
LIFESTYLE CHANGE WERKBOEK   

WAT NU? 

Als je alle lessen hebt afgerond sta je eigenlijk nog maar aan het begin. Je jarenlange strijd 

met de kilo’s is immers niet in een paar weken opgelost. Als je daarop rekent, reken dan 

maar op teleurstelling. Om je nog even te helpen herinneren… 

“Alles dat de moeite waard is kost dat ook.” 

4 STAPPEN DIE JE NU KAN ZETTEN 

• Realiseer je waar je mee te maken hebt 

• Plan je workouts en voeding 

• Herhaal de lessen “repetition is the mother of skill 

• Vraag hulp als je vastloopt 

VERDER… 
 
EEN DOEL IS EEN EINDBESTEMMING 

Zonder een doel kan je je navigatiesysteem niet instellen, en kom je ook niet tot een 

routebeschrijving. Je bent doelloos en daardoor overgeleverd aan het lot. Doelen zijn een 

van de sleutels tot succes, op ieder levensvlak. Een doel moet meetbaar zijn, SMART is 

daarvoor nog altijd het beste model. Maak het specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdsgebonden. 
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HUISWERKOPDRACHT  

Schrijf een concrete doelstelling op die voldoet aan de SMART-punten.  

Voorbeeld 
 
“Ik ga 24 kilo afvallen in 12 maanden. Iedere week weeg ik mijzelf en moet ik een halve kilo 
zijn afgevallen. Ik heb de gelegenheid om dagelijks te bewegen en enkele keren per week te 
trainen en heb voldoende kennis van voeding om gezonder, en minder, te gaan eten. Dit 
doel lijkt me realistisch omdat ik in het verleden heb ervaren dat ik in staat ben tot een halve 
kilo gewichtsverlies per week.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Blijf gefocust, jaag achter je dromen aan en stel 

doelen waarmee je ze kan verwezenlijken.” 

ZONDER PLAN… 

Is een doel slechts een onwerkelijke droom. Je hebt een plan nodig om je doel te bereiken, 

je hebt een routebeschrijving nodig om op je eindbestemming te kunnen geraken. Een plan 

moet passend zijn, je moet er je doel mee kunnen bereiken. Een plan moet ook flexibel zijn, 

je moet bij tijd en wijle controleren of je je doel aan het bereiken bent en, zo niet, je plan 

aanpassen. 
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HUISWERKOPDRACHT  

Als je nog geen plan gemaakt hebt voor de rest van de kilo’s die je kwijt wilt, doe dat dan nu! 

Wat ga je per dag doen om je doel te bereiken? Mijn advies is om een globaal plan te maken 

waarmee je je doel kan gaan bereiken, en iedere week een concreet weekplan zodat je kan 

afstrepen in hoeverre je je eraan gehouden hebt. Een globaal plan kan zijn… 

Ik ga de komende x maanden dagelijks 15-30 minuten bewegen, 2-3 keer per week trainen 

en 1200-1500 calorieën eten aan gezonde voeding, om mijn streefgewicht te bereiken en ik 

ga dagelijks tijd maken voor mentale fitness en zelfreflectie zodat ik kan grip op mijn gewicht 

kan leren houden, niet voor even, maar voor het leven. Ik vraag Olav om hulp als ik vastloop. 

In een weekplan schrijf je per dag op wat je gaat ondernemen om je doel te bereiken. Het 

voordeel hiervan is dat je gaandeweg kan ontdekken welke weken succesvol verlopen. Stel 

je beweegt, traint, eet en gedraagt je een week lang op een bepaalde manier en valt goed af, 

zit lekker in je vel en hebt er vertrouwen in dat je je doel gaat bereiken, dan hoef je dit 

weekplan alleen maar vaker uit te voeren voor meer succes! 

Download op de webpagina van les 12 het weekplanrooster en vul per uur in wat je gaat 

doen! Markeer vervolgens iedere dag met een groene markeerstift de tijdsblokken waarin je 

je aan je plan hebt gehouden, en met een rode markeerstift als je dat niet gedaan hebt. 

Hierdoor krijg je een overzichtelijk beeld van je discipline! 

