
week 1

“Blijvende verandering 

komt van Binnenuit. 

BenFit kan je niet 

dwingen het juiste te 

doen, wij proBeren je 

te inspireren 

het zelF te willen!”

korte terugblik
Jouw eerste fase is afgerond. Drie maanden benFit met de intensieve, 
wekelijkse begeleiding van jouw coach. De eerste, belangrijke stap naar 
een blijvend resultaat is gezet. Je hebt de nodige veranderingen aange-
bracht in je leven, een begin gemaakt om gezonde voeding, voldoende 
lichaamsbeweging en ontspanning vaste onderdelen te maken van het 
dagelijks leven. Misschien heb je jouw streefgewicht inmiddels bereikt, 
of nog niet maar ben je al een heel eind op de goede weg. Hoe dan ook, 
wat je hebt bereikt tot nu toe is een feit. De komende tijd zal jouw coach 
nog op de achtergrond meekijken, maar stap voor stap word je steeds 
meer losgelaten en zal het erop aan komen, dat je zelf de veranderingen 
in jouw leven vast gaat houden. Voorgoed, want alleen dan zul je blijven 
profiteren van jouw behaalde resultaten: een gezond gewicht, een fit 
gevoel en energie voor 10!

opDracHt 1
Maak een top 5 Van VeranDeringen Die Je Voelt in Jouw licHaaM en in Het DageliJks leVen. 
Wat heeft BenFit je tot nu toe opgeleverd?
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4                                                                                                                                                                                                   

5                                                                                                                                                                                                   

opDracHt 2
Maak een liJstJe Met 5 positieVe eigenscHappen Van JezelF. 
Schrijf op waar je trots op bent en lees dit lijstje elke dag door als je ’s ochtends opstaat.
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laat reeds Behaalde prestaties 

een Bijdrage leveren aan jouw zelFvertrouwen. 

wat je tot nu toe heBt Bereikt, is een prestatie 

die je zelF heBt geleverd. Ben daar trots op en 

gelooF dat je nog een stapje verder kunt.”

   week 1 Fase 2 korte terugblik



week 2

“coach [kootsj] de; m, v -es 

1) iemand die adviseert 

en begeleidt

2) iemand die zich op 

professionele basis 

bezighoudt met het bege-

leiden van personen”

coach jezelf – deel 1
In de eerste fase van Benfit had je wekelijks een gesprekje met jouw 
coach. dat zal in deze fase anders zijn. je zult stap voor stap moeten 
leren om jezelf te coachen. de doelstelling is namelijk dat je uiteindelijk 
zelf in staat bent om jouw nieuwe levensstijl vol te houden, zonder dat je 
daar nog iemand anders voor nodig hebt. als je weet wat een coach al-
lemaal doet en hoe je jezelf kunt coachen, heb je de oplossing in handen 
voor een actief, fit en gezond leven voor altijd.

je eIgen coach zIjn
Een coach begeleidt, motiveert en beloont de persoon die hij coacht. Hij zoekt naar oplossingen, kijkt welke ongebruikte mogelijk-
heden nog benut kunnen worden en stimuleert degene die hij coacht om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit alles doet een 
coach om de gecoachte in staat te stellen om tot optimale prestaties te komen.

Als je eigen coach, zul je dit voor jezelf moeten doen. Hoe pak je dat aan? Met een gedegen plan van aanpak waarin je de stappen 
voor jezelf uitstippelt, ontwikkelingen evalueert en de planning eventueel bijstuurt. Zonder concrete plannen is het moeilijk om 
doelstellingen te behalen. Waarom slagen zo weinig mensen erin om hun goede voornemens in januari vol te houden? Omdat ze 
iets willen bereiken, zonder erover nagedacht te hebben hoe ze dat willen doen. Ze beginnen zonder doel voor ogen en voordat ze 
er erg in hebben, zijn ze alweer teruggevallen in oude gedragspatronen. Dit is te voorkomen, door er van tevoren goed over na te 
denken waarom je iets wilt en wat je ervoor wilt doen om het te bereiken. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je kijkt naar wat 
realistisch is. Wat past bij jou? Wat ligt binnen de mogelijkheden? Wat is haalbaar binnen jouw dagelijks leven? Als je dat voor 
ogen hebt, ga je stap voor stap op weg naar het eindresultaat.

zoek naar de oplossing waar je ‘m kunt vinden.

Bepaal jouw strategIe
Je bent nu jouw eigen coach, dus het is jouw taak om een strategie uit te zetten waarin je de manier bepaalt waarop je op weg 
gaat naar het gewenste resultaat. Maar om de route te kunnen bepalen, dien je eerst te weten waar je heen wilt.

opdracht 3
top 5 
Maak een top 5 van doelstellingen waar je de komende 12 weken aan wilt werken.
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4                                                                                                                                                                                                   

5                                                                                                                                                                                                   

Alleen bedenken waaraan je wilt werken, heeft geen zin als je er niet ook concreet over nadenkt hoe je eraan gaat werken. En wan-
neer. Doelstellingen worden haalbaar, als je de acties die je moet ondernemen daadwerkelijk gaat inplannen. Niet alles tegelijk, 
maar stap voor stap.

plan jouw doelstellingen met één stap tegelijk. 

houd je score bij en beloon jezelf met iets dat je blij maakt.

   week 2 fase 2 coach jezelf  - deel 1



opdracht 4
Maak een tijdsplanning, vergelijkbaar met wat je in Fase 1 van het BenFit programma hebt gedaan. Zet jouw doelstellingen 
top 5 in onderstaande tabel. Per doelstelling plan je in wanneer je deze gerealiseerd wilt hebben of wat je bereikt moet 
hebben om te kunnen spreken van een geslaagde prestatie. Ook schrijf je concreet op welke stappen je daarvoor gaat zetten 
en wanneer je wat gaat doen. Hoe nauwkeuriger, hoe beter. Je plant evaluatiemomenten in om eventueel bij te sturen. Ook 
bedenk je een beloning, voor het moment dat je de doelstelling hebt bereikt.

doelstellIng wanneer BereIkt? stappen evaluatIemoment BelonIng
Die witte broek weer aan 
kunnen

Zomervakantie; 11 juli Nog eens 12 weken goed 
eten volgens de BenFit 
lijsten en elke maandag-
ochtend, woensdagavond 
en vrijdagochtend sporten

Elke vrijdagochtend na de 
spinningles

Een bijpassende bloes

doelstellIng wanneer BereIkt? stappen evaluatIemoment BelonIng
1)

2)

3)

4)

5)

de snelste weg naar mijn bestemming is een rechte lijn. 

als ik wordt gehinderd op mijn pad, verander ik slechts tijdelijk mijn route, 

maar nooit mijn eindbestemming.

   week 2 fase 2 coach jezelf  - deel 1



week 3

Het geHeim van succes 

is nooit opgeven.

