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1. Inloggen & wachtwoord wijzigen  
1.1  Eerste keer inloggen en wachtwoord wijzigen.  

 

Elke coach ontvangt via het opgegeven e-mailadres een wachtwoord.  

Log in op www.benfit.nl 
 
Ga rechts bovenin het scherm naar 
Vul de gegevens in (Afbeelding 1) 

 
AFBEELDING 1 

Het wordt aanbevolen om het wachtwoord gelijk te veranderen naar een eigen wachtwoord. 
 
Klik rechtsboven op “Wachtwoord wijzigen”, (Afbeelding 2.1). Er opent een nieuw venster. 
 
Rechts bovenin kan de Engelse BenFit-omgeving geopend worden. Een aanvraag voor een Engels 
inlogaccount kan gedaan worden via de Helpdesk. 
 

 
AFBEELDING 2 

 

 

http://www.benfit.nl/
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1.2  Wachtwoord vergeten? 
 
Wachtwoord kwijt of vergeten? Vraag een reset aan bij het inlogscherm van ik.benfit.nl (Afbeelding 3).  
Een nieuw wachtwoord wordt verzonden naar het e-mailadres dat bekend is in het systeem van BenFit.  
Klik op ‘wachtwoord vergeten’.  
Vul daarna het inlog e-mailadres in en klik op ‘verstuur mijn wachtwoord’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. De intake & advies maken 
 
Neem voor de eerste intake ruim de tijd (minimaal 30 minuten)!  
Maak eerst een nieuwe deelnemer aan voor gegevens ingevuld kunnen worden.  
tijdens de eerste intake op de juiste manier door te vragen. Dit kan behoorlijk lastig zijn. 
Enkele tips voor de intake:  
 
Laat de deelnemer praten en zelf de antwoorden geven. Vraag door. Stel open vragen. 
Een open vraag begint altijd met: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe. 
Voorbeeld: 
Vraag: Wanneer heeft u dan last van die knieblessure. 
De “Waarom” vraag staat hier bewust niet tussen. Dit is omdat een Waarom-vraag als een verwijt kan 
klinken. 
 
Voorbeeld: 
Waarom heb je dat zo gedaan? De onderliggende boodschap is dan eigenlijk “je ziet van tevoren toch al 
dat dat niet gaat werken, slimmerik”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFBEELDING 3 
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2.1  Aanmaken deelnemer & algemene gegevens 
 
1. Open de functie Deelnemers, links bovenin het scherm (Afbeelding 2.2).  
Klik op het groene plusje links bovenin, (Afbeelding 4). Er opent een leeg formulier. 
 
2. Vul het formulier zorgvuldig in. Hoe beter het profiel is, hoe hoger de kans van slagen is. Bekijk 
onderstaand de uitleg wát je wáár mag invullen.  

Afbeelding 4 
 

Coach: kies hier de coach die de deelnemer gaat begeleiden. Wanneer een deelnemer vragen krijgt 
worden deze via e-mail verzonden naar de opgegeven coach.  
 
Burgerlijke staat: Burgerlijke staat kan belangrijk zijn als een deelnemer samenwoont en het volgen van 
het programma wel of niet gesteund wordt door een partner. Het eten van maaltijden die gedeeld 
worden met de andere leden van het gezin kan motiverend werken. 
Een deelnemer die pas een relatiebreuk achter de rug heeft is wat het eetpatroon betreft soms ook van 
slag en ongebonden mensen koken niet altijd goed voor zichzelf.  Het zijn achterliggende gedachten die 
een coach kan meenemen in het traject. 
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Voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht: vul deze gegevens in. De voor- en 
achternaam komen op het advies van de deelnemer te staan.  
 
Beroep: Wordt er gewerkt in een team of individueel? Mensen met hoge functies of banen met deadlines 
kunnen te maken hebben met een hoge werkdruk en stress. Vraag na of een deelnemer parttime of 
fulltime werkt en of hij/zij een actieve baan heeft met veel staan/lopen of iemand een kantoorbaan heeft.  
Vraag ook na hoeveel uur de deelnemer werkt per week. Ook zijn nachtdiensten of ploegendiensten van 
belang voor het inschatten van het beroep. Vul dus niet alleen in: zittend beroep. Vraag door naar de 
omstandigheden.  
 
Postcode, huisnummer, straat, plaats, land, mobiel, telefoon, geboortedatum, e-mailadres: vul zoveel 
mogelijk gegevens in voor een zo uitgebreid mogelijke intake. Wanneer je een Excel export maakt van 
deze gegevens worden deze gegevens opgeslagen. Gebruik het om e-mails of nieuwsbrieven te sturen 
naar je leden.  
 
Kinderen:  Vraag na hoeveel kinderen de deelnemer heeft en in welke leeftijd. Vraag aan deelnemers met 
jonge kinderen of de kinderen makkelijk of erg druk zijn, veel aandacht eisen of verdere bijzonderheden 
hebben die van toepassing kunnen zijn. 
Vraag hoe de kinderen in de omgang zijn thuis, vertonen ze opstandig gedrag? Denk verder aan zorgen 
over drugsgebruik of stapgedrag. Tot slot kun je nog denken aan het eetgedrag van kinderen: zijn er 
bijvoorbeeld moeilijke eters thuis? 
Bij volwassen kinderen: wonen ze nog thuis, hoe vaak is er contact? 
Vraag of hier extra spanning uit voortkomt. Zet dus niet alleen neer: kinderen, 2. Vraag door.  
 
Gewrichtsproblemen: let op, het gaat hier om gewrichten en niet het gewicht. Vraag naar blessures of 
pijnlijke gewrichten, de soort pijn en vraag vervolgens door naar welke bewegingen pijnlijk zijn en welke 
niet. Vraag ook naar gewrichtsproblemen in het verleden. Vraag ook of de pijn chronisch is of af en toe 
voorkomt, in het laatste geval is het belangrijk om te weten op welk moment de pijn voorkomt. 
Houd bij een deelnemer met een prothese rekening met het trainingsschema en leg niet te veel focus op 
de beperkingen. 
 
Blessures: Bij blessures is het belangrijk om te vragen naar blessures die nu aan de orde zijn en die in het 
verleden speelden.  
Ga na wat voor blessures dit waren, hoe lang geleden, wat heeft de persoon in de tussentijd gedaan aan 
beweging, heeft de deelnemer nog wel eens last. Zo ja, in welk lichaamsdeel en is hierbij een beperking in 
beweging. 
 
Chronische aandoening: Vraag naar chronische aandoeningen of klachten. Voor chronische aandoeningen 
is het belangrijk om na te gaan wat deze aandoeningen zijn en bij welke inspanningen de deelnemer last 
krijgt.  
Denk aan: hoge bloeddruk, pijnlijke gewrichten of spierproblemen. Bij chronische aandoeningen worden 
er vaak medicijnen gebruikt.  
 
Medicijngebruik: Vraag naar medicijngebruik. Medicijngebruik kan in verband staan met chronische 
aandoeningen, vraag dus goed door. Sommige medicijnen hebben invloed op het gewicht, afvallen kan 
dan moeilijker gaan. Informeer de deelnemer dat medicijngebruik invloed kan hebben op het gewicht en 
het gewichtsverloop. Houd hier rekening mee bij het stellen van een realistisch doel en 
verwachtingspatroon. Voorbeelden van medicatie die het afvallen kunnen belemmeren zijn: 
antidepressiva, antipsychotica, bètablokkers, corticosteroïden (zoals Prednison) en insuline. 
BenFit is geschikt voor mensen met- en zonder medicatie. Bij een hoop vormen van medicatie hoeven er 
geen alarmbellen te rinkelen.  Vraag altijd medicatie na, noteer dit in het intakeformulier en anticipeer 
hierop.  Als je niet weet of een vorm van medicatie invloed heeft op het BenFit traject, zoek dit dan zelf 
op of vraag het aan de helpdesk. 
 



7 
V2020-5 

Wanneer iemand wat kilo’s kwijt is kan dat betekenen dat de cellen gevoeliger worden en medicatie 
aanpassen door de arts noodzakelijk is. Overleg bij twijfel met de behandelend arts.  
Bij gebruik van bovengenoemde medicatie: print een advies uit en geef deze mee aan de deelnemer ter 
goedkeuring van de arts (zwart op wit met handtekening) vóórdat je start met BenFit. 
 
Advies arts: Bij het volgen van het programma op advies van de arts is het natuurlijk belangrijk om de 2 
bovengenoemde onderwerpen mee te nemen. 
Deelnemers die door de arts zijn doorgestuurd zijn vaak nog niet klaar voor het proces. Het is belangrijk 
om te vragen wat ze er zelf van vinden om te sporten en hun eetpatroon te veranderen, wat er gebeurt er 
als ze door gaan met deze leefstijl? Wat is het effect van de huidige leefstijl, vindt de deelnemer het erg 
dat dit staat te gebeuren? 
Bij dit soort deelnemers is het belangrijk dat je het proces stapsgewijs opbouwt en veel motiverende 
gespreksvoering gebruikt.  
 
Heb je informatie ingevuld bij chronische aandoeningen, medicijngebruik of advies arts?  
Beoordeel of jij als coach voldoende achtergrond hebt om deze deelnemer te kunnen begeleiden. Let op: 
Gewichtsconsulenten die aangesloten zijn bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 
(BGN) mogen geen deelnemers met medische klachten begeleiden. Deze deelnemers horen thuis bij een 
(gespecialiseerd) diëtist. Ga altijd voor jezelf na of jij de juiste coach bent om de deelnemer te helpen. De 
achtergrond verschilt uiteraard per coach. De verantwoording voor de keuze ligt bij jou als coach, 
raadpleeg eventueel ook de helpdesk. De helpdesk kan niet per individu beslissen of zij wel/niet kan 
starten, omdat we beperkte informatie hebben. Daarom raden we aan om bij twijfel een weekadvies aan 
de huisarts te laten zien ter controle.  

