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Introductie

                 elkom bij het Afvallen met Nederland dieet. Ook jij hebt als vele andere          
            duizenden Nederlanders de juiste stap genomen om definitief van die overtol-
lige kilo’s af te komen. Het Afvallen met Nederland dieet is gebaseerd op een koolhy-
draat arm en eiwitrijk dieet zoals je dat wellicht wel kent van het Dr. Frank of Atkins 
dieet.

Al bijna 450.000 mensen doen mee aan één van de meest succesvolle diëten van 
Nederland. En vallen ook eindelijk met succes kilo’s af. Wat wij je bieden is:

Want afvallen doe je niet alleen maar samen! 
Dit document bevat een schema om voor 1 week af te vallen. Inclusief ontbijt-, lunch- 
en dinerrecepten, tussendoortjes, beweegoefeningen en veel extra informatie.

Wij wensen je in ieder geval heel veel succes met je dieet en weten zeker dat met onze 
dieetmethode ook jij kunt afvallen. 

Veel succes!

Met vriendelijke groet,

Het Afvallen met Nederland team

www.afvallenmetnederland.nl 
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  Een heel makkelijk dieet (volg de recepten en je zal afvallen);
  Recepten gemaakt door professionele diëtiste;
  Goedkoper dan welk dieet dan ook;
  Community met duizenden leden die je helpen in de strijd tegen je kilo’s. 
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Welkom bij Afvallen met Nederland
In dit eBook vind je een schema om 1 week af te vallen.  Inclusief ontbijt-, lunch- en 
dinerrecepten, tussendoortjes, beweegoefeningen. Daarnaast staat er nog veel 
meer informatie om die je kunt gebruiken bij het afvallen.
 
        et dieet is gebaseerd op een koolhydraatarm, eiwit verrijkt dieet, zoal we dat        
        bijvoorbeeld kennen van het Dr. Frank of Atkins dieet principe. Je valt makkelijker af 
door het gebruik van eiwitten al dan niet in combinatie met koolhydraatarme voeding. 
De Afvallen met Nederlanddieet recepten zijn ontwikkeld door een professionele diëtis-
te. Ook jij valt ongeveer 10 kilo in 10 weken af. Ook als je niet per se wilt afvallen passen 
de recepten bij een gezonde levensstijl.

        10 kilo afvallen in 10 weken:

      Recepten voor het ontbijt, lunch en avondeten volgens het eiwitdieet

      Een eigen profielpagina waar je alle informatie en recepten kunt terugvinden

      Dieet-advies met tips op basis van je eigen eetgedrag
   

      Het werkt, het is makkelijk en je hebt geen hongergevoel

      Exclusieve toegang tot het ledengedeelte van de Afvallen met Nederland                
      website

      Toegang tot het Afvallen met Nederland Forum om je vragen te stellen en ervarin 
      gen te delen
 

H

10 kilo afvallen in 10 weken:



Weekmenu

DAG 01

DAG 02

DAG 03

DAG 04

DAG 05

DAG 06

DAG 07  

ONTBIJT AVONDLUNCH

Kwark met zemelen en 
gedroogde abrikozen

Rijstwafels of volkoren 
crackers met
pindakaas en kipfilet

Roggebrood met kaas, 
ei, tomaat en 1 peer

Kwark met noten en 
honing

Omelet met 
hampignons en 
tomaten

Yoghurt met bessen, 
amandelen en
zemelen

Ei met spek

Tips bij de dagmenu’s

             Alle recepten zijn bedoeld voor 1 persoon
          
            Wil je een strengere koolhydraatbeperking; vervang brood en crackers door de  
            koolhydraatarme variant en laat rijst, pasta en aardappels weg bij de warme  
            maaltijd.

            Zit er een maaltijd bij die je niet lekker vindt? Vervang het dan door een wille- 
            keurige andere maaltijd uit de menu’s of kies andere ingrediënten. Dit geldt ook  
            voor de tussendoortjes. 