CoaCh jezelf – Deel 2
je bent op de goede weg. Daar mag je trots op zijn. het is namelijk nooit 
een eenvoudige opgave om gedrag te veranderen, om jouw levensstijl 
aan te passen. Dat je de stap hebt gezet om daaraan te beginnen, is een 
dappere keuze geweest. Nu is het een kwestie van vasthouden en op de 
weg blijven die je bent ingeslagen. Maar ook dat is niet altijd even een-
voudig, want er zullen altijd dagen zijn dat het wat minder goed lukt. en 
er zullen altijd dingen voorvallen waardoor jouw prioriteiten even ergens 
anders liggen. op deze momenten is het belangrijk, dat je gefocust blijft 
op wat je wilt bereiken. je hebt inmiddels een tijdsplanning en strategie 
uitgestippeld, zoals het een goede coach betaamt. De volgende taak die 
er bij jouw nieuwe functie komt kijken, is jezelf motiveren en stimuleren 
om zo min mogelijk af te wijken van jouw plannen.

Positief DeNkeN
Blijf jouw proces altijd van de positieve kant bekijken. Niet terugkijken naar het verleden en denken aan wat je niet meer wilt. Kijk 
naar de toekomst en wat je wilt bereiken en blijf jezelf er continu aan herinneren dat je er komt, als je maar blijft denken dat het 
lukt. Je bent jouw eigen coach! Neem je taak serieus en zorg ervoor dat je jezelf een peptalk geeft wanneer je het nodig hebt.

als je denkt dat je Het kunt, Heb je gelijk.

als je denkt dat je Het niet kunt, Heb je ook gelijk.

oPDraCht 5
sChrijf eeN PePtalk voor jezelf 
Kies een rustig moment en schrijf een peptalk voor jezelf. Bedenk wat je tegen jezelf wilt zeggen op het moment dat je het even 
moeilijk vindt, of een moment waarop je even de focus kwijt bent geraakt. Wat wil je op zo’n moment horen en wat kan jou op 
zo’n moment motiveren zodat je de draad weer oppakt? Houd deze peptalk bij de hand voor moeilijke momenten.
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je bewustzijN stureN
Als je controle hebt over wat je denkt, heb je ook controle 
over wat je doet. Vaak sluipen oude gewoontes er echter 
weer in zonder dat je er erg in hebt. Je staat er dan niet 
eens bij stil waarom je een bepaalde keuze maakt, het gaat 
gewoon vanzelf. Pas later denk je bij jezelf: “Waarom heb 
ik dat gedaan?” Als dit jou overkomt, hoef je daar niet raar 
van op te kijken. Het is menselijk. Iets wat je al jarenlang 
op een bepaalde manier doet, krijg je niet zomaar uit je 
systeem. Daarvoor is een mens te standvastig. Het is 
echter absoluut mogelijk om oud gedrag te vervangen door 
nieuw gedrag. Voor jou is het belangrijk om momenten 
waarop je ‘oud gedrag’ vertoont te herkennen en ervoor te 
zorgen dat jouw doelstellingen en de focus op jouw nieuwe 
levensstijl steeds ergens boven aan de oppervlakte drijven 
in je bewustzijn. Een coach herinnert zijn team er regel-
matig aan waarvoor ze het allemaal doen, dat ga jij ook 
voor jezelf doen!

oPDraCht 6
toP 5 vaN geDaChteN 
Maak van jouw gezondheid een onderwerp waarover je bewust nadenkt. Bedenk hoe kwaliteit van leven er voor jou uit moet 
zien, hoe je jouw leven graag zou willen leiden en hoe je jezelf wilt voelen. Maak een top 5 van gedachten waaraan je regelma-
tig wilt denken. Belangrijke zaken waar je regelmatig even bij stil wilt staan om ze niet uit het oog te verliezen. Hang dit lijstje 
op een plek waar je ze regelmatig ziet, zodat je jezelf steeds kunt blijven herinneren aan wat jij belangrijk vindt.
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WEEK 4 FASE 2 WAAROM EET JE – DEEL 1 
 

 

    WEEK 4 
 

WAAROM EET JE – DEEL 1 
Je eet inmiddels al een tijdje volgens de voedingslijsten van BenFit. 
Begint deze manier van eten al een gewoonte te worden? Als het goed 
is, heb je inmiddels een duidelijk beeld van wat BenFit bedoelt met een 
regelmatig eetpatroon. Zes keer per dag eten, houdt jouwstofwisseling 
de hele dag aan het werk. Van de grootte van de porties, zul je inmiddels 
ook een duidelijk beeld hebben en ook wat gezonde keuzes zijn. met 
deze voedingslijsten tracht BenFit je een beeld te geven van een gezond 
voedingspatroon waarin variatie belangrijk is. Als je dat gezonde patroon 
straks na BenFit helemaal onder de knie hebt, zul je merken dat je dan 
best eens iets extra’s mag! als je daarna jouw ritme direct weer oppakt, 
kun je prima blijven genieten van af en toe dat extraatje, zonder dat dit 
gevolgen heeft voor je gewicht. 

 

 

Omdat het niet de doelstelling is van BenFit om je de rest van je leven voor te schrijven wat je moet eten, willen wij je ook de 

nodige kennis bijbrengen over de inhoud van producten. Je bent met de juiste kennis zelf in staat om de goede keuzes te maken 

en zelf een gezond voedingspatroon samen te stellen. Je kiest dan wat gezond én lekker is en waarin je op dat moment zin hebt. 
 

SAMENSTELLEN VAN EEN GEZOND VOEDINGSPATROON 

Elk mens heeft iedere dag calorieën nodig om het lichaam te voorzien van de energie die het nodig heeft om te kunnen functioneren. Het is 

echter wel belangrijk in welke vorm je ze binnen krijgt. We willen je ervan bewustmaken dat je nooit meer je calorie inname sterk moet 

beperken om gewicht te verliezen. We gaan je leren te kijken naar de samenstelling van je voeding en te kiezen voor gezonde producten, die 

je verantwoorde calorieën en dus energie leveren!  

 

Hoe stel je een gezond voedingspatroon samen, waarin jouw lichaam alles binnen krijgt wat het nodig heeft om gezond te blijven? Elke dag 

heb je voldoende voedingsmiddelen nodig uit de vakken van de Schijf van vijf van het Voedingscentrum: 

 

1. groente en fruit  

2. brood, graanproducten en aardappelen  

3. zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees en ei  

4. smeer- en bereidingsvetten  

5. dranken  

 

Het is belangrijk dat je binnen deze vakken veel varieert, want geen  

enkel voedingsmiddel bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen die een mens 

nodig heeft.  

 

ENERGIE VOOR 10! 

Veel mensen staan er niet bij stil waarom ze nu eigenlijk eten. Omdat je honger krijgt als je niet eet? Omdat het lekker is? De belangrijkste 

reden waarom je eet, is het zorgen voor jouw lichaam! Voedsel is de brandstof waarop je functioneert. Een auto loopt ook niet als er geen 

benzine meer in zit, zo functioneert ook jouw lichaam slechter als je niet voor voldoende goede brandstof zorgt! Hoe beter de kwaliteit en de 

samenstelling van de brandstof, hoe beter jouw lichaam functioneert.  