 
Psychische gesteldheid:  
Dit is een vraag die je niet direct stelt maar voortkomt uit een interpretatie van de vorige vragen. 
Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, hoe lang geleden is dat geweest? Heeft dit veel impact? 
Gebruik hiervoor ook informatie over medicijnen. Als er bij medicijngebruik antidepressiva staat dan zal 
de stemming wellicht schommelen en dit medicijn kan een uitwerking hebben op de resultaten. Kijk ook 
naar de werksituatie. Is dit stressvol, hoe gaat je deelnemer hier mee om? 
 
Dieetverleden: 
Welke diëten zijn er gevolgd? 
Is het gelukt om dit vast te houden? (Waarom is de stap naar BenFit gezet?) 
Wat is de reden dat het niet is gelukt? 
Wat verwacht de deelnemer van BenFit? 
“Ben je er wel klaar voor?” 
Dit zijn een aantal vragen die gesteld kunnen worden, de antwoorden kunnen kritiek oproepen en geven 
tevens wat aandachtspunten voor de begeleiding.  
Als een deelnemer aangeeft vaak crashdiëten gedaan te hebben moet de energiebehoefte aangepast 
worden. Zet deze in het begin 10% lager, zie ook het Aandachtspunt Instelperiode. 
 
Fysieke conditie: 
Vraag of er dagelijkse dingen zijn die men niet meer zo goed gaan als vroeger. Denk dan aan traplopen, 
fietsen, opstaan vanuit bed of de bank. 
Pas waar nodig is de training hierop aan, richt op verbeteringen hierin. 
 
Alcoholgebruik: 
Hoe vaak wordt er alcohol gedronken? Er worden waarschijnlijk een vaag antwoord gegeven: “soms”. 
Probeer dit zo concreet mogelijk te krijgen. Is soms: 1 keer in de week, 1 keer in de maand, 1 keer per 
jaar? 
Vertel wat alcohol met het lichaam doet: Het is een lege vorm van energie, dat de deelnemer er meer 
honger van krijgt, bovendien verlaagt alcohol de barrière om te “snacken”. 
Is dat het gewenste resultaat? 
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Laat de deelnemer vertellen hoe hij/zij dit anders aan zou kunnen pakken(afbouwen). 
Is het uiteindelijk toch zo dat het dagelijkse wijntje blijvend is, stel dan de doelstelling wat lager in.  
 
Klantmotivatie: 
Stel de vraag: 
“Op een schaal van 1 tot 10, hoe gemotiveerd ben je?” 
De deelnemer antwoordt:” 8” 
Vraag: “Wat maakt het een 8 en geen 7?”  
Of: “Wat heb je van mij als coach nodig om van die 8 een 9 te maken?” 
Probeer deze vraag nog een aantal keren terug te laten komen tijdens het programma. 
 
Voedingssupplementen:  
Welke voedingssupplementen neemt men nu en welke in het verleden? 
Vrouwen boven de 50 jaar, mannen boven de 70 jaar en deelnemers met een donkere huidskleur hebben 
mogelijk een vitamine D-supplement nodig. Vrouwen die zwanger willen worden moeten foliumzuur 
nemen. Supplementen mogen nooit als vervanging van voeding worden genomen. Let op abnormaal hoge 
dosissen van vitaminesupplementen, dit kan tot schade leiden.  
Deelnemers die het Paleo of Vegan advies volgen hebben waarschijnlijk ook extra vitamines nodig. Denk 
aan jodium, ijzer, vitamine B12. Raadpleeg hiervoor altijd een arts.  
 
Voedingsanamnese:  
De voedingsanamnese kan op verschillende manieren. 
Mogelijkheid 1: Laat de deelnemer een aantal dagen het eetpatroon opschrijven, de tijdstippen en de 
hoeveelheden, inclusief “snackmomenten” 
Mogelijkheid 2: Vraag of men een gemiddelde dag kan omschrijven.  
De eerste optie geeft het beste weer wat iemand op een dag consumeert). 
Overweeg bij een deelnemer die niet ontbijt om dit in te gaan stellen. Bouw dit stapsgewijs op, begin met 
1 of 2 dagen in de week en vraag welke dagen dat worden. 
 
Sportief verleden:  
Ga na welke sporten de deelnemer gedurende zijn/haar leven heeft gedaan of nog steeds doet. 
 
Roker:  
Vul hier in of en hoeveel iemand rookt. Roken of stoppen met roken kan van invloed zijn op het afval 
proces. Het is meestal niet verstandig te veel leefstijlveranderingen tegelijk te willen doen. Bespreek dit 
met je deelnemer en stel kleine doelen op. 
 
Steun Partner:  
Heeft iemand een partner die wel mee wil doen? Of heeft iemand een partner die het traject juist niet ziet 
zitten? Steun uit de persoonlijke omgeving kan van grote waarde zijn om succes te behalen en om het 
succes vast te houden. 
 
Doelstelling:  
Veel mensen zijn erg gefocust op de kilo’s tijdens het afvallen. Probeer met het vastleggen van een 
doelstelling de nadruk hierop te verminderen. Bij dit invulveld hoeven geen kilo’s ingevuld te worden, 
maar juist het ‘doel achter het doel’. De grote wens om af te vallen kan voortkomen uit bepaalde 
activiteiten die de deelnemer vroeger nog wel kon en nu niet meer. 
Fanatieke deelnemers streven ernaar om bijvoorbeeld in te kunnen schrijven op een “mudmasters-
event”, gebruik dergelijke doelstellingen als motivatie. 
 
Doelstelling KG:  
De doelstelling in kilo’s kan nooit meer zijn dan 12 kilo in 12 weken. 
Stel aan de hand van de anamnese de doelstelling in kg. bij. Leg aan de deelnemer uit dat er veel 
verschillende factoren zijn om een doelstelling te kunnen halen.  
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Voorbeeld: de deelnemer wil het dagelijkse wijntje niet laten staan en heeft 3 kinderen. Deze zijn 6,12,15 
jaar oud. Dan wordt 12 kg in 12 weken moeilijk haalbaar gezien het mogelijke gebrek aan focus of tijd. Stel 
dan het doel omlaag naar bijvoorbeeld 7 kg. 
Probeer deze doelstelling altijd wat lager bij te stellen dan een deelnemer aangeeft, de verwachting die je 
hierdoor creëert is vervolgens makkelijker te realiseren en zelfs te overtreffen.  
 

Bij sommige vragen staat er een . Houd de muis erboven en er opent een venster met een korte uitleg. 
 
4. In verband met de privacywetgeving is het noodzakelijk dat de coach de deelnemer om expliciete en 
ondubbelzinnige toestemming vraagt om persoonlijke gegevens op te slaan. Zet een vinkje in het vakje 
achter de tekst: De deelnemer geeft toestemming voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. 
Anders worden de gegevens niet opgeslagen.  
 
5. Klik daarna op “Opslaan” en je deelnemer is aangemaakt.    
 

2.2  Kies een boom 
Na de intake kies je een  ‘boom’ voor de deelnemer. In hoofdstuk 3 staat uitleg over alle bomen van 
BenFit. Elke boom staat voor een andere manier van eten en een ander soort voedingslijst. Houd rekening 
met allergieën of intoleranties van een deelnemer en kies een boom die past bij de levensstijl van een 
deelnemer. Sommige bomen hebben een langere bereidingstijd van gerechten en zijn niet voor iedereen 
geschikt.  
 
Bomen kunnen niet gecombineerd worden, er kan maximaal 1 boom worden gekozen.  
 
Kies de boom en klik op Boom opslaan (5.1).  
Wacht altijd tot de melding ‘Boom van de deelnemer bijgewerkt’ omhoogkomt. (5.2).  
Een boom kan voor elke voedingslijst aangepast worden. Kies dan een andere boom en klik op Boom 
opslaan. Bomen kunnen niet gecombineerd worden. 

 
  

AFBEELDING 5 
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2.3  Ongewenste producten 
Ga niet de complete lijst met voedingsmiddelen af om te kijken wat de deelnemer eventueel niet lekker 
vindt. Stel de vraag; ‘Zijn er producten waarvoor u allergisch bent of die u absoluut niet wilt eten?'.  
Ga als volgt te werk;  

1. Als dit enkele voedingsmiddelen zijn, vul deze in bij de zoekbalk, (Afbeelding  6) 
2. Sleep de producten naar de lijst ‘gekoppelde ongewenste producten’, links (Afbeelding 6) 
3. Vink gehele groepen voedingsmiddelen in één keer aan zoals: Toegevoegd Suiker, Noten/pinda’s 

of Varkensvlees. Klik vervolgens op "Aan" of "Uit" om deze te filteren of om deze weer terug in de 
voedingslijst te zetten, (Afbeelding 6). Er komen geen recepten meer op de lijst die producten 
bevatten die links in het rijtje staan bij ‘gekoppelde ongewenste producten’. 
Let op: Vaak is het beter om NIET alles aan te vinken wat men niet lust, dit beperkt de variatie in 
recepten namelijk drastisch en kan leiden tot gebrekkige voedingslijsten. Het is ook mogelijk dat 
de deelnemer zélf een product weglaat uit de voedingslijst of vervangt door iets anders. Denk 
bijvoorbeeld aan pijnboompitjes in een gemengde salade. 

4. Lust iemand HELEMAAL geen vis, vink dan "Geen vis" aan, (Afbeelding 6). Sleep dan niet alle 
soorten vis naar de lijst ‘gekoppelde ongewenste producten’. Wil iemand ontbijten zonder brood, 
vink dan “Geen brood bij ontbijt” aan. Je deelnemer krijgt dan bijvoorbeeld zuivel, ei of smoothie 
als ontbijt. 

