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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 15

DAG 16

DAG 17

DAG 18

DAG 19

DAG 20

DAG 21

ONTBIJT AVONDLUNCH

Havermoutpap

Tomaat met Hütten-
käse

Muesli ontbijt

Champignonomelet

Volkoren brood met 
kaas en tomaat en 1 
gekookt ei

Yoghurt met bessen, 
amandelen en ze-
melen

Rijstwafels met kaas 
en pindakaas

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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Hummus en avocado

Vegetarische kipsalade

Witte koolsalade en 
roggebrood met kaas

Tomatensoep met 
rijstwafels

Vegetarische ham met 
kaas en rucola

Hummus en avocado

Rodekool salade

Vegetarische saté en 
sperziebonen

Vegetarische filet met 
andijvie

Tomatensoep en een 
kaasstengel

Vegetarische roer-
bakreepjes met papri-
ka en zilvervliesrijst

Griekse vegaburger 
met komkommersa-
lade

Bruine bonen met 
vegetarische ham en 
groente

Vegetarische hambur-
ger  met broccoli



ONTBIJT

Havermoutpap

Benodigdheden 
• 250 ml (warme) (soja)melk
• havermout; 5 eetlepels
• evt. wat zoetstof

Bereidingswijze
Verwarm de (soja)melk en 
havermout in een steelpannetje. 
Laat even doorkoken tot de 
gewenste dikte is bereikt. Maak 
op smaak met zoetstof. Liever 
koud? Je kunt de ingrediënten 
ook mengen en een nacht in de 
koelkast laten staan.

Hummus en avocado

Benodigdheden 
• 2 volkoren boterhammen
• halvarine
• 2 porties hummus
• 1 avocado
• 2 gesneden tomaten
• peper

Bereiding
Besmeer de volkoren 
boterhammen met de halvarine 
en beleg met de hummus. 
Snij de avocado en tomaat in 
plakjes. Leg de plakjes avocado 
en tomaat op de boterhammen 
met hummus. Bestrooi met wat 
peper.

Vegetarische saté 
en sperziebonen

Benodigdheden 
• 20 g zilvervliesrijst
• 200 gram sperziebonen
• 150 g tofu
• kerriepoeder
• ½ el olie
• 1 ui 
• 1 tl sambal
• ketjap manis
• 1 el gebakken uitjes 

Bereiding
Kook de zilvervliesrijst 
volgens de aanwijzingen op 
de verpakking gaar. Kook de 
sperziebonen 5 minuten en 
laat ze uitlekken. Snij de tofu 
in blokjes en bestrooi met 
kerriepoeder. Rijg de blokjes 
tofu aan een satéprikker en leg 
ze op de grillpan. Bak in 10-20 
minuten rondom bruin en gaar. 
Verhit de olie in een pan. Bak 
de ui glazig. Voeg de sambal 
en pindakaas toe. Verdun de 
pindasaus met ketjap manis en 
water. Serveer op een bord de 
zilvervliesrijst, sperziebonen en 
de vegetarische saté. Schep de 
pindasaus over de vegetarische 
saté. Bestrooi met gebakken 
uitjes. 

LUNCH AVONDMAAL
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DAG 15

TUSSENDOOR

Een schaaltje (soja)
yoghurt met een 
scheutje light-
limonadesiroop.

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

Handje amandelen 
of walnoten.

1 appel of peer.

Water, (kruiden)
thee, koffie.

TUSSENDOORTUSSENDOOR

3 plakken vegetarische 
ham.

1 schaaltje rauwkost naar 
keuze.

Water, (kruiden)thee, 
koffie.
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DAG 16

ONTBIJT

Tomaat met Huttenkase

Benodigdheden 
• 4 grote tomaten gevuld met  
 200 gram hüttenkäse
• peper

Vegetarische kipsalade

Benodigdheden 
• 100 gram sla
• 1 selderijstengel in schijfjes
• ½ rode paprika in dunne  
 reepjes
• 8 halve walnoten
• 5 druiven
• ½ peer in stukjes
•  50 gram vegetarische 
 kipstukjes, bereid 

Voor de dressing: 
• 2 eetlepels (soja)yoghurt
• 1 eetlepel mayonaise
• 2 eetlepels geraspte 
 komkommer
• theelepel 
• verse dragon

Bereiding
Mix de sla met de selderij, 
paprika, walnoten, druiven, peer 
en vegetarische kipstukjes in 
een slakom. Meng de yoghurt 
met mayonaise, komkommer, 
en dragon. Voeg peper en 
een beetje zout toe. Meng de 
dressing met de salade.

