
Kickstart naar een
gezonder leven



Wie ben ik? Waarom doe
ik wat ik doe

Dit is een e-book van de cursus 'Kickstart naar een gezonder leven'. Ik hoop dat je
met deze tips geholpen zal zijn om een goede start te maken om enkele kilo’s af te
vallen.
 
Ik stel bij deze ook mezelf eens voor:
Ik ben Nina en oprichter van Grow 4 Health. Ik ben 30 jaar, ben getrouwd en heb 2
prachtige en grote honden (Newfoundlanders). Ik ben al 3 jaar jobcoach en
loopbaancoach in het dagelijks leven. Ik heb sinds vorig jaar ook een opleiding
personal training gevolgd om mensen ook te helpen coachen op vlak van sport,
voeding en mindset/levensstijl. Ik heb namelijk zelf een hele weg afgelegd.
 
Ik ben altijd heel sportief geweest en was nooit echt ‘dik’, maar toen ik naar de
universiteit ging en zelf voor mijn eten moest kijken ben ik toch enkele kilo’s
bijgekomen door ongezonde eetgewoonten. Die toename heeft zich blijven verder
zetten tot na mijn studies. Ik deed ondertussen wel pogingen om wat af te vallen,
maar telkens viel ik minder af dan ik bij kwam. Dit had ertoe geleid dat ik 20 kg was
bijgekomen in minder dan 10 jaar tijd! Ik was 28 jaar en woog 73 kg. Ik voelde mij niet
meer goed in mijn vel, zeer onzelfzeker en had weinig energie en was bijna altijd moe.
Er moest IETS  veranderen. 
 
Ik ben dan zelf op zoek gegaan naar methode om te vermageren. Ik heb van alles
geprobeerd: shakes, infraligne, dieet- en trainingschema’s (BBG, Tone it Up,...),
vegetarisch/vegan,... . Ik ging ook meerdere keren in de week naar de fitness. Dit alles
mocht spijtig genoeg niet baten. Er is dan ook veel informatie op het internet en ik
wist om de lange duur niet meer wat ik moest doen om wel nog resultaat te zien. Het
ene ‘onderzoek’ sprak de ander tegen en ik zag door de bomen het bos niet meer. 

Na 2 jaar zelf proberen afvallen ben ik dan naar een diëtiste gegaan. Daar viel ik ook
zeer traag af en kreeg toen te horen dat het bij mij gewoon iets trager ging dan bij
anderen…. Ik was natuurlijk zeer teleurgesteld. 
Ik ben toen voor mijn sportieve doelen ten rade gegaan bij een personal trainer, maar
ben na 3 maand ook gestart met voeding. Hier viel ik eindelijk echt af! 5 kg in 3
maand. Ik voelde me al een stuk beter en zelfverzekerder dat ik eindelijk resultaat
had. 
 
Dit is één van de redenen waarom ik uiteindelijk personal trainer ben geworden. Ik
begrijp de weg en de obstakels die je kan tegenkomen. Er is ook veel mis informatie
op het internet te vinden, het is verwarrend en uiteindelijk kom je nog niet tot het
gewenste resultaat. Daarom streef ik ernaar in mijn begeleiding om mensen alles te
leren dat ze moeten weten om tot een resultaat te komen en om dat resultaat te
behouden. Daarnaast ben ik ook gewoon goed in het motiveren van mensen en weet
ik waar mensen nood aan hebben. Mindset en levensstijl zijn dan ook twee
focuspunten in mijn begeleiding naast voeding en training.
 
Sportieve groeten,
Nina



Werken aan je
transformatie

Deel 1: Calorie tekort

Ik geef je in deze e-book enkele tips waardoor je een mooie transformatie kan
bereiken en kan behouden! 
 
Het is namelijk gemakkelijk om enkele kilo’s kwijt te geraken (voor sommige mensen),
maar die eraf houden is iets anders. Onderzoek wijst uit dat 90% van de mensen
hun verloren gewicht weer bijkomen binnen het jaar, sommige komen zelfs terug
meer bij! 
 