5. Klik na het aanvinken van geen vis of geen brood bij ontbijt altijd op ‘Geen/wel vis/brood’ 
opslaan. 

6. Het kan voorkomen dat sommige producten niet naar de lijst ‘gekoppelde ongewenste 
 producten’ gesleept kunnen worden, bijvoorbeeld olie. Zie hiervoor  
 Hoofdstuk 10.Frequently Asked Questions, vraag nummer 

1.8 Bepaalde voedingsmiddelen zitten in elk dieet maar kunnen niet verwijderd worden bij 
ongewenste producten. Bv halvarine en bouillon. 

7.    De snelkeuzeknop ‘toegevoegd suiker’ schakelt producten met toegevoegd suiker uit. Denk aan 
 zoet broodbeleg en koek. Een gezondere keuze voor de deelnemer, als hij/zij daaraan toe is.  

 

  

AFBEELDING 6 
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2.4 Partner(s) koppelen 
Hiermee is het mogelijk om meerdere mensen uit 1 huishouden aan elkaar koppelen zodat de 
voedingslijsten gelijklopen. Er kunnen maximaal 2 personen worden gekoppeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Maak voor beide deelnemers een dossier aan. 
2. Ga bij 1 van de twee deelnemers naar het tabblad ‘partners’. Klik op “Koppel nieuwe partner” 

(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
3. Er opent een nieuw scherm met alle namen 
4. Dubbelklik op de persoon waarmee de deelnemer gekoppeld wil worden. 
5. Er kunnen maximaal 2 personen aan elkaar gekoppeld worden. 
6. De partners koppelen via het tabblad ‘Partners’ zoals aangegeven in Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden. hoeft maar 1 keer per traject te gebeuren.  
7. Voer eerst de meetgegevens in van beide partners en sla deze op. Bekijk welke partner het 

laagste kcal advies heeft, bij die partner start je. Raadpleeg hoofdstuk 2.5 met uitleg over het 
genereren van een week. 

8. Let op! Genereer altijd eerst het advies van de partner die het laagste totaalaantal kcal per 
dag heeft. Download en/of verstuur het advies. Ga naar de andere partner, dus de persoon 
met het hoogste totaalaantal kcal per dag, en genereer de week nog niet. 
 Selecteer eerst de week die gekoppeld moet worden. Klik vervolgens op “Koppel_partner-
week” (aangeduid met geel), (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..2) 

 

 

AFBEELDING 7 

AFBEELDING 8 
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9. Zoek de naam en de juiste week van de partner, dat advies is al gegenereerd. Klik hier dubbel 
op. De weken zijn nu gekoppeld. Dit staat pas goed als je bij Partner-week ziet staan : Fase 
(..), Week (..), naam partner. 

10. Genereer dan pas het advies van de partner die een hogere energiebehoefte heeft. Deze 
partner krijgt hetzelfde advies als zijn partner, met extra hoeveelheden en eventuele extra 
producten. Na het genereren van dit 2e advies zijn alle diners hetzelfde als bij de partner.  

11. De adviezen van partners dienen elke week opnieuw gekoppeld te worden zoals in Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.. 

12. Als de partners gekoppeld zijn krijgen ze naast een persoonlijke boodschappenlijst, ook een 
samengevoegde boodschappenlijst. Er hoeven dan geen boodschappen opgeteld te worden. 
De partner waarbij als laatst het advies is gegenereerd krijgt de samengevoegde 
boodschappenlijst.  

13. Zijn de diners van de deelnemer niet hetzelfde? Controleer dan de lijst met ongewenste 
producten of raadpleeg de Helpdesk. 
 

 

2.5  Weken 
Vul in het tabblad “Weken” de resultaten van de metingen en de lichaamscompositie wekelijks in, aan de 
hand daarvan wordt het aantal calorieën en de bijbehorende voedingslijst bepaald. 
 
Als je een deelnemer hebt die nog twijfelt om te starten met BenFit kun je de proefweek inzetten. Dit is 
één losse week (naast het groene plusje met ‘week’ zie je ook een groen plusje met ‘proefweek’). Doe 
altijd éérst de volledige intake. Als een deelnemer na een week proberen dan van start wil gaan kun je 
verder gaan met het onderstaande stappenplan. De proefweek is handig om de telling van de andere 12 
weken normaal te laten verlopen. 
 
Klik op het groene plusje waar “Week” achter staat. De nieuwe week verschijnt. (Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.) 

1. Dubbelklik op de nieuw verschenen rij en er opent een nieuw venster.    
2. Vul de gevraagde 
gegevens in bij Details-week 
(Afbeelding 9).  
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Startdatum: kies eventueel een andere datum als je wil dat het advies op een andere dag start. 
Bijvoorbeeld als de deelnemer wil dat een menu op maandag start en je maakt het advies op vrijdag. 
Gewicht: vul hier het gewicht in KG in. 
Vetpercentage: vul hier het vetpercentage in.  
Lengte (cm): vul hier de lengte van de deelnemer in. Let op: vul centimeters in.  
Buikomtrek: vul hier eventueel de buikomtrek in, in cm. Dit kan extra informatie opleveren bij de analyse 
en voortgang van de deelnemer. 
 
Beroepstoeslag:  
Geen: Uitsluitend zittend werk of aan huis gebonden.  
Licht werk: Zittend werk met weinig beweging, kantoorbaan. 
Gemiddeld werk: actief werk. Bijvoorbeeld verpleegkundige of postbode 
Zwaar werk: intensief actief werk, bijvoorbeeld bouwvakker. 
 
Deze beroepstoeslag is berekend op basis van een fulltimebaan. Corrigeer indien nodig naar een lagere 
toeslag als iemand zwaar werk heeft, maar parttime werkt (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.1). 
 
Sporttoeslag:  
Vul dit zuinig in, beginnend met 1 of 2 uur, want de intensiteit waarop de deelnemer sport zal 50% zijn, en 
geen 100%. Als de deelnemer veel afvalt, verhoog de sporttoeslag dan stapsgewijs (Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden..1). De sporttoeslag gaat om het aantal uur sport in de komende week. 
 
Boodschap: 
Vergeet niet om de “Persoonlijke boodschap” in te vullen. Dit is motiverend voor de deelnemer (Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden..2). Kies een ‘Standaard boodschap’ die overeenkomt met de wekelijkse 
opdrachten uit het boek.  
Bij ‘Beheer’ is het mogelijk om andere persoonlijke boodschappen in te voeren. Zie hiervoor paragraaf 6.3 
Beheer standaardboodschap. 
In de persoonlijke boodschap kan er de tekst [deelnemernaam] worden gebruikt (inclusief blokhaken). 
Het programma zal op het advies en in de app de naam van de deelnemer automatisch invullen. 
 
Geplande activiteiten:  
Vul hier afspraken in m.b.t sport- en beweegmomenten voor de komende week. Je kunt zo altijd 
teruglezen welke afspraken er met de deelnemer zijn gemaakt. De tekst in dit veld is niet zichtbaar op het 
voedingsadvies van je deelnemer (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..3).  
 
Gespreksnotities: vul hier de kernpunten van je coachgesprek in. Heeft de deelnemer zich aan het 
voedingsadvies gehouden? Waren er bijzonderheden waardoor resultaat niet goed is? De tekst in dit veld 
is niet zichtbaar op het voedingsadvies van je deelnemer (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..3).  
Klik op” (her)bereken energiebehoefte”. Het aantal calorieën wordt automatisch ingevuld. Controleer dit! 
Indien nodig kan dit handmatig gewijzigd worden (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..4).  
Je wijzigt handmatig de energiebehoefte tijdens bijvoorbeeld de Instelperiode. Raadpleeg hiervoor de 
Marketingdownloads, Aandachtspunten voor de coach.  
Klik op “Opslaan” (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..5). 
 

3. Klik links bovenin het venster op “Genereer” (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..6).  
4. Een nieuw scherm opent automatisch. 

 

AFBEELDING 9 
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2.6 Week genereren en verzenden. 
 
Na het klikken op ‘Genereer’ (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..6) wordt een nieuwe pagina 
geopend. Dit duurt maximaal 2 minuten. Als het programma een voedingslijst heeft samengesteld kan het 
voorgestelde advies bekeken worden.  
 
Kijk het advies goed na, je bent als coach verantwoordelijk voor wat je de deelnemer toestuurt.  
Ontevreden of is er iets niet goed? Maak dan een nieuw advies. Dit doe je door de pagina te sluiten en 
opnieuw te genereren. Het kan voorkomen dat je tot 3 of 4 keer een nieuw advies moet genereren 
voordat je tevreden bent. Verstuur het advies pas als je tevreden bent.   
 
Verstuur vervolgens het advies met een van de volgende opties:  

 
 

 
1. Advies downloaden: Hiermee wordt het advies alleen gedownload en kan het als PDF opgeslagen 

worden. De opdrachten uit het boek worden aan het advies toegevoegd.  
De coach print de lijsten uit en geeft deze mee aan de deelnemer om die in de voedingslijstenmap te 
bewaren. De voedingslijst wordt niet via e-mail verzonden naar de deelnemer. Het advies is direct 
zichtbaar in de app. 

2. Advies downloaden (zonder opdrachten): Hiermee wordt het advies alleen gedownload en kan het 
als PDF opgeslagen worden. De opdrachten worden niet toegevoegd.  
De coach print de lijsten uit en geeft deze mee aan de deelnemer om die in de voedingslijstenmap te 
bewaren. Het advies wordt niet via e-mail verzonden naar de deelnemer. Het advies is direct 
zichtbaar in de app. 

3. Advies downloaden en e-mailen: Hiermee wordt het advies gedownload en kan het als PDF 
opgeslagen worden. De opdrachten uit het boek worden aan het advies toegevoegd. De coach print 
de lijsten uit en geeft deze mee aan de deelnemer om die in de voedingslijstenmap te bewaren. De 
voedingslijst wordt rechtstreeks naar de deelnemer verzonden via e-mail.  Het advies is direct 
zichtbaar in de app. 

