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huisarts voordat je aan een beweegprogramma begint. 

www.afvallenmetnederland.nl 

 

 

 

http://www.afvallenmetnederland.nl/


 
 

 

Introductie 

Hallo en welkom bij mijn Beweeg en eetgedrag oefeningen ebook reeks voor Afvallen met Nederland. Mijn 

naam is Lucinda van der Wardt en ben sinds april 2011 betrokken bij het team van Afvallen met Nederland. 

In de afgelopen jaren heb ik een dieetprogramma geschreven op basis van koolhydraatarme recepten die nu in 

handige online documenten beschikbaar zijn gemaakt. Via www.Afvallenmetnederland.nl zijn al mijn recepten en 

artikelen beschikbaar gemaakt op een handige manier. Als je alle digitale receptenboeken en specials hebt 

gekocht dan heb je toegang tot meer dan 500 gerechten en tussendoortjes voor ontbijt, lunch en diner. Elk deel 

bestaat uit 2 weken recepten en hebben een opbouw in het aantal koolhydraten.  

Ik ben in 1997 afgestudeerd als diëtist aan de Hogeschool van Amsterdam en heb na mijn studie 11 jaar als 

diëtist in een academisch ziekenhuis gewerkt waar ik heel veel ervaring heb opgedaan. Ik heb mij o.a. 

gespecialiseerd in: 

 

 voeding en lifestyle 

 obesitas 

 diabetes 

 hart- en vaatziekten 

 sportdiëtist 

 

Ik heb sinds 2005 een eigen praktijk in een multidisciplinair team op 2 locaties waar ik volwassen en kinderen 

begeleid bij overgewicht, diabetes, maag-darmklachten, voeding en sport, hart- en vaatziekten etc. Tevens ben 

ik al 20 jaar gediplomeerd sportinstructeur en geef diverse groepslessen en individuele trainingen op een 

sportschool. Veel van mijn cliënten die ik zie begeleid ik met een dieet- en sportprogramma. Bewegen hoort bij 

afvallen en het behouden van een gezond gewicht.  

Ik wens je veel succes met het behalen van je streefgewicht.  

 

Lucinda van der Wardt in samenwerking met Afvallen met Nederland 

PS: En zoals je weet hebben we een 30 dagen niet goed geld terug garantie. Dus bevallen de recepten en het 

programma toch niet dan krijg je gewoon je geld terug 100%.  

www.afvallenmetnederland.nl  

  

http://www.dieetboekonline.nl/
http://www.dieetboekonline.nl/


 
 

 

Eetgedragoefeningen 

Onderstaande oefeningen kunnen helpen meer controle over het (ongewenste) eetgedrag te krijgen. Het gaat 

erom bepaalde ingesleten, vastgeroeste (verkeerde) gewoontes weer af te leren en nieuwe gezonde gewoontes 

aan te leren.  

1. Vaste etenstijden: Gebruik altijd 3 hoofdmaaltijden en eventueel 3 kleine tussendoortjes per dag. 

Probeer zo veel mogelijk op vaste tijden te eten zodat het lichaam hier aan went en ook op vaste tijden 

honger krijgt. Sla geen maaltijden over,  dit leidt er toe dat we vaak veel meer extra gaan snaaien.  

 

2. Vaste eetplaats: Probeer altijd op een vaste plek te gaan zitten met het eten. Eet liever niet in de auto 

of voor de tv of staand aan het aanrecht. Als u gewend bent overal te eten kunt u in alle situaties trek 

krijgen. 

 

3. Langzaam eten: Mensen met overgewicht hebben vaak de neiging om te snel te eten. Het duurt 

ongeveer 20 minuten voordat de maag een verzadigingsgevoel krijgt. Eet dus rustig, leg mes en vork af 

en toe neer, kauw het voedsel goed en neem tussendoor een slokje water. 

 

4. Geen andere bezigheden tijdens het eten: voor de tv eten, de krant lezen, bellen etc. hoort men niet 

tijdens het eten te doen. Je bent dan op andere dingen gefocust en niet op het eten. Eten is een 

bezigheid op zich: neem er de tijd voor en geniet er van. 