Deze tips helpen je om 1. je transformatie te bereiken en 2. om deze te behouden.
 
In dit eerste deel hebben we het over het bereiken van een transformatie. Als je er
goed wil uitzien (die ‘toned’ look), dan heb je twee zaken nodig: 1 minder vet, 2. meer
spieren. 
 
Ja, verschiet niet ;-), spieren zorgen voor een mooi lichaam. Ze zorgen voor ‘shape'.
Die ‘vormen’ komen er door krachttraining. Je zal er niet als de 'hulk' uit zien. Enkel
als je te veel ‘vet’ hebt rond je spieren zal je misschien het idee krijgen er te breed uit
te zien, maar door te diëten en een lager vetmassa te hebben zal je die mooie
vormen beginnen zien. Hoeveel keer moet je dan trainen en hoe? Dit is een topic
voor de volgende deel. 
 
 
Nu zal ik het hebben over de eerste stap: minder vet hebben.Waarom is minder vet
hebben belangrijk? Laten we eerst eens kijken wat een gezond vetpercentage is. Voor
een vrouw is dit tussen 20 en 30% voor een man tussen 10 en 20%. Ga je hierover
dan heb je in principe overgewicht. overgewicht neemt allerlei risico’s met zich mee:
kans op hart- en vaatziektes, meer kans op diabetes, minder conditie (ja, ik kan erover
meespreken). Vooral deze laatste is iets dat je meteen en elke dag merkt. Je bent
vermoeid van je ritje met de fiets, van de trappen op je werk (met laptop op je rug),
spelen met de kinderen of hond vermoeit je snel,... het heeft een grote impact op je
dagelijks leven. Daarom is het toch belangrijk om op z’n minst in die ‘gezonde’
vetgehalte te komen zodat je je ‘fitter’ kan voelen en dus terug kan spelen met je
kinderen. Maar wil je er echt super strak uitzien? Dan is een lager vetpercentage
beter (eerder richting de 20%). Hierdoor zal je echt al een stukje ‘spierdefinitie’ en
vormen zien.



 
 
Dus hoe zorg je nu specifiek voor minder vet?Door dagelijks minder te eten: 
creëer een calorie tekort.  Dit zorgt ervoor dat je minder vet hebt. Hoeveel minder
moet je dan eten? één kilo vet is 7000 calorieën. Als je dus een halve kilo per week
wil afvallen moet je elke dag 500 calorieën minder eten. Let erop! Calorieën tellen
ook in het weekend en op vrijdagavond! Veel mensen laten zich hieraan vallen. Ze
eten de hele week gezond (gezond staat trouwens niet gelijk aan minder eten) en
vallen toch niet af. Dit is omdat ze in het weekend dikwijls iets ‘flexibeler’ zijn met
hun dieet, hierdoor doen ze dikwijls het tekort die ze in de week gecreëerd hebben
te niet. Het klinkt dus gemakkelijk, maar veel mensen laten zich hieraan vallen. 
 
Diëten heeft ook consequenties: je zal honger hebben, kan soms zelfs (tijdelijk)
met iets minder energie kampen. In theorie is afvallen gemakkelijk, maar in praktijk
is het dus veel moeilijker (zonder steun). Een andere hulp om calorietekort te
creëren is door calorieën ‘uit’ te verhogen: dus meer te bewegen. Maar hierover
meer in de volgende mail.
 
 

WEES SLIMMER MET JE ETEN! KIES VOOR
VOEDSELRIJKE PRODUCTEN (= ETEN DAT

VEEL VOLUME HEEFT MAAR WEINIG
CALORIEËN ZOALS SALADE). VUL ELKE

MAALTIJD MET DE HELFT AAN GROENTEN
EN MAAK JE PORTIE

AARDAPPELEN/PASTA IETS KLEINER.
DOE DIT ELKE DAG EN JE ZAL

WAARSCHIJNLIJK AL EEN VERSCHIL
MERKEN. KIES OOK FRUIT OF PROTEÏNE

RIJK VOEDSEL ZOALS SKYR ALS
TUSSENDOORTJE. LET OP! HONGER IS
NORMAAL. DIT IS EEN TEKEN VAN JE
LICHAAM DAT JE OOK ÉCHT IN EEN

DEFICIET ZIT!