4. Advies downloaden en e-mailen (zonder opdrachten): Hiermee wordt het advies gedownload en kan 
het als PDF opgeslagen worden. De opdrachten uit het boek worden niet aan het advies toegevoegd. 
De coach print de lijsten uit en geeft deze mee aan de deelnemer om die in de voedingslijstenmap te 
bewaren. De voedingslijst wordt rechtstreeks naar de deelnemer verzonden via e-mail.  Het advies is 
direct zichtbaar in de app. 

5. Advies alleen in de app: Hiermee wordt het advies wel gedownload maar niet als PDF gemaild. Het 
advies wordt rechtstreeks in de app van de deelnemer geplaatst. De deelnemer ontvangt wel een e-
mail waarin staat dat er een nieuw voedingsadvies klaar staat in de app. 

 
Na het verzenden kan het scherm gesloten worden en gaat het scherm terug naar de deelnemerslijst. 
 
Alleen bij de opties 3, 4 en 5 wordt de aanmeldlink van menu.benfit.nl meegestuurd. Als de deelnemer 
een account wil aanmaken in menu.benfit.nl moet deze optie gekozen worden. 
 

Een gegenereerde week nogmaals verzenden? Dubbelklik dan op de week en kies ‘mail advies’.  

 

 

AFBEELDING 10 
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2.7  Grafiek 
 
Bekijk van een deelnemer de grafiek met gewicht en vetmassa (Afbeelding 11.1). Klik op de knop ”Open 
grafiek van deze deelnemer” (Afbeelding 11.2). De grafiek opent in een nieuw venster (Afbeelding 12).  
 
 

 
 

    
Links staan de resultaten in een tabel, rechts in de vorm van een grafiek. Deze grafiek is ook zichtbaar 
voor de deelnemer als er wordt ingelogd in menu.benfit.nl. De grafiek kan geprint worden. Links in het 
scherm staat de knop:  
 

2.8  Week verwijderen 
Als er gegevens verkeerd zijn ingevuld kan de foutieve week verwijderd worden.  
Dit kan alleen met de laatst gegenereerde week. Let dus goed op met het invullen van de meetgegevens.  

Klik op de bovenste week (Afbeelding 6.2). Klik op X week (Afbeelding 6.1). Je krijgt een bevestiging om de 
week definitief te verwijderen (Afbeelding 6.3). Er kunnen geen weken tussendoor verwijderd worden.  
 

AFBEELDING 4 
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2.9  Gegevens deelnemers exporteren naar Excel 
 
De gegevens van de deelnemers kunnen in een overzicht in Excel 
worden gezet. Dit kan in het systeem bij de knop:  
Excel-export van alle deelnemers.  
De volgende gegevens van de deelnemers worden overgenomen: 
Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land, Telefoon, 
Mobiel, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Deelname fase/week. Ook worden de volgende gegevens 
per deelnemer getoond van de laatst verzonden week: Lengte, Gewicht, Buikomtrek, BMI, Vetmassa, 
Vetpercentage, Energiebehoefte. 
Er is 1 tabblad met actieve deelnemers en 1 tabblad met inactieve deelnemers.  
Wees voorzichtig met het opslaan en delen van het bestand: hier staan persoonsgegevens in.  
 

2.10 Verstuur adviezen automatisch 
 
Er kan voor 2,3 of 4 weken automatisch een voedingsadvies verzonden worden. Er kan dan [x] weken 
niets worden gedaan met de weken van de deelnemers. 
- De datum van verzending staat op de nacht voor aanvang van de startdatum. Kies bij voorkeur de 
startdatum een dag eerder zodat de deelnemer nog tijd heeft om boodschappen te doen. 
- Er kunnen tussentijds geen aanpassingen gedaan worden. 
De deelnemers verwachten een persoonlijke begeleiding en iedere week een moment met de coach om 
nog eens bij te praten en de voedingslijsten te bespreken. Pas indien nodig de boom en ongewenste 
producten tussentijds aan. 
 
Wekelijks contact is de methode die we aanraden. 
Het automatisch mailen van voedingslijsten is een andere methode.  
 
Open de deelnemer waarbij je de automatische mailer wil instellen.  
Ga naar tabblad ‘weken’.  
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Klik op ‘verstuur adviezen automatisch’ (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)     

    

Er opent een pop-up waar het aantal weken automatisch adviezen gekozen kan worden: 2, 3 of 4 weken 
(op basis van hoelang de fase nog duurt) (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Als iemand bijvoorbeeld 
in week 2 zit kan voor de optie 4 weken gekozen worden. Maar als iemand al in week 10 zit kan alleen nog 
maar voor 2 weken worden gekozen omdat daarna de fase is geëindigd. 

 
AFBEELDING 15 

 
Controles voor gebruik automatisch versturen 
Automatisch versturen kan alleen gebruikt worden als er geen nieuwe fase gestart hoeft te worden. 
Er dient minimaal één week gegenereerd te zijn zodat deze weekgegevens overgenomen kunnen worden. 
Indien adviezen automatisch worden verzonden worden de volgende functies geblokkeerd: 

- Nieuwe week toevoegen 
- Promoveren fase 
- Verwijderen week 
- Koppelen partner 

 
Het automatisch mailen van voedingslijsten kan gestopt worden. Kies dan de knop: automatische mailer 
stoppen (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AFBEELDING 14 
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2.11 Het weken-overzicht 
 
In het overzicht met de weken staat of er in een week iets genoteerd is bij Gespreksnotitie. In die week 
komt er een uitroeptekentje te staan in de kolom Opm. (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 

 
 

2.12 Promoveren naar volgende fase  
 
Als een deelnemer 12 weken BenFit heeft gevolgd moet de deelnemer gepromoveerd worden naar de 
volgende fase om door te kunnen gaan. De 2e fase is een opvolgende fase van het afvaltraject voor 
mensen die na 12 weken nog niet klaar zijn om zelfstandig door te gaan met (of zonder) voedingslijsten, 
maar al wel richting streefgewicht gaan.  
 
De knop ‘promoveer naar volgende fase’ (Afbeelding 18.2) wordt pas zichtbaar als een deelnemer 12 
weken voedingslijsten heeft ontvangen (Afbeelding .1). Als er in fase 2 weer 12 weken zijn geweest wordt 
in week 12 weer de promotieknop zichtbaar.  
 
Fase 2 moet worden gezien als een verlenging van de eerste 12 weken, echter wordt de begeleiding van 
de coach op een lager pitje gezet: een soort afbouwfase naar het moment dat deelnemers de nieuwe 
leefstijl kunnen behouden zonder coach. Wellicht zit de deelnemer al op het gewenste streefgewicht. Dan 
is het doel van een volgende fase om het gewichtsbehoud te realiseren. 
 
Omdat fase 2 voor iedere deelnemer anders is zijn er geen standaard berichten ingesteld voor de weken 
in deze fase (dit is wel zo bij de eerste 12 weken in fase 1). Je kunt zelf een bericht typen bij elke week of 
in het beheer eigen standaard berichten instellen (dubbelklik op een week bij een deelnemer en kies de 
knop ‘beheer’). Meer over de boodschappen en het beheer lees je in hoofdstuk 6. 
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Bepaal samen met de deelnemer hoeveel tijd er tussen de afspraken zit. In deze tweede fase kan de prijs 
van het traject vaak ook omlaag. 
Er zijn in de 2e fase andere opdrachten toegevoegd bij de voedingslijsten. De deelnemer heeft in fase 1 
alle opdrachten uit het BenFit werkboek gemaakt, in de 2e fase komen er in de adviezen andere 
opdrachten mee die zijn gericht op 'coach jezelf'.  

AFBEELDING 17 
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3. Bomen 
Een boom heeft verschillende takken zoals voeding ook verschillende takken heeft.  
Hier komt de naam ‘boom’ vandaan. De verschillende takken geven de verschillende eetgewoontes weer. 
Aan iedere tak hangt een selectie van blaadjes, dat is de database van recepten en producten die gekozen 
kan worden door de software. Bij het uitvinken of ongewenst maken van producten beperk je de keuze in 
recepten. Denk dus goed na over wat je uitschakelt, ‘snoei’ bewust en weloverwogen. 
 
Elke boom heeft minstens 1 vegetarisch diner per week en er zijn altijd 6 maaltijdmomenten. 
 
De verschillende bomen in BenFit zijn: 
Aankomen 
Basis 
BenFit Basis easy 
Diabetes 
Eiwitrijk 
Glutenvrij 
Glutenvrij en lactose-intolerant 
Lactose-intolerant 
Low Carb 
Natuurlijk 
Natuurlijk easy 
Paleo 
Pescotarisch 
Vegan 
Vegetarisch 
 
Aankomen (hierop is de kcal-berekening aangepast): 
Deze boom kan gebruikt worden bij deelnemers die graag wat willen aankomen in gewicht en spiermassa. 
De boom is gebaseerd op de Basisboom: gangbaar, betaalbaar en normaal eten (zie ook de uitleg bij de 
Basisboom). Er wordt gebruik gemaakt van volle, compacte en calorierijke producten zoals halfvolle en 
volle zuivel. Ook het broodbeleg is calorierijker, zoals 48+ kaas, notenpasta, hummus en gekookt ei. In de 
berekening van de energiebehoefte wordt automatisch rekening gehouden met aankomen, de calorieën 
hoeven dus niet handmatig aangepast te worden. 
 
Basis:  
Zoals de naam al zegt is dit een basiseetpatroon. Er wordt niks gefilterd, het is gangbaar, gebruikelijk, 
betaalbaar, normaal eten. Hierin wordt gebruik gemaakt van zuivel, ontbijtgranen, brood, fruit, rauwkost, 
aardappelen, pasta’s, rijst, olie en halvarine etc. Er wordt in deze categorie ten minste twee keer per week 
vis gekozen in het diner.  
 
