
WORKSHOP 
“MET GEMAK EEN GEZOND GEWICHT’



WAT JIJ STRAKS WEET

• De allersnelste manier om gewicht te verliezen en de oorzaak waarom 
90% van de mensen dit niet toepast
• 3 redenen waarom diëten niet werken en hoe jij dit anders kunt doen
• De 5 ingrediënten waardoor je je direct fitter voelt maar waar niemand 

aan denkt
• Wat veel dieetgoeroe’s je vertellen maar waar je niet van afvalt en hoe jij 

het anders kunt doen
• Hoe je stap voor stap een 12 weken plan maakt om af te vallen



TIJDSDUUR



SLIDES KRIJG JE!



NOTITIES



Wij zullen het komende uur waardevolle en praktische 
informatie en inspiratie geven waar je direct mee aan de 

slag kunt gaan in de praktijk! Is het oké voor jou dat we op 
het einde van deze workshop je een uniek aanbod doen 

waarmee jij een belangrijke volgende stap kunt zetten voor 
JOUW gewenste gewicht?



Heb jij een gezond gewicht?



www.myfoodcoach.nl/gezondgewicht





DE GOUDEN REGEL VOOR EEN GEZOND GEWICHT



DE GOUDEN REGEL VOOR EEN GEZOND GEWICHT

• 7000 kcal = 1,0 kilo gewicht
• 3500 kcal = 0,5 kilo gewicht
• 2 weken dagelijks min 500 kcal inname = 2 wijntjes + borrelnootjes
• 2 weken dagelijks 500 kcal extra verbruiken = 2 uur dagelijks wandelen



WAAROM DIËTEN NIET WERKEN

Dieet	 Omschrijving Hoe	Werkt	Het

Koolhydraatbeperkt Bijna	geen	koolhydraten	eten,	
beetje	eiwit	en	voornamelijk	
vet

Sonja	Bakker Strikt volgen	van	een	menu’s	
en	kcal-arme	tussendoortjes

Low	Fat Het	vermijden	van	voeding	die
hoog	in	vet	zijn	

Vasten Geheel	of	gedeeltelijk	
onthouden van	eten	of	drinken	
voor	bepaalde	periode

Weight Watchers Puntensysteem	om te	helpen	
bij	je	portiegroottes

Paleo Gebaseerd	op	de	levenswijze
van	de	oermens
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Fleur & Bo



Onze no-nonsens aanpak en enthousiaste plus 
directe benadering met praktische actiepunten



WINNING GAME



1. BRENG JE DOELSTELLING IN KAART



DOELSTELLING



2. JOUW GROTE WAAROM



JOUW WAAROM

.



JOUW WAAROM



3. BRENG HUIDIGE VOEDING IN KAART





VOEDINGINNAME



4. ZORG VOOR EEN PLAN WAT
WERKT VOOR JOU



ZORG VOOR EEN PLAN





Hoeveel energie heb jij nodig?



www.myfoodcoach.nl/energie





EEN GOEDE PLANNING IS HET HALVE WERK



HOE MAAK JE EEN VOEDZAME + KCAL ARME + LEKKERE AVONDMAALTIJD



5. METEN = WETEN



METEN = WETEN



METEN = WETEN



6. KEN JE VERLEIDINGEN



VERLEIDINGEN



7. DOORPAKKEN





De theorie is simpel, maar het toepassen in 

de praktijk is waar het om draait.