 

5. Zorg dat de maaltijd er aantrekkelijk uitziet: een maaltijd die er aantrekkelijk uit ziet verhoogt het 

eetplezier. Verdeel het eten mooi over het bord en garneer het eventueel met stukjes groente. 

 

6. Voorkom verleidingen: probeer zo min mogelijk in verleiding te komen door het contact met (de 

boodschappen op een lege maag, houd u aan het boodschappenlijstje, probeer de boodschappen 

voor een hele week op 1 dag in huis te halen, berg verleidelijk voedsel uit het zicht op of zorg dat het 

niet in huis is, weersta verleidingen bij de benzinepomp of op het treinstation. Zeg wat vaker NEE 

tegen een hapje en vraag jezelf af of je er echt wel zin in hebt. 

 

7. Zoek bezigheden die van eten afleiden: hoe meer je aan eten denkt, hoe meer je in de verleiding zal 

komen iets lekkers te pakken. Leid je aandacht van het eten af en richt je aandacht op iets anders. 

(Bijvoorbeeld boek lezen, ontspannen muziekje opzetten, een huishoudelijk klusje doen, iemand bellen 

of mailen etc.). 

 

8. Weersta verleidingen van binnenuit: op sommige momenten kan men een eetbui voelen opkomen. 

Vaak is hier altijd een oorzaak of trigger voor zoals stress, je onzeker voelen, verdrietig zijn, verveling, 

eetdrang vandaan komt.  Ga rustig zitten en probeer je gedrag en gedachten te analyseren.  Elke keer 

dat het lukt een eetbui te weerstaan is een persoonlijke overwinning! 

Alle receptenboeken, specials en informatie  

In totaal zijn er 13 digitale receptenboeken van 2 weken. Heb je niet alle digitale receptenboeken maar in de 

plaats daarvan één deel dan hebben we nu een mooie aanbieding voor je. Wil je toegang tot alle delen, specials 

en informatie dan betaal je geen 238,70 euro maar krijg je van ons een fikse korting en betaal je maar 57,- euro. 

Klik op de onderstaande link om van deze aanbieding gebruik te maken  



 
 

 

Beweegoefeningen 

Ben je Premium lid? 

Op de  

Kijk op deze pagina: https://www.afvallenmetnederland.nl/premium-beweegoefeningen 

 

Als je problemen met de gezondheid hebt raadpleeg dan altijd eerst je huisarts voordat je aan een 

beweegprogramma begint. Deze oefeningen zijn bedoeld voor beginners. Bouw het aantal herhalingen rustig 

op en forceer niets. 

Schouders 

Frontal raise: 

 Sta op heupbreedte (1) 

 knieën uit het slot (1) 

 armen licht gebogen (1)  

 buikspieren aangespannen (1) 

 Breng de armen voorwaarts tot schouderhoogte (2)  

 laat de armen weer zakken (3) 

 

 15 herhalingen 

  

   

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/Tgd6nR4QNjk 
 
 
 

 

  

http://youtu.be/Tgd6nR4QNjk


 
 

 

Lateral raise: 

 Sta op heupbreedte (1) 

 Knieën uit het slot (1) 

 Armen licht gebogen (1) 

 Buikspieren aangespannen (1)  

 Breng de armen zijwaarts tot schouderhoogte (2) 

 Laat de armen weer zakken (3) 

 

 15 herhalingen 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/rHhi-hwGkkw 
 

 

 

  

http://youtu.be/rHhi-hwGkkw


 
 

 

Bovenarmen 

Bicepcurl: 

 Sta op heupbreedte (1) 

 Knieën uit het slot (1) 

 Buikspieren aangespannen (1) 

 Houd de ellebogen tegen je lichaam (1) 

 Buig de armen richting je schouders (2) 

 breng ze weer omlaag (3) 

 

 15-20 herhalingen 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/p5NjVwMnNJM 
 

 

 

 