Basis easy:  
In deze categorie worden dezelfde producten gebruikt als in de Basis-boom. Dit is een basiseetpatroon, 
maar met minder verschillende variaties. Er wordt niks gefilterd en de boodschappenlijst is wat 
eenvoudiger. Er wordt in deze categorie minimaal 1 keer per week vis gekozen bij het diner. Dit 
eetpatroon is geschikt voor iemand die uit een wisselend dieetverleden komt. Brood, aardappelen, zuivel 
zijn belangrijke basisproducten in deze boom. Deze voedingslijst vergt minder voorbereiding dan de 
basisboom.  
 
Diabetes: 
Gebruik deze boom alleen op het moment dat een deelnemer (pre)diabetes heeft.  
Koolhydraatbronnen met een hoge glycemische waarde worden gefilterd. In deze categorie wordt per 
maaltijdmoment weergegeven op de voedingslijst hoeveel gram koolhydraten de maaltijd heeft. Hierdoor 
is het voor een deelnemer gemakkelijker medicatie hierop af te stemmen. Er wordt gebruik gemaakt van 
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brood, aardappelen, rijst, pasta’s, fruit, rauwkost, groenten, zuivel, ontbijtgranen, noten etc. Er wordt ten 
minste twee keer per week vis gekozen bij het diner.  
Als de deelnemer diabetes heeft: raadpleeg altijd een arts. Ga nooit zonder goedkeuring starten met 
begeleiding. De diabetesverpleegkundige en/of arts moeten altijd betrokken zijn bij een traject.  
 
Eiwitrijk:  
De boom Eiwitrijk is geschikt voor verschillende doelen, o.a. bij krachttraining en bij recreatieve 
sport waarbij meer eiwit gewenst wordt. Deze boom is ook geschikt voor ouderen i.c.m. krachttraining 
om spieratrofie tegen te gaan, of als deelnemers uit een dieetverleden komen en koolhydraatbeperkte 
voeding gebruikten.  
In deze boom komen wat nieuwere producten voor zoals Skyr, linzenpasta, quinoa e.a.  
Pas op met de hoeveelheid eiwitten bij diabeten.  
In deze boom wordt elke dag gebruik gemaakt van een eiwitshake, sluit de shake naar wens uit via het 
tabblad ongewenste producten. Een aanbevolen eiwitshake is een multi-blend eiwitpoeder met o.a. 
caseïne. Als referentie is gebruikt: Mega Strong Proteïn van het merk Olimp. 
 
Glutenvrij: 
Er zijn veel mensen die zichzelf diagnosticeren met glutenintolerantie of allergie. In werkelijkheid heeft 
slecht 5-15% van de mensen in Nederland hier last van. Gebruik deze boom alleen wanneer dit door een 
arts is vastgesteld. Bij twijfel: gebruik de boom niet als test en stuur de deelnemer altijd door voor een 
test bij een arts. In deze boom wordt uitsluitend gebruik gemaakt van glutenvrije producten. Een 
deelnemer moet zelf altijd een etiket van een gekozen product beoordelen op de aan- of afwezigheid van 
gluten.  
 
Glutenvrij en lactose-intolerant 
Deze boom combineert glutenvrij én lactose-intolerant. In deze boom zitten dus zowel geen gluten als 
geen lactose. Lees voor meer informatie verder bij de bomen Glutenvrij en Lactose-intolerant. Er wordt 
gebruik gemaakt van plantaardige zuivel en glutenvrij brood. Maak alleen gebruik van deze boom bij een 
deelnemer met een medische diagnose glutenintolerantie. Ga altijd in overleg met een huisarts of diëtist 
bij een deelnemer met deze boom. Een deelnemer moet zelf altijd het etiket van een gekozen product 
beoordelen op de aan- of afwezigheid van gluten en lactose. 
 
Lactose-intolerant: 
Voor lactose-intolerantie geldt een gelijke werkwijze als bij Glutenvrij. Geef een voorbeeldlijst altijd mee 
aan een deelnemer ter goedkeuring van een arts. Houd er rekening mee dat mensen uit Azië vaker een 
lactose-intolerantie hebben dan mensen uit Europa. In deze boom worden geen melkproducten gebruikt. 
Er wordt gebruik gemaakt van vervangende plantaardige zuivelproducten en lactosevrij brood, 
plantaardige zuivel, noten, rauwkost, fruit, aardappelen, pasta’s, rijst etc. Minstens twee keer per week 
wordt vis gekozen in het diner. Deze boom kan ook geschikt zijn voor mensen met het prikkelbare 
darmsyndroom. Deelnemers met een lactose-intolerantie moeten altijd zelf de etiketten van een gekozen 
product beoordelen op de aan-/afwezigheid van lactose.  
 
Low Carb 
Deze boom is koolhydraat-arm maar niet helemaal koolhydraat-loos. Er komt dus minder brood, rijst, 
aardappelen en pasta in voor. Dit betekent dat de deelnemer meer moet voorbereiden en dat de 
deelnemer niet zomaar een boterham kan meenemen voor op het werk. Er worden vaker salades 
gekozen, maar ook voor het gemak af en toe speciaal koolhydraatarm brood. Het diner is twee keer per 
week vis, en een keer per week vegetarisch. Er wordt gestreefd naar minder dan 40 energieprocent 
koolhydraten. 
 
Natuurlijk: 
Met deze boom worden alle adviezen gegenereerd op basis van biologische producten. 
Dit zal de prijs van de voedingslijst ook omhoog brengen in vergelijking met het basisdieet. Gerechten die 
voorkomen in de natuurlijke categorie zijn bijvoorbeeld ontbijtsmoothies, noten, fruit, rauwkost en 
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groenten, ei, zuivel, roomboter, quinoa, kokosolie, soepen, salades etc. Er wordt minstens twee keer per 
week een vegetarisch diner gekozen, er wordt twee keer vis gekozen in een diner en er wordt vaker 
salade gekozen. Deze categorie vergt ook meer bereidingstijd.  
 
Natuurlijk Easy: 
Deze boom is vergelijkbaar met de Natuurlijk boom. Biologische en natuurlijke producten. Smoothies, 
salades, vegetarisch. De keuze aan verschillende producten is hier iets geringer. De Natuurlijk Easy-boom 
is iets minder gevarieerd en de boodschappenlijst is kleiner dan bij de Natuurlijk-boom. Met deze brug 
tussen Basis en Natuurlijk is gezond en natuurlijk eten voor iedereen bereikbaar. 
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Paleo: 
Paleo betekent uitsluitend onbewerkt voedsel zoals dat duizenden jaren geleden door onze voorvaderen 
werd genuttigd.  
Geef deze boom alleen op verzoek van de deelnemer. Het brengt wat extra planning met zich mee om de 
maaltijden klaar te maken en het is een afwijkend eetpatroon. In deze boom zit o.a. geen brood, rijst en 
pasta. Producten en gerechten die in deze categorie voorkomen zijn bijvoorbeeld ontbijtsmoothies, noten 
en zaden, fruit, rauwkost, ei, kokosolie, avocado, bananenpannenkoekjes, salades etc.  
Er zijn meerdere gradaties in het doorvoeren van strenge of minder strenge Paleo-opvattingen. 
In het kort samengevat is Paleo; groenten, fruit, noten, zaden, vlees, vis. 
 
Pescotarisch: 
Een vegetarische boom waarin wél vis wordt gegeten. Het voorvoegsel pesce of pesco wordt gebruikt om 
aan te geven dat iemand wel vis eet als uitzondering op een verder vegetarisch dieet. 
Deze boom is geschikt voor de bewuste eter en de pescotariër. Er worden vaker plantaardige producten 
gebruikt zoals amandelmelk en kikkererwten. Twee keer per week wordt een visgerecht bij het diner 
gebruikt.  
 
Vegan: 
Deze boom is helemaal veganistisch. Geen vlees, vis, ei of dierlijke producten. We maken gebruik van 
amandel- en rijstdrink, veel groenten en fruit, avocado, kikkererwten, kokosolie en plantaardige halvarine. 
Deze boom is geschikt voor de bewuste en gevorderde eter. De recepten vergen iets meer bereidingstijd 
door het gebruik van gezonde groene smoothies, rijkelijk belegde broodjes en salades.  
 
Vegetarisch: 
In deze boom zijn alle vleesproducten eruit gefilterd. Er wordt ook geen vis gebruikt in deze categorie. Te 
gebruiken wanneer de deelnemer vegetariër is. Producten en gerechten die in deze categorie worden 
gebruikt zijn bijvoorbeeld ontbijtgranen, zuivel, fruit, rauwkost, noten, vleesvervangers, brood, pasta, rijst, 
aardappelen, ei, vruchtensap etc.  
 

Klik na het aanvinken van de boom links bovenin op “Boom opslaan”. Zie hiervoor Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden..  

 

4. De App 
Inloggen gaat als volgt voor de deelnemer;  

Stuur de deelnemer via bovenstaande opties 3, 4 of 5 een e-mail met hierin een advies.  
Een deelnemer krijgt via de e-mail een wachtwoord toegestuurd en moet zich dan met het bij de coach 
opgegeven e-mailadres aanmelden.  
Via de functie ‘wachtwoord vergeten’ kan er ook een nieuw wachtwoord worden aangemaakt. 
Het is voor de coaches ook aan te raden jezelf aan te maken als deelnemer. Alleen op deze manier leer je 
alle mogelijkheden kennen en kun je de deelnemers nóg beter begeleiden.  
 
Pak de gebruikershandleiding van menu.benfit.nl in de marketingdownloads er eens bij, deze is ook 
geschikt om uit te delen aan deelnemers. Hierin staan afbeeldingen en printscreens van alle functies.  
 
Deelnemers kunnen ook inloggen in de app van BenFit.  
Download de app HIER voor de Google Play store voor Android toestellen.  
Download de app HIER voor de Apple app store voor IPhone/Apple toestellen.  
 