 

Uiteraard begrijp je dat gezond eten voor jouw gewicht beter is, maar wat dacht je dat voeding doet voor je gevoel? Hoe je jezelf voelt, wordt 

grotendeels bepaald door jouw voedingspatroon. Of je veel energie hebt of juist niet, heeft te maken met watje eet. Of je jezelf snel moe of 

futloos voelt, of juist hartstikke fit, heb je voor een groot deel zelf in de hand! Je kunt namelijk kiezen voor producten die je energie leveren 

gedurende de hele dag. Ook kun je producten kiezen die je snel een oppepper geven, maar er al na vrij korte tijd voor zorgen dat jouw 

verzadigingsgevoel weer wegebt. Hoe beter je eet, hoe stabieler je bloedsuikerspiegel. Wanneer jouw suikerspiegel weinig pieken en dalen 

kent, blijft ook jouw energieniveau hoog gedurende de hele dag. 

 

IK BARST 
VAN DE ENERGIE ! 
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GEZONDE KEUZES 

Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk om de verleidingen van alles wat er te koop is te weerstaan. Probeer bij elke keuze 

die je maakt stil te staan wat dat voedingsmiddel doet voor jouw lichaam. Zorgt dit product ervoor datik me snel wat beter voel, 

maar over een half uur weer honger heb? Of is dit een product dat goede processen in mijn lichaam aan de gang zet en ervoor 

zorgt dat ik er weer enkele uren tegenaan kan? 

  ALS JE EEN VERANDERING WENST, 
ZUL JE ZELF DE VERANDERING MOETEN ZIJN VOORDAT DEZE KAN PLAATSVINDEN. 

 

 

OPDRACHT 7 
MAAK EEN LIJSTJE MET GEZONDE ALTERNATIEVEN 

Maak een lijstje van voedingsmiddelen die je erg lekker vindt, maar waarvan je beseft dat ze niet tot de meest gezonde 
keuzes behoren. Maak ook een lijstje van voedingsmiddelen die je erg lekker vindt, die wel gezond zijn. Zet ze in twee 
kolommen naast elkaar en koppel de voedingsmiddelen aan elkaar. Op het moment dat je zin hebt in een product uit het linker 
rijtje, kun je op het lijstje kijken welk gezonde maar lekkere alternatief je op dat moment hebt. 

 

 

NIET ZO GEZOND WEL GEZOND 

  

  

  

  

  

  

IK WIL NU HEEL GRAAG DIT VOEDINGSMIDDEL ETEN, MAAR ER IS IETS DAT IK NOG VEEL LIEVER WIL: 
EEN GEZOND LICHAAM EN GEWICHT, LEKKER IN M’N VEL ZITTEN EN BARSTEN VAN DE ENERGIE!  

DAAROM MAAK IK NU EEN GEZONDE KEUZE! 
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MAANDDAGBOEK 1 
 

 WEEK   WAT GING GOED      WAT KAN BETER        WAT VOND JE MOEILIJK 
  

   1    
 

    
 

   2    
 

    
 

   3    
 

    
 

   4    

 
 
 
GEEF JOUW GEVOEL VAN FITHEID EEN CIJFER (omcirkel) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 



week 5

Ik eet gezond, 

gevarIeerd, 

regelmatIg 

en voldoende.

waarom eet je – Deel 2
een volwaardig voedingspatroon bevat voldoende koolhydraten, eiwitten 
en vetten. Ze hebben elk hun eigen functies voor het lichaam. In de juiste 
verhoudingen, zorgen ze ervoor dat jouw voeding zorgt voor het optimaal 
functioneren van je lichaam én voor een hoog energieniveau.

koolhyDraten
Koolhydraten leveren energie in het lichaam. Volkorenbrood, granen, aardappelen, zilvervliesrijst, volkorenpasta en peulvruchten 
leveren je de nodige koolhydraten en bevatten bovendien belangrijke vitamines en mineralen voor het lichaam. Indien je kiest voor 
de volkoren varianten, profiteer je van het ‘volle gevoel’ dat ze opleveren na de maaltijd. Zo krijg je minder snel weer honger en dat 
helpt prima als je op gewicht wilt blijven!

Al jaren is er veel discussie over hoe gezond koolhydraten nu eigenlijk zijn en de populariteit van diëten zonder koolhydraten is 
toegenomen. Van koolhydraten zelf kun je echter geen overgewicht krijgen, het gaat om het totaal aantal calorieën dat je binnen 
krijgt op een dag en of dat past bij wat jouw lichaam verbrandt. Bij een gezond eetpatroon hoort 40 tot 70 % van wat je dagelijks 
binnenkrijgt uit koolhydraten te bestaan. Als je helemaal geen koolhydraten binnenkrijgt, moet het lichaam de eigen spiermassa 
aanspreken om aan energie te komen. Een slechte zaak, want jouw spiermassa heb je juist nodig om jouw verbranding hoog te 
houden.

Suiker
Suiker valt onder de enkelvoudige koolhydraten. Het wordt razendsnel door het lichaam opgenomen, maar is ook heel snel weer uit-
gewerkt. Als je veel suiker (of suikerrijke producten) gebruikt, schommelt je bloedsuikerspiegel veel gedurende de dag. Na het eten 
van suiker, stroomt de energie door jouw lichaam, maar al snel raakt dit effect uitgewerkt en voel je je slap en futloos. Hierdoor 
ontstaat al gauw weer een nieuwe behoefte aan eten en je begrijpt dat dit geen positieve invloed heeft op jouw stofwisseling en 
gewicht. Je lichaam moet namelijk telkens insuline aanmaken om deze koolhydraten te verwerken. Als dat proces een tijdje duurt, 
ontstaat er een overschot aan insuline wat wordt opgeslagen als lichaamsvet.

Je kunt beter kiezen voor de samengestelde koolhydraten zoals volkorenbrood, -pasta, zilvervliesrijst, aardappelen en peulvruchten. 
Deze worden namelijk geleidelijk in het bloed opgenomen, waardoor ze weinig effect hebben op de bloedsuikerspiegel. Jouw 
lichaam hoeft dus veel minder insuline aan te maken en het risico op een overschot, en dus een toename van het lichaamsvet, is 
minimaal. Bovendien zorgen deze koolhydraten ervoor dat je de hele dag door energie hebt, in plaats van de pieken en dalen die 
enkelvoudige koolhydraten je leveren.

eIwItten
Eiwit is belangrijk voor het lichaam. Het levert calorieën en aminozuren. Het lichaam  heeft aminozuren nodig om oude cellen te 
vernieuwen en nieuwe aan te maken en om afweerstoffen en hormonen aan te maken. Aminozuren leveren de bouwstenen die 
nodig zijn voor de huid, de spieren, de botten en het bloed. Op een dag moet ongeveer 20% van wat je binnen krijgt via de voeding 
bestaan uit eiwitten. Die worden geleverd door voedingsmiddelen zoals vlees, vis, gevogelte, melk, kaas en eieren. Ook plantaardig 
eten zoals brood, noten, bonen en linzen, bevat eiwitten.