            Heb je een keer haast of geen tijd een salade te maken voor je lunch, neem dan  
            2 sneetjes (koolhydraatarm) brood met beleg of vervang het eens door een  
            maaltijdshake of maaltijdreep.
            
            Drink dagelijks 1,5-2 liter vocht; water, (kruiden)thee, koffie, melk etc.

            Zorg dat je altijd rauwkost in huis hebt: (cherry)tomaten, komkommer, sla, wortel,  
            radijsjes, paprika, bleekselderij etc. Dit mag je onbeperkt eten. Handig voor trek  
            tussendoor.
 
            Integreer lichaamsbeweging in je dagelijkse leefstijl. Beweeg dagelijks 30-60 
            minuten extra. (Dus naast de normale lichaamsbeweging die je al hebt door huis 
            houden, werk, boodschappen doen etc.)
 

          Een eiwit verrijkte dieet kent kortweg twee voordelen:
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Tonijn maaltijdsalade 
(Kan van tevoren
bereid worden en 
meegenomen worden)

Groentekippensoep 
met 1 snee volkoren 
brood

Tosti met kaas, ham en 
tomaat en 1 appel

Volkoren brood met 
jam zonder suiker en 
rookvlees en
komkommersalade 
met yoghurtdressing

Volkoren brood met 
bleekselderijsalade en 
1 glas karnemelk,
halfvolle melk of 
sojamelk

Avocado-
garnalensalade

Mozzarella met tomaat

Runder-tartaartje met 
broccoli

Groentemix me
 Tilapiafilet en
zilvervliesrijst

Witlof met zalm

Groentecurry met kip 
in yoghurtsaus

Witte Kool met
varkensfilet

Gebakken tonijn met 
tomaat en broccoli

Spruitjes met gehakt
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DAG 01

ONTBIJT

Kwark met zemelen en 
gedroogde abrikozen

Benodigdheden:
• 200 gram magere kwark
• 2-3 eetlepels zemelen
• 4 gedroogde abrikozen of  
 pruimen
• Eventueel wat zoetstof naar  
 smaak toevoegen

Tonijn maaltijdsalade
(Kan van tevoren bereid worden 
en meegenomen worden)

Benodigdheden:
• 200 gram sperziebonen  
 (gekookt)
• 1 blikje tonijn ( op waterbasis)
• 1 gekookt ei
• teentje knoflook fijngesneden
• 1 rode ui in ringen gesneden
• scheutje olijfolie
• scheutje balsamicoazijn
• peper en zout.

Bereiding:
Kook de sperziebonen in 10-12 
minuten beetgaar.
Kook het ei 8 minuten.
Bak de ui en knoflook in een 
beetje olijfolie.
Meng de sperziebonen met de 
ui en knoflook .
Garneer de salade met stukjes 
tonijn en ei.
Strooi er wat olijfolie, 
balsamicoazijn en wat peper en 
eventueel een snufje zout over.

Rundertartaartje met 
broccoli en een schaaltje 
magere yoghurt, kwark 
of sojayoghurt met wat 
zoetstof

Benodigdheden:
• 1 rundertartaartje van 
 150 gram
• 100 gram gesneden  
 champignons
• 1-2 eetlepels olijfolie of  
 vloeibare margarine
• 200 gram broccoli
• geraspte kaas

Bereiding:
Kook de broccoli in 10-12 
minuten beetgaar .
Bestrooi het tartaartje met wat 
peper en weinig zout.
Bak het +/-5- 10 minuten in de 
olijfolie of margarine.
Bak de gesneden
champignons mee.
Broccoli afgieten.
Bestrooien met
wat geraspte kaas.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
2 augurken met een 
plakje kipfilet of ham

1 glas 
(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, 
(kruiden)thee

Een handje noten 
(bijvoorbeeld walnoten, 
studentenhaver, 
amandelen)

1 glas halfvolle melk, 
karnemelk of sojamelk , 
water, (kruiden)thee, een 
glas light-frisdrank