Let op: De deelnemer ontvangt geen wachtwoord voor de app als er een verkeerd e-mailadres gevuld is.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.benfit
https://itunes.apple.com/us/app/ben-fit/id1188637966?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Vul een correct e-mailadres in, sla dit op en verzend een advies opnieuw. 

5. De wekelijkse hertest 
5.1 Nieuwe week aanmaken. 
Voor de wekelijkse hertest , zie hoofdstuk 2.5  Weken.      

Tijdens dit moment is het belangrijk om na te vragen hoe de week is gegaan. Vragen als “hoe vaak heb je 
gesport”, “heb je je aan de voedingslijst kunnen houden”, “zijn er bijzonderheden” zullen wekelijks 
terugkomen. Dit is jouw coachmoment! 
Mocht een deelnemer de verkeerde kant opgaan is het jouw taak om hem/haar weer een zetje in de 
juiste richting te geven. 
Noteer deze kernpunten van het coachgesprek in het veld ‘Gespreksnotities’.  
 
Open indien gewenst de weekgegevens en persoonlijke boodschap door te dubbelklikken op de week. Het 
gegenereerde voedingsadvies is niet meer te openen als dit langer dan 12 weken geleden gemaakt is.  
 

5.2 Deelnemer op non-actief plaatsen 

Deelnemers kunnen op inactief gezet worden door bovenin op het rode vlaggetje te klikken (Afbeelding ). 
Deze deelnemer staat nu niet meer in de deelnemerslijst. De deelnemer heeft per direct geen toegang 
meer tot de app. 
AFBEELDING 19 

 
5.3 Deelnemer op actief plaatsen 
 
De deelnemers die op Inactief staan zijn te vinden onder de knop: Inactief (Afbeelding 20).  
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AFBEELDING 21 

AFBEELDING 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LET OP: Van deelnemers die op inactief staan worden na 6 maanden de meetgegevens verwijderd. Na 1 
jaar wordt de hele deelnemer inclusief naam verwijderd. Dit is vanwege de Wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Na 12 weken worden voedingsadviezen verwijderd.  
Voor het activeren van een deelnemer; klik dan op het groene vlaggetje; deelnemer op actief plaatsen 
(Afbeelding 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Deelnemerslijst inklappen 
De deelnemerslijst kan ingeklapt worden vanwege privacy. Namen van andere actieve deelnemers zijn 
dan (tijdelijk) niet zichtbaar. Schuif de deelnemerslijst in wanneer je de namen van andere deelnemers 
niet nodig hebt.  
 
Laat een computer waarop het BenFit-programma wordt gebruikt met gegevens van deelnemers, nooit 
onbeheerd achter. De deelnemerslijst kan worden in- en uitgeschoven met het pijltje.  
Zie Afbeelding 23 voor het inschuiven en Afbeelding  voor het uitschuiven.  
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6. Extra opties 
6.1 Supplementen 
De coach kan supplementen toevoegen aan 
de voedingslijst van de deelnemer. De 
coach kan foliumzuur, vitamine B12 en 
vitamine D kiezen. Bijvoorbeeld in te delen 
bij deelnemers met een veganistisch 
voedingspatroon (B12), vrouwen boven de 
50 jaar en mannen boven de 70 jaar 
(Vitamine D) of deelnemers met een 
zwangerschapswens (foliumzuur). Kies zelf 
een dag en dagdeel waarbij het supplement 
toegevoegd mag worden. Het kiezen van 
een dag en dagdeel hoeft maar 1x te 
gebeuren en zal dan in alle volgende weken 
worden toegepast (Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.).  
Als onder ‘Dag’ de optie ‘Dagelijks’ wordt 
gekozen zal het supplement elke dag bij het 
gekozen maaltijdmoment worden 
toegevoegd. 
 

AFBEELDING 22 AFBEELDING 237 

AFBEELDING 8 
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6.2 Standaardboodschap 
De coach kan bij het genereren van een 
advies kiezen uit een aantal standaard 
persoonlijke boodschappen. Deze zijn 
gebaseerd op de opdrachten van het 
werkboek. Kies een week bij Standaard 
boodschap.  
Deze standaard boodschap wordt 
geplaatst bij het vak ‘persoonlijke 
boodschap’. Een coach kan de 
standaardboodschap nog zelf 
aanpassen. Let op, dit veld moet altijd 
gevuld zijn, anders kunnen de gegevens 
niet opgeslagen worden.  
 
De naam van de deelnemer wordt 
automatisch ingevoerd als de tag 
[deelnemernaam] is ingevuld.  
 
Lees de standaardboodschappen zelf 
altijd even door. Weet wat de 
deelnemer ontvangt. Zie de teksten in 
de standaardboodschap in hoofdstuk 
6.2.1.  
 

6.2 Standaardboodschap 
Hoe de standaardboodschap te gebruiken bij twaalf weken BenFit voedingsadvies? 
*De 'standaardboodschap' komt in het veld 'persoonlijke boodschap' en daar kan de boodschap eventueel 
nog aangepast worden.  
*De teksten van de standaardboodschap komen overeen met de opdrachten uit het BenFit werkboek. 
Wordt het werkboek niet gebruikt? Pas de tekst dan handmatig aan.  
* Bij de adviezen wordt ervan uitgegaan dat een persoon wil afvallen. Is dit bij jouw deelnemer niet het 
geval, dan moeten sommige teksten aangepast worden. Er zijn natuurlijk ook mensen die het BenFit 
programma volgen omdat ze een gezonde leefstijl willen aanleren zonder dat het nodig is dat ze afvallen.  
* Er wordt bij de adviezen vanuit gegaan dat een persoon afvalt en zich fitter voelt. Wanneer het afvallen 
langzamer gaat dan gehoopt, kijk dan goed naar de teksten en pas deze eventueel aan om teleurstellingen 
bij de deelnemer te voorkomen. 
 
De teksten dienen als hulpmiddel en kunnen verder aangepast worden aan de situatie. 
 

6.2.1 Standaardboodschap per week 
 
Week 1 
 
Hoi, 
Eet zoveel mogelijk dat wat er op de lijsten staat. Als je de 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. 
Wanneer je een avondmaaltijd liever met een andere dag wilt wisselen, wissel dan de hele dag en niet 
alleen die maaltijd. 
Bij iedere maaltijd staat vermeld dat je 1 glas water moet drinken. Je mag i.p.v. water alle andere 
caloriearme dranken nuttigen. Ook wanneer je geen dorst hebt, is het belangrijk om te drinken. Een 
dorstgevoel is het signaal van je lichaam dat je te weinig gedronken hebt, ben dit altijd voor! 
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Heel veel succes! 
 
Week 2 
 
Hoi, 
Bij het diner mag je altijd gekookte aardappelen vervangen door: zelfgemaakte aardappelpuree, of 
pofaardappel. Kijk bij een andere dag voor de hoeveelheden die je mag hebben. Maak voor jezelf dat 
klaar waar je op dat moment het meeste zin in hebt of wat eventueel weinig tijd kost op een drukke dag. 
Het is niet aan te raden om iedere keer aardappelen te vervangen door zilvervliesrijst of pasta. 
Aardappelen zijn een bron van o.a. vitamine C; deze vitamine is in rijst en pasta niet terug te vinden.  
Ik wens je heel veel succes komende week! 
 
Week 3 
 
Hoi, 
Wanneer je je ontbijt nog niet helemaal op kreeg, mocht je in het begin dat wat je niet meer lustte op een 
later eetmoment van de dag eten. Probeer dit steeds minder te doen. Aan het eind van de week moet je 
alles wat bij een bepaald maaltijdmoment staat beschreven ook op dat moment kunnen eten. Wanneer 
dit niet lukt, hoor ik dit graag van je. Ik wens je heel veel succes! 
 
Week 4 
 
Hoi, 
Vul deze week opdracht 9 uit je werkboek in en vergelijk deze met dezelfde test uit week 1. Misschien 
voel je je na een paar weken gezond eten en meer bewegen al een stuk fitter, misschien slaap je beter of 
merk je dat je conditie al verbeterd is. Dit zijn allemaal redenen om door te 
zetten, ook op moeilijke momenten. 
Vul opdracht 10 ook in om eventueel terugvallen te voorkomen. 
Ik wens je veel succes! 
 
Week 5 
 
Hoi, 
Je hebt al veel veranderd aan je voedingspatroon en je bent meer gaan bewegen. Het resultaat is dat je 
gewicht verloren hebt en bij opdracht 9 heb je ingevuld wat er eventueel nog meer veranderd is.  
Houd op eventuele moeilijke momenten je werkboek bij de hand en lees door wat er allemaal veranderd 
is in je leven.  
Vul tevens opdracht 12 in. Het is belangrijk om al van tevoren na te denken over wat je gaat doen op een 
eventueel moeilijk moment en vooral; wat je niet gaat doen. Nog een tip: je kast ligt vol gezonde 
tussendoortjes. Wanneer je toch wel eens ongezondere dingen in huis haalt, bv. voor bezoek, leg deze 
producten dan niet in dezelfde kast als waar je gezonde tussendoortjes liggen. Leg de ongezondere 
producten in een kast waar je niet veel in kijkt, zodat je deze niet te vaak ziet. 
Ik wens je heel veel succes komende week! 
 