  

http://youtu.be/p5NjVwMnNJM


 
 

 

Tricepsdip: 

 Zit op een stoel (vingers wijzen naar je rug) (1) 

 Buig de armen (2) 

 Laat je omlaag zakken tot je bovenarmen evenwijdig aan de vloer zijn (2) 

 Duw weer terug naar de uitgangspositie (3) 

 Houd je rug dicht tegen de stoel (3) 

 Zorg dat je niet in de schouders gaat hangen (3) 

 

 10-20 herhalingen 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/4YNMYPoXDbg 
 

  

http://youtu.be/4YNMYPoXDbg


 
 

 

Bovenlichaam/romp 

Plank: 

 Steun op ellebogen en tenen met een gestrekt lichaam (1) 

 Ellebogen staan onder de schouders (1) 

 Span de buikspieren goed aan, zorg dat je niet in je rug gaat hangen en duw je billen niet omhoog. (1) 

 Als het te zwaar wordt kom dan even naar de knieën om uit te rusten (3) 

 

 30 seconden vasthouden (bouw dit rustig op) 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/txaS3ncxFuw 
 

 

 

  

http://youtu.be/txaS3ncxFuw


 
 

 

Plank met beenlift: 

 Steun op handen en tenen (1) 

 Til om en om 1 gestrekte been op (2) 

 Niet in de rug en schouders gaan hangen 

 

 10-20 herhalingen per been 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/EOHjBJm7SZ4 
 

 

  

http://youtu.be/EOHjBJm7SZ4


 
 

 

Pushups: 

Optie 1: 

 Steun op handen en knieën met een gestrekt lichaam. Handen iets breder dan de schouders.  

 Span goed de buikspieren aan, zorg dat je niet in je rug gaat hangen (1) 

 Buig de ellebogen en breng het bovenlichaam omlaag (2) 

 Kom weer terug naar startpositie (3) 

 

 Optie 2: Zet de knieën iets verder weg en kruis de enkels en maak dezelfde bewegingen als bij optie 1. 

 Optie 3: Steun op handen en tenen en maak dezelfde beweging als de vorige opties. Doe deze optie pas als je 

meer kracht hebt opgebouwd in je armen en romp. 

 

 10-20 herhalingen (bouw dit met de tijd op) 

Optie  1: 

   
 

Optie 2: 

   
 

Optie 3: 

   
 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/hu30ox_EQ8U 
 

 

  

http://youtu.be/hu30ox_EQ8U


 
 

 

Rug  

 

Back extension: 

 Lig languit op je buik (1) 

 Plaats je handen voor je en op elkaar (1) 

 Leg je voorhoofd op je handen (1) 

 Ontspan je nek 

 Til het bovenlichaam iets op en kom weer omlaag (2) 

 Houd de tenen aan de vloer (2) 

 Goed de buikspieren blijven aanspannen om je onderrug te ondersteunen (2) 

 

 10-15 herhalingen 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/DRDfGWwIwM8 
 

 

  

http://youtu.be/DRDfGWwIwM8


 
 

 

Zwemmen:  

 Steun op je handen en knieën (1) 

 Til je rechterarm en linkerbeen op en houd enkele seconden vast (2) 

 Herhaal dit met de andere kant 

 Goed de buikspieren aanspannen en niet in de rug hangen 

 

 5-10 herhalingen per kant 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/QG5-VDORZKI 
 

 

  

http://youtu.be/QG5-VDORZKI


 
 

 

Benen 

 

Squat: 

 Sta met voeten iets breder dan heupbreedte (1) 

 Knieën  zijn uit het slot en buikspieren aangespannen (1)   

 Strek de armen naar voren of maak eventueel gebruik van gewichten en houd dan de armen langs het 

lichaam (2) 

 Buig de knieën tot de bovenbenen evenwijdig zijn met de vloer en kom weer terug naar startpositie (2) 

 

 20-30 herhalingen 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/2o53rS2Kc84 
 

 

  

http://youtu.be/2o53rS2Kc84


 
 

 

Powerlunge: 