Opdracht: 

 



Deel 2: calorieën uit/ sport
Je kan een calorie tekort op twee manieren creëren: door calorieën in en calorieën
uit. In het eerste deel zag je hoe je kan minder calorieën hebben: door minder te
eten. Maar je kan ook meer bewegen om je tekort te verhogen. Ik zeg ‘verhogen’
omdat ik het afraadt om enkel door te sporten een calorietekort te creëren. Dit
brengt meerdere problemen met zich mee: je moet al elke dag zeer actief zijn om
echt een verschil te kunnen maken, maar ook, als je een plateau raakt (je gewicht
stopt met zakken) dan moet je ook nog meer kunnen bewegen. Dus dit betekent dat
je van 1 naar 2 uur sport op een dag zou moeten gaan… misschien  zelfs naar 3…
enzovoort. Tenzij je een topatleet bent, is dit moeilijk houdbaar. Want een plateau is
onvoorkoombaar. Je metabolisme past zich aan waardoor afvallen moeilijker wordt.
Dus moet je nog meer bewegen of minder eten of nog beter en mijn voorkeur: een
combinatie van de twee.
 
Daarnaast brengt meer bewegen en niet op je voeding letten ook mee dat sommige
mensen automatisch (en onbewust) meer gaan eten doordat ze meer bewegen en
dus ‘uitgeven’. Door dan terug meer te eten, doe je opnieuw je tekort teniet.
 
 Daarom is het belangrijk om op beide te letten, maar eigenlijk is je voeding het
makkelijkst en meest nauwkeurige te ‘tracken’ dan sporten. Je calorie output van
sport wordt bepaald door meerdere zaken (grootte, gewicht, spiermassa,...) en kan
dus moeilijk worden gecontroleerd. De cijfers die je krijgt via je fitbit of applewatch of
andere fitnesstracker  zijn ook zeer onnauwkeurig. Ga hier niet op voort. Plus, als je
de hele dag neer zit omdat je een bureaujob hebt en je gaat ‘s avonds 1 uur gaan
sporten komen sommige mensen nog maar net aan 10 000 stappen, wat nog steeds
‘slechts’ een gemiddeld activiteitsniveau.
 
 Welke sport is dan best? Je kan kiezen voor twee hoofdzaken: krachttraining en
cardio. Krachttraining is gefocust op spieropbouw. Naar calorie output is dit niet het
beste, want tenzij je ‘fat loss’ technieken gebruikt in je schema gaat je hartslag niet
bijzonder hoog tijdens een krachttraining sessie. Maar Nina, waarom dan
krachttraining doen? Wel krachttraining is goed om spieren op te bouwen. Meer
spieren betekent dat je zowel tijdens je sport als tijdens je rust meer verbruikt. Let
op! Zeker als vrouw duurt het lang om een aanzienlijk verschil te kunnen maken
hierin. Want spiermassa opbouwen als vrouw duurt lang en is moeilijker dan voor
een man. Desondanks kan enkele kg’s spieren (die dan ook leidt tot meer lean body
mass, dit is naast je spieren ook je vocht, botten, huid,... alles dat geen vet is) toch
een 100 tal calorieën verschil maken op dagelijkse basis. Daarnaast geeft
krachttraining ook ‘shape’ aan je lichaam. Welkom peachy booty! :)
 
 



