
 

 

1. Aandachtspunten voor deelnemers– Algemeen aanvullende info fase 1 

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR DEELNEMERS 

Algemeen aanvullende info fase 1 
Hartelijk dank voor jouw keuze om deel te nemen aan het  
BenFit programma! Wekelijks ontvang je van jouw coach 
jouw persoonlijk aangepaste voedingsadviezen. Ter 
aanvulling van deze adviezen gelden onderstaande 
algemene tips: 

 
Gebruik dagelijks minimaal 1,5 liter vocht 
Het lichaam verliest dagelijks ongeveer 2,5 liter vocht via de 
uitademing, urine, ontlasting en transpiratie. Bij heftige 
transpiratie bij sporten en intensieve lichamelijke arbeid is 
het vochtverlies zelfs groter. Vocht nemen we op via vaste 
voeding en dranken. Vaste voeding (met name fruit, 
groenten, zuivel e.d.) bevat ongeveer 0,5-1 liter vocht. 
Hiernaast geldt dus het advies om minimaal 1,5 liter 
drinkvocht te gebruiken. Op de voedingslijsten staat als 
reminder hiervoor bij elke maaltijd een glas water vermeld. 
Uiteraard kan dat vocht ook vervangen worden door andere 
dranken die geen energie bevatten zoals thee of koffie 
zonder suiker, evt. met een klein scheutje halfvolle 
(koffie)melk, mineraalwater, ontvette bouillon, suikervrije 
frisdrank (van dit laatste is het advies om max. 2 glazen per 
dag te gebruiken). 

 
Smakelijk bereiden van de voeding: gebruik kruiden en 
specerijen 
Alle voedingsmiddelen bevatten van nature zout (natrium) en 
aan verschillende voedingsmiddelen wordt dit bij de 
productie toegevoegd (denk aan brood, beleg etc). Het is dus 
niet nodig om extra zout toe te voegen aan de maaltijden. 

Je kunt ook de maaltijden op smaak 
brengen door (verse of gedroogde) 
kruiden en specerijen te gebruiken. 
  
Afwegen van producten 
Het is niet nodig om dagelijks 
voedingsmiddelen af te wegen. Om een 
goede indruk te krijgen van de geadvi-
seerde portiegrootte, kan het handig zijn 
om eenmalig bijvoorbeeld de inhoud van 
kopjes en glazen te meten; je weet dan 
bijvoorbeeld wat er wordt bedoeld met 
een schaaltje yoghurt van 150 ml. Ook is 
het praktisch om eenmalig de 
geadviseerde porties bij de warme 
maaltijd af te wegen: hoe zwaar/groot is 
een opscheplepel groente, aardappelen of 
rijst en deegwaar? Hoe zwaar/groot is een 
lapje vlees? Dit is puur bedoeld om de 
portiegrootte goed te leren inschatten en 
dus zeker niet dagelijks nodig! Wat betreft 
rijst en deegwaar: bij de bereiding nemen 
deze gemiddeld 2 x hun gewicht aan water 
op. Vooral bij noten is het  belangrijk om 
de portie af te wegen. Noten leveren veel 
calorieën door gezonde vetten en dat tikt 
aan als je er wat meer van eet. 
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Vervangen van producten en eetmomenten wisselen 
Via jouw coach ontvang je een lijst met vervangende 
voedingsmiddelen; mocht je een van de geadviseerde 
producten niet lusten dan kun je deze vervangen door een 
vergelijkbaar product uit deze lijst. De tussendoortjes die op 
het dagmenu staan zijn onderling vervangbaar; je kunt de 
tijdstippen van gebruik onderling wisselen. Als je een warme 
maaltijd wilt wisselen omdat dit op een andere dag beter 
uitkomt, dan kun je het beste de gehele dag omwisselen 
omdat anders de totale berekening anders uitvalt dan 
geadviseerd. 

 
Fruitgebruik 
Op het advies komen dagelijks minimaal 2 porties fruit voor; 
soms kan het echter zijn dat er tot maximaal 4 porties fruit 
per dag op de lijst staan. Je kunt altijd de variatie aan 
fruitsoorten beperken tot bv. 3-4 soorten per week, door de 
vervangende voedingsmiddelenlijst te hanteren. Mochten er 
op een dag 4 porties fruit voorkomen en je vindt dit te veel, 
dan kun je ook 1 portie fruit vervangen door een van deze 
producten: plakje ontbijtkoek of kruidkoek, rijstwafel (evt. 
met een smaakje), een volkorenbiscuit. 
 


Heb je trek? 
Wanneer je veel trek hebt, ga dan even na of je alle 
tussendoortjes die op jouw lijst staan hebt genomen.  
Als dat het geval is mag je onbeperkt rauwkost eten en 
eventueel een extra stuk fruit. 

 


 
Zijn de porties te groot? 
Misschien moet je méér gaan eten dan dat 
je gewend bent. Als je hoeveelheden in 
het begin niet weg krijgt, forceer jezelf dan 
niet om alles op te eten en bespreek dit 
met je coach. Wat je niet op krijgt laat je 
staan, ga dit niet later op de dag inhalen.  
Het is belangrijk dat je alle aangegeven 
eetmomenten opvolgt.  

 
Vitaminesupplement nodig? 
Vrouwen ouder dan 50 jaar, iedereen 
ouder dan 70 jaar, mensen die weinig 
buiten komen en mensen met een getinte 
huidskleur hebben extra vitamine D nodig.  
Heb je  een alternatief eetpatroon zoals 
veganistisch, dan heb je mogelijk extra 
vitaminen en mineralen nodig.  
 
 
 

 

 

 


