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Aardappelen  
Zijn geen dikmakers! 
Integendeel! In vergelijking met bijvoorbeeld pasta bevat een aardappel minder 
kcal, vitamine C & meer kalium en vezels.
Het zetmeel in de aardappelen bestaan uit complexe koolhydraten en bezorgen 
ons energie. 
Op zich is een schatje van een patatje helemaal niet vet! Het is de bereidingswij-
ze die ze ongezond maken. Denk maar aan frituren, bakken in te veel vetstof of 
overgieten met extra veel saus. 

Beweging 
is goed voor je lichaam & voor je geest! 
Je hoeft het ook helemaal niet alleen te gaan doen!  
Zelfs in deze coronatijden kan je perfect je sociale contacten 
een boost geven door samen buiten te bewegen. 
En leg de lat niet te hoog voor jezelf. 
Bewegen betekent niet dat je telkens nat in het zweet  
moet staan. Ook een wandeling na het avondeten, 
de trap nemen in plaats van de lift of met de fiets 
boodschappen gaan doen is beweging.
 

Chocolade  

“Life is like a box of chocolate, you never know what you’re gonna get.”
Wie houdt er nu niet van chocolade? 
Iedereen weet ondertussen dat pure donkere chocolade dé gezondste optie is. 
Maar is die nu ook echt zo gezond?
Het eten van pure chocolade vermindert het risico op hart- en vaatziekten door 
zijn hoog flavanolengehalte (antioxidanten die een positief effect hebben op de 
bloedvaten).
Maar vergeet ook niet dat donkere chocolade veel verzadigd vet, toegevoegde 
suikers en dus ook kcal bevat! 
Genieten is dus de boodschap, maar gebruik je gezond boerenverstand & geniet 
met mate  

 
Digital - detox 

Onze GSM, een fantastisch middel om in contact te blijven met elkaar. Zeker in 
deze coronatijden!
Maar gun jezelf ook eens wat schermvrije tijd. 
Neem eens wat afstand van al dat sociale media geweld & zorg voor prikkelvrije 
momenten in je dag. 
Start eens met 
Jouw GSM niet mee naar je slaapkamer te nemen.
Jouw GSM weg te leggen als je aan het eten bent. 



Evenwicht 
Creëer een goed evenwicht tussen je energiegevers en je energievreters.
Heb jij soms het gevoel dat er meer energie verloren gaat dan dat je er krijgt? 
Dan is het belangrijk om eens de zaken die jou energie geven in de weegschaal 
te leggen ten opzichte van de zaken die energie van jou vreten. 

Fruit
 
EAT YOUR RAINBOW OF FRUITS! 
Veel mensen vermijden fruit. 
“Ahja er zit daar toch suiker in & ik ben op mijn lijn aan het letten.” 
Fruit bevat vitaminen, mineralen & vezels. Heel belangrijk en voedzaam voor je 
lichaam! 
Dus eet dagelijks je stukje fruit, en ja, dat mag ook na het avondeten 
 

Gezondheid  
De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt: 
Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en volledig lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere 
lichamelijke gebreken. 

Hormonen 
Hello ladies!
Onze hormonen, ze zijn er nu éénmaal en we kunnen ze niet wegtoveren. 
Dus omarm ze als het die tijd van de maand is & wees mild voor jezelf. 
Het is oké om een potje te zitten bleiten in je zetel om niets met een zak M&M’s 
in je hand. 
Relativeer en weet dat dit maar tijdelijk is en je gaat heus niet plots 5 kg meer  
wegen nadien.

 
Ik

Focus op jezelf. Zet die voelsprieten naar binnen. 
Dat betekent niet: Ik doe nu alles maar in mijn ééntje of ik kijk kritisch naar 
mezelf, nee. 
Het gaat erom dat je eens rondom je heen kijkt & dat je die kansen in je leven 
grijpt die JIJ ook daadwerkelijk wil.  