 Sta rechtop (1) 

 Plaats de handen op de heupen of houd eventueel gewichten vast 

 Span de buikspieren aan 

 Kijk recht vooruit 

 Zet een grote stap naar voren en laat de achterknie omlaag zakken (2) 

 Houd de voorste knie boven de voorvoet (2) 

 Stap weer terug naar de startpositie en wissel van been (3) 

 

 15-25 herhalingen per been 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/h0ls81-9LR8 
 

 

  

http://youtu.be/h0ls81-9LR8


 
 

 

Billen 

Glute-raise: 

 Steun op ellebogen en knieën (1) 

 Zet de ellebogen onder de schouders (1) 

 Breng een gebogen knie omhoog (2) 

 Houdt het even vast en laat het been weer zakken (2) 

 

 20-30 herhalingen per been 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/_Rp5zyRS9YY 
 

  

http://youtu.be/_Rp5zyRS9YY


 
 

 

Buik 

Crunch: 

 Lig op je rug  met gebogen knieën en voeten aan de vloer (1) 

 Zet de handen aan de zijkanten van je hoofd (1) 

 Span de buikspieren goed aan en til je schouders van de vloer (2) 

 Laat je hoofd niet achterover hangen (2) 

 Houd enkele seconden vast en zak terug naar startpositie (3) 

 

 25-40 herhalingen 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/QIbiO-ZECzc 
 

 

 

  

http://youtu.be/QIbiO-ZECzc


 
 

 

Criss cross: 

Optie 1: 

 Lig op je rug met gebogen knieën en voeten aan de vloer (1) 

 Zet de handen aan de zijkanten van je hoofd (1) 

 Span de buikspieren goed aan en breng je elleboog naar je tegenovergestelde knie (2) 

 Keer terug naar startpositie en herhaal aan de andere kant (3) 

 

 Optie 2: Idem als boven maar til nu om en om de voeten op 

 Optie 3: Idem als boven maar houdt de knieën gebogen en strek om en om de benen uit 

 

 15-25 herhalingen per kant 

Optie 1: 

   
 

Optie 2: 

   
 

Optie 3: 

   
 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/zY1WKUTpcv0 
 

 

  

http://youtu.be/zY1WKUTpcv0


 
 

 

Reverse crunch: 

 Lig op je rug, druk de handpalmen tegen de vloer en breng de benen recht omhoog (1) 

 Span de onderbuikspieren aan (1) 

 Houd hoofd en schouders op de grond (1) 

 Houd de benen in een hoek van 90° (1) 

 Til benen en bekken op richting het plafond en zak terug naar startpositie (2)  

 

 10-20 herhalingen 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/AbhabnRAQ_E 
 

 

  

http://youtu.be/AbhabnRAQ_E


 
 

 

Boot: 

 Zit met gebogen knieën en voeten aan de vloer (1) 

 Breng de handen langs de benen en til de knieën op. Scheenbenen zijn parallel aan de vloer (2) 

 Buikspieren goed aanspannen (2) 

 Til het borstbeen op en houd de rug zo recht mogelijk (3) 

 Alternatief: Idem als boven maar met gestrekte benen 

 

 10-30 seconden vasthouden 

 

 

   
 

 

 

 
Bekijk de video van deze oefening 
http://youtu.be/Y4gZoy5uDdk 
 

 

  

http://youtu.be/Y4gZoy5uDdk


 
 

 

Beweegtips 

Te druk? Te moe? Geen geld voor de sportschool? Lees hier tips en uitdagingen om meer 

lichaamsbeweging in te passen en geen excuses meer te hebben. 

Regelmatig bewegen is en blijft een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl. En als je het ideale 

lichaamsgewicht wil bereiken kun je absoluut niet zonder meer lichaamsbeweging. Lichaamsbeweging is niet 

alleen een belangrijk onderdeel bij afvallen maar het helpt het lichaam ook gezonder te worden en blijven. Van 

regelmatig bewegen is vele malen aangetoond dat het hart en vaatziekten kan tegengaan, Alzheimer, hoge 

bloeddruk, type 2 diabetes en vele andere bedreigende ziektes. Bovendien krijg je van veel bewegen meer 

energie, krijg je een gezondere huid en een beter humeur! 