Eiwitten leveren een belangrijke bijdrage aan het behouden van een gezond gewicht. Mensen die voldoende eiwit eten, houden 
hun spiermassa in stand, wat er voor zorgt dat de verbranding hoog blijft. Bovendien zorgen eiwitten ook voor een verzadigd gevoel 
waardoor honger langer weg blijft. Teveel eiwitten eten heeft over het algemeen weinig nadelen voor de gezondheid, alleen voor 
baby’s en mensen met nierproblemen is het niet goed.
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Vetten
Het lichaam heeft vetten nodig, maar dan wel de gezonde, onverzadigde vetten. Vet levert het lichaam energie, belangrijke vita-
mines en essentiële vetzuren. In een gezond eetpatroon komt dagelijks 20% van de calorieën uit vet. Het is daarbij wel van belang 
dat je weet voor welke vetten je kiest. Verzadigde vetten (harde margarines, roomboter, harde frituur-, bak- en braadvetten, volvette 
zuivelsoorten) zijn niet gezond voor het lichaam, ze verhogen het cholesterolgehalte in het bloed en vergroten daarmee de kans 
op hart- en vaatziekten. Onverzadigde vetten zijn wel gezond, ze verlagen juist het cholesterolgehalte in het bloed. Je vindt ze in 
zachte en vloeibare soorten vet, zoals margarine uit een kuipje, halvarine, olie of vloeibare bak- en braadproducten.

Vetten komen ook voor in allerlei producten zoals melk en vlees. Het is beter voor je lichaam om bij deze producten voor de magere 
varianten te kiezen. Vette tussendoortjes zoals chocolade, koek, gebak, snacks en zoutjes bevatten voornamelijk ongezonde vetten, 
dus het is beter om ze slechts af en toe te eten. Gezonde vetten vind je ook terug in vis. Het advies is dan ook om twee keer per 
week vis te eten, waarvan één keer vette vis. De vetzuren uit vis verlagen de kans op hart- en vaatziekten. Uit onderzoek is geble-
ken dat ze o.a. cholesterol- en bloeddrukverlagend werken, het bloed dun houden en het natuurlijke afweersysteem bevorderen.

opDracht 8
wat heb je geleerD oVer VoeDIng
Stap voor stap begin je meer te leren over voeding en wat voedingsmiddelen doen voor jouw lichaam. Ben je inmiddels tot 
nieuwe inzichten gekomen? Schrijf eens op wat je tot nu toe hebt geleerd over voeding wat je nog niet wist toen je begon met 
BenFit. Of iets wat je eigenlijk wel wist, maar waarvan je het nog niet toepaste in je voedingspatroon.

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     

WIe nog nooIt van menIng Is veranderd, heeft zelden Iets geleerd.
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week 6

Ik beweeg en houd

mIjn lIchaam

sterk en In vorm.

Haal Het maximale uit je training
Hoe voel je je bij het sporten? Voel je wat tenminste drie keer in de week 
intensieve lichaamsbeweging doet voor jouw lichaam? je verbetert je 
conditie en bent in staat deze op peil te houden. maar je verbetert ook 
jouw lichaamssamenstelling! je werkt aan je spiermassa waardoor je 
jouw lichaam in staat stelt je opgeslagen vetreserves te verkleinen en je 
vergroot het verbrandingsvermogen van je lichaam ermee.

De doelstelling van BenFit is dat je bewust nadenkt over lichaamsbewe-
ging en het profijt dat je ervan hebt. als je er steeds bij stil staat hoe be-
langrijk dat stukje lichaamsbeweging is binnen jouw gezonde levensstijl, 
kun je wellicht beter de energie opbrengen om dit bewegingspatroon 
vast te houden. als je een keer wat minder zin hebt om te gaan sporten, 
denk dan aan de bovengenoemde voordelen die het je oplevert wanneer 
je toch gaat. en het fijne, voldane gevoel dat je hebt als je bent geweest.

Variatie
Het is belangrijk dat je op zoek blijft gaan naar trainingsvormen die je leuk vindt en die goed in te bouwen zijn in jouw dagelijks 
leven. Blijf daar ook in variëren, zodat je het afwisselend houdt voor jezelf. Probeer eens een nieuwe groepsles uit, of vraag je 
instructeur om een nieuw fitnessprogramma als je alweer een tijdje hetzelfde doet. Op deze manier heb je telkens een nieuwe 
uitdaging. Bovendien levert variatie de beste resultaten. Als je jouw lichaam steeds prikkelt met nieuwe oefeningen, krijgt het 
niet de kans om gewend te raken waardoor je spieren lui kunnen worden. Nieuwe oefeningen geven het lichaam telkens nieuwe 
impulsen die ervoor zorgen dat je ontwikkeling niet stil komt te staan. Je kunt niet alleen variëren in oefeningen, ook met andere 
trainingsvormen of wisseling van tempo’s kun je het lichaam blijven prikkelen. Als je bijvoorbeeld gewend bent om 3 series van 12 
herhalingen te maken, stap dan eens over op 10 herhalingen met een zwaarder gewicht. Of 8 herhalingen die je in een langzaam 
tempo uitvoert. Vraag je instructeur om aanwijzingen over de juiste uitvoering als je iets nieuws gaat doen.

intensiteit
Resultaten van het trainen zijn ook erg afhankelijk van de intensiteit waarop je traint. Naarmate je conditie verbetert en jouw 
spierkracht toeneemt, zul je steeds een stapje hoger moeten om nog vooruit te gaan. Ook daarom is het van belang dat jouw 
trainingsprogramma regelmatig wordt geëvalueerd en desgewenst bijgesteld aan je nieuwe niveau. Het programma waarmee je 
begon, zal na een tijdje niet meer zwaar genoeg zijn. Op het moment dat je merkt dat jouw oefeningen je gemakkelijk af gaan, 
is het tijd om een zwaarder programma te gaan doen. Het lijkt misschien fijn, als het sporten niet zo veel van je vergt, het wordt 
echter minder fijn als je beseft dat de resultaten in dat geval veel kleiner zullen zijn of zelfs achterwege blijven. Probeer er een uit-
daging in te vinden om steeds een stapje hoger te gaan. Train met een zwaarder gewicht, zet je cardioapparaat een niveau hoger of 
neem minder rust tussen de verschillende oefeningen. Blijf jezelf verbeteren en als je merkt dat jouw niveau weer een beetje hoger 
is, beloon jezelf dan voor deze knappe, sportieve prestatie.

vooruItgang komt altIjd van personen, dIe zeIden dat het kon.
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OpDracHt 9
wat DOe je aan Beweging?
Schrijf eens op wat je op dit moment aan beweging doet. Welke groepslessen volg je? Welke oefeningen doe je in de fitness? 
Sta er per onderdeel eens bij stil hoe het je afgaat, is de oefening licht, gemiddeld of zwaar? Wees daarbij kritisch voor jezelf, 
vaak kun je meer dan je denkt. Bij een spierverstevigende oefening moet je bijna niet in staat zijn om de laatste paar herhaling-
en nog correct uit te voeren. En gaat bij cardio-oefeningen je hartslag voldoende omhoog waardoor je zwaarder ademhaalt? 
Alle oefeningen die in de categorie licht en gemiddeld vallen, zijn wellicht toe aan vervanging/verzwaring. Bespreek dit met je 
instructeur en til jouw training weer naar een hoger niveau.