“De meeste mensen overschatten wat ze in enkele 

weken kunnen bereiken en onderschatten wat ze 

zouden kunnen bereiken als ze zich over een langere 

periode van tijd aan een passend plan zouden 

houden." 

 

http://www.nooit-meer-dik.nl/les-12
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MOTIVATIE EN DISCIPLINE 

Motivatie is niet wat je hebt, en gemotiveerd is niet iets wat je bent. Het is gedrag, of eigenlijk 

nog meer een gevolg van gedrag. Als je doet wat je moet doen om je doel te bereiken, ook 

als je er geen zin in hebt of het een keer minder goed uitkomt, dan voel je je daardoor 

gemotiveerd. Dat is motivatie. Hetzelfde geldt voor discipline.  

HUISWERKOPDRACHT  

Hoe ga jij ervoor zorgen dat je 9 op de 10 keer doet wat je moet doen om je doel te bereiken, 

juist als je er geen zin in hebt of het minder goed uitkomt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Heel veel mensen wachten totdat ze zich spontaan 

gemotiveerd voelen. Dit gevoel is dan meestal een 

reactie op pijn, pijn maakt dat je wilt veranderen, dat 

je actie wilt ondernemen. Wacht niet langer op pijn en 

kies voor gemotiveerd gedrag en breng de discipline 

op om dat gedrag vol te houden.” 
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NIET VOOR EVEN, MAAR VOOR 
HET LEVEN 
Dat staat niet alleen voor je ultieme doel, grip op je gewicht, maar ook voor dit proces. 
 
Je mag ervan uitgaan dat je de rest van je leven met je mindset, training en voeding bezig 
gaat zijn. In welke mate zal slechts enigszins afhankelijk zijn van de omvang van je 
eetverslaving en hoe diepgeworteld je ongezonde relatie met voeding zat. 
 
Zelfbewust zijn, goede vragen stellen aan jezelf, van tijd tot tijd herhalen van opdrachten, 
zoals het maken en evalueren van beloftes, of misschien wel structureel implementeren van 
dit soort opdrachten in je leefstijl, beweging, bewegen, trainen en bezig zijn met gezonde 
voeding hoort nu bij je identiteit. Om je leven lang op grip op je gewicht, gezondheid en geluk 
te houden ontkom je er niet aan. Dus accepteer het. Implementeer het. En niets staat je nog 
in de weg tot Nooit Meer Dik. 
 
Ik hoop dat je deze cursus als waardevol hebt ervaren. Dat je meer in connectie staat met 
jezelf, kilo's kwijt bent en het vertrouwen hebt in mijn visie, maar bovenal in jezelf, dat het je 

dit keer gaat lukken om een punt te zetten achter een levenslange strijd met eten. 
 
Als je enthousiast bent. Zeg het dan voort. Niet voor mij, maar voor al die andere mensen die 
als gevolg van hun worsteling met hun gewicht niet lekker in hun vel zitten. Zij verdienen het, 
net als jij, om sterk, fit en zelfverzekerd te worden, controle te krijgen over hun gezondheid 
en geluk. Verder zou ik het waarderen als je je ervaring wilt delen op mijn Nooit Meer Dik. 
Facebookpagina. Je inspireert anderen daarmee en hen drempel over te stappen. 
 
Zoals je inmiddels wel duidelijk zal zijn stopt het hier niet want hier begint het pas. Je hebt in 
mijn videolessen meer inzicht gekregen en kennis opgedaan, beide zal je nu moeten gaan 
toepassen over een langere periode van tijd. Dat is niet eenvoudig want naarmate de tijd 
verstrijkt verliezen we steeds meer onze focus. Daarom hou je 12 maanden lang toegang tot 
alle lessen, kijk ze nog eens terug en doe de huiswerkopdrachten opnieuw zodat je weer 
gefocust bent. 
 
Ook mijn support blijft. Heb je vragen? Laat het dan weten en ik reageer zo snel mogelijk. 
Samen gaan we afmaken waar je aan begonnen bent! 
 

“Al je dromen kan je verwezenlijken, als je de moed 

hebt om ze achteraan te jagen en dit te blijven doen, 

zolang als nodig is!” 