Waarom blijven mensen dan toch nog allerlei excuses verzinnen om maar niet te hoeven bewegen? Het is nu tijd 

om jouw redenen om niet te hoeven sporten te transformeren in vernieuwde beweeg motivatie en actie te 

ondernemen! 

Plan het bewegen op een vast moment van de dag/week: Bekijk je agenda en bekijk welke momenten van de 

week het beste uit komen om te gaan sporten. Reserveer deze tijd voor het sporten en voor niets anders! Zie het 

bewegen als een noodzakelijke investering in je gezondheid die je regelmatig moet blijven doen! Net zoals 

tanden poetsen! 

1. Zoek een beweegmaatje. Het hebben van een vast sportmaatje kan heel goed stimuleren om door te 

zetten. Je hebt steun aan elkaar en het is bovendien nog gezellig ook. 

 

2. Bouw het rustig op: Als je niet gewend bent om regelmatig te bewegen loop dan niet te hard van 

stapel de eerste keer. Wandelen is bijvoorbeeld een prima manier om je conditie op te bouwen. Het is 

simpel, iedereen kan het, je hebt alleen maar goede wandelschoenen nodig en je kan het overal doen. 

 

3. Doe iets wat je leuk vindt: Consistent zijn en blijven in je beweegpatroon is het belangrijkste 

ingrediënt voor een succesvol beweegprogramma, dus kies activiteiten die je leuk vindt en waar je blij 

van wordt. Als je iets gaat doen wat je niet leuk vindt hou je het niet vol. 

 

4. Breng variatie in je beweegprogramma: Zorg dat je een combinatie hebt van duurtraining, 

krachttraining en flexibiliteit. Loop niet elke dag dezelfde route of op hetzelfde tempo. Probeer ook 

enkele keren per week krachttraining te doen. 

 

5. Verdelen: Verdeel het bewegen over de dag als je een drukke dag hebt. 3 keer 10 minuten is ook 

effectief en beter dan helemaal niets doen. 

 

6. Beweeg ook tijdens het werk: Maak een wandeling in je (lunch)pauze. Neem zo veel mogelijk de trap 

in plaats van de lift. Ga eventueel een paar keer de trap op en af. Neem de fiets naar je werk in plaats 

van de auto of ga lopend als dat mogelijk is, of stap een bushalte eerder uit. Veel bedrijven hebben 

zelfs bedrijfsfitness op het werk of contracten met sportscholen die korting geven. 

 

7. Gewoontes: Maak er een gewoonte van om ook in het weekend iets sportiefs te gaan doen met het 

gezin. Maak een strandwandeling, boswandeling, ga zwemmen of maak een leuke fietstocht. 



 
 

 

 

8. Beweeg ook thuis en om het huis: dans op je favoriete muziek, beweeg mee met tv (Nederland in 

beweging: elke ochtend op Nederland 1) of zet een leuke workout-dvd op. Ook op de Wii kun je op 

een leuke manier behoorlijk intensief bewegen. Ga tuinieren en geniet van je opgeknapte tuin. Neem je 

huis flink onder handen. Met stofzuigen, dweilen, ramen lappen etc. kun je ook veel verbranden. 

Vergeet ook je trouwe viervoeter niet! Maak lange wandelingen met je hond (of van de buren) en 

geniet van de buitenlucht en de band met je hond. 

 

 

Extra beweegtips voor iedere dag 

 

Spieren maak je door bewegen. Van belang voor de opbouw zijn voldoende eiwitten maar alleen met voeding 

bouw je geen spieren op. een stappenteller kan je helpen om een indruk te krijgen over je hoeveelheid 

bewegen van nu en hoe je dit zou kunnen verbeteren. 