Je kan ook cardio doen. Welke cardio? Dit kan je volledig zelf kiezen: je kan gewoon
stappen zetten (vb 10 000 stappen, 12000,...), je kan kiezen voor LISS (low intensity
steady stead) zoals joggen, stairmaster,... of je kan kiezen voor HIIT (high intensity
interval training). DIt is heel lang een hype geweest, maar het is ondertussen al
bewezen dat de voordelen toch niet zo groot zijn zoals gedacht. De vetverbranding na
de sessie duurt niet zolang als eerst gedacht (eerder 12 minuten ipv 12u) en het legt
veel stress op je lichaam. Veel mensen komen niet snel tot ‘echte’ HIIT (High Intensity
Interval Training) waarin hun hartslag hoog genoeg komt. Daarom is het niet mijn
eerste keuze, maar als iemand erom vraagt dan kan het zeker! Wat cardio betreft kan
je eigenlijk doen wat je wil, zolang je het graag doet! Ik ben ook fitness instructeur en
voor mij is dit mijn cardio! Ik doen het graag en is technisch gezien iets tussenin LISS
en HIIT. Dus veel calorieën verbranden zonder die zware stressvolle impact van HIIT ;).
 
 Het belangrijkste is dat je doet wat je graag doet! Want uiteindelijk gaan we voor een
levensstijl, dus moet het ook bij je passen. Wat zie jij jezelf nog doen voor de
komende jaren? Volgend deel gaat hier meer op in!
 
 

ZOEK EEN SPORT UIT DIE JE GRAAG
DOET. EXPERIMENTEER, GA EENS NAAR

DE GYM EN PROBEER MEERDERE
TOESTELLEN UIT (CARDIO EN KRACHT),

GA EENS NAAR EEN GROEPSLES.
PROBEER MEERDERE LESSEN UIT (DANS,
STRETCHING, INTERVAL CARDIO,...) EN

KIJK WAAR JIJ JOU HET BEST BIJ VOELT.
JE KAN OOK GEWOON KIEZEN OM MEER

TE GAAN WANDELEN, VOORBEELD ‘S
MORGENS, TIJDENS JE MIDDAGPAUZE, IN
DE AVOND. EEN HUISDIER IS HIERVOOR
IDEAAL WANT DAN HEB JE OOK GEEN
EXCUUS ALS HET SLECHT WEER IS ;).

Opdracht:

 



Deel 3: Nieuwe gewoonten creëren
 Tegenwoordig wordt je overstelpt van alle challenges links en rechts, snelle afval
middeltjes, enzovoort. Op internet vindt je ook veel tegenstrijdig advies: ‘eet geen
koolhydraten, eet geen vet, eet niet te veel vlees’... Om de lange duur kan je gewoon
niks meer eten als je alle onderzoeken moet geloven.
 
 Al deze zaken hebben 1 iets gemeen: ze zorgen voor een (soms agressieve)
calorietekort en ze leren je niks van goede gewoontes. Meeste van deze ‘diëten’
houdt in dat je volledige voedselgroep (of soms zelfs meerdere voor enkele dagen)
laat vallen. Wat is hier fout mee: eigenlijk alles! 1 het creëert zeer snel dat je veel
kilo’s zal afvallen, maar de meeste kilo’s zijn eigenlijk in eerste instantie vocht, en je
zal ook spieren verliezen tijdens dit proces omdat je tekort te agressief is! 
 
Daarnaast ga je zonder plan ook snel het gewicht erna weer zien aankomen! Enter:
het jojo effect! Het is slechts tijdelijk en leert je niks. Je leert geen nieuwe gewoontes
die je voor de rest van je leven kan volhouden. Want laten we eerlijk zijn: zie jij jezelf
voor de rest van je leven koolhydraten vermijden? Wat dan als je uit eten gaat met
vrienden, of bij familie gaat eten? Neem jij dan je eigen potje eten mee? Dit wordt
ook sociaal moeilijk aanvaard, waardoor je jezelf misschien gaat sociaal isoleren om
bepaalde voeding te vermijden! Dit lijkt mij toch vooral mentaal niet zo gezond.
 