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 rijstwafel met magere 
smeerkaas of filet 
americain,

Water, (kruiden)thee, 
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DAG 02

ONTBIJT

Rijstwafels of volkoren 
crackers met pindakaas 
en kipfilet

Benodigdheden:
• 3 rijstwafels of 2 volkoren  
 crackers
• halvarine
• 2 plakjes kip- of kalkoenfilet
• pindakaas
• 1 tomaat in plakjes
• peper

Groentekippensoep met 
1 snee volkoren brood
(eventueel koolhydraatarm 
brood van de bakker), met 
halvarine en 1 plak 30+ kaas en 1 
glas karnemelk, halfvolle melk of
sojamelk

Benodigdheden:
• 1 zakje bouillonpoeder of  
 bouillon zelf getrokken 
 of van blokje
• 1 zakje soepgroenten 
 100-150 gram
• 1 kipfilet, ca 100 gram
• peper

Bereiding:
In een pan 250 ml. water aan de 
kook brengen.
Blokje of zakje toevoegen.
Kipfilet in stukjes snijden.
Dit aan water toevoegen en kip 
gaar laten worden.
Als kip gaar is de soepgroenten 
toevoegen en nog 5 minuten 
laten doorkoken.
Als kip en groente gaar zijn op 
smaak maken met peper.

Groentemix met 
Tilapiafilet en 
zilvervliesrijst

Benodigdheden:
• 200 gram gemengde groente  
 zoals paprika
• taugé
• champignons
• prei
• eventueel 1 teentje knoflook
• 200 gram tilapiafilet
• 20 gram zilvervliesrijst
• ongekookt
• 1 eetlepel olie
• peper
• kerrie
• peterselie

Bereiding:
Begin met het koken van de rijst.
Snij de tilapiafilet in blokjes.
Was de prei en paprika, snij 
de paprika in repen, de prei in 
ringen.
Wrijf de champignons schoon 
en snij deze in plakjes.
Pel het teentje knoflook en snij 
deze zeer fijn.
Bestrooi de vis met peper.
Verhit in een pan de olie, 
bak hierin de visfilet rondom 
bruin en gaar, bestrooi met 
kerriepoeder.
Voeg de prei, knoflook en 
paprika toe, bak het al roerende 
om. Voeg dan champignons toe.
En vlak voor het opdienen nog 
de taugé.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
Een schaaltje magere 
yoghurt, kwark of 
sojayoghurt (200 
gram) met een 
scheutje suikervrije 
limonadesiroop.

Een 
glas(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, 
(kruiden)thee

Een schaaltje 
cherrytomaatjes

3 blokjes kaas

Water, (kruiden)thee, een 
glas light-frisdrank

TUSSENDOORTUSSENDOOR

6 gedroogde pruimen of 
abrikozen

1 glas, karnemelk 
of halfvolle melk of 
sojamelk, water, (kruiden)
thee, koffie
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DAG 03

ONTBIJT

Roggebrood met kaas, ei, 
tomaat en 1 peer

Benodigdheden:
• 1 snee roggebrood
• halvarine
• 1 plak 30+ kaas
• 1 tomaat
• 1 gekookt ei
• 1 peer

Tosti met kaas, ham en 
tomaat en 1 appel

Benodigdheden:
• 2 snee volkorenbrood  
 (eventueel koolhydraatarm  
 brood)
• halvarine
• 1 plak kaas 30+
• 2 plakken ham
• 1 tomaat
• 1 appel

Witlof met zalm

Benodigdheden:
• 250 gram witlof
• 150 gram gerookte)  
 zalmsnippers
• 3 eetlepels kookroom
• peper

Bereiding:
Was de witlofstronkjes en snij ze 
daarna in grove repen.
Verhit een wok of braadpan, 
doe daarin de witlof (dus 
droog bakken), heel kort goed 
doorwarmen.
Dan de zalmsnippers erop 
en nog ongeveer 5 minuten 
doorwarmen zodat alles goed 
warm is maar niet te gaar.
Strooi peper erover en giet de 
room erdoor.
Nog 1 minuut doorwarmen.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
10 plakjes komkommer 
met royaal boursin