 

Voor been- en bilspieren:  

 Touwtjes springen 

 Neem de trap in plaats van de roltrap: 5 minuten = 53 calorieën 

 Een half uur lunchwandelen (20 minuten = 100 calorieën) 

 n of te mailen (10 minuten = 44 calorieën)  

 Neem om de twee uur een korte pauze: dit is goed tegen allerlei nek- en spierklachten en je kunt even 

wat extra calorieën verbruiken 

 Neem om de twee uur een korte pauze: gebruik dan een beker vocht en wandel naar het toilet. Haal 

 

 

Extra workout in de woonkamer:  

 Houd twee boeken vast en doe de benen iets uit elkaar, de knieën en ellebogen licht gebogen. Hef je 

armen zijwaarts omhoog, tot de boeken op schouderhoogte zijn en laat weer zakken. Herhaal een 

aantal keer.  

 

 

 Kies voor een plek op het achterste gedeelte van een parkeerplaats. Dat is weer extra wandelen en het 

bespaart ook de extra stress van inparkeren op een vierkante centimeter.  

 Als je de boodschappen dan ook nog zelf versjouwt naar die achterste parkeerplaats scheelt dat in 10 

minuten al snel 53 kcal. 

 

Wiebelkonten: 

 Uit diverse onderzoeken blijkt dat slankere personen niet stil zitten op de stoel maar meer bewegen. Dit 

 

 

Als je telefoneert:  

 

meeluisteren)  



 
 

 

 

Huishoudelijk werk:  

 10 minuten was ophangen staat gelijk aan 4 minuten fitness (31 kcal) en is nog beter voor het milieu 

dan een droger 

 Half uur stofzuigen: 140 kcal (= 19 minuten fitnessen)  

 

Keukenfitness is:  

 De melk voor de cappuccino kloppen 

 Zelf brood kneden en baken 

 De afwas doen (zonder vaatwasser) 

  

 Je groenten en vlees zelf snijden in plaats van voorverpakt te gebruiken 

 het verschil tussen wandelen  4 km per uur of stevig wandelen  6 km per uur is voor iemand met een 

gewicht van 80 kg en per tien minuten wandelen: 40 kcal per 10 min voor 4 km/uur en 72 kcal per 10 

min voor 6 km/uur 

 Het verschil tussen joggen (8 km per uur) of hardlopen (13 km per uur) is voor iemand van 80 kg per 10 

minuten: 125 kcal of 228 kcal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eetgedragoefeningen 

Onderstaande oefeningen kunnen helpen meer controle over het (ongewenste) eetgedrag te krijgen. Het gaat 

erom bepaalde ingesleten, vastgeroeste (verkeerde) gewoontes weer af te leren en nieuwe gezonde gewoontes 

aan te leren.  

 

1. Vaste etenstijden: Gebruik altijd 3 hoofdmaaltijden en eventueel 3 kleine tussendoortjes per dag. 

Probeer zo veel mogelijk op vaste tijden te eten zodat het lichaam hier aan went en ook op vaste tijden 

honger krijgt. Sla geen maaltijden over,  dit leidt er toe dat we vaak veel meer extra gaan snaaien.  

 

2. Vaste eetplaats: Probeer altijd op een vaste plek te gaan zitten met het eten. Eet liever niet in de auto 

of voor de tv of staand aan het aanrecht. Als u gewend bent overal te eten kunt u in alle situaties trek 

krijgen. 

 

3. Langzaam eten: Mensen met overgewicht hebben vaak de neiging om te snel te eten. Het duurt 

ongeveer 20 minuten voordat de maag een verzadigingsgevoel krijgt. Eet dus rustig, leg mes en vork af 

en toe neer, kauw het voedsel goed en neem tussendoor een slokje water. 

 

4. Geen andere bezigheden tijdens het eten: Voor de tv eten, de krant lezen, bellen etc. hoort men niet 

tijdens het eten te doen. Je bent dan op andere dingen gefocust en niet op het eten. Eten is een 

bezigheid op zich: neem er de tijd voor en geniet er van. 

