
Closing the gap



Closing the gap

Waar sta ik nu?

Waar wil ik naar toe?

Maak je nog niet druk om het hoe, dat volgt in dit traject 



Je gaat het volgende leren 

Ik heb inzicht in mijn eetpatroon en valkuilen

Ik heb een helder beeld van mijn huidige gezondheid en klachten

Ik heb realistische doelen gesteld voor de korte (4 mnd) en lange termijn

Ik weet waarom dit zo belangrijk voor mij is
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Ik heb een helder beeld van mijn huidige gezondheid en klachten

Ik heb realistische doelen gesteld voor de korte (4 mnd) en lange termijn

Ik weet waarom dit voor mij zo belangrijk is



Wat niet werkt

Je krijgt geen succes door volgens een lijstje te eten; resultaat daarvan:

niet zelf nadenken

geen eigen regie

geen eigen verantwoordelijkheid nemen

korte termijn succes



Wat niet werkt

voor de quick fix gaan

je leert de signalen van je lichaam niet kennen

lange termijn: ‘zie je wel, ik kan het niet…’ → 

bevestiging negatieve gedachten → 

vicieuze cirkel



Wat wél werkt

1. Voeding eten die echt bij jou past: 

jouw persoonlijke voorkeuren

passend bij jouw klachten en doelen

jouw leefpatroon 

je werk 

jouw sociale leven

 ** blijvende leefstijlverandering ipv dieet **



Wat wél werkt

2. Inzicht krijgen in je eigen eetgedrag en valkuilen:

eerlijk zijn naar jezelf

analyse van jouw eetpatroon en gedrag

niet alleen ‘wat eet ik’, maar vooral ‘waarom eet ik’ 



Hoe doe je dit?





Actie!

1. Opdracht: Invullen eetdagboek
- Houd dit minimaal 3 dagen bij
- 2 werkdagen, 1 weekenddag

2. Opdracht: Valkuilen 
- Welke patronen herken je bij jezelf? Wat valt je op?
- Wat zijn jouw valkuilen?
- Hoe zou je dit kunnen oplossen?

- Als je het niet weet: wat zou je een vriendin adviseren die jou 
hiervoor om advies vraagt? 



Je gaat het volgende leren 

Ik heb inzicht in mijn eetpatroon en valkuilen

Ik heb een helder beeld van mijn huidige gezondheid en klachten

Ik heb realistische doelen gesteld voor de korte (4 mnd) en lange termijn

Ik weet waarom dit voor mij zo belangrijk is



Beeld van mijn huidige gezondheid en klachten

1. Meten = weten

gewicht 
kom uit de ‘dieet modus’ → pas op voor alleen focus op gewicht

energieniveau

darmen

slaap

stress

concentratie



Beeld van mijn huidige gezondheid en klachten

2. Geleidelijk proces

Je vergeet soms wat je al bereikt hebt

3. Bewustwording

Waar doe ik het voor?

Naar terug grijpen bij moeilijke momenten



Hoe doe je dit?

Je gaat de Progressie Lijst invullen

invullen in begin, midden, einde



Bristol Stool Chart



Actie!

Opdracht: Progressie Lijst invullen

denk er niet te lang over na, vul intuïtief in



Je gaat het volgende leren 

Ik heb inzicht in mijn eetpatroon en valkuilen

Ik heb een helder beeld van mijn huidige gezondheid en klachten

Ik heb realistische doelen gesteld voor de korte (4 mnd) en lange termijn

Ik weet waarom dit voor mij zo belangrijk is



Ik heb realistische doelen gesteld

Doelen stellen geven focus

niet halen betekent NIET dat je gefaald hebt, maar…

het doel was te hoog of...

strategie om tot uitvoering te komen was niet goed → aanpassen



Ik heb realistische doelen gesteld

Uit de dieet modus, in de haalbare (!) actiemodus

Formuleer de doelen SMART

Specifiek

Meetbaar

Acceptabel

Realistisch

Tijdsgebonden



Voorbeelden korte termijn; 4 maanden 

Voorbeeld niet SMART

Ik wil meer energie, afvallen en ik wil minder insuline hoeven spuiten

Voorbeeld SMART

In de periode september - december 2021 wil ik:

- 8 kg zijn afgevallen
- mijn energielevel van een 5 → 8 hebben gebracht (0=laag,10=hoog)
- mijn insuline terugbrengen van 40 EH per dag → 20 EH per dag



Voorbeelden lange termijn (je einddoel)

Voorbeeld niet SMART

Ik wil meer energie, afvallen en ik wil minder insuline hoeven spuiten

Voorbeeld SMART

In de periode september 2021 - juli 2022 wil ik:

- 15 kg zijn afgevallen
- mijn energielevel van een 5 → 9 hebben gebracht (0=laag, 10=hoog)
- stoppen met spuiten van mijn insuline, van 40 EH per dag → 0 EH 



Actie!

Opdracht: Doelen stellen

op korte termijn → 4 maanden

voor lange termijn → tot het behalen van je einddoel



Je gaat het volgende leren 

Ik heb inzicht in mijn eetpatroon en valkuilen

Ik heb een helder beeld van mijn huidige gezondheid en klachten

Ik heb realistische doelen gesteld voor de korte (4 mnd) en lange termijn

Ik weet waarom dit voor mij zo belangrijk is



Ik weet waarom dit voor mij zo belangrijk is

Wat is de échte reden er achter, waarom je dit doel hebt gesteld?

→ stel jezelf open vragen: wat, waar, waarom, wanneer, etc.

→ vraag daarop door

Belangrijk voor je motivatie

Kan je altijd op terug grijpen bij moeilijke momenten



Voorbeeld

Waarom wil ik zo graag afvallen? Dan voel ik mij fitter.

Waarom wil ik graag fitter zijn? Dan heb ik meer energie.

Waarom wil ik meer energie hebben? Zodat ik actiever ben met mijn 
kinderen en weer puf heb om ook na een lange werkdag nog met ze te 

ravotten.

Waarom wil je graag met de kinderen ravotten? Ik wil dat ze een fijne jeugd 
hebben, een energieke moeder die er echt voor ze is.

Etc ….



Actie!

Opdracht: Waarom is dit zo belangrijk voor mij? 



Actie - samengevat

Opdrachten

1. Eetdagboek en Valkuilen
2. Progressie Lijst
3. Doelen stellen volgens SMART
4. Waarom is dit zo belangrijk voor mij?



Veel succes!