1)                                                                                                                                                                licht/gemiddeld/zwaar

2)                                                                                                                                                                licht/gemiddeld/zwaar

3)                                                                                                                                                                licht/gemiddeld/zwaar

4)                                                                                                                                                                licht/gemiddeld/zwaar

5)                                                                                                                                                                licht/gemiddeld/zwaar

6)                                                                                                                                                                licht/gemiddeld/zwaar

7)                                                                                                                                                                licht/gemiddeld/zwaar

8)                                                                                                                                                                licht/gemiddeld/zwaar

9)                                                                                                                                                                licht/gemiddeld/zwaar

10)                                                                                                                                                              licht/gemiddeld/zwaar

11)                                                                                                                                                              licht/gemiddeld/zwaar

12)                                                                                                                                                              licht/gemiddeld/zwaar

13)                                                                                                                                                              licht/gemiddeld/zwaar

14)                                                                                                                                                              licht/gemiddeld/zwaar

15)                                                                                                                                                              licht/gemiddeld/zwaar



week 7

Denk aan het 

fijne gevoel Dat je 

overhouDt aan 

een ‘goeDe’ keuze.

Verleidingen weerstaan
Het dagelijks leven stelt je vaak op de proef. Overal liggen verleidingen 
op de loer. aan jou de taak om te leren ermee om te gaan op een manier 
die past bij jouw nieuwe levensstijl. Het goede nieuws is dat je, als je 
straks bij jouw eindresultaat bent, best wel eens toe mag geven aan de 
verleiding. er is namelijk niets dat je na BenFit nooit meer mag eten, als 
je het maar weet in te bouwen in jouw gezonde patroon. ga je een keer 
uit eten en je wilt erg graag frietjes bij de maaltijd? neem ze en geniet 
ervan. de volgende dag eet je weer gezond en dan is er niets aan de hand. 
Zolang je jezelf op deze manier bewust blijft van wat je eet, zul je in staat 
zijn om je gewicht stabiel te houden. waar je voor moet oppassen, is dat 
oude gewoontes er niet weer langzaam insluipen.

de OmgeVing
Hoe sterk je ook in je schoenen staat, je kunt er niet omheen dat je omgeving jouw gedrag mede beïnvloedt. Het is belangrijk dat je 
jezelf daarvan bewust bent en bekijkt wat je kunt doen om jouw omgeving in je voordeel te laten werken.

Fysieke omgeving
Onder je fysieke omgeving valt bijvoorbeeld jouw huis. Wat kun je doen om deze omgeving bij te laten dragen aan jouw gezonde 
levensstijl? Zorg bijvoorbeeld voor de aanwezigheid van fruit en andere gezonde tussendoortjes, zodat je bij trek de mogelijkheid 
hebt om een gezonde keuze te maken. Probeer zo min mogelijk ‘slechte’ keuzes voorhanden te hebben. Als ze er niet zijn, kun je er 
ook niet voor kiezen!

Zorg ervoor dat jouw BenFit voedingslijsten, je werkboek en alle belangrijke dingen die je inmiddels op papier hebt gezet op een 
vaste plek liggen. Als je jouw doelstellingen, tijdsplanning of peptalk nodig hebt, zorg dan dat je ze direct voorhanden hebt.

Is er ruimte om te wandelen in de omgeving van je huis? Liggen er mooie fietsroutes? Een bos, strand of water waar je lekker kunt 
uitwaaien? Zorg dat je weet welke mogelijkheden jouw woonomgeving biedt en maak er gebruik van!

Sociale omgeving
Je sociale omgeving wordt gevormd door jouw vriendengroep, familiekringen en werkomgeving. Zonder het misschien bewust 
te doen, beïnvloeden de mensen om je heen jouw gedrag. Dat kan in je nadeel werken, wanneer je hen toestaat jou keuzes te 
laten maken waar je eigenlijk niet achter staat. Je kunt hen echter ook in je voordeel laten werken, door ze te instrueren hoe ze 
jou positief kunnen beïnvloeden. Vertel je omgeving waar je mee bezig bent en hoe serieus je probeert om een nieuwe, gezonde 
levensstijl aan te leren. Als ze jou uitnodigen voor een feestje, vertel hen dan dat je het zou waarderen, als er ook verantwoorde 
hapjes op tafel staan voor jou. Als er een collega trakteert op gebak, laat hen je dan prijzen, wanneer je nee zegt, in plaats van dat 
ze je zeggen: “doe toch gezellig mee.”

Als het een keer voor komt dat je hebt toegegeven aan de verleiding, probeer je dan niet schuldig te voelen. Sta er niet te lang 
bij stil en denk vooral niet “nu heeft het allemaal geen zin meer”, waardoor er een negatieve spiraal ontstaat waarin de rem er 
weer even helemaal vanaf is. Denk juist aan alles wat je tot dan toe wel al goed hebt gedaan! En als het gebeurt, probeer dan 
te analyseren wie, welk moment, of welke situatie ervoor zorgde dat het je overkwam. Bedenk dan alvast een alternatief voor de 
volgende keer dat een dergelijke situatie voor komt en hoe je jezelf daarop kunt voorbereiden.

er bestaan geen fouten in het leven, alleen leermomenten.
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stress
Wat je moet weten, is dat stress van grote invloed is op het functioneren van jouw lichaam. Het kan ervoor zorgen dat je fysiek of 
geestelijk minder lekker in je vel zit. Het lukt dan niet om af te vallen ook al doe je nog zo je best, maar het kan er ook voor zorgen 
dat je vanwege drukte verkeerde keuzes gaat maken. Het is dus erg belangrijk dat je jezelf voorbereidt op momenten dat je het 
even zo druk hebt, dat je weinig ruimte over hebt in je hoofd om over jouw gezonde levensstijl na te denken. Een ‘antistressplan’ 
kan je helpen om even tot rust te komen en ondanks alle drukte jouw gezonde levensstijl vol te houden.

OpdracHt 10
maak jOuw antistressplan
Maak een antistressplan en bewaar het op een plek waar je het snel erbij kunt pakken wanneer je merkt dat je gestresst bent.

Wat werkt voor mij ontspannend?

Op welke momenten kan ik toch een momentje van 
ontspanning inplannen, ook al heb ik het druk?