 

5. Zorg dat de maaltijd er aantrekkelijk uitziet: Een maaltijd die er aantrekkelijk uit ziet verhoogt het 

eetplezier. Verdeel het eten mooi over het bord en garneer het eventueel met stukjes groente. 

 

6. Voorkom verleidingen: Probeer zo min mogelijk in verleiding te komen door het contact met (de 

boodschappen op een lege maag, houd u aan het boodschappenlijstje, probeer de boodschappen 

voor een hele week op 1 dag in huis te halen, berg verleidelijk voedsel uit het zicht op of zorg dat het 

niet in huis is, weersta verleidingen bij de benzinepomp of op het treinstation. Zeg wat vaker NEE 

tegen een hapje en vraag jezelf af of je er echt wel zin in hebt. 

 

7. Zoek bezigheden die van eten afleiden: Hoe meer je aan eten denkt, hoe meer je in de verleiding zal 

komen iets lekkers te pakken. Leid je aandacht van het eten af en richt je aandacht op iets anders. 

(Bijvoorbeeld boek lezen, ontspannen muziekje opzetten, een huishoudelijk klusje doen, iemand bellen 

of mailen etc.). 

 

8. Weersta verleidingen van binnenuit: Op sommige momenten kan men een eetbui voelen opkomen. 

Vaak is hier altijd een oorzaak of trigger voor zoals stress, je onzeker voelen, verdrietig zijn, verveling, 

overver

eetdrang vandaan komt.  Ga rustig zitten en probeer je gedrag en gedachten te analyseren.  Elke keer 

dat het lukt een eetbui te weerstaan is een persoonlijke overwinning! 



 
 

 

Let op! 

Van belang is te weten dat tussen de eerste happen die je neemt en het sein dat je hersenen gaan geven dat je 

verzadigd bent minimaal 20 minuten tijd verloopt, meestal is dat 30 minuten en soms nog wel meer. Dus: bij 

snel eten is de kans op teveel eten erg groot. 

 

Tips voor snelle eters: 

 

 Wacht vijf minuten voor je begint met eten vanaf het moment dat het eten voor je staat. 

 Doe kleine happen op je vork of lepel. 

 Slik eerst de ene hap door voor je de volgende hap op je vork of lepel doet. 

 Leg je mes en vork tussen de happen door neer. 

 Gebruik kleiner bestek (een gebakvorkje of je kinderbestek); gebruik geen soeplepels of ander te groot 

bestek waarmee je flink kunt scheppen. 

 Neem bewust de tijd voor proeven, kauwen en genieten van je eten. Kauw minimaal 15 keer op iedere 

hap. 

 Rek je maaltijden, laat ze dertig minuten duren in plaats van vijf of tien minuten waardoor je honger 

gevoel sneller afneemt. 

 Maak zoveel mogelijk maaltijden waarbij de componenten vlees(vervanger)/groente en zetmeelproduct 

gescheiden zijn en niet al voorgestampt of geprakt.  

 Las een pauze in na 10 minuten die 5 minuten duurt. 

 Neem tussen de happen door slokjes water of light frisdrank. 

 Schep eerst de helft van de maaltijd op je bord. Gebruik eventueel een rechaud om de rest van de 

maaltijd warm te houden. Hou na het eerste bord 10 minuten pauze en bepaal of je nog meer wilt. 

 

Te grote porties eten: 

 Weeg je eten als je bang bent te grote porties te eten. 

 Gebruik een ontbijtbord of ander kleiner bord.  

 Koop en kook afgepaste porties. 

 Zorg dat je eenzelfde wandeling zowel voor als na de maaltijd kunt maken.  

 Als je de grootte van een maaltijd kunt aangeven vraag dan normaal of kinderportie. 

 

Eten van restjes: 

 Berg al het voedsel wat je gebruikt hebt voor het maken van de maaltijd op. 

 Verwijder na het opscheppen alle pannen en schalen van tafel. 

 Verlaat de tafel direct nadat je bord leeg is. 

 Laat iemand anders de restjes van de borden wegdoen na het eten. 

 Oefen door een beetje op je bord te laten liggen. 