Daarom dat ik zeg: eet of doe niks dat jij jezelf niet ziet doen voor de rest van je
leven. Voor mij is volgende wel houdbaar: grotendeels gezond eten met veel
groentjes en fruit, vers vlees en vis, en af en toe ruimte voor iets ‘lekkers’ zoals
dessertje, eens een pizza of frietje langs de weg. Net zoals 1 salade je niet gezond
maakt, zal 1 pizza je niet ongezond maken! Balans en een overwegend gezond en
gevarieerd voedingspatroon lijkt mij het meest haalbare voor de meeste mensen
die ook een sociaal leven (willen) hebben.
 
Dus, moet je goede gewoonten opbouwen! want we worden omringd door veel
vettig en koolhydraat en bewerkte voedingsmiddelen. De boterhammetjes met
choco zijn niet meteen het meest gebalanceerde en voedingsrijke (lees veel
vitaminen) ontbijt. Nochtans is dit voor veel mensen een vast ontbijt. Ze eten het al
jaren. Nieuwe gewoontes creëren duurt lang, zeker langer dan 1 maand, 2 maand
en zelfs 3 maand. Bij mij heeft het een jaar geduurd voor ik min of meer zelf
voldoende ‘controle’ had om niet meer in ‘oude’ gewoontes terug te vallen. 
 
Een gouden tip hierbij: afhankelijk van wat je allemaal nog moet aanpassen aan je
gewoonten is het best om stap per stap iets aan te passen, vb. eerste week 2 keer
gaan sporten per week, tweede week (of nog langer als je meer tijd nodig hebt) pas
je een stukje van je voeding aan, vb. meer groentjes bij elke maaltijd, enzovoort. Van
zodra een handeling automatisch verloopt zonder al te veel nadenken of extra
moeite ga je naar de volgende stap/aanpassing.Daarom dat die ‘snelle’
afslankmethodes niet helpen. Ze helpen misschien tijdelijk, maar ze leren je niks en
na enkele maanden ben je het gewicht er terug zo bij. Diëten op zich is natuurlijk
geen levensstijl, maar gezonder en gevarieerd eten wel! Dit meester worden is dan
ook de sleutel tot niet alleen een fysieke maar ook mentale transformatie! Je zal er
op lange termijn gelukkiger door worden en beter door voelen!



CREËER VOOR JEZELF EEN VASTE ROUTINE. DIT
LUKT BEST DOOR IN BEGIN ALLES VOORUIT TE

PLANNEN. MAAK EEN PLANNING VAN MAANDAG
TOT ZONDAG, MAAK EEN BOODSCHAPPENLIJSTJE
EN KOOP ENKEL WAT JE NODIG HEBT. ZO WORDT
DE VERLEIDING OOK WAT AFGENOMEN. WILLEN
MAN- OF KINDLIEF TOCH WEL EENS EEN CHIPJE

ETEN? MAAK DAN AFSPRAKEN OVER WAT EN
HOEVEEL EN ZORG DAT ALS JE MEE EET VOOR JE
ZELF EEN STUKJE AFWEEGT EN APART HOUDT. ZO
VOORKOM JE DAT JE GAAT OVERDRIJVEN EN DE

ZAK INEENS OP IS!

Opdracht: 



Mensen onderschatten de kracht van het opvolgen van een plan. ‘A goal without a
plan is just a wish!’ En dit is zeker waar. Als je geen concreet plan hebt om te volgen
wijk je sneller ‘terug’ naar oude gewoonten.
 
 Daarom dat mensen die zo’n challenge doen ook vaak wel resultaat zien, maar erna
gewoon weer bijkomen omdat ze in een ‘zwart gat’ vallen. Ze hebben geen richtlijn
meer, geen plan meer om te volgen. Een plan op korte of lange termijn geeft focus,
en die zal er voor zorgen dat je langer volhoudt. 
 