Week 6 
 
Hoi, 
Neem deze week de tijd om bij opdracht 13 uit je werkboek na te denken over dingen die voor jou 
ontspannend werken. Schrijf maar eens tien dingen op, lukt je dat? 
Vooral wanneer je een druk leven hebt, is ontspanning belangrijk.  
Door dagelijkse druk, maakt je lichaam te veel van het hormoon cortisol aan. Dit hormoon zorgt voor een 
verhoogde vetopslag rondom je buik; het buikvet. Wanneer je een strakkere buik wilt, is minder stress dus 
een must! 
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Stress verminderen doe je al door dagelijks even te ontspannen, al is het maar 10 minuten. 
Voel je echter niet schuldig wanneer je tijd neemt voor een goed boek of je hobby. Je lichaam heeft 
ontspanning nodig, het is een moment van opladen. 
Houd de volgende uitspraak van Thomas Harris (een Amerikaanse schrijver) in je achterhoofd: 'Hét 
moment om te ontspannen, is wanneer je er geen tijd voor hebt'. 
Ik wens je heel veel succes! 
 
Week 7 
 
Hoi, 
In je werkboek sta je bij opdracht 14 weer even stil bij je einddoelstelling. Dit is hoe je wilt zijn. Je bent nu 
al een paar kilo afgevallen en je zit beter in je vel. Straal dit uit. Dit doe je o.a. door je navel in te trekken 
en je borst op te brengen. Laat zien dat je gezond bent!  
Het kan zijn dat je moet wennen aan je nieuwe houding. Je denkt misschien dat je te overdreven loopt, 
maar dit lijkt alleen maar zo. Dit voelt even ongewoon, maar van de buitenkant ziet het er alleen maar 
mooi en zelfverzekerd uit. 
Laat je houdingsspieren dus niet alleen werken tijdens de trainingen, maar ook tijdens je dagelijkse 
activiteiten thuis, op je werk, in de auto, op de fiets en ga zo maar door. 
Succes! 
 
Week 8 
 
Hoi, 
In je werkboek gaat het deze week over calorieën. (Bijna) alle producten bevatten calorieën en deze 
hebben we nodig. Misschien lees je de laatste tijd vaker het etiket op een product, blijf dit doen. Etiketten 
lezen kost tijd, maar is echter wel belangrijk. Aan producten is van alles toegevoegd: stoffen om het 
langer houdbaar te maken, om het een mooiere kleur te geven, om het beter smeerbaar te maken en ga 
zo maar door. Wanneer je twijfelt tussen twee producten met ongeveer dezelfde voedingswaarde, kun je 
het beste kiezen voor het product met de minste toevoegingen. Nog een tip: het ingrediënt dat het eerste 
vermeld staat op een etiket, is het ingrediënt dat het meeste voorkomt in het product. Het ingrediënt dat 
als laatste vermeld is, is in geringere hoeveelheid aanwezig. 
Veel succes komende week! 
 
Week 9 
 
Hoi, 
Denk regelmatig na over hoe je je nu voelt. Wat is er veranderd ten opzichte van een paar weken 
geleden? Hoe voelde je je vorig jaar rond deze tijd? Deze veranderingen zijn positief, ben daar trots op! 
Hoe je nu beweegt, eet en ontspant noem ik even 'je nieuwe levenswijze.' Deze levenswijze moet je op 
deze manier vol kunnen houden. Sommige dingen zullen makkelijk gaan, andere moeilijker. Iedereen 
heeft wel eens moeilijke momenten. Wanneer je bv. eens een keer geen zin hebt om te sporten, is dit 
heel normaal. Denk op zo'n moeilijk moment altijd aan de reden waarom je het toch beter zou kunnen 
doen. Wanneer er echt dingen zijn waarmee je moeite hebt, dan hoor ik dat graag. Wellicht heb ik er een 
oplossing voor.  
Ik wens je veel succes deze week!  
 
Week 10 
 
Hoi, 
Wil je graag eens wat vaker vis eten dan je in de lijsten ziet staan of eens kiezen voor een vleesvervanger? 
Dat kan! 
Het advies is om twee keer per week vis te eten, waarvan 1 keer per week vette vis. Je mag echter vaker 
vlees vervangen door magere vis, wanneer je dit lekker vindt. Ook kun je 100 gram vlees vervangen door 
een vleesvervanger, 40 gram noten of zaden, 2 eieren of 75 gram peulvruchten. 
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Ik wens je deze week heel veel succes! 
 
Week 11 
 
Hoi, 
Je lichaam verbrandt iedere dag enorm veel energie. Een vrouw van 40 jaar met een lengte van 170 cm en 
een gewicht van 75 kilo heeft een BMR van ca.1450 kcal. Een man van 40 jaar met een lengte van 175 cm 
en een gewicht van 80 kilo heeft een BMR van ca.1750 kcal. Het BMR of Basaal Metabolisme geeft aan 
hoeveel calorieën je lichaam verbruikt wanneer het in rust is.* 
Bij deze BMR komt het aantal calorieën dat je verbrandt tijdens je werk, huishoudelijke arbeid, bewegen 
en sport er nog eens bij. Wanneer je te weinig eet, zal dit ten koste gaan van je lichamelijke functioneren. 
Je lichaam krijgt te weinig energie binnen uit de voeding en zal dit zelf gaan halen uit je spiereiwit. Je 
lichaam gaat dus als het ware je spiermassa 'opeten.' Deze spiermassa waar je zo hard voor traint! 
Belangrijk is dat je je lichaam dus voldoende voedt, met gezonde voeding. Ook wanneer je ziek bent. 
Tijdens ziekte is het ook belangrijk om 6 keer per dag te blijven eten, ook al gaat dat moeilijk. Het kost je 
lichaam namelijk enorm veel energie om beter te worden. Wanneer het deze energie niet binnenkrijgt via 
de voeding zal het dit dus uit je spiermassa gaan halen. Hierdoor word je futlozer en zul je er langer over 
doen om beter te worden. 
*De BMR is een indicatie, deze verschilt per persoon. 
Ik wens je heel veel succes deze week! 
 
Week 12 
 
Hoi, 
Ga je na twaalf weken hard werken aan je nieuwe levensstijl op dezelfde manier door zoals je tot nu toe 
deed? Dat is prima. Hoe langer je blijft eten, bewegen en ontspannen zoals je nu doet, hoe kleiner de kans 
is dat je terug zult vallen in je oude patroon. Fase 2 van dit programma kan je hierbij helpen. In deze fase 
ga je tevens leren om jezelf te coachen.  
Het belangrijkste is dat je ALTIJD zes keer per dag blijft eten en blijf tevens voldoende eten. De juiste en 
voldoende voeding voedt je lichaam, waardoor je fit blijft.  
Blijf vooral letten op het nemen van een goed, gevarieerd en gezond ontbijt. Wanneer de start van de dag 
goed is, is en de kans veel kleiner dat je later op de dag lekkere trek krijgt. 
Op het gebied van voeding, beweging en ontspanning wordt veel geschreven. Er komen nieuwe 
producten op de markt, nieuwe sporten worden gelanceerd en ga zo maar door. Door regelmatig te kijken 
op www.benfit.nl kun je dit nieuws bijhouden. Volg BenFit.nl tevens op Facebook. 
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6.3 Beheer standaardboodschap 
 
Andere standaardboodschappen kunnen 
ingesteld worden bij Beheer (Afbeelding 266). 
Door middel van deze knop wordt er een 
nieuwe pop-up geopend. 
Hier kunnen standaard persoonlijke 
boodschappen worden gemaakt, verwijderd 
en aangepast (Afbeelding 277). 
Als de coach geen eigen standaard 
persoonlijke boodschappen heeft dan worden 
automatisch de algemene boodschappen 
beschikbaar gesteld.  
Je kunt instellen dat het systeem automatisch 
de naam van je deelnemer invoert met de tag 
[deelnemernaam].  
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

AFBEELDING 9 

AFBEELDING 10 
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7. Vraag stellen aan BenFit 
Stel vragen over deelnemers, de eerstvolgende opleiding, de licentie etc. altijd via het formulier 
“Helpdesk” (Afbeelding 288.1). Vragen via dit formulier komen dan terecht bij de helpdesk. Dit is de 
snelste weg om een antwoord te krijgen.  
Stel altijd je vraag via dit formulier ‘Helpdesk’ en niet via andere wegen. Vragen van deelnemers waar je 
als coach geen antwoord op weet moeten ook op deze manier ingediend worden, laat hen niet zelf 
contact opnemen. 

 
 
 
Vul alle gegevens correct in.  
Maak de Vraag/opmerking zo uitgebreid mogelijk met 
alle informatie die er al is zodat er een goed antwoord 
gegeven kan worden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. Webshop 

BenFit heeft een webshop waarin folders, boeken, posters, banners en mappen besteld kunnen worden. 
Klik op ‘Ga naar de webshop van BenFit’ (Afbeelding 28.2).  
Kies de gewenste artikelen en kies voeg toe aan winkelmandje. Klik op bestellen. BenFit stuurt de factuur 
altijd achteraf.  
Wil je BenFit sportwater bestellen? Stuur dan een e-mail naar dietiste@benfit.nl met de bestelling.  

  

1 2 

AFBEELDING 11 

mailto:dietiste@benfit.nl
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9. Marketingdownloads 
Meer marketing van BenFit toepassen in de sportschool? Dat kan met de marketingdownloads link 
onderaan de pagina van www.benfit.nl  

Klik op de link marketingdownloads en log in met ‘online’.  
> Advertenties 

> Banners 

> Docs en overigen 

> Flyers 

> Logo's 

> Nieuwsbrieven 

> Posters 

> Voorbeeldlijsten 

> Webbeelden 

10.Frequently Asked Questions 
1.1 Als iemand een lactose-intolerantie heeft, waar kan zij dan haar melk-/yoghurt-producten mee 

vervangen? 