Glas(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, 
(kruiden)thee

1 glas karnemelk, 
halfvolle melk of 
sojamelk

2 rijstwafels met 
halvarine, smeerkaas en 
pindakaas

Water, (kruiden)thee, een 
glas light-frisdrank

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 schaaltje light-
vruchtenyoghurt of 
sojayoghurt

Water, (kruiden)thee, 
koffie
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DAG 04

ONTBIJT

Kwark met noten en 
honing

Benodigdheden:
• 200 gram magere kwark of  
 sojayoghurt
• 5 halve walnoten
• 1 theelepel honing

Volkoren brood met jam
zonder suiker en rookvlees en 
komkommersalade met
Yoghurtdressing

Benodigdheden:
• 2 snee volkoren brood  
 (eventueel koolhydraatarm)
• halvarine
• jam zonder toegevoegd  
 suiker
• 2 plakjes rookvlees en  
 eventueel wat peper
• 1⁄2 komkommer in blokjes,
• 100 ml magere yoghurt met 1  
 uitgeperst teentje knoflook

Bereiding:
Meng de yoghurt met het 
uitgeperste teentje knoflook 
en voeg dit toe aan de 
komkommer.

Groentecurry met kip in 
yoghurtsaus

Benodigdheden:
• 150 ml water
• 2 eetlepels olijfolie of  
 vloeibare margarine
• 1 ui in stukjes gesneden
• 1 zak groentemix 200 gram  
 (bijvoorbeeld bloemkool,  
 broccoli, wortel)
• 150 gram kipfilet of   
 kalkoenfilet in blokjes
• 1/2 courgette in plakken
• 1 blik tomatenblokjes 
 (400 gram)
• 125 gram Griekse yoghurt
• 1⁄2-1 eetlepel kerriepoeder

Bereiding:
Verhit olie of margarine in de 
pan en fruit de ui en voeg de 
kerriepoeder toe.
Voeg dan de kipfilet toe en 
verwarm 5-10 minuten.
Voeg de groentemix en 
courgette toe en roerbak 5 
minuten.
Voeg het water en 
tomatenblokjes toe en breng de 
curry al roerend aan de kook.
Breng op smaak met peper en 
een klein beetje zout.
Voeg de yoghurt toe en warm 
het op zonder het te laten 
koken.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
2 rijstwafels met 
smeerkaas of filet 
americain,

Glas(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, 
(kruiden)thee

3 handjes popcorn

1 glas karnemelk, 
halfvolle melk of 
sojamelk water, (kruiden)
thee, een glas light-
frisdrank

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 kiwi

1 glas karnemelk

Halfvolle melk of 
sojamelk

Water, (kruiden)thee, 
koffie
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DAG 05

ONTBIJT

Omelet met 
champignons en 
tomaten

Benodigdheden:
• 2 eieren en 2 tomaten  
 gehalveerd
• 50 gram champignons
• scheutje melk
• 1 eetlepel olijfolie of vloeibare  
 margarine
• 25 gram kaas naar keuze
• peper

Bereiding:
Klop de eieren en voeg de melk 
en peper toe
Verhit de olie en roerbak de 
champignons
Voeg het eimengsel toe en 
roerbak totdat de roerei klaar is
Bestrooi met kaas
Bak heel kort de tomaten en 
serveer bij de roerei

Volkoren brood met 
bleekselderijsalade en 1 
glas karnemelk, halfvolle 
melk of
Sojamelk

Benodigdheden:
• 1 snee volkorenbrood  
 (eventueel koolhydraatarm  
 brood) met halvarine
• 3 stengels bleekselderij in  
 plakjes gesneden
• 1 schijf ananas, in stukjes  
 gesneden
• 75 gram 30+ belegen kaas in  
 blokjes
• 10 halve walnoten
• theelepel olie, theelepel azijn  
 en peper

Bereiding:
Meng bleekselderij, ananas, kaas, 
walnoten en voeg olie, azijn en 
peper toe.
Beleg je brood met de salade.

