
Opdracht 1
KOm er achter Of je Klaar bent vOOr verandering
Als je nu van ons te horen krijgt dat er vannacht een wonder zou kunnen gebeuren. Hoe zou je dan morgenvroeg wakker willen worden? Hoe zou jouw 

wereld eruit zien? Wat zou er anders zijn? Wie is de eerste persoon die iets ‘anders’ aan je zou ontdekken, en wat zou die persoon zien aan jou?

weeK 1

opdrachten

deel 1 lichamelijKe OngemaKKen

 heb ik nooit last van heb ik soms last van heb ik regelmatig last van heb ik altijd last van
 Voor elk kruisje in deze kolom  Voor elk kruisje in deze kolom Voor elk kruisje in deze kolom Voor elk kruisje in deze kolom
 scoor je 1 punt scoor je 2 punten scoor je 3 punten scoor je 4 punten

Weinig energie/ lusteloos gevoel
Vermoeidheid gedurende de dag
Vermoeidheid ’s avonds als 
het nog geen bedtijd is
Problemen met de stoelgang,
verstoppingen, afwijking in de urine
Brandend maagzuur
Huidproblemen, acné
Rug- en gewrichtsklachten
Ademhalingsproblemen
Slaapproblemen

 Score Score  Score Score

tOtaalScOre deel 1             

dOe de teSt
Een ongezonde levensstijl heeft geen positieve invloed op jouw lichamelijke gesteldheid. Bij de ene persoon duurt het wat langer voordat 

de effecten van ongezond leven voelbaar of zichtbaar worden, bij de ander komt dat al sneller. De kans is ook groot dat je wel bepaalde 

ongemakken ervaart, maar niet beseft dat deze voort kunnen komen uit een ongezonde levensstijl. Met de volgende test willen we je 

ervan bewust maken, welke lichamelijke symptomen allemaal te maken kunnen hebben met jouw leefwijze.



deel 2 lichamelijKe aandOeningen

    hier heb ik  hier heb ik
   mee te maken niet mee te maken
   Voor elk kruisje in deze kolom 
   scoor je 20 punten

Hart- en vaatziekten
Kanker
Diabetes type I
Diabetes type II
Hoge bloeddruk
Maag- en darmontstekingen
Gal- en leverziekten
Nierziekte
Jicht
Psychische problemen
Onvruchtbaarheid
Botontkalking (osteoporose)
Longproblemen
Hoog cholesterol

   Score Score

tOtaalScOre deel 2             

tel de totaalscores van deel 1, deel 2 en deel 3 bij elkaar op en noteer jouw eindscore. eindScOre

deel 3 bOdy maSS index  

 Ondergewicht normaal gewicht Overgewicht Zwaarlijvig veel te zwaar
  Voor een kruisje in  Voor een kruisje in Voor een kruisje in Voor een kruisje in Voor een kruisje in
 deze kolom scoor je  deze kolom scoor je deze kolom scoor je deze kolom scoor je deze kolom scoor je
 1 punt 0 punten 2 punten 3 punten 4 punten 

vrouwen  < 19 19 - 24 > 24 > 30 > 40
mannen < 20 19 - 25 > 25 > 30 > 40

tOtaalScOre deel 3             

gewicht

lengte x lengte
=

de uitSlag

  0 – 10 Jouw levensstijl heeft (nog) geen tol geëist van jouw lichaam.

11 – 20 Je voelt je best goed, toch ervaar je af en toe enig ongemak.

21 – 30 Jouw levensstijl begint aardig zijn tol te eisen van je lichaam. Je voelt je regelmatig niet fit of hebt te maken met lichamelijke klachten.

30 en hoger  Jouw levensstijl is een aanslag op je lichaam en leven. Je voelt je niet fit en ervaart dagelijks ongemakken die de kwaliteit van jouw 

leven aantasten. Misschien heb je zelfs te maken met een ernstige aandoening of ziekte. Natuurlijk is dit in lang niet alle gevallen 

een gevolg van jouw levensstijl, maar we willen je er bewust over na laten denken dat dit wel een mogelijk gevolg kan zijn van een 

ongezonde manier van leven.