Vegetarische filet 
met andijvie

Benodigdheden 
• 150 gram vegetarische filet 
• 25 gram boursin of andere  
 kruidenkaas
• 100 - 125 gram andijvie
• 1 tomaat
• 2 eetlepels olie
• 1 eetlepel azijn, peper, 
 paprikapoeder, kerriepoeder

Bereiding
Bestrooi de vegetarische filet 
met peper, paprikapoeder en 
kerriepoeder. Verhit 1,5 eetlepel 
olie in de pan. Bak hierin de 
vegetarische filet rondom bruin 
en gaar. Snij de andijvie fijn, was 
het onder stromend water en 
laat het goed uitlekken in een 
vergiet. Was de tomaat en snij 
in deze plakken. Meng de 0,5 
eetlepel olie met azijn, peper 
door elkaar. Doe de andijvie in 
een schaal, leg de plakjes tomaat 
erop en giet de dressing erover. 
Draai het vuur lager als de 
vegetarische filet gaar is. Leg dan 
de kruidenkaas erop en laat het 
geheel nog wat warm worden.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR

Glas halfvolle melk of 
sojamelk.

3 handjes popcorn.

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

Een kop koffie ver-
keerd of light-cho-
colademelk.

2 blokjes pure cho-
colade.

Water, (kruiden)
thee, koffie.

TUSSENDOORTUSSENDOOR

Een handje amandelen 
en een handje bosbes-
sen.

Water, (kruiden)thee, 
koffie.
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DAG 17

ONTBIJT

Muesliontbijt

Benodigdheden 
• 50 ml. magere yoghurt
• 150 gram magere kwark
• 1 mandarijn
• 1 eetlepel muesli

Bereiding
Meng de yoghurt met de kwark. 
Pel de mandarijn. Meng de 
stukjes mandarijn en muesli 
door de yoghurt.

Witte koolsalade 
en roggebrood met kaas

Benodigdheden  
• 150 gram witte kool, geraspt  
 of heel fijn gesneden
• 2 wortels geraspt
• ½ ui in dunne blokjes
• 1 lepel fijngesneden 
 peterselie
• 1 snee roggebrood
• halvarine
• 1 plak kaas.

Voor de dressing: 
• 50 gram (soja)yoghurt
• 1 tl citroensap, 1 tl gesneden
 verse kruiden
• beetje peper en zout.

Bereiding
Meng de kool met wortel en ui 
in een kom. Meng de yoghurt 
met citroensap en gemengde 
kruiden, peper en zout. Meng de 
saus met de groente en garneer 
met peterselie. Serveer met het 
roggebrood en kaas.

Tomatensoep 
en een kaasstengel

Benodigdheden (voor 2 
porties) 
• 1 venkelknol
• 1 sjalot
• 15 g margarine
• 1 pakje (500 gram) gezeefde  
 tomaten
• 1 dl room
• 400 ml groentebouillon  
 (tablet)
• 1 theelepel gedroogde  
 dragon
• Peper en zout
• 1 kaasstengel 

Bereiding
Snijd de venkelknol in kleine 
stukjes. Pel en snipper de sjalot. 
Smelt de boter in een pan en 
fruit de sjalot 1 minuut. Voeg 
de venkel toe en stoof enkele 
minuten mee. Roer de gezeefde 
tomaten, de room, de bouillon 
en de dragon erdoor en breng 
alles aan de kook. Laat de 
soep zachtjes enkele minuten 
koken. Breng op smaak met 
peper en zout. Serveer met de 
kaasstengel.

Als toetje: een schaaltje light-
vruchtenyoghurt of vla

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR

25 gram Amandelen en 
10 olijven.

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

Een handje 
studentenhaver.

1 appel, water, 
(kruiden)thee, 
koffie.

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 sinaasappel.

Glas halfvolle melk of 
sojamelk.

Water, (kruiden)thee, 
koffie.
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DAG 18

ONTBIJT

Champignonomelet

Benodigdheden 
• 2 eieren
• 50 gram champignons
• 1 eetlepel olijfolie of vloeibare  
 margarine
• 25 gram kaas, bijvoorbeeld  
 mozzarella of ricotta of  
 belegen kaas, geraspt
• peper en zout.

Bereiding 
Klop de eieren en voeg peper 
en zout toe. Verhit de olie in 
een pan en voeg het eimengsel 
en de champignons toe. Als 
het ei gestold is de kaas erover 
strooien. Vouw de omelet 
dubbel en leg op een bord. 