Het makkelijkst is om de deelnemer de Lactosevrij-boom te geven. Met een lactose-intolerantie zijn er 
gelukkig veel vervangende producten. Er is lactosevrije melk van het merk Arla en Campina op de markt.  
Het merk Alpro heeft yoghurt, mild&creamy yoghurt op de markt die van soja gemaakt zijn, en dus 
lactosevrij. Adviseer dan wel dat men de producten gebruikt die ongezoet zijn, of geen smaakjes hebben 
(die zitten vaak bomvol suiker). Alpro heeft ook amandelmelk/hazelnootmelk/rijstdrink etc. maar die 
hebben een te laag eiwitgehalte om reguliere zuivel mee te vervangen. 
http://www.alpro.com/nl/producten  
Daarnaast is er een merk MinusL (wordt verkocht bij Jumbo en AH), die hebben melk, chocolademelk, 
yoghurt, kwark, mozzarella en zelfs Goudse kaas die allemaal lactosevrij zijn. 
http://www.minusl.nl/  
Als de deelnemer zo min mogelijk klachten wil hebben kan die het best overstappen op zulke producten.  
 Óf men kan ook overwegen het product disolut lactase te kopen. Dit is een preparaat die de intolerantie 
tijdelijk kan opheffen.  
http://www.disolut.com/winkel/ (prijzig!) 
 

1.2 Kan ik bij mensen met een verhoogde bloedsuikerspiegel de 'diabetesboom' aanzetten? 

De producten in de diabetesboom zijn erop ingesteld dat ze een lage glycemische index hebben dus dat 
kan zeker bevorderend zijn. Daarnaast is het belangrijk extra aandacht te hebben voor vezelrijk eten 
(extra porties rauwkost en volkorenpasta/zilvervliesrijst) zodat de opname in het bloed zo traag mogelijk 
gaat. Wees zuinig met koffie en cola en energiedranken. De voedingslijsten zijn geen medisch hulpmiddel. 
Zie ook Hoofdstuk 2. 

1.3 Bij twee gekoppelde partners is het diner niet gelijk, hoe kan dit? 

Check eerst of de deelnemers goed zijn gekoppeld. Zie Hoofdstuk 2.4 voor de procedure. 
Het kan zijn dat een deelnemer een aantal producten niet lust die in het avondeten van de andere 
deelnemer zijn opgenomen. Het advies wordt gegenereerd op basis van de producten van de laagste kcal 
deelnemer. Lust de andere deelnemer die producten niet? Dan wordt er iets anders gekozen.  
De mogelijke oplossingen: 
-Bij beide deelnemers dezelfde ongewenste producten verwijderen 
-de ongewenste producten bij de deelnemer met de hoogste kcal weer 'aan' zetten. Dan kan die 
deelnemer naar eigen inzicht een ander product kiezen. Dat kan altijd: met bijvoorbeeld groente kan de 

http://www.benfit.nl/
http://benfit.nl/marketing/advertenties
http://benfit.nl/marketing/banners
http://benfit.nl/marketing/overigen
http://benfit.nl/marketing/flyers
http://benfit.nl/marketing/logos
http://benfit.nl/marketing/nieuwsbrieven
http://benfit.nl/marketing/posters
http://benfit.nl/marketing/webbeelden
http://www.alpro.com/nl/producten%C2%A0
http://www.minusl.nl/%C2%A0
http://www.disolut.com/winkel/


33 
V2020-5 

deelnemer zelf variëren. Gebruik de vervangende voedingsmiddelenlijst of kijk bij de marketingdownloads 
van BenFit naar de receptenboekjes.  
 

1.4 Kan mijn deelnemer een BenFit-traject declareren bij de zorgverzekeraar? 

Dit is zeker mogelijk; mits een deelnemer coaching en begeleiding van een geregistreerd 
gewichtsconsulente, lifestylecoach of diëtiste krijgt. De gewichtsconsulente of diëtiste moet aangesloten 
zijn bij een beroepsvereniging (BGN of NVD). De vergoeding is alleen mogelijk als de deelnemer dit in de 
zorgverzekering heeft. Dit kan de deelnemer zelf bij de polisvoorwaarden nakijken. Sommige verzekeraars 
bieden vergoeding als onderdeel van preventie. Raadpleeg de eigen polis.  

1.5 Zijn de voedingslijsten seizoensgebonden?  

BenFit heeft veel recepten die maar een deel van het jaar worden gebruikt. Zo ook richting de winter en in 
de zomer. Ook zijn er groentes die terugkomen vanaf bepaalde maanden: 
Wintergroenten: 
Andijvie: november  
Boerenkool: november 
Pastinaak: oktober 
Spitskool en paddenstoelen: oktober 
Pompoen: november 
Spruiten: september 
Witlof: oktober 
Koolraap: september 
Zuurkool: oktober 
Deze groenten staan vanaf deze tijd dan als extra optie in het systeem.  
Andere seizoensgroenten zoals paddenstoelen, kool en winterpeen komen in principe het hele jaar voor, 
daar zitten geen uitgesloten data bij voor recepten.  
Boerenkoolrecepten komen vanaf 1 november terug in de adviezen, wortelstamppotjes zitten vanaf 1 
oktober in de receptenreeks.  
Zomergroenten: 
BenFit houdt zoveel mogelijk rekening met fruit en het seizoen waarin dat makkelijk te krijgen is. 
kersen, van 21-06 tot 21-09 
watermeloen, van 21-06 tot 1-10 
nectarines, van 21-06 tot 21-09 
perziken, van 21-06 tot 21-09 
bessen, van 1-06 tot 1-09 
bramen, van 21-06 tot 21-09 
Buiten het seizoen staan de producten niet in de voedingslijsten 
 

1.6 Waarom zijn sommige gegevens verplicht om in te vullen bij de intake? Bijvoorbeeld burgerlijke 

staat. Deze lijken niet zo belangrijk voor de intake.  

De intake neemt meestal wat tijd in beslag waarbij het noodzaak is de achtergrond van de deelnemer zo 
goed mogelijk in beeld te krijgen. Burgerlijke staat kan belangrijk zijn als een deelnemer samenwoont en 
het volgen van het programma wel of niet gesteund wordt door de partner. 
Het eten van maaltijden die gedeeld worden met de andere leden van het gezin kan motiverend werken. 
Een deelnemer die pas een relatiebreuk achter de rug heeft is wat het eetpatroon betreft soms ook van 
slag en ongebonden mensen koken niet altijd goed voor zichzelf. 
Het zijn achterliggende gedachten die een coach kan meenemen in het traject. 
 

1.7 Is er geen mogelijkheid om voedingsmiddelen definitief voor alle deelnemers te verwijderen?  

Omdat iedereen een ander eetpatroon mag kiezen zonder dat de coach een ideologie opdringt, is het 
alleen mogelijk om individuele voedingsmiddelen als ongewenst aan te vinken. 
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Het te zeer sturen in voedingsgewoontes beperkt het leerproces en het omgaan met voeding. BenFit zet 
de deelnemers op het pad naar bewustzijn maar ze mogen zelf kiezen of men daar verder in gaat. 
 

1.8 Bepaalde voedingsmiddelen zitten in elk dieet maar kunnen niet verwijderd worden bij 

ongewenste producten. Bv halvarine en bouillon. 

Met de 'vervangende voedingsmiddelenlijst' werken is een belangrijk onderdeel van het traject. 
De deelnemers kunnen daarmee zelf vervangingen doen en zien dat bepaalde producten makkelijk als 
alternatief kunnen dienen. Zo leren ze bijvoorbeeld dat een appel of een sinaasappel calorisch nagenoeg 
gelijk zijn en dat quinoa een vervanger kan zijn voor rijst. 
Bouillon maakt vaak deel uit van een samengesteld gerecht en is een onderdeel van de receptuur als 
smaakmaker. Een bouillonbokje mag men weglaten of eventueel wat kruiden meekoken. 
Als het bouillonblokje als ongewenst staat vallen er honderden recepten weg wat het systeem onnodig 
beperkt. 
Halvarine kan vervangen worden door een ander 'boterproduct'. Laat dit niet weg zoals ook het 
voedingscentrum en diëtisten adviseren i.v.m. diverse vitamines. 
Bij het weglaten van bak- en braadvet, boter, etc. zou zeker een vitamine D-supplement geadviseerd 
moeten worden. 
 

1.9 Het advies waarin de macronutriënten zijn afgebeeld en het aantal calorieën is niet te downloaden 

voor de coach. Waarom niet?  

De macronutriënten zijn zichtbaar vooraf aan het definitief genereren. 
De meerwaarde van het uitprinten van dit advies is niet rendabel, analyse van deze cijfers levert niet meer 
resultaat op voor de deelnemer. 
Er gaat veel tijd zitten in het analyseren van cijfers en met wat meer aandacht voor de deelnemers tijdens 
hun wekelijkse coachmoment is het meeste rendement te behalen. 
Als de deelnemer de macronutriënten wil inzien kan hij/zij via menu.benfit.nl een eetboekje maken van 
een voedingsadvies. Dan is dit wel zichtbaar.  
 

1.10 Moet ik de energiebehoefte van een deelnemer nog naar beneden bijstellen? 

Het programma berekent de calorieën die nodig zijn om af te vallen, dit hoeft niet aangepast te worden. 
Het is wel mogelijk dit aan te passen. De energiebehoefte die wordt aangegeven is dus altijd een 
hoeveelheid energie om mee af te vallen. Als een deelnemer niet wil afvallen zal de energiebehoefte 
bijgesteld moeten worden. 
Raadzaam is om deelnemers die uit een dieet komen met heel weinig calorieën (Cambridge, prodimed 
etc.) niet meteen een stuk hoger in te zetten maar dat na 1 of 2 weken te doen. 
B.v. iemand die 800 kcal. gewend was kan beter niet op 1800 kcal. gezet worden in de eerste week, dat is 
dan te veel. Zie ook het Aandachtspunt Instelperiode. 
 

1.11 Ik wil een echtpaar begeleiden, ze gebruiken gezamenlijk één e-mailadres. Hoe kan ik die 

gebruiken? 

Het is niet mogelijk meerdere keren hetzelfde e-mailadres in te voeren in het systeem.  
De beste oplossing is om een alternatief e-mailadres in te voeren, bijvoorbeeld een alias e-mailadres. 