Opdracht 2
fOrmuleer jOuw dOelStellingen
Om naar een resultaat toe te kunnen werken, moet je heel goed weten wat jouw doelstellingen zijn. Een streefgewicht alleen kan niet jouw doelstelling 

zijn. Stel jezelf eens voor over één jaar vanaf nu. Hoe ziet jouw leven er dan uit in de ideale situatie? Hoe leidt je jouw leven? Wat voor persoon ben je, 

welk voorbeeld wil je stellen voor jezelf, je gezin, je vrienden? Hoe voel je je over een jaar in een ideale situatie? Wat zie je aan jezelf als je in de 

spiegel kijkt? Omschrijf hoe jouw eindresultaat eruit moet zien. Nu geen ‘wonder-omschrijving’ meer, maar een realistisch beeld van jouw ideale toekomst-

situatie.

Opdracht 3
welK gedrag wil je veranderen?
Waarschijnlijk heb je zelf wel een idee waar het fout gaat in jouw dagelijks leven. Welk gedrag heeft er volgens jou voor gezorgd dat je niet meer 

tevreden bent met jouw levensstijl of gewicht? Waar liggen jouw zwakke punten? Welk gedrag wil je veranderen?



Opdracht 4
hOe Ziet jOuw tijdSplanning eruit?
Zet jouw tijdsplanning op papier en bepaal waar jouw mijlpalen komen. Houd deze planning erbij tijdens het hele proces. Houd in de gaten waar je je 

bevindt en sla vooral de momenten van beloning niet over! Je verdient ze!

Het aantal kilo’s dat ik wil verliezen/het gedrag dat ik wil veranderen/mijn doelstelling is

De geschatte periode die ik daarvoor nodig heb, duurt  weken

mijlpaal 1 heb ik bereikt als 

Mijn beloning hiervoor is

mijlpaal 2 heb ik bereikt als

Mijn beloning hiervoor is

mijlpaal 3 heb ik bereikt als

Mijn beloning hiervoor is

mijlpaal 4 heb ik bereikt als

Mijn beloning hiervoor is

mijlpaal 5 heb ik bereikt als

Mijn beloning hiervoor is

Mijn beloning als ik mijn einddoel heb behaald is   !!!!!!!
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Weekdagboek 1

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



week 2

opdrachten

Opdracht 5
wat heb je aNderS GedaaN IN het VerLedeN?
Omschrijf hoe jouw eetpatroon er in het verleden uitzag, of de pogingen die je in het verleden hebt gedaan om af te vallen. Beschrijf daarbij ook, met de 

kennis die je nu hebt op het gebied van je stofwisseling, wat je in het verleden anders hebt gedaan. Waarom zijn eerdere pogingen om af te vallen niet 

gelukt? Of waarom denk je dat je jezelf niet altijd fit voelde?
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Weekdagboek 2

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



week 3

opdrachten

Opdracht 6
hOe belangrijk is spOrten vOOr jOu?
Voordat je dit hoofdstuk gaat lezen, moet je eens op papier zetten hoe je op dit moment over lichaamsbeweging denkt. Je bent inmiddels al 2 

weken lang 3x per week aan het sporten. Hoe dacht je voor dit programma over sporten en deed je toen ook al aan sport? Hoe belangrijk denk je 

dat lichaamsbeweging is voor jouw lichaam? Vind je sporten leuk of zie je het als een pure noodzaak? Heb je wel eens een smoes gehad om niet te 

hoeven sporten en zo ja, wat was je excuus?

Opdracht 7
hOe kijk je nu tegen spOrten aan?
Omschrijf je kijk op het belang van lichaamsbeweging, nu je hebt gelezen welke rol sporten speelt in het proces van afvallen. Hoe wil je lichaams

beweging vanaf nu in gaan passen in jouw leven? Hoeveel tijd per week ga je besteden aan lichaamsbeweging?
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Weekdagboek 3

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Opdracht 8
hOe vOel je je nu?
Sta eens stil bij jouw gevoel op dit moment. Misschien ben je je er al heel bewust van dat je jezelf anders voelt, misschien ervaar je de verandering 

pas als je er echt even bij stilstaat en erover nadenkt. Wat is er veranderd? Welke veranderingen voel je in jouw lichaam, jouw energieniveau, jouw 

bewustzijn? Ervaar je dingen anders in het dagelijkse leven? Wat gebeurt er met je, lichamelijk en geestelijk? Waar ben je trots op?