Witte Kool met 
varkensfilet

Benodigdheden:
• 1/2 witte kool (klein)
• 1 kleine winterwortel of 3  
 andere worteltjes
• 200 gram varkensfilet
• 20 gram zilvervliesrijst (rauw)
• 1 uitje,
• 1 theelepel sambal
• ketjap manis
• 2 eetlepels olie
• 1 eetlepel pindakaas
• kerriepoeder

Bereiding:
Begin met het koken van de rijst.
Snij de varkensfilet in blokjes. 
Snij de witte kool in reepjes.
Schrap de wortel en snij deze 
in plakjes. Schil de ui en snipper 
deze.
Verhit in een pan 1 eetlepel 
olie, voeg de varkensfilet en 
kerriepoeder toe en maak eerst 
het vlees gaar.
Voeg dan de wortel met kool toe 
en smoor het geheel gaar.
Verhit in een klein pannetje 1 
eetlepel olie, voeg daar ui bij en 
de sambal.
Tot slot de pindakaas, maak zo 
een pindasaus. Verdunnen door 
er wat ketjap en water bij te 
voegen.
Serveer op een bord de 
zilvervliesrijst, het vlees- 
groentemengsel en schep er de 
pindasaus bij.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
25 gram Amandelen en 
10 olijven

Glas(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, (krui-
den)thee

Een schaaltje Hüttenkäse 
met plakjes komkommer

Water, (kruiden)thee, een 
glas light-frisdrank

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 appel of peer

1 glas karnemelk

Halfvolle melk of 
sojamelk, water, (kruiden)
thee, koffie
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DAG 06

ONTBIJT

Yoghurt met bessen, 
amandelen en zemelen

Benodigdheden:
• 200 gram yoghurt
• 50 gram bessen (evt.  
 diepvries)
• 25 gram amandelen
• 2 eetlepels zemelen

Avocado-garnalensalade

Benodigdheden:
• 100 gram gekookte gepelde  
 garnalen
• 1 stengel bleekselderij in  
 stukjes gesneden
• 1⁄2 avocado in stukjes  
 gesneden
• 75 gram (gemengde) sla
• Voor de dressing: 2 eetlepels  
 olijfolie, sap van 1⁄2 limoen  
 of citroen, sap en pitten van 1  
 passievrucht.

Bereiding:
Maak eerst de dressing. 
Roer de olie, limoensap, 
passievruchtensap en pitten met 
zout en peper tot een glad
mengsel.
Schik de sla op een bord.
Schep de garnalen, avocado en 
bleekselderij door de dressing en 
leg ze op de bladeren.

Gebakken tonijn met 
tomaat en broccoli

Benodigdheden:
• 150 gram tonijnsteak
• 200 gram broccoli
• 1⁄2 teentje knoflook geperst
• 1 theelepel koriander
• 1 eetlepel fijngehakte munt,  
 plus wat extra 
 voor de garnering
• 1 theelepel kappertjes
• peper en zout.

Tomatensaus:
• 1 eetlepel olijfolie
• 1⁄2 teen knoflook geperst
• evt. een beetje chilipeper
• 1⁄2 theelepel oregano
• 1 eetlepel fijngesneden munt
• 2 eetlepels droge witte wijn
• 1 grote tomaat, ontveld, grof  
 gehakt.

Bereiding:
Oven voorverwarmen op 200 
graden.
Zet water op en kook de broccoli 
in 5-10 minuten.
Maak een paar sneden in de 
tonijn en stop daarin wat 
knoflook, koriander en munt.