Ja
Het is fijn als je je leven onder controle hebt en als alles voorspelbaar is. Niet te 
veel nieuws, geen veranderingen, geen onverwachte uitdagingen, … Maar zo’n 
leven is saai niet?
Dus zeg eens vaker JA tegen nieuwe zaken! 
Kom uit die comfort zone & krijg opnieuw die boost, die energie, dat gevoel dat 
je leeft!
Noteer hieronder 1 actie waar jij deze week JA op gaat zeggen & volledig buiten 
je comfortzone ligt.

Psstt: Zoek het niet te ver ;)

 

Kilo’s 
Die kilo’s op de weegschaal worden door zoveel meer dingen beïnvloed dan 
enkel voeding.
Als je tonnen stress hebt, maar dat cijfer op de weegschaal is goed = Ben je dan 
gezond? 
Als je nooit meer afspreekt met vriendinnen om samen uit eten te gaan, maar dat 
cijfer op de weegschaal is goed.  
= Ben je dan gezond? 
Laat die kilo’s je leven niet beheersen! Gewicht is ook maar gewoon een getal.  

Luisteren  
naar ons lichaam
Ons lichaam weet zo goed wat wij nodig hebben, maar wij zijn het niet meer 
gewoon om naar ons lichaam te luisteren. 
We zitten zo hard in ons hoofd en we willen telkens meer & beter dat we 
vergeten te voelen.  
Don’t push yourself so hard!
Luister naar de signalen die je lichaam geeft & nog meer: Handel ernaar!



  
Mealprep

We hebben al zoveel om handen én we moeten dan ook nog eens gezond gaan 
koken. Waar vinden mensen daar de tijd voor? 
Wel mealpreppen oftewel maaltijden voorbereiden is dé oplossing! 
Ik zet graag de voordelen eens op een rijtje voor je:
Je gaat bewust met voeding om; 
Het is goed voor je portemonnee;
Je verspilt geen eten; 
Je hebt meer tijd voor allerlei andere leuke zaken;
En je eet gezonder! 
Je kan bijvoorbeeld een salad jar als lunch gaan mealpreppen de dag voordien.  

Tip!
Leg een velletje keukenpapier helemaal bovenop je jar. 
Zo blijft je salade langer vers & knapperig! 

Nee 
zeggen is wat je kunt leren door het beginnen te doen! 
Maak duidelijk waar je grenzen liggen zowel voor jezelf als voor anderen. 
Wat maakt ons die eeuwige pleaser? 
We willen het anderen naar hun zin maken;
Ons perfectionistisch kantje;
Ons groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
We laten ons heel gemakkelijk overtuigen voor zaken die we eigenlijk niet willen 
doen;

Noteer hieronder één ding waar jij deze week NEE tegen gaat zeggen 

 



 
Oven 

Vergeet niet dat die oven daar ook staat in je keuken! 
Ovengerechten zijn super easy, snel klaar te maken & je hebt maar één pot om af 
te wassen.
Win-win niet?!
Easy healthy yummy ovenreceptje:  
Voorgesneden groentjes; 
Kipfilet gevuld met mozzarella, groene pesto & gandaham errond gewikkeld; 
Enkele krielpatatjes; 
Overgiet alles met olijfolie & kruid af met peper, zout & verse takjes rozemarijn. 

Tip: 
Wist je dat 1 eetlepel olijfolie zo’n 100 kcal bevat? 
Denk dan maar eens als je giet met je olijfolie hoeveel eetlepels er in je pan 
liggen. Dit zijn eigenlijk overbodige kcal die geen verschil maken qua smaak. 
Gebruik dus 1 EL olijfolie bij het klaarmaken van gerechten. 
Een kleine verandering met een groot resultaat. 

Plannen  
Een goede planning is de sleutel tot succes! 
Structuur creëren in je dagelijkse leven door bewust je voeding, beweging, TO 
DO’s, sociale activiteiten, … in te plannen. 
Focus je ook niet enkel op de taken die moeten gebeuren, maar denk eens na 
over welke zaken je minder wilt gaan doen & welke doelen je wel wilt nastreven. 
Vergeet jezelf ook niet: 
Plan wekelijks een blok ME-time in! 