week 4

opdrachten

deel 1 lichamelijke Ongemakken

 heb ik nooit last van heb ik soms last van heb ik regelmatig last van heb ik altijd last van
 Voor elk kruisje in deze kolom  Voor elk kruisje in deze kolom Voor elk kruisje in deze kolom Voor elk kruisje in deze kolom
 scoor je 1 punt scoor je 2 punten scoor je 3 punten scoor je 4 punten

Weinig energie/ lusteloos gevoel
Vermoeidheid gedurende de dag
Vermoeidheid ’s avonds als 
het nog geen bedtijd is
Problemen met de stoelgang,
verstoppingen, afwijking in de urine
Brandend maagzuur
Huidproblemen, acné
Rug- en gewrichtsklachten
Ademhalingsproblemen
Slaapproblemen

 Score Score  Score Score

tOtaalScOre deel 1             

Opdracht 9
maak de teSt Opnieuw
Vul onderstaande test nogmaals in en vergelijk de score met de uitslag die je had toen je net begon met dit programma. Is je score al verbeterd?



deel 2 lichamelijke aandOeningen

    hier heb ik  hier heb ik
   mee te maken niet mee te maken
   Voor elk kruisje in deze kolom 
   scoor je 20 punten

Hart- en vaatziekten
Kanker
Diabetes type I
Diabetes type II
Hoge bloeddruk
Maag- en darmontstekingen
Gal- en leverziekten
Nierziekte
Jicht
Psychische problemen
Onvruchtbaarheid
Botontkalking (osteoporose)
Longproblemen
Hoog cholesterol

   Score Score

tOtaalScOre deel 2             

tel de totaalscores van deel 1, deel 2 en deel 3 bij elkaar op en noteer jouw eindscore. eindScOre

deel 3 BOdy maSS index  

 Ondergewicht normaal gewicht Overgewicht Zwaarlijvig veel te zwaar
  Voor een kruisje in  Voor een kruisje in Voor een kruisje in Voor een kruisje in Voor een kruisje in
 deze kolom scoor je  deze kolom scoor je deze kolom scoor je deze kolom scoor je deze kolom scoor je
 1 punt 0 punten 2 punten 3 punten 4 punten 

vrouwen  < 19 19 - 24 > 24 > 30 > 40
mannen < 20 19 - 25 > 25 > 30 > 40

tOtaalScOre deel 3             

gewicht

lengte x lengte
=

de uitSlag

  0 – 10 Jouw levensstijl heeft (nog) geen tol geëist van jouw lichaam.

11 – 20 Je voelt je best goed, toch ervaar je af en toe enig ongemak.

21 – 30 Jouw levensstijl begint aardig zijn tol te eisen van je lichaam. Je voelt je regelmatig niet fit of hebt te maken met lichamelijke klachten.

30 en hoger  Jouw levensstijl is een aanslag op je lichaam en leven. Je voelt je niet fit en ervaart dagelijks ongemakken die de kwaliteit van jouw 

leven aantasten. Misschien heb je zelfs te maken met een ernstige aandoening of ziekte. Natuurlijk is dit in lang niet alle gevallen 

een gevolg van jouw levensstijl, maar we willen je er bewust over na laten denken dat dit wel een mogelijk gevolg kan zijn van een 

ongezonde manier van leven.



Opdracht 10
maak jOuw criSiSplan
Bereid je voor op moeilijke momenten. Neem de tijd en maak jouw crisisplan voor de momenten dat je het moeilijk krijgt.

mijn criSiSplan
Wat deed ik in het verleden anders, waarvan ik nu besef dat het niet werkte? In welk gedrag wil ik nu dus nooit meer terugvallen?

Wat werkt niet als ik wil afvallen en fitter wil worden? Wat werkt wel en wat doe ik daar inmiddels mee?

Wat heeft mij tot nu toe al resultaat opgeleverd, welke successen heb ik al behaald?

Waarom doe ik BenFit?

