
VOEDINGSDAGBOEK

OF JE NU DENKT DAT JE HET WEL
OF NIET KAN.

JE HEBT GELIJK !

Sommige clienten van mij gingen al gezonder
eten omdat ze op moesten schrijven wat ze
aten! Dat vond ik wel grappig, maar is natuurlijk
niet de werkelijkheid!

We vergeten ook heel veel van wat we in ons
mond stoppen. Dat stukje chocola of koekje.
Een paar druiven, bij het koken een stukje kaas,
olijven of noten.

Als je weet wat je eet dan kan je kijken waar je
veranderingen in kan aanbrengen. Bij een
consult kijk ik naar het voedingsdagboek en als
eerste pik ik eruit waar veel suiker in zit. Dit
kan je gaan minderen of ermee stoppen!

Daarna kijk ik naar de hoeveelheid
koolhydraten, het soort vet wat iemand eet en
de eiwitten die iemand eet. Ik vul dat in een
programma en dan zie ik precies de
verhoudingen. We zitten vaak hoog met
koolhydraten en laag met eiwitten en gezonde
vetten! Verlaag je KH en verhoog je groente, eet
wat meer plantaardige eiwitten en gezonde
vetten.

WAT EET JIJ EIGENLIJK?

Ben jij er van bewust wat je eet,
wanneer je eet en hoeveel je eet?
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LUNCH TIJD:

AVONDETEN TIJD:

Naam Datum

ONTBIJT TIJD:

TUSSENDOORTJES

TUSSENDOORTJES

TUSSENDOORTJES:

Noteer alles wat je eet en drinkt. Schrijf ook op hoe je je voelt na het eten.
Word je erg moe na het eten of krijg je hoofdpijn? Het kan zijn dat wat je eet
niet bij je past. Kijk hoe je ontlasting eruit ziet. Is het een normale drol, is het
dun of heb je obstipatie? Wordt je bewust van wat je eet. Hoe snel of
langzaam je eet en hoe je je voelt na het eten
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Waarom eet ik?

Heel vaak stoppen we iets in onze mond terwijl we geen honger hebben. Wees
je bewust waarom je eet. Uit verveling? Voel je je niet lekker? Voel je je angstig
of verdrietig? Ga eerst voelen wat voel ik eigenlijk? En heb ik echt honger. Is
dit goed voor mij. Bereik ik hiermee mijn doel? Schrijf op hoe je je voelt.
Opschrijven verhoogt de bewustwording.
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DOEL 2

IK DROOM DAT IK

Dit zijn mijn doelen qua voeding:

DOEL 1

DOEL 3

Bepaal je doel. Als je geen doel hebt dan kom je er nergens. Schrijf hieronder wat je
wilt bereiken. Hoe zit je dag eruit qua eten en bewegen. 
Schrijf op welke boodschappen je gaat halen, wat je gaat koken. Als je je
gezondheid wilt verbeteren dan zul je moeten plannen wat je gaat eten en wanneer
je gaat bewegen. En houd je aan dat plan. 80/20 regel werkt prima! Bijvoorbeeld;
meer groente eten, vers koken, vaker koken, hoeveel vaker dan? Geen afhaal meer!
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KLACHTEN

AANDOENINGEN

Dit zijn mijn voornaamste  klachten:

KLACHTEN

Schrijf al je klachten op. Zodra het wat beter gaat met ons dan vergeten we
heel snel hoe (slecht) we ons hebben gevoeld.
Hoofdpijn, migraine buikpijn, vermoeidheid, moeilijk opstaan en misschien
heb je wel ernstigere klachten of aandoeningen. Schrijf hoe je je voelt erbij.
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WAAROM IS HET JE VALKUIL?

DURF JE GEEN NEE TE ZEGGEN?

BEN JE BANG DAT ZE HET RAAR

VINDEN DAT JE GEZOND WILT ETEN?

GELOOF ME. IK BEGRIJP HET

HELEMAAL. HET DUURDE OOK EVEN

VOORDAT IK DAAR TEGENOP KON

BOKSEN. ZEKER MET MIJN DOCHTER!

HET IS JOUW LIJF, JOUW LEVEN,

JOUW KEUZES!

Dit zijn mijn valkuilen:

1

3

Wat zijn jouw valkuilen? Wanneer iemand je een gebakje aanbied? Als je naast
je partner zit en die zit een zak chips te eten. Of juist als je alleen bent? Als je
voor de t.v. zit. Wees je bewust wanneer je naar ongezond eten grijpt. Ben je
iemand die het überhaupt niet in huis moet hebben. Makkelijkste oplossing is
om het niet te kopen. Sommige mensen zeggen dan, ja maar mijn kinderen of
mijn partner. Het is voor niemand gezond!
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Naam
.....

Dit heb ik bereikt na 1 week: Dit heb ik bereikt na 2 weken:

Na 3 weken Na 4 weken

Na 5 weken Na 6 weken

Successen

VIER JE

Gezondheid is niet iets wat je overkomt.
Het heeft inzet, planning en toewijding

nodig



Naam
.....

Dit heb ik bereikt na 7 weken Dit heb ik bereikt na 8 weken:

Na 9 weken Na 10 weken

Na 11 weken Na 12 weken

Successen

VIER JE

Gezondheid is niet iets wat je overkomt.
Het heeft inzet, planning en toewijding

nodig
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