Tomatensoep (van de 
dag ervoor) 
en rijstwafels

Benodigdheden  
• soep van de dag ervoor
• 2 rijstwafels
• halvarine
• pindakaas
• 20+ smeerkaas

Bereiding
Verwarm de soep. Besmeer 
de rijstwafels met halvarine 
en beleg met pindakaas en 
smeerkaas. 

Vegetarische 
roerbakreepjes 
met paprika en zilvervliesrijst

Benodigdheden
• scheutje olijfolie, 1 kleine ui  
 in ringen
• 1 klein knoflookteentje
• 150 gram vegetarische  
 roerbakreepjes 
• ½ rode paprika in reepjes
• ½  groene paprika
• 1 eetlepel sojasaus/ ketjap
• 1 eetlepel droge sherry
• 1 eetlepel fijngesneden  
 rozemarijn
• snufje zout en peper
• 30 gram rauwe zilvervliesrijst

Bereiding
Kook de rijst gaar. Verhit de 
olijfolie in een pan of wok 
en bak de ui en knoflook 1-2 
minuten. Voeg de vegetarische 
roerbakreepjes toe en bak 
het tot het goed opgewarmd 
is. Voeg de paprika toe en 
roerbak nog 2 minuten. Voeg 
de sojasaus, sherry, peper en 
rozemarijn toe roerbak nog 
1-2 minuten. Serveer met 1 
opscheplepel zilvervliesrijst.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR

200 gram light-
vruchtenyoghurt of 
light-vla.

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

Een glas halfvolle 
melk of sojamelk

1 peer, water, 
(kruiden)thee, 
koffie.

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 sinaasappel of 2 
mandarijnen.

Een glas halfvolle melk 
of sojamelk, water, 
(kruiden)thee, koffie.
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DAG 19

ONTBIJT

Volkoren brood met kaas 
en tomaat en 1 gekookt ei

Benodigdheden 
• 1 snee volkoren brood (evt. 
koolhydraatarm)
• halvarine
• 1 plak kaas
• 1 tomaat in plakjes
• 1 gekookt ei

Bereiding 
Besmeer de boterham met 
halvarine. Beleg met de plak kaas 
en tomaat. Eet er een gekookt 
eitje bij. 

Vegetarische ham 
met kaas en rucola

Benodigdheden
• 6 plakken vegetarische ham 
• 15 gram Parmezaanse kaas
• 75 gram rucola
• scheutje olijfolie en   
 citroensap, peper

Bereiding
Snij de plakken vegetarische 
ham in reepjes. Meng alle 
ingrediënten door elkaar. 

Griekse vegaburger 
met komkommersalade

Benodigdheden
• 150 gram vegetarisch gehakt  
 (rauw)
• 20 gram verkruimelde feta
• 30 gram gehakte ontpitte  
 olijven, peper en zout

Voor de salade
• 1/2 komkommer
• 1 dl zure room
• 1 dl yoghurt
• eetlepel gehakte peterselie
• 1 eetlepel gehakte   
 korianderblaadjes
• ½ theelepel gemalen komijn,  
 peper

Bereiding
Schep in een kom het 
vegetarische gehakt, de feta en 
olijven door elkaar. Vorm hier 
een hamburger van. Voeg peper 
en een klein beetje zout toe. 
Bak de burger in een grilpan of 
onder een voorverwarmde gril. 
Maak ondertussen de salade; 
schil de komkommer en snijd 
in kleine stukjes. Doe dit in een 
kom met de room, yoghurt, 
peterselie, koriander en komijn. 
Breng op smaak met peper en 
schep alles goed door elkaar.

Als toetje: een schaaltje (200 
gram) light-vruchtenyoghurt 
of vla.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR

1 handje studentenhaver 
of cashewnoten.

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

Een schaaltje 
(soja)kwark met 2 
eetlepels zemelen 
en 4 gedroogde 
pruimen of 
abrikozen.

Water, (kruiden)
thee, koffie

TUSSENDOORTUSSENDOOR

1 mandarijn of kiwi.

Een glas halfvolle melk 
of sojamelk, water, 
(kruiden)thee, koffie.
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DAG 20

ONTBIJT

Yoghurt
met bessen, amandelen en 
zemelen

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

Bereiding
Meng alle ingrediënten door 
elkaar. 