Bij wie kan ik terecht? Met wie kan ik praten als ik mijn
verhaal even kwijt wil? 

Tips aan mezelf: -  Zorg voor voldoende slaap
-  Sla geen maaltijden over ook al heb je het druk, dan houd   
   je nog minder energie over
-  Moe? Ga toch sporten, het helpt je ontspannen en geeft je 
   weer nieuwe energie
-  Blijf positief denken
-
- 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
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    WEEK 8 
 
 

IK ZORG VOOR MIJN 
LICHAAM EN WERK 

AAN MIJN GEZONDHEID. 

WEET WAT JE KIEST  
Met de juiste kennis over het beoordelen van de voedingswaarde van een 
product, ben je in staat om zelf ‘gezond’ boodschappen te doen. 

 
 
 
 
ETIKETTEN LEZEN  
Hoe bepaal je nu of een product past binnen een gezond voedingspatroon? Op het etiket vind je alle benodigde informatie over de 
samenstelling van het product. Je vindt er hoeveel energie in kilojoules/kilocalorieën het product levert en de hoeveelheid koolhydraten, 
eiwitten en vetten in grammen. 1 Gram koolhydraten levert 4 calorieën, evenals 1 gram eiwitten. 1 Gram vet levert je 9 calorieën. Vaak 
wordt op de verpakking vermeld wat de voedingswaarde is per 100 gram en per portie. Ook staat er soms nog aanvullende informatie 
zoals de hoeveelheid vezels en natrium. 
 
WAAR MOET JE OP LETTEN?  
Als je een product kiest, kijk dan altijd naar de samenstelling. Een verantwoord product voldoet aan meerdere eisen; het bevat weinig of 
geen suiker, zout en verzadigde vetten. Als je op het etiket kijkt bij het aantal grammen koolhydraten dat het product bevat, lees dan ook 
de regel eronder; ‘waarvan suikers’. Daarin staat hoeveel van deze koolhydraten door suikers worden geleverd. In week 5 heb je reeds 
kunnen lezen wat suiker doet voor jouw lichaam; het veroorzaakt schommelingen in je bloedsuikerspiegel, je hebt sneller weer een 
hongergevoel en het dwingt jouw lichaam om veel insuline te produceren. Probeer dus altijd voor producten te kiezen met zo min 
mogelijk suiker. 
 
Kijk je op het etiket bij vetten, lees dan ook altijd de regel eronder; ‘waarvan verzadigd’. Verzadigde vetten zijn de vetten van het slechte 
soort. Het is verstandig om te kiezen voor producten met zo min mogelijk verzadigde vetten. Onverzadigde vetten daarentegen zijn de 
gezonde vetten die je lichaam nodig heeft. Bevat het etiket ook aanvullende informatie? Kijk dan bij natrium, wat een belangrijk 
onderdeel is van keukenzout. Het advies is om niet meer dan 6 gram keukenzout per dag te gebruiken. Ook de hoeveelheid vezels is 
interessante informatie, een volwassene heeft per dag zo’n 30 tot 40 gram voedingsvezels nodig. 
 
Vezels zijn belangrijk voor je spijsvertering. Ze stimuleren het kauwproces en de speekselproductie. Ook zorgen ze voor een gevoel van 
verzadiging, terwijl ze nauwelijks calorieën bevatten. In de dunne darm zorgen ze ervoor dat voedsel minder snel door de darmen gaat 
waardoor de opname van koolhydraten geleidelijker verloopt. Dit zorgt voor minder pieken in de bloedsuikerspiegel. Tevens blijken 
vezels een bijdrage te leveren aan het verminderen van de risico’s op hart- en vaatziekten. Mede daardoor passen vezels zo goed in een 
gezond voedingspatroon. 
 
TIPS OM JE TE HELPEN VERANTWOORD BOODSCHAPPEN TE DOEN  
Fabrikanten besteden veel aandacht aan de verpakkingen van hun producten. Er worden slimme kreten bedacht die je als consument 
moeten overtuigen voor het product te kiezen. Laat je echter niet te snel verleiden door deze slogans. Vezelrijk, gezond, light, 0% vet, 
geen toegevoegde suikers; geen van allen geven ze je de garantie dat je kiest voor een gezond product. Een vezelrijk product kan naast 
alle vezels gerust teveel vetten bevatten en ook al zegt de verpakking van het product ‘ 0% vet’, als er ondertussen veel suiker is gebruikt, 
is er nog steeds geen sprake van een gezonde keuze.  
 

De gezondere keuze is binnen de groep van basisproducten. Dit zijn producten die veel nuttige voedingsstoffen leveren, 
zoals brood, melk, groente en fruit. Deze producten bevatten geen of minder zout, suiker en verzadigde vetten. 

 
Denk na over het maken van een bewuste keuze bij producten die niet tot de basisvoeding behoren, zoals soepen en 
sauzen. 

 
Om de dagelijkse voedingskeuze gemakkelijker te maken is er nu ook de Dagelijkse Voedingsrichtlijn (ADH). Daarmee kun 
je zien wat de samenstelling is van een product. De Dagelijkse Voedingsrichtlijn staat op de verpakking van een product. 
Het geeft aan hoeveel procent een portie bijdraagt aan wat je dagelijks zou mogen eten aan energie (kilocalorieën). De 
Dagelijkse Voedingsrichtlijn is een aanvulling op de voedingswaarde-informatie die je al op elke verpakking kunt vinden.  
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OPDRACHT 11  
KIJK OP DE ETIKETTEN VAN JE BOODSCHAPPEN  
Als je deze week naar de supermarkt gaat, kijk dan eens op de etiketten van de producten die je koopt. Vergelijk 
verschillende producten met elkaar. Kijk bijvoorbeeld eens op de verpakkingen van een mager, een halfvol en een vet 
zuivelproduct. En ga eens op zoek naar producten waar de verpakking een slogan bevat zoals ‘geen suiker toegevoegd’ of 
‘ 0% vet’ en probeer te ontdekken of dit inderdaad een gezond product is of dat de slogan je probeert te misleiden.  

 
 
 
 
 

 

MAANDDAGBOEK 2 
 

WEEK    WAT GING GOED      WAT KAN BETER      WAT VOND JE MOEILIJK 
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GEEF JOUW GEVOEL VAN FITHEID EEN CIJFER (omcirkel) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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week 9

Je weet nooit wat Je 

kunt bereiken, 

totdat Je het probeert.

