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Hoe werkt de
checklist voor gezond
afvallen

Wil je die overbodige kilo’s nu blijvend kwijt, zonder ge-jojo? Kies dan voor gezond afvallen met
de hulp van een Voedingscoach. En gebruik deze handige checklist als startpunt.  

Gezond afvallen gaat over meer dan alleen het veranderen van je eetpatroon. Het betekent
ook zorgen voor voldoende inspanning en ontspanning. Kortom; kiezen voor een gezonde
leefstijl. 

Wil je graag weten hoe gezond jouw levensstijl al is en waar je nog wat kunt verbeteren?  Dan is
dit de perfecte checklist voor jou! 

Zo simpel werkt deze checklist
Ga onderstaande lijst langs en streep de punten weg die op jou van toepassing zijn. Zijn er
punten die je niet hebt weggestreept? Dan zijn dat de onderwerpen waar je op moet letten als
je met gezond afvallen gaat beginnen. 
Starten maar: Streep weg wat voor jou geldt en hou vanzelf jouw aandachtspunten over!

Eten en drinken

vooral langzame koolhydraten, zoals volkoren brood en pasta en zilvervliesrijst

zo min mogelijk snelle koolhydraten, zoals witbrood en witte rijst en pasta 

3 porties (plantaardige) zuivel per dag

in ieder geval 250 gram groente per dag 

elke dag 2 stuks of 200 gram fruit 

zo min mogelijk bewerkt voedsel (pakjes en zakjes, kant-en-klaar) 

zo weinig mogelijk producten met suikers en verzadigd vet 

dagelijks een klein handje noten of 100% notenpasta  

Ik eet:
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Eten en drinken

neem de tijd voor mijn eten

 geniet van mijn eten 

 heb geen afleiding door mijn mobiel, tablet, tv etc. tijdens het eten 

 eet aan tafel 

 weet hoe ik etiketten moet lezen  

 weet wanneer ik “moeilijke eetmomenten” heb en hoe ik daar mee om kan gaan

1,5 tot 2 liter water, thee of koffie 

 geen frisdranken of vruchtensappen 

 weinig of met mate alcohol

Ik drink: 

TIP Ontwikkel een gezonde ochtendroutine
 

Heel veel mensen springen net op tijd uit bed en hollen de rest van de dag
achter de feiten aan.

Begin de ochtend eens relaxed. Met rustig en goed ontbijten. Zo zorg je er
voor dat je niet al moe bent voordat je dag begint.

Ik: 
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Inspanning en ontspanning

plan mijn maaltijden

doe (online) boodschappen met een lijstje

ga niet elke dag naar de supermarkt

plan regelmatig tijd in voor ontspanning 

maak ’s morgens mijn lunch klaar om mee te nemen naar m'n werk

beweeg iedere dag minimaal een half uur (wandelen, fietsen etc.) 

doe een sport waar ik blij van word 

val makkelijk in slaap en word uitgerust wakker 

sta 10 minuten eerder op en doe een paar eenvoudige rekoefeningen

heb het wel druk, maar niet té druk

bel elke week iemand waar ik energie van krijg 

doe vaker lopend of op de fiets boodschappen

ga elke avond 15 minuutjes eerder naar bed dan voorheen

Ik: 

Ik: 

Planning
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Heb je met deze checklist meer inzicht gekregen in jouw aandachtspunten voor gezond
afvallen? Zijn er punten die je aan wilt pakken? Aan de slag dan maar! 

Met welke punten kun je wel wat professionele hulp gebruiken? 

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende telefonische kennismaking. Dan
bespreken we hoe ik jou kan helpen. 

En ontdek je meteen hoe een Voedingscoach jou helpt met gezond afvallen. 
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Wat zijn jouw
aandachtspunten?

Contact 
06-83134660
info@voedingscoachhanny.nl
www.voedingscoachhanny.nl
Pastoor Oomenstraat 27
5121 EN Rijen

Of volg me op: facebook.com/voedingscoachhanny 
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