenwichtigheid	en	het	
meer	in	contact	komen	met	je	

Wil	(zie	stencil),	doordat	de	vicieuze	cirkel	van	overmatig	gebruik	van	
suikers>verdoofd	en	’high’	

gevoel>insulineproductie>lage	bloedsuiker>honger	en	
slapte>overmatig	gebruik	van	suikers,	wordt	

doorbroken.

Kortom:	Zorg	goed	voor	je	bloedsuikerspiegel,	dan	zorgt	je	
bloedsuikerspiegel	goed	voor	jou!
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Richtlijnen	en	tips	voor	normalisatie	eetpatroon

Richtlijnen:

•	Hang	je	‘leidraad	voor	maaltijden	en	tussendoortjes’	in	de	keuken	
(en neem een kopie mee 

in	je	tas)

•	Je	hoeft	deze	maaltijden	en	tussendoortjes	niet	meer	te	
registreren	op	het	eetdagboek,	

alleen	de	overige	eetmomenten	(o.e.’s)	en	de	hoeveelheden

•	Ook	het	eten	uit	de	eetbuivoorraadkast	hoef	je	niet	te	registreren

•	Tussen	de	6	eetmomenten	per	dag	door,	kun	je	onbeperkt	groente	
en	fruit	eten,	net	als	

bosbes-,	frambozen-	of	bramenshakes.	Dit	hoef	je	niet	te	registreren.

•	Je	kiest	voor	komende	week	één	eetbuiloze	dag	(en	breid	dat	
aantal	op	den	duur	uit)

•	Op	de	eetbuiloze	dag	worden	de	o.e.’s	gevolgd	door	een	RET	én	
een	zelfbeloningsstrategie

•	Oordeel	niet	over	jezelf,	maar	heb	begrip	voor	de	situatie	waarin	je	
verkeert

•	Doe	geen	boodschappen	als	je	honger	hebt	en	raadpleeg	een	
boodschappenlijstje
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•	Neem	voor	iedere	hoofdmaaltijd	ten	minste	twintig	minuten	de	
tijd

•	Eet	met	kleine	hapjes	en	laat	altijd	iets	op	je	bord	liggen

•	Eet	van	een	vaste	plaats	op	tafel

•	Eet	zonder	afleiding	en	geniet	ervan	(zie	‘mindfulness’)

•	Kook	niet	teveel,	zodat	er	geen	restjes	overblijven

•	Sla	genoeg	kauwgum	in,	in	allerlei	smaken,	voor	tussendoor

•	Vul	de	eetbuivooraadkast	geregeld	aan

•	Leg	verleidelijk	voedsel	uit	het	zicht

•	Experimenteer	met	‘alternatieve	gedragingen’	(zie	stencil)

•	Poets	na	elk	eetmoment	grondig	je	tanden

•	Verhoog	de	drempel	naar	een	eetbui	(bv	stimulus-respons	
preventie)

•	Pas	zelfbeloningsstrategieën	toe

•	Gebruik	positieve	visualisaties	(zie	stencil)

•	Ga	na	wat	je	‘Innerlijke	Kind’	werkelijk	nodig	heeft	(zie	stencil)

•	Vul	ook	bij	overige	momenten	van	innerlijke	onrust	een	RET	of	een	
ABC	in
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•	Slik	eens	een	chroomtablet	(stabilisatie	suikerstofwisseling)

•	Slik	eens	een	magnesiumtablet	(bevordert	de	ontspanning)

•	Volg	zo	nodig	een	sociale	weerbaarheidstraining

Welke	aanvullingen	zullen	nog	meer	voor	jou	kunnen	werken?
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