Vertrouwen in jezelf
Vertrouwen hebben in jezelf en de capaciteiten die je bezit om jouw 
doelstellingen waar te maken, is een vereiste om succes te kunnen 
boeken. jouw gedachten bepalen namelijk hoe je jezelf voelt en hoe je 
handelt. werken aan je gezondheid betekent in eerste plaats gezond eten, 
voldoende bewegen en ontspannen. Maar er is nog iets dat een belang-
rijke invloed uitoefent op jouw gevoel van in balans zijn; de manier 
waarop je denkt! Positief denken zorgt voor gezondheid van binnenuit.

jouw gedachten sturen je gedrag
Als je positief denkt, voel je jezelf positief en dan handel je ook positief. Probeer je eens bewust te zijn van de interne dialoog die 
je dagelijks voert met jezelf. Bestaat deze voornamelijk uit positieve of negatieve gedachten? Jouw interne dialoog bepaalt voor 
een groot deel hoe je tegen jezelf aankijkt en hoe je jezelf beoordeelt. Leg je jezelf een onrealistisch ideaalbeeld op, waarvan het 
bijna onmogelijk is om er aan te voldoen? Zonde, want dan kun je op je vingers natellen, dat je jezelf regelmatig zult teleurstellen. 
Dit kost je onnodig veel energie, die je beter zou kunnen gebruiken om te genieten van alles wat er wel goed gaat in jouw leven. 
Wanneer je in staat bent om meer van jezelf te accepteren, jezelf niet te richten op de dingen waarover je niet tevreden bent, maar 
meer op de dingen die je wel tevreden stellen, zul je merken dat het leven ineens veel meer aangename kanten blijkt te hebben! En 
dat terwijl er om je heen niets is veranderd! De verandering heeft in jouzelf plaatsgevonden, doordat je op een andere manier tegen 
bepaalde zaken aankijkt. Richt je op het positieve, heb vertrouwen in jezelf en je zult merken dat genieten van het leven een stuk 
eenvoudiger wordt. Hoe je denkt, bepaalt hoe je je voelt. Aan jou de keuze.

Bewust leVen
Gezond leven, is bewust leven. Keuzes maken en prioriteiten stellen. Hebben jouw gezondheid en jouw gevoel van fitheid prioriteit? 
Stel jezelf dan doelen, die daaraan bijdragen. Als je jezelf er elke dag aan herinnert hoe je wilt leven en waaraan je wilt werken, 
kun je jouw energie en aandacht daar dagelijks op richten. Leven volgens jouw prioriteiten maakt je leven overzichtelijk en prettig, 
want je richt jouw aandacht op de juiste, positieve zaken die voor jou belangrijk zijn. En dat geeft voldoening en positieve energie!

geniet Van je succes
Probeer je de verandering die je wenst in het leven steeds levendig voor te stellen. Als je jouw gewenste situatie regelmatig visu-
aliseert voor jezelf, hoe levensechter hoe beter, zul je merken dat de invloed ervan op jouw denken en handelen groter wordt. Denk 
steeds aan hoe je jouw leven wilt leiden en ervaar dat je jouw leven daadwerkelijk steeds meer op deze manier leidt. En dan groeit 
het vertrouwen in jezelf met de dag, want je bewijst jezelf dat je het kunt! Elke stap in de goede richting is een stukje van het suc-
ces. Geniet daarvan en beloon jezelf! Je hebt het namelijk zelf voor elkaar gekregen!

negatieVe gedachten           PositieVe gedachten

→
→
→
→
→

oPdracht 12
PositieVe gedachten
Maak een lijstje met al je negatieve gedachten en vervang ze door positieve.
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oPdracht 13
je gewenste situatie
Schrijf jouw gewenste situatie op. Omschrijf hoe je jezelf wilt voelen en hoe je wilt handelen. Lees dit elke ochtend door als je 
opstaat en visualiseer de situatie, zo begin je de dag met een positief gevoel en jouw doel voor ogen.
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week 10

Zeg geen ja 

als je eigenlijk 

nee wilt Zeggen.

15 Slimme tipS voor alledaagSe SituatieS
ook al heb je inmiddels heel veel positieve dingen op papier gezet, jouw 
doelstellingen helder voor ogen en steeds meer vertrouwen in jezelf, er 
zijn nog steeds situaties waarbij een slimme tip soms goed van pas kan 
komen.

tipS bij het boodSchappen doen
1) Als je slim boodschappen doet, zal de supermarkt je niet verleiden tot verkeerde keuzes. Ga nooit met een lege maag   
 boodschappen doen. Met een rommelende buik sta je teveel open voor verleidelijke, maar ongezonde producten. 
2) Stel van tevoren je boodschappenlijstje op en koop alleen wat daarop staat. Je kunt ook het beste ineens boodschappen  
 doen voor meerdere dagen. Als je elke dag in de supermarkt komt, liggen er elke dag verleidingen op de loer.
3) Maak er een gewoonte van om etiketten te lezen en het product dat je kiest te beoordelen. Zo ben je altijd bewust bezig  
 om te kiezen voor lekkere, maar gezonde producten waarvan je verantwoord kunt genieten.
4) Let op met zakjes en pakjes! Veel kant-en-klaar mixen voor sauzen bevatten verborgen suikers of vetten. Met olijfolie,  
 magere melk of tomatenpuree en de juiste kruiden kun je zelf in een handomdraai een heerlijke saus maken die past 
 binnen jouw verantwoorde voedingspatroon.
5) Ga te voet of op de fiets boodschappen doen, zo verbrand je onderweg al de nodige calorieën. Toch met de auto? Parkeer  
 niet recht voor de deur, maar wat verder weg, zodat je jouw boodschappen een eindje naar de auto moet sjouwen.

tipS voor thuiS
6) Maak je graag gebruik van kant-en-klaar maaltijden op drukke dagen? Maak ze zelf! Gezonde soepen, pasta’s of wok  
 gerechten kun je prima invriezen. Als je zo’n gerecht bereidt, maak dan wat meer dan je nodig hebt en doe een portie in de  
 vriezer voor als je een keertje weinig tijd hebt.
7) Zorg dat je altijd gezonde tussendoortjes voorhanden hebt. Als je dan een keer enorme trek hebt, ben je in ieder geval in  
 staat om een juiste keuze te maken.
8) Trek je soms de kast open op zoek naar iets lekkers zonder er bij na te denken? Hang een briefje met je doelstellingen en  
 je gewenste situatie op aan de binnenkant van de kastdeur. Wellicht dat dit je nog op andere gedachten kan brengen.
9) Houd je huis netjes en opgeruimd, het geeft je een gevoel van rust en ruimte. Als er in huis weinig storende factoren zijn,  
 kun je jouw focus op wat belangrijk voor jou is beter vasthouden.
10) Plan jouw gezonde levensstijl. Schrijf op de kalender wanneer je gaat sporten, ontspannen, boodschappen doen en kom je  
 afspraken met jezelf na.