Stel ook: je volgt een plan en in het weekend ben je uit geweest, je hebt wat te veel
gegeten en gedronken. Zonder plan zou je misschien al snel zeggen: foert! en val je
terug in ‘oude’ gewoontes, maar als je een plan hebt dan ben je maar letterlijk 1
maaltijd verwijderd om terug ‘on track’ te zitten. Dus zolang je een concreet doel hebt
en die echt wil bereiken is een plan van aanpak het beste. Eens je je doel hebt bereikt
heb je er misschien ook lang genoeg over gedaan (6 maand - 1 jaar) zal je resultaat
ook beter behouden blijven omdat gezond eten nu eenmaal jouw nieuwe ‘gewoon’ is. 
 
Daarnaast heb je ook al veel beter leren omgaan met flexibiliteit waardoor je
calorieën ook niet de pan uit swingen en je gewoon terug dat ene extra kilootje zo
weer kwijt bent.
 
.Consistentie is het belangrijkste bij het volgen van gelijk welk plan. Elke dag winnen
zorgt ervoor dat je resultaat ziet en resultaat blijft zien. Het is niet diëten van
maandag tot vrijdag, maar ook in de weekends. Het is niet hier en daar eens gaan
trainen, maar elke week 3 keer bijvoorbeeld, die je resultaat zal brengen. als je eens
hier en daar een maaltijd afwijkt of een training overslaat is dat geen ramp zolang je
op alle andere momenten en dagen wel je plan volgt.
 
 Zonder plan weet je ook niet wat je gedaan hebt en kan je dus ook geen
aanpassingen doen als iets niet meer werkt. Als je random traint of geen plan volgt of
voeding trackt, hoe weet je dan wat heeft gewerkt? Wat doe je dan als je opeens vast
loopt? Je kan pas beslissingen nemen gebaseerd op iets. Dus als je een plan volgt en
dat plan werkt niet meer, dan weet je dat je iets moet veranderen aan het plan. Maar
negen kans op 10 kan je dan ook makkelijker weten wat.
 
 Verander ook niet alles in 1 keer, want dan weet je ook weer niet of je ene
verandering heeft gewerkt of niet. En dan het allerbelangrijkste: je hebt een plan
nodig om je resultaat te bekomen, maar nog belangrijker is het plan na het plan! Veel
mensen komen hun gewicht terug bij nadat ze zijn afgevallen. Omdat ze geen EXIT
plan hebben. Dit is ook belangrijk om zo terug meer te eten na een dieet zonder bij te
komen. Ja, je hoort het goed. Met een exit strategie kan je, ook al ben je heel wat kilo’s
kwijt, ervoor zorgen dat je je resultaat behoudt ook al eet je terug meer.

Deel 4: Volg een plan



MAAK EEN ROUTINE: PLAN JE ETEN IN (UREN EN
WAT JE GAAT ETEN), PLAN JE WORKOUTS UIT
(WELKE DAGEN GA JE EN WAT GA JE DOEN),

PLAN IN WANNEER JE GAAT SLAPEN EN ZET JE
WEKKER HALF UUR OP VOORHAND. LOOP JE
VAST? VERANDER DAN TELKENS 1 IETS PER

KEER (VOEDING OF TRAINING).  STOP NOOIT!

Opdracht:

 



Deel 5: omring jezelf met like-
minded people

We zijn bijna bij de laatste tips aan belandt. Je weet nu al dat je consistent moet
minder eten om af te vallen en dat krachttraining en eventueel ook cardio goed zijn
om die kilo’s eraf te werken. Je weet ook dat je moet kiezen voor een methode die
past bij JOU en die je jezelf voor de rest van je leven zou kunnen volhouden. Je weet
ondertussen ook al dat je best niet al je kaarten ineens speelt, maar ze één voor één
dealt. Je weet ook al dat het volgen van een plan cruciaal kan zijn in het slagen of niet
slagen van je reis naar een fittere ‘ik’. Tenslotte weet je ook dat het belangrijk is om
een exit strategie te hebben en nieuwe gewoontes te creëren en dat dit ook wat tijd
vraagt!
 