Hello ladies!
!
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Quote 

Rust 
in je hoofd
Ratelende gedachten! Zowel als je wilt slapen, wanneer je onder de douche staat 
of je ontspannend een boek wil lezen. Hoe zet je die gedachtestroom nu uit?
Wel… Wist je dat je niet kan neuriën en denken tegelijkertijd? 
Dus wanneer die gedachten maar blijven komen tot je hoofd bijna op ontploffen 
staat, neurie dan eens je favoriete liedje. Je zal merken dat de combinatie 
onmogelijk is.

Stress
Als je vraagt aan je vriend(in), collega, buur of kennis: “Hoe gaat het met je?”
9 kansen op 10 dat je “druk druk druk” als antwoord krijgt. 
Wij leven in zo’n gehaaste maatschappij waar het bijna de norm is om veel stress 
te ervaren. 
Zo heb je ook helemaal niet door hoe ongezond je wel bezig bent! 
Dus slow down, sta eens stil, neem eens wat afstand & reflecteer op jezelf en je 

leven.

Tijd
 heb je niet, maar maak je.



Uitstelgedrag
is iets heel vervelend, maar ook iets heel menselijk.
We schuiven belangrijke taken voor ons uit, omdat we er op één of andere 
manier toch tegenop zien. We doen dan eerst allerlei kleine onbenullige taakjes, 
zoals het doen van de afwas of checken van e-mails. We maken onszelf wijs dat 
we écht niet aan die grote taken kunnen beginnen vooraleer die dingen 
afgehandeld zijn. 
Klinkt herkenbaar niet? 
Je zou dan kunnen denken: Ja, dat is gewoon lui zijn!
Maar meestal is er meer aan de hand en zit er een angst om te falen of zelfs een 
gebrek aan zelfvertrouwen aan de grondslag. 
Het is dan ook essentieel om mild te zijn voor jezelf. 
Goed is goed genoeg & fouten maken mag, daar leer je van! 

Vet
Schrap niet alle vetten uit je voedingspatroon! 
Vetten die we uit eten halen is een belangrijke brandstof voor ons lichaam. 
Kies wel onverzadigde vetzuren boven verzadigde vetzuren. Hoe ben je nu zeker 
dat bijvoorbeeld een vetstof rijk is aan onverzadigde vetzuren? 
Check het etiket: De hoeveelheid onverzadigd vet is minstens 2/3 van de 
hoeveelheid vet.
Koelkastproef: Je kunt de vetstof makkelijk smeren of de vetstof is vloeibaar 
nadat die uit de frigo komt. 

Water
Ons lichaam bestaat zo’n 55 à 60% uit water & we verliezen dagelijks 2 tot 3 liter 
vocht. 
Dat vochtverlies vullen we enerzijds aan door te eten, maar we moeten ook veel 
water drinken om dat vochtgehalte op peil te houden!
Hoe doe je dat nu? 
Start je dag met een groot glas water. Van zodra je wakker bent, hop een fris glas 
water drinken. 
Neem een flesje mee onderweg, overal waar je naar toe gaat.
Zet automatisch een fles water op tafel zodat die in je gezichtsveld staat.
Installeer een app of zet zelf een alarm in je GSM om je eraan te herinneren dat 
je een slok moet nemen. 



X -mas
It’s the most wonderful time of the year.

Enjoy!

Yoghurt
Heel wat fruityoghurts, ook al staat er mager of 0% vet op, zijn niet de beste keu-
ze. 
In zo’n soort fruityoghurts worden vaak suikers toegevoegd. Sommige suikers zijn 
natuurlijk, maar de meeste zijn toegevoegde suikers. 
Als je kiest voor een gezonde (fruit)yoghurt let er dan op dat die laag in vet zijn, 
maar ook laag in suikers. Zo’n 6 à 7 gram suiker per 100 gram is te veel. 

Zorgen
We zitten momenteel in een rare situatie. Corona zorgt voor machteloosheid, 
onvoorspelbaarheid en sociale isolatie. Daarom is het zo belangrijk onze mentale 
gezondheid niet uit het oog te verliezen. 
Dus een warme omroep als afsluiter: Zorg voor elkaar & voor jezelf! 

Prettige feesten en een gezond gelukkig 
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