UNIEK AANBOD



DE STRATEGIE OM JE GEWENSTE GEWICHT TE BEHALEN EN BEHOUDEN



STEL JE VOOR DAT…

• Je concrete & praktische actiepunten krijgt zodat je direct gaat afvallen
• Je die kennis ontvangt waardoor je nooit meer op dieet hoeft
• Je weet hoe je naar feestjes en etentjes kunt gaan zonder aan te komen
• Je kunt genieten van lekker eten zonder je schuldig te voelen
• Je weet wat de feiten en fabels zijn over voeding
• Je vol zekerheid overgaat tot actie waardoor jij weer lekker in je vel zit
• Je weer trots bent op je eigen lichaam en je kleren weer lekker zitten



HET MYFOODCOACH 12-WEEKSE AFVALPLAN



1. PERSOONLIJK VOEDINGSSCHEMA 



2. VARIATIELIJSTEN



3. TWAALF WEKEN LANG VIDEO COACHING



4. VAN WETEN NAAR DOEN MET JOUW WERKBOEK



5. MAAR LIEFST 60 (!) SLANKE DINERRECEPTEN



6. TWAALF WEKEN LANG BOODSCHAPPENLIJSTEN



7. FEITEN & FABELS IN KORTE VIDEO’S UITGELEGD



8. BESLOTEN FACEBOOKGROEP

• Iedere week een coachingscall
• We informeren niet alleen maar enthousiasmeren ook!
• Samen is afvallen makkelijker dan alleen



HET MYFOODCOACH 12-WEEKSE AFVALPLAN

• Een persoonlijk voedingsschema met de juiste hoeveelheid calorieën, 
eiwitten, vetten, koolhydraten, vezels en vocht zodat jij minimaal een 
halve kilo per week gaat afvallen zonder een voedingstekort op te 
bouwen.
• Twaalf video’s waarin wij jou stap voor stap coachen naar een 

voedingspatroon wat werkt voor jou inclusief werkboek zodat je actief 
aan de slag gaat!
• Zestig recepten met maaltijden onder de 500 kcal + boodschappenlijsten 

zodat je niet meer hoeft te bedenken wat er op tafel komt 
• Kennisvideo’s waarin we door middel van korte video’tjes de 

voedingshypes bespreken om weer helderheid scheppen in alle chaos 



JE INVESTERING



HET 12-WEEKSE MYFOODCOACH AFVALPLAN

Totale pakket heeft een waarde van 720,- euro

Nu tijdelijke actie voor de bizarre investering van 237,- euro

Omdat jij bij deze workshop aanwezig was, hebben we iets speciaals voor je! 

Indien je aanmeld HIER vanavond aanmeld, krijg je dit als bonus:



BONUSSEN

Bonus 1: Niet 12 maar 22 weken lang toegang tot besloten Facebookgroep
Ter waarde van 5 euro per maand = €50,-

Bonus 2: 2 persoonlijke 1 op 1 coachingscalls met ons als diëtist
twv €180,-

Bonus 3: Maaltijdplanner + Boodschappenplanner

Bonus 4: Niet pas starten 1 juni maar al aanstaande vrijdag
Gelijk actie in de praktijk

Bonus 5: Vijf slanke ontbijt, lunch, dessert + borrelrecepten



www.myfoodcoach.nl/workshop-bedankt 



FEITEN & FABELS



MAAKT BROOD DIK?



IS SUIKER VERSLAVEND?



MOET JE ELK UUR ETEN OM JE STOFWISSELING ACTIEF TE HOUDEN?



UNIEK AANBOD



HET MYFOODCOACH 12-WEEKSE AFVALPLAN



HET 12-WEEKSE MYFOODCOACH AFVALPLAN
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Indien je aanmeld HIER vanavond aanmeld, krijg je dit als bonus:



BONUSSEN

Bonus 1: Niet 12 maar 22 weken lang toegang tot besloten Facebookgroep
Ter waarde van 5 euro per maand = €50,-

Bonus 2: 2 persoonlijke 1 op 1 coachingscalls met ons als diëtist
twv €180,-

Bonus 3: Maaltijdplanner + Boodschappenplanner

Bonus 4: Niet pas starten 1 juni maar al aanstaande vrijdag
Gelijk actie in de praktijk

Bonus 5: Vijf slanke ontbijt, lunch, dessert + borrelrecepten



www.myfoodcoach.nl/onlineworkshop-bedankt



VRAGEN?



TOF DAT JE ERBIJ WAS