 Hier is mijn volgende tip voor jou: surround yourself with like-minded people. Ik zal je
zeggen dat ik naar eigen ervaring, maar ook dat dit de ervaring is van sommige van
mijn klanten, dat ze op weerstand botsen van hun omgeving. JIJ hebt de beslissing
gemaakt dat je wat wil afvallen, ZIJ (jouw vrienden/familie/collega’s) vinden eigenlijk dat
jij er wel goed uitziet en dat je niks hoeft te veranderen. Laat me je dit al zeggen: soms
wordt het nog erger eens je ermee bezig bent. Je laat dan vb de koekjes liggen bij de
koffie of je schept wat minder op je bord, op restaurant kies je misschien voor de
‘gezondere’ maaltijd en dat komt soms met bakken kritiek. ‘Ale, kan je dit nu echt niet
eten?’ jij hebt dit toch niet nodig? ‘
 
 Het kan soms zeer moeilijk zijn om hier tegenop te boksen. Maar weet JIJ hebt een
keuze gemaakt om iets te veranderen aan je gewoontes, wil dat daarom zeggen dat je
nooit meer dessert kan eten? Zeker niet! Maar het is wel een tijdelijke opoffering die
je misschien zal moeten maken om je doel te bereiken.
 
 Die weerstand zal jouw proces om af te vallen ook bemoeilijken of vertragen. Je eet
dan maar mee uit social pressure, enzovoort. Daarom raad ik aan: zoek een
‘community’ van mensen die net als jij gezond eten. Kijk eens op instagram/facebook
naar mensen die bezig zijn met fitness, gezond eten of volg een kok die je leuk vind
en lekkere recepten maakt,... door hen te volgen creëer je een kleine bubbel waarin jij
je goed kan voelen bij jou levensstijl, omdat zij het ook doen. Je voelt je hierdoor niet
meer alleen.  Door elke dag mensen te volgen die bezig zijn met hun voeding,
training, maar ook wat flexibel zijn, kortom een echte levensstijl van hebben gemaakt,
gaan jou inspireren om ook vol te houden en te oefenen om hiervan jou levensstijl te
maken.
 
 Zoek misschien ook een buddy die samen met jou wil afvallen, zodat jullie onderling
elkaar berichtjes kunnen sturen, wekelijks je gewicht aan doorgeeft…
enzovoort. Daarom heb ik ook voor mijn klanten een community op facebook
gecreëerd waarin ze hun verhaal kunnen delen, elkaar kunnen ondersteunen, vragen
kunnen stellen, enzovoort. Dit kan voor sommige mensen echt het verschil maken
tussen een geslaagd traject of niet.



ZOEK EEN VRIEND/ COLLEGA/PARTNER DIE OOK
ENKELE KILO’S KWIJT WIL. SPREEK AF OM

SAMEN TE GAAN TRAINEN EN ELKAAR
BERICHTEN TE STUREN MET FEEDBACK OVER

HOE JE DAG IS VERLOPEN. STUUR MEKAAR OOK
WEKELIJKS JE GEWICHT DOOR. DURF IN

CONFRONTATIE TE GAAN ALS HET NIET GOED
VERLOOPT.

Opdracht:

 



Deel 6: Knowledge is power

We zijn alweer aan de laatste tip gekomen en deze luidt als volgt: knowledge is
power!
 
 Ik geloof erin dat hierin de sleutel ligt tot een echte verandering. Het is niet enkel
het volgen van het plan, maar ook weten waarom je iets moet doen op die manier.
Het weten van wat en waarom leidt tot meer BEWUSTWORDING en
EIGENAARSCHAP. Beide zeer cruciaal als je niet de rest van je leven wil blijven
diëten/jojo-en vast lopen.
 