Voor de saus:
verhit wat olie in een pan en bak 
de knoflook, chilipeper, oregano 
en nog wat koriander. Voeg de
munt, wijn en tomaat toe en bak 
5 minuten op matig vuur.
Verhit wat olie in een kleine 
vuurvaste ovenschaal. Schroei 
hierin de tonijn aan beide 
kanten dicht. Giet de saus
over de tonijn, voeg wat zout en 
peper toe en bak de vis 15-20 
minuten in de oven.
Bestrooi de tonijn met wat munt 
en de kappertjes. Serveer met de 
broccoli.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
Een schaaltje magere 
yoghurt, kwark of 
sojayoghurt met 5 halve 
walnoten en 1 theelepel 
honing

Glas(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, 
(kruiden)thee

3 handjes popcorn

1 kiwi of mandarijn

Water, (kruiden)thee, een 
glas light-frisdrank

TUSSENDOORTUSSENDOOR
3 blokjes kaas,

1 glas karnemelk, halfvolle melk 
of sojamelk, water, (kruiden)thee, 
koffie
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DAG 07

ONTBIJT

Ei met spek

Benodigdheden:
• 2 eieren
• 3 plakjes ontbijtspek
• Olie 1 eetlepel
• Peper

Mozzarella met tomaat

Benodigdheden:
• 1 bolletje Mozzarella
• 2 tomaten
• Peper

Spruitjes met gehakt

Benodigdheden:
• 100 - 150 gram spruitjes
• 1/2 rode paprika
• 1 kleine ui
• 1 kleine prei
• 150 gram mager   
 rundergehakt
• 1 eetlepel olie
• paprikapoeder
• sambal

Bereidingswijze:
Maak de spruitjes schoon door 
er de buitenste blaadjes af te 
halen.
Was de paprika en snij deze in 
blokjes.
Pel en snipper de ui.
Snij de prei in ringetjes en was 
deze ringetjes goed en laat het 
uitlekken in een vergiet.
Kook de spruitjes gaar in een 
bodem water.
Verhit de olie in een pan. Bak 
daarin het gehakt rul. Voeg dan 
de ui en prei toe, tot slot de 
paprika stukjes.
Maak op smaak met 
paprikapoeder en sambal. 
Serveer met de spruitjes.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR
1 glas karnemelk, half-
volle melk of sojamelk

Glas(koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een 
schijfje citroen of
een glas light-frisdrank, 
(kruiden)thee

2 rijstwafels met 
smeerkaas en ham of 
filet americain

1⁄2 avocado (van de 
vorige dag)

Water, (kruiden)thee, een 
glas light-frisdrank

TUSSENDOORTUSSENDOOR

Een schaaltje magere 
kwark of yoghurt met 4 
gedroogde abrikozen of 
pruimen

2 eetlepels zemelen

Water, (kruiden)thee, 
koffie
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gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van Afvallenmetne-
derland.nl, alsmede in de e-mails die door Afvallen met Nederland zijn verzonden, zijn die van de au-
teur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Afvallen 
met Nederland.

Afvallen met Nederland kan er niet voor instaan dat de informatie op Afvallen met Nederland geschikt 
is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en 
diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impli-
ciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of 
anderszins.

Afvallen met Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, 
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 
afvallenmetnederland.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Afvallenmetnederland.nl te kunnen 
raadplegen. Afvallen met Nederland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het 
gevolg is van het gebruik van informatie die via Afvallen met Nederland of door middel van afvallen-
metnederland.nl verkregen is. Afvallen met Nederland garandeert noch ondersteunt enig product of 
enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van 
dergelijke producten gedane bewering.

Aangezien Afvallen met Nederland geen invloed uitoefent op de informatie op Afvallenmetnederland.
nl of de door haar verzonden e-mails, noch een volledig inzicht heeft op de persoonlijke (medische) 
situatie van de ontvanger, kan zij niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke infor-
matie in een voorkomend geval. Om deze reden adviseert Afvallen met Nederland de gebruiker of 
ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek 
te verrichten en een huisarts te consulteren voor gebruik van via Afvallen met Nederland of Afvallen-
metnederland.nl verkregen informatie.

De informatie op Afvallen met Nederland wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen 

te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
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