Ontspan! Ik denk weer na over mijn wonderomschrijving. Hoe ziet mijn wonder eruit?

Mijn motivatie:

HOU VOL! JE BENT OP DE GOEDE WEG! JE HEBT AL EEN AANTAL GROTE STAPPEN GEZET, ALS JE NU DOORZET EN VOLHOUDT, GAAT HET JE LUKKEN 

OM JOUW DOELSTELLING TE BEREIKEN!! LAAT JEZELF NIET AFLEIDEN DOOR ANDEREN OF DOOR OMSTANDIGHEDEN. JE WEET WAT JOUW DOEL IS, 

HOE JE DAAR MOET KOMEN EN DAT JE ER ZULT KOMEN!!
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Weekdagboek 4

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



week 5

opdrachten

Opdracht 11
welke veranderingen heb je al kunnen bewerkstelligen?
Sta er nog weer eens bij stil wat er tot nu toe al allemaal is veranderd in jouw dagelijkse leven. Schrijf op welke gewoontes je hebt veranderd, wat 

je voor jouw gevoel al hebt gepresteerd en omschrijf daarbij hoe trots je op jezelf bent.

Opdracht 12
wat wOrden jOuw alternatieven vOOr wat vOOrheen ‘mOmenten van Oud gedrag’ 
waren?
Denk na over hoe je altijd met eten en sporten bent omgegaan. Wat waren voor jou momenten waarop je terugviel in oud gedrag? Bij wat voor 

gebeurtenissen schoot het sporten erbij in of ging je ongezond(er) eten? Welke aangelegenheden associeer je direct met eten? Schrijf ze allemaal 

op en bedenk per moment wat je jezelf als alternatief gaat aanleren.

Bijvoorbeeld:

moment/gebeurtenis
Ik at altijd chocolade als ik ruzie had gehad met mijn partner. 

Ik sloeg het sporten ’s avonds over als ik stress had op mijn werk. 

nu is de beurt aan jOu:

moment/gebeurtenis

alternatief
Vanaf nu neem ik een ontspannend bad na een ruzie.

 

Vanaf nu breng ik juíst een bezoek aan de sportschool als ik met 

stress te maken heb, om mijn hoofd even leeg te maken.

alternatief



 dag wat ging gOed wat kan beter wat vOnd je mOeilijk

ma

di

wO

dO

vr

Za

ZO

Weekdagboek 5

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



week 6

opdrachten
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Weekdagboek 6

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OpDRAchT 13
wAT weRkT VOOR JOu ONTspANNeND?
Wat vind je fijn om te doen als je even tijd hebt voor jezelf? Wat werkt voor jou ontspannend? Maak een lijstje van dingetjes die je elke dag ongeveer 

een ½ uurtje zou kunnen doen om tot jezelf te komen. Hang dit lijstje ergens op waar je het regelmatig ziet, kies er elke dag iets van en neem er de 

tijd voor.

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  



week 7

opdrachten
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Weekdagboek 7

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OpDRAchT 14
FOcus NOG weeR eeNs Op JOuw eINDDOeLsTeLLING
Sta jezelf niet toe jouw bestemming uit het oog te verliezen en teveel te focussen op de situatie uit het verleden. Herinner jezelf er nog weer eens aan 

waarnaar je op weg bent. Wat is jouw doelstelling? Zolang je jouw doel goed voor ogen houdt, ben je op de goede weg. Het houdt je mentaal sterk.



week 8

opdrachten
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Weekdagboek 8

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OpDRAchT 15
kIJk TeRuG NAAR heT BeGIN
Lees alles van week 1 nog eens door, inclusief de opdrachten die je hebt gemaakt en je weekdagboek.



week 9

opdrachten
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Weekdagboek 9

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OpDRAchT 16
kIJk TeRuG NAAR heT BeGIN
Lees alles van week 2 en 3 nog eens door, inclusief de opdrachten die je hebt gemaakt en je weekdagboek.



week 10

opdrachten
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Weekdagboek 10

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OpDRAchT 17
kIJk TeRuG NAAR heT BeGIN
Lees alles van week 4 en 5 nog eens door, inclusief de opdrachten die je hebt gemaakt en je weekdagboek.



week 11

opdrachten

 DAG wAT GING GOeD wAT kAN BeTeR wAT VOND Je MOeILIJk
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Weekdagboek 11

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OpDRAchT 18
kIJk TeRuG NAAR heT BeGIN
Lees alle weekdagboeken van de afgelopen weken, vanaf week 6 tot en met nu, nog eens door. Sta stil bij jouw ervaringen.