tipS voor Speciale gelegenheden
11) Leg jezelf geen onmogelijke verboden op. Als je tegen jezelf zegt dat je iets nooit meer mag, zal de verleiding alleen maar  
 groter worden. Je mag best af en toe iets nemen dat je lekker vindt, maar hou het bij af en toe. Als je een feestje hebt,  
 bedenk dan van tevoren of je gaat voor het stukje taart of voor wat lekkere hapjes. Neem niet alles, geniet met mate!
12) Als je ’s avonds een feestje hebt, zorg dan dat je thuis gewoon gezond en voldoende hebt gegeten. Met een volle maag  
 heb je minder ‘ lekkere trek’ en dat verkleint de kans dat je jezelf op al het lekkers stort vanwege grote honger.
13) Als je uit eten gaat, vraag de ober dan om de saus apart te serveren. Je kunt dan zelf bepalen hoeveel je ervan neemt en  
 kiezen voor een gezonde dosering.
14) Bestel, als je straks klaar bent met BenFit, bij gelegenheden waar je graag een glaasje alcohol drinkt, altijd een glas water  
 naast je drankje. Als je goed afwisselt, drink je minder.
15) Ken je de persoon goed die jou uitnodigt voor een feestje? Vraag dan of ze voor jou ook wat gezonde snacks op tafel   
 kunnen zetten zoals worteltjes, komkommer, paprika, radijsjes of kerstomaatjes. Eventueel met een mager dipsausje op  
 basis van magere kwark of yoghurt.

opdracht 14
Lees de informatie uit week 2 en 3 nog eens door. Kijk ook naar wat je genoteerd hebt bij de opdrachten. Houd je jezelf nog 
steeds aan jouw planning? Zo niet, neem jouw planning er weer bij, stel hem eventueel bij en probeer je ritme weer vast te 
houden. Dit zou je regelmatig moeten doen, tot het moment dat je merkt dat je ritme een gewoonte is geworden en je er niet 
meer bij na hoeft te denken.
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week 11

Gras Groeit niet door 

aan de sprieten te 

trekken, maar door de 

wortels water te Geven.

Ontspannen leven is lekker leven
Het veranderingsproces dat je de laatste tijd in gang hebt gezet, is niet 
iets dat zomaar vanzelf gaat. Je moet er moeite voor doen en het kost je 
energie. Het is belangrijk om de verhouding tussen inspanning en ont-
spanning in balans te houden. Om jouw nieuwe levensstijl vol te kunnen 
houden, is een ontspannen, uitgerust lichaam van belang. als je ontspan-
nen bent, functioneert jouw lichaam beter en ben je beter in balans. we 
hebben je er al eerder in BenFit op gewezen wat ontspanning doet voor 
jouw lichaam. nu is een mooi moment om er weer eens even bij stil te 
staan of het aandeel ontspanning in jouw leven nog groot genoeg is.

Tijd maken voor ontspanning is voeding voor je lichaam. Van binnenuit goed zorgen voor jouw gevoel van welzijn. Als je lekker in 
je vel zit, ben je beter in staat om de kracht uit jezelf te putten om op de juiste manier door te gaan. Je bent een inspiratiebron 
voor jezelf en de mensen om je heen merken dat aan jou! Probeer het veranderen van jouw levensstijl te zien als iets dat je echt 
voor jezelf doet. Je doet het niet voor jouw coach, niet voor jouw omgeving, maar voor jouw eigen gezondheid, jouw lichaam en 
jouw gevoel. Zodat je lekker in je vel zit en kunt genieten van het leven. Ontspannen geeft je de tijd om bewust stil te staan bij het 
dagelijks leven en na te denken over wat echt belangrijk is.

tiJd vriJ maken
Probeer bewust in het leven te staan en tijd vrij te maken voor jezelf, je gezin en andere mensen die je dierbaar zijn. Het schiet er 
zo snel bij in als je er niet bewust over nadenkt! Streef ernaar om regelmatig tijd te reserveren om even helemaal niets te doen, of 
juist iets te ondernemen wat je graag doet. En voel je vooral niet schuldig als je even de boel de boel laat. Het is juist een goede 
prestatie wanneer ontspanning deel uitmaakt van jouw leven en als je in staat bent om daar met volle teugen van te genieten! Je 
bewijst jezelf een grote dienst!

Ontspanningsmanier           wanneer?

OpdracHt 15
plan OntspanningsmOmenten in
Kijk nog eens terug naar week 6 van de 1e fase van jouw BenFit programma. In het werkboek heb je voor jezelf een lijstje 
gemaakt met dingen die je graag doet om te ontspannen. Evalueer of je de laatste tijd voldoende tijd vrij hebt gemaakt om die 
activiteiten in te plannen. Zijn sommige ontspanningsmomenten er toch weer bij ingeschoten, schrijf ze dan op en plan ze voor 
de komende weken weer in.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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week 12

Leer van het verLeden. 

Focus op de toekomst. 

Ben in het heden.

StilStaan bij jouw nieuwe levenSStijl
De laatste week van jouw 2e fase benFit. een mooi moment om nog weer 
eens even terug te kijken op het proces en bewust stil te staan bij de 
veranderingen die je hebt doorgevoerd in jouw levensstijl. vaak wen je 
snel aan een nieuwe situatie en sta je er al gauw niet meer bij stil hoe 
het eerst was.

opDracht 16
beSchrijF jouw ervaringen
Denk nog eens terug aan de allereerste week toen je startte met BenFit, inmiddels al bijna een half jaar of langer geleden. Hoe 
voelde je je toen? Probeer je jezelf nog eens voor de geest te halen waarom je startte met BenFit. Hoe anders ziet je leven er nu 
uit? Schrijf jouw ervaringen op en beschrijf voor jezelf het verschil in gevoel tussen toen en nu. Wellicht kan jouw verhaal als 
inspiratiebron gelden voor iemand die zijn levensstijl ook wil aanpassen.
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12 weken benFit FaSe 2
Na nog eens 12 weken BenFit ben je weer een grote stap dichter gekomen bij het leven dat je wenst te leiden. 
De BenFit levensstijl, wordt steeds meer jouw levensstijl!

Hang deze levensstijl ergens op in jouw huis en zorg ervoor dat je hem regelmatig nog eens doorleest. Het is de basis van de 
manier waarop je jouw leven vanaf nu wilt blijven leiden! Blijf eraan werken om op deze manier door te gaan, zodat jouw ‘kwaliteit 
van leven’ continu de aandacht krijgt die het verdient.

Merk je na een tijdje dat er weer iets insluipt van je oude gedrag? Je hebt altijd jouw werkboek en alle informatie van de afgelopen 
12 weken om jouw focus weer terug te vinden. Houd alles paraat voor het moment dat je het even nodig hebt.

Blijf goed voor jezelf zorgen.

Blijf genieten. 

Zorg dat je altijd kunt zeggen:

ik ben Fit !

ik zorg voor mijn Lichaam

en werk aan mijn gezondheid

ik eet gezond, gevarieerd, regeLmatig en voLdoende

ik Beweeg en houd mijn Lichaam sterk en in vorm

ik ontspan, geniet en zit Lekker in mijn veL

ik Barst van de energie

ik Ben Fit !
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1

2

3

4

maanddagBoek 3
  week          wat ging goeD        wat kan beter       wat vonD je Moeilijk

geeF jouw gevoeL van Fitheid een cijFer  (omcirkel)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