Hummus en avocado

Benodigdheden 
• 2 volkoren boterhammen
• halvarine
• 2 porties hummus
• 1 avocado
• 2 gesneden tomaten
• peper

Bereiding 
Besmeer de volkoren 
boterhammen met de halvarine 
en beleg met de hummus. 
Snij de avocado en tomaat in 
plakjes. Leg de plakjes avocado 
en tomaat op de boterhammen 
met hummus. Bestrooi met wat 
peper. 

Bruine bonen 
met vegetarische ham en 
groente

Benodigdheden 
• 120 gram gare bruine bonen
• 150 gram vegetarische  
 hamblokjes
• stukje gele paprika
• 250 gram prei
• 5 champignons
•  1 ui
• 2 ringen ananas
• klein blikje tomatenpuree
• 1 eetlepel olie
• chilipoeder

Bereidingswijze 
Was het stukje paprika en snij 
deze in blokjes. Snij de prei in 
ringen en was deze goed. Wrijf 
de champignons schoon en 
snij deze in plakken. Pel de ui 
en snij deze in ringen. Snij de 
ringen ananas in stukjes. Verhit 
in een pan de olie. Bak hierin de 
vegetarische hamblokjes bruin, 
voeg de ui toe, daarna de prei, 
de paprika en bak dit half gaar. 
Voeg dan de champignonplakjes 
toe, tot slot de ananas en de 
bruine bonen. Schep het geheel 
heel voorzichtig om zodat het 
goed heet wordt maar probeer 
de bonen goed heel te houden. 
Tot slot de tomatenpuree en 
chilipoeder toevoegen en nog 
even doorwarmen.

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR

3 handjes popcorn of 
Japanse mix.

½ komkommer in 
plakjes.

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

Een glas halfvolle 
melk of sojamelk.

1 peer, water, 
(kruiden)thee, 
koffie. 

TUSSENDOORTUSSENDOOR

2 rijstwafels met 
halvarine.

Pindakaas.

1 plakje vegetarische 
ham.

Water, (kruiden)thee, 
koffie.
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DAG 21

ONTBIJT

Rijstwafels met kaas 
en pindakaas

Benodigdheden 
• 2 rijstwafels
• pindakaas
• 1 plak kaas (naar keuze)
• eventueel halvarine
• plakjes tomaat

Bereiding
Besmeer de rijstwafels eventueel 
met de halvarine. Beleg de ene 
rijstwafel met pindakaas en 
de ander met kaas en plakjes 
tomaat.

Rodekool salade

Benodigdheden 
• 100 gram rode kool
•  5 augurkjes
• 100 gram vegetarische  
 boterhamworst 
• theelepel mosterd
• 1 eetlepel azijn
• peper
• 2 eetlepels olie

Bereidingswijze 
Schaaf de kool met een 
kaasschaaf of snij het heel fijn. 
Als je het rauw te hard vindt kun 
je er kokend water overheen 
gieten. Snij de augurkjes in 
plakjes en meng dit door de 
rode kool. Maak een sausje 
van de mosterd, azijn, olie en 
peper. Snij de vegetarische 
boterhamworst in reepjes. Meng 
de rode kool en augurkmengsel 
met het sausje.

Vegetarische hamburger 
met broccoli

Benodigdheden 
• 1 vegetarische hamburger 
• 100 gram gesneden  
 champignons
• 1-2 eetlepels olijfolie of  
 vloeibare margarine
• 200 gram broccoli
• 2 el geraspte kaas

Bereiding 
Kook de broccoli in 10 
minuten beetgaar. Verhit de 
olie of het vloeibare bak- en 
braadproduct in een pan en 
bak de vegetarische hamburger 
goudbruin en gaar. Bak de 
gesneden champignons mee. 
Broccoli afgieten en bestrooien 
met de geraspte kaas

Als nagerecht: en een schaaltje 
kwark met 4 gedroogde 
pruimen of abrikozen en 2 
eetlepels zemelen

LUNCH AVONDMAAL TUSSENDOOR

2 augurken met een 
plakje vegetarische ham.

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

Een glas halfvolle 
melk of sojamelk, 
1 kiwi,  water, 
(kruiden)thee, 
koffie.

TUSSENDOORTUSSENDOOR

250 gram (soja)yoghurt 
met 100 gram aardbeien 
en eventueel wat 
zoetstof.

Water, (kruiden)thee, 
koffie.
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met Nederland “). besteedt aan de samenstelling van Afvallen met Nederland, is het mogelijk dat de 
informatie die op Afvallen met Nederland wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de 
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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