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Sla nooit een ontbijt over.
Het ontbijt is het moment waarop je je lichaam energie

geeft om de dag te beginnen. Door van ontbijten een
dagelijkse gewoonte te maken en daarvoor goede keuzes

te maken, zal je merken dat je ook gedurende de dag
makkelijker voor gezonde voeding kiest. Een fitter gevoel

is een logisch gevolg.

TIP 1

EET  ELKE  DAG  JOUW  ONTBIJT



Jouw lever is verantwoordelijk voor de verwerking van
lichaamsvet. Om er voor te zorgen dat dit proces goed
werkt is voldoende water drinken een must. Te weinig

drinken zorgt ervoor dat de lever minder goed
functioneert. Voldoende water drinken is beter om jouw
hongergevoel te onderdrukken. Een glas water drinken
voor de maaltijd zorgt voor een gevuld gevoel terwijl je

jouw maaltijd verorbert. 
Zorg er dus voor als je vet wil verbranden dat je

voldoende water drinkt. 

TIP 2

DRINK  MEER  WATER



Twee hormonen in je lichaam spelen een belangrijke rol bij
het beheersen van de eetlust en verzadiging. Ghreline
stimuleert de eetlust, waardoor je gaat eten; leptine

daarentegen onderdrukt je eetlust-zodat je zult stoppen
met eten-en stimuleert je energie. Bij goed functionerende
hersenen, worden met behulp van deze twee hormonen je

hongergevoel gereguleerd. Maar onderzoek heeft
aangetoond dat slaaptekort dit proces behoorlijk in de
war kan schoppen: je wordt dikker door weinig slaap.

TIP 3

SLAAP  8  UUR



Het doel van een crashdieet is om op korte tijd zoveel
mogelijk af te vallen. Dat klinkt aantrekkelijk maar is

zeker niet gezond voor je lichaam. Uit onderzoek is zelfs
gebleken dat je er uiteindelijk zelfs meer door aankomt
dan dat je erdoor afvalt. Een gezonde levensstijl is geen

dieet, maar een manier van leven die je een strak lichaam,
energie en plezier geeft, en dus makkelijk vol te houden

moet zijn.

TIP 4

STOP  MET  DIETEN



Iedere dag op de weegschaal staan kan voor heel wat
frustraties zorgen. Ieder lichaam reageert anders op

verandering, de één zal vrij snel beginnen afvallen terwijl het
bij de andere wat langer duur.

De beste manier om je vooruitgang te meten is te kijken naar
hoe jij je voelt.

Voel je je gezond, fit, energiek, zelfzeker en gelukkig?
Super, dan ben je heel goed bezig!

TIP 5

GOOI  JOUW  WEEGSCHAAL  BUITEN



De boog moet niet altijd gespannen staan! Natuurlijk
primeert gezond eten, maar soms eten waar je zin in hebt

zorgt ervoor dat jouw nieuwe gezonde levensstijl
makkelijker vol te houden is. 
Hou je aan de 80/20 regel : 

Kies 80% van de tijd voor gezonde voeding en eet 20%
van de tijd waar je zin in hebt, zonder jezelf daarover ook

schuldig te voelen. Jouw eigen balans hierin vinden is
belangrijk.

TIP 6

CHEAT



Neem de tijd om van jouw maaltijd te genieten en kauw
goed. Zo kan je beter evalueren of je nog honger hebt.
Het duurt 20 minuten om een vol en verzadigd gevoel

te krijgen. Dus af en toe de mes en vork neerleggen
tijdens het eten kan zeker geen kwaad. 

TIP 7

EET  TRAAG  EN  KAUW  GOED



Heel wat mensen zullen kiezen voor workouts die
voornamelijk calorieën verbranden zoals (HIIT)

groepslessen. Dit is uitstekend als cardioworkout  en helpt
ook die extra calorieën te verbranden die je eerder op de
dag hebt gegeten. Maar als jouw doel het verbranden van

vet is dan heb je een ander type training nodig. 
Calorieën worden verbrandt bij een hartslag van

ongeveer 80% van jouw maximale hartslag. 
Vet daarentegen wordt verbrandt bij 60-70% van jouw

maximale hartslag. Concreet wil dit zeggen om jouw
interval training in te wisselen voor langere en tragere

looptrainingen.

TIP 8

CALORIE  VERSUS  VETVERBRANDING



Tijdelijke stress is goed voor ons lichaam. Het
afweersysteem van het lichaam zet zich paraat voor

mogelijk gevaar. Bij acute stress gaat ons lichaam als het
ware in overlevingsmodus en energie wordt opgeslagen
om te overleven. Maar chronische stress van een drukke

job en onze moderne levensstijl is alles behalve goed voor
ons lichaam. Ook al is chronisch stress niet meteen

levensbedreigend, ons lichaam merkt het verschil niet.
Voor ons lichaam is het een leven of dood situatie en een

heleboel belangrijke lichaamsprocessen worden
verminderd om energie te besparen en je alert te houden.

Het immuunsysteem, spijsvertering en ja ook jouw
vetverbranding worden "uitgeschakeld" tot een bepaald
niveau. Bij chronische stress blijven de insuline gehalte

hoog wat een negatieve invloed heeft op de
vetverbranding. Van een lichaamstransformatie is

absoluut geen sprake bij aanhoudende stress. Dus je kan
best alles correct doen en toch geen verandering zien. 

TIP 9

CONTROLEER  JOUW  STRESS



Bijna iedereen heeft een doel dat ze willen bereiken. 
Maar als het bijvoorbeeld 10 kg is, kun je je laten

afschrikken door de gigantische taak die je te wachten
staat en het opgeven. Zelfs 5 kg verliezen is niet

gemakkelijk en zal helaas niet snel gebeuren. 
Maar als je op dieet bent, is elke dag een obstakel om

traktaties te vermijden, nee te zeggen en al die drang om
lekkere dingen te eten te negeren. 

En er is geen enkele reden waarom je niet trots zou zijn op
elke prestatie. In plaats van te streven naar het verliezen
van 10 kilogram (als dat je doel is), moet je streven naar

het verliezen van een kilogram. Als je het goed doet, duurt
dit ongeveer twee weken. 

Als je dit eenmaal hebt bereikt, kun je het vieren en je echt
trots voelen op jezelf. Zo ben je klaar om het volgende

doel aan te nemen. 
Stukje bij beetje verlies je gewicht en als alles goed gaat,

bereik je snel genoeg jouw doel.

TIP 10

ZET  MINI -DOELEN



Proficiat,

je eerste stap 

op weg

naar een 

fit en 

strak lichaam 

is gezet.

Wil je deel uitmaken van een leuke fit-commuinty en
gezonde gewoontes aanleren om fitter, strakker en
vol zelfvertrouwen te leven? Dan helpen we jouw
graag verder!

In MyFitBodyPlan kan je terecht voor :
Resultaat 

Plan op maat
Persoonlijke coaching

Online workout platform
FIT Recepten

Ambassador Beloningen

www.MYFITBODYPLAN.com