 Daarom dat ik een online cursus heb gemaakt over voeding, training,lifestyle,
recepten, video’s over uitvoering en waarom die uitvoering belangrijk is. Al mijn
klanten krijgen dit automatisch, omdat ik het belangrijk vind om zoveel mogelijk
kennis te delen met mijn klanten zodat zij later verder kunnen zonder mij. Zodat ze
niet blijven blindstaren op die cijfertjes, zodat ze weten wat ze moeten doen
mochten ze toch weer even ‘off track’ gaan. Ze weten wat te doen en hoe ze terug
kunnen. Je ontwikkelt op deze manier een echte levensstijl en kennis voor het
leven. 
 
Ik hoop dat jullie ook al een stukje inzichten hebben verworven tijdens deze mini-
cursus en dat jullie hiermee ook al verder kunnen op jezelf.Natuurlijk kan je niet
alles weten. Mijn cursussen die ik heb gemaakt focussen op de basis die je moet
kennen om verder te kunnen zonder alle technische woorden en kennis erachter
zodat het voor iedereen begrijpbaar is. Ik sta wel achter de kwaliteit van mijn
kennis en de kennis die ik deel, dus ik ben zelf zeer actief bezig met cursussen
volgen (die evidence-based zijn), boeken te lezen, bij te scholen zodat ik altijd de
nieuwste inzichten kan delen. Mijn cursussen zijn dan ook niet statisch, maar
kunnen veranderen over de tijd als nieuwe inzichten hun opmars doen, maar over
het algemeen zie ik toch dat veel zaken hetzelfde blijven. DE BASIS ZAKEN
WINNEN! Doe elke dag goed wat je moet doen en je zal sowieso winnen.



ZOEK EN LEES BLOGARTIKELEN DIE JOU MEER
LEREN OVER VOEDING/TRAINING OF VOLG EEN
ONLINE CURSUS ZOALS DE MIJNE OM EEN BASIS

BEGRIP OP TE BOUWEN ROND VOEDING EN
TRAINING. ALS JE SOCIAL MEDIA PROFIELEN

VOLGT, ZOEK EERST UIT OF ZE WEL
BETROUWBAAR ZIJN (WAAR HALEN ZIJ HUN
INFO VANDAAN). LEES BOEKEN OF ZOEK EEN

TRAINER UIT DIE JOU KAN BIJSTAAN EN UITLEG
VERSCHAFT. VRAAG HIER ZEKER NAAR WELKE

METHODEN ZIJ GEBRUIKEN OM JOU TE
EDUCEREN WANT VELEN DOEN DIT SPIJTIG

GENOEG NIET!

Opdracht: 

 



EET BIJ ELKE MAALTIJD PROTEINE
 
EET GROENTEN BIJ ELKE MAALTIJD
 
BEPERK JE (GEZONDE) VETTEN
 
ZOEK EEN SPORT DIE JE LEUK VINDT
(CARDIO/KRACHT/WANDELEN/GROEPSLE
SSEN)
 
SPORT 3 KEER PER WEEK
 
MAAK EEN VOEDINGSSCHEMA VAN
MAANDAG TOT ZONDAG
 
MAAK OP BASIS HIERVAN EEN
BOODSCHAPPENLIJST
 
KOOP ENKEL WAT JE NODIG HEBT
 
MAAK JE ETEN OP VOORHAND KLAAR
 
CREEER ROUTINE: VAST UREN OM TE ETEN,
SLAPEN
 
ZOEK COLLEGA/VRIEND/PARTNER DIE
OOK ENKELE KILO’S WIL AFVALLEN
 
SPREEK SAMEN AF OM TE TRAINEN EN
KOKEN
 
STUUR MEKAAR BERICHTEN MET DE
VOORUITGANG
 
ZOEK ENKELE INSPIRERENDE
INSTAGRAM/FACEBOOKPROFIELEN
(BEKIJK HUN CREDETIALS, WIE ZIJN ZE EN
VAN WAAR HALEN ZIJ HUN INFO?)
 
LEES BOEKEN OVER VOEDING/TRAINING
ZOEK EN LEES BLOGARTIKELEN (EN
CONTROLEER REFERENTIES EN BRONNEN)
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