Opdracht 19
Maak de test nogmaals en kijk eens terug naar de score die je had toen je begon en het allereerste cijfer dat je jouw gevoel van fitheid gaf op het 

moment dat je begon. Wat is het verschil? Welk cijfer heb je jezelf in de afgelopen week gegeven? Sta stil bij hoeveel fitter je jezelf nu voelt. Verge-

lijk je levensstijl van dit moment eens met je levensstijl voordat je met BenFit begon. Hoe ben je van plan te gaan leven vanaf dit moment?

week 12

opdrachten

deeL 1 LichameLijke Ongemakken

 heb ik nooit last van heb ik soms last van heb ik regelmatig last van heb ik altijd last van
 Voor elk kruisje in deze kolom  Voor elk kruisje in deze kolom Voor elk kruisje in deze kolom Voor elk kruisje in deze kolom
 scoor je 1 punt scoor je 2 punten scoor je 3 punten scoor je 4 punten

Weinig energie/ lusteloos gevoel
Vermoeidheid gedurende de dag
Vermoeidheid ’s avonds als 
het nog geen bedtijd is
Problemen met de stoelgang,
verstoppingen, afwijking in de urine
Brandend maagzuur
Huidproblemen, acné
Rug- en gewrichtsklachten
Ademhalingsproblemen
Slaapproblemen

 Score Score  Score Score

tOtaaLScOre deeL 1             



deeL 2 LichameLijke aandOeningen

    hier heb ik  hier heb ik
   mee te maken niet mee te maken
   Voor elk kruisje in deze kolom 
   scoor je 20 punten

Hart- en vaatziekten
Kanker
Diabetes type I
Diabetes type II
Hoge bloeddruk
Maag- en darmontstekingen
Gal- en leverziekten
Nierziekte
Jicht
Psychische problemen
Onvruchtbaarheid
Botontkalking (osteoporose)
Longproblemen
Hoog cholesterol

   Score Score

tOtaaLScOre deeL 2             

tel de totaalscores van deel 1, deel 2 en deel 3 bij elkaar op en noteer jouw eindscore. eindScOre

deeL 3 BOdy maSS index  

 Ondergewicht normaal gewicht Overgewicht Zwaarlijvig Veel te zwaar
  Voor een kruisje in  Voor een kruisje in Voor een kruisje in Voor een kruisje in Voor een kruisje in
 deze kolom scoor je  deze kolom scoor je deze kolom scoor je deze kolom scoor je deze kolom scoor je
 1 punt 0 punten 2 punten 3 punten 4 punten 

Vrouwen  < 19 19 - 24 > 24 > 30 > 40
mannen < 20 19 - 25 > 25 > 30 > 40

tOtaaLScOre deeL 3             

gewicht

lengte x lengte
=

de uitSLag

  0 – 10 Jouw levensstijl heeft (nog) geen tol geëist van jouw lichaam.

11 – 20 Je voelt je best goed, toch ervaar je af en toe enig ongemak.

21 – 30 Jouw levensstijl begint aardig zijn tol te eisen van je lichaam. Je voelt je regelmatig niet fit of hebt te maken met lichamelijke klachten.

30 en hoger  Jouw levensstijl is een aanslag op je lichaam en leven. Je voelt je niet fit en ervaart dagelijks ongemakken die de kwaliteit van jouw 

leven aantasten. Misschien heb je zelfs te maken met een ernstige aandoening of ziekte. Natuurlijk is dit in lang niet alle gevallen 

een gevolg van jouw levensstijl, maar we willen je er bewust over na laten denken dat dit wel een mogelijk gevolg kan zijn van een 

ongezonde manier van leven.
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Weekdagboek 12

geef jouW gevoel van fitheid een cijfer  (omcirkel)
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