 Als je altijd te veel kookt spreek jezelf dan toe en maak eens een keer te weinig (voor jou idee). 



 
 

 

 Geef na een feestje wat over is mee naar huis. 

 Gooi na een feestje wat over is weg. Dit ook i.v.m. hygiëne. 

 

Staand of lopend eten: 

 Beperk het eten tot een vaste plaats: bijvoorbeeld de keuken, woonkamer of andere ruimte die 

bestemd is voor het eten en eet alles wat je op een dag tot je neemt aan een bepaalde tafel. Of het nu 

snacks, gewone maaltijden of dranken zijn. 

 Eet nooit tijdens het autorijden, voor een open koelkast, tijdens het lezen van boek of tijdschrift, tijdens 

TV kijken, in bed, aan de telefoon, achter de computer. Kortom: eet of doe andere dingen. 

 

Proeven tijdens het koken:  

 Leg een kleine hoeveelheid op een bord, ga zitten en proef het dan. 

 Kauw suikervrije kauwgom tijdens het koken. 

 Probeer de tijd in de keuken in te korten. 

 Kook precies afgepast, proeven zal dan niet kunnen of maar heel erg weinig. 

 

 

 Poets om half negen, na je laatste kop koffie of thee grondig je tanden ten teken dat dit de laatste 

maaltijd was. 

Ongemerkt te veel eten op een feestje/partij: 

 Eet alleen iets dat je wordt aangeboden en eet niet uit de schaaltjes die op tafel staan. 

 Doe iets om je vinger waardoor je merkt dat je iets gaat pakken. 

 Doe iets om je arm dat rinkelt als je naar de schaal buigt. 

 Ga ver af zitten van de schalen zodat je steeds moet gaan staan als je iets wilt pakken. 

 Concentreer je op de gesprekken, niet op de hapjes.  

 

Tips om jezelf te verwennen: 

 Als je je niet lekker in je vel voelt helpt het vaak maar even om iets te eten. Je bloedsuiker stijgt er iets 

door maar als je te veel gaat eten gaan je bloedsuikers juist erg schommelen waardoor je je niet prettig 

gaat voelen. En meestal voel je je schuldig na wat te hebben gegeten wat je niet van plan was. Zoek 

naar iets waar je je ook lekker bij voelt zoals een warme douche met lekker schuim, 10 bladzijden lezen 

in je favoriete boek; een leuke film op tv of via de videotheek. 

 Wil je jezelf belonen doe dat dan niet met eten of drinken. Zoek iets anders, misschien moet je er even 

- in een potje doet. Beloning 

kan zijn: geurtje, bodylotion, dvd, cd, boek, film, bos bloemen, bezoekje aan een museum of concert; 

een uur chatten of telefoneren met een goede vriend(in).  



 
 

 

 Bij je niet lekker in je vel voelen kun je je afvragen: wat zou ik nu graag willen dat er gebeurt of wat een 

ander je zou geven? Dat kan zijn dat je een boksbal wilt of je servies wilt kapot gooien of een arm om je 

heen of even alleen zij  

 

Tips voor boodschappen doen: 

 Maak een boodschappenlijst. Het liefst op basis van een planning voor een hele week. 

 Ga alleen voor verse producten vaker per week naar de winkel. 

 Kies een winkel waar maar beperkt aanbod is van producten zoals een slager, een groenteboer, een 

melkboer. 

 Doe geen boodschappen vlak voordat je gaat eten. De kans dat je teveel of verkeerde dingen 

meeneemt  

 door grote honger is erg groot 

 Mijdt die rijen waar je niets te zoeken hebt. 

 Neem afgepast geld mee, geen pin pas (al is dat niet meer van deze tijd). 

 Koop geen bewerkte producten. Dus geen vruchtenyoghurt maar yoghurt met vers fruit.  

 Kies 1 of 2 winkels waar je je boodschappen doet. En niet her en der, dus bijvoorbeeld niet nog snel bij 

de benzinepomp voor een pak melk. Het gaat om gewoontevorming. 

 


