
ONLINE MASTERCLASS

“HET 5 STAPPENPLAN VOOR 
EEN AFSLANKSCHEMA’



WAT JIJ STRAKS WEET

• Hoe je in 5 stappen een voedingsschema maakt zodat jij gaat afvallen

• Dé reden waarom diëten niet werken en hoe jij dit anders kunt doen

• Hoe jij van je huidige ontevreden gewicht -> naar je droomgewicht komt!

• Welke producten en tussendoortjes jij het beste kunt eten om kilo’s te verliezen

• Wat de ingrediënten zijn voor een leven zonder te diëten



TIJDSDUUR



BLIJF TOT HET EIND!



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?



Fleur & Bo



FLEUR & BO

• 4 jarige studie Voeding & Diëtetiek
• Beide diëtist + sportdiëtist
• Fleur: Nederlands Kampioen RG
• Bo: Topsporter roeien
• Houden beide vreselijk van lekker eten & drinken

😍 ”Afvallen moet leuk, lekker en motiverend zijn”



Wat klanten over ons zeggen:
“Onze no-nonsens aanpak en enthousiaste + 

directe benadering met praktische actiepunten”



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



DE GOUDEN REGEL VOOR EEN GEZOND GEWICHT



HOE DIËTEN WERKEN



HOE DIËTEN WERKEN



WAAROM DIËTEN NIET WERKEN

❌Verbieden producten
❌Doen alsof feestjes, vakanties en vrienden niet bestaan
❌Geen leefstijl wat bij jou past maar een tijdelijke truc
❌Maken je afhankelijk van hún poeders/ pillen/ shakes
❌Spelen totaal niet in op gedragsverandering



DE MYFOODCOACH METHODE

✅Geen producten/ productgroepen verbieden
✅Gaan uit van dagelijkse voeding want de energiebalans is leidend
✅Rekening houden met je sociale leven (feestjes/ vrienden/ uit eten)
✅Spelen in op je gedrag “Je wordt niet dik van eten. Je wordt dik van je hand 

die je continue naar je mond beweegt”
✅Houden een spiegel voor zodat je niet gaat zwemmen in je eigen smoesjes
✅Informeren + enthousiasmeren met persoonlijke aandacht
✅Levenslang resultaat i.p.v. tijdelijk succesverhaal



JOUW VOEDINGSSCHEMA 
IN 5 STAPPEN



1. BEPAAL JE DOEL



DOELSTELLING



DOELSTELLING



2. BEREKEN JE ENERGIEBEHOEFTE



Hoeveel energie heb jij nodig?



www.myfoodcoach.nl/energie



3. VERDELING MACRO’S





VOEDINGSINNAME



VOCHTINNAME



KOOLHYDRATEN

• ”Suiker is toch het witte vergif”
• 50 gram voor functioneren hersenen
• Voorkomt spierafbraak
• Snelle versus langzame suikers



EIWITTEN

• ”Hoe kom ik aan mijn eiwitten als vegetariër”
• Herstel + opbouw spierweefsel
• Meer is niet beter (sporters) -> energiebalans
• Verdeling over de dag + voor het slapen gaan 



VETTEN

• ”Vet is toch slecht”
• Vetarm = Vitamine arm (A, D, E en K)
• Gezonde vetten versus ongezonde vetten
• Vetten zijn kcal rijk (noten)



VOCHT

• ”Aspartaam is toch kankerverwekkend”
• 2 liter per dag
• Voorkomt hoofdpijn, snacken, duizeligheid
• Kleur urine
• Meer drinken bij hoge temperaturen + sporten
• Kcal arme dranken 



VOORDELEN VERDELING MACRO’S

✅Meer energie gedurende de dag 
✅Geen honger meer tijdens het afvallen
✅Fitter voelen zonder naar de sportschool te gaan
✅Gezonder lichaam & kans op ziektes verklein je
✅Het zorgt voor een gezondere huid
✅Makkelijkere en betere stoelgang
✅Het bevordert je slaap
✅Etc etc etc….



VERDELING MACRO’S IN EN%

• 40-55 En% koolhydraten
• 15-20 En% eiwitten
• 20-30 En% vetten

Voorbeeld: 
1500 kcal * 0,55= 831 kcal aan koolhydraten
1500 kcal * 0,20= 300 kcal aan eiwitten
1500 kcal * 0,25= 375 kcal aan vetten



VERDELING MACRO’S IN GRAMMEN

• 1 gram koolhydraten= 4 kcal
• 1 gram eiwitten= 4 kcal
• 1 gram vetten= 9 kcal
• (1 gram alcohol= 7 kcal)

Voorbeeld: 
831 kcal aan koolhydraten/ 4= 208 gram 
300 kcal aan eiwitten/ 4= 75 gram
375 kcal aan vetten/ 9= 42 gram



4. VERDELING PRODUTEN



VERDELING PRODUCTEN



VERDELING PRODUCTEN

• De voordelen van verdeeld over de dag eten
ü Geen honger
ü Minder snel snacken & snaaien
ü Voedingsrijke producten 
ü Alle benodigde voedingsstoffen krijg je binnen



GROENTE

• Groente als tussendoortje
ü Snacktomaatjes
ü Minikomkommertjes
ü Paprika
ü Wortel
ü Radijs

• Groente bij je lunch
ü Sla, komkommer en tomaat op brood
ü Salade als lunch
ü Groentesoep

• Groente bij je avondmaaltijd



FRUIT

• Fruit bij je ontbijt
ü Door je yoghurt
ü Als topping op je havermout
ü Banaan op brood

• Fruit als tussendoortje
ü Als snack

• Fruit bij je lunch
ü Stuk fruit

• Fruit als toetje
ü Fruitsalade



VEZELS

• Als ontbijt
ü Volkorenbrood
ü Volkorencrackers

• Als lunch
ü Volkoren Couscoussalade

• Als diner
ü Zilvervliesrijst
ü Volkorenpasta
ü Aardappelen



EIWITTEN

• Als ontbijt
ü 20+/ 30+ kaas
ü Gekookt eitje

• Als diner
ü Mager vlees
ü Vleesvervanger
ü Bruine bonen
ü Kikkererwten
ü Linzen 
ü Gekookte eieren
ü Tofu
ü Tempé



ZACHTE & VLOEIBARE VETTEN

• Bereiding ontbijt/ lunch
ü Halvarine 
ü Margarine i.p.v. roomboter

• Bereiding diner
ü Olijfolie
ü Vloeibare margarine i.p.v. Kokosvet/ harde boter



DORSTLESSERS

• Bij ontbijt/ lunch/ diner
ü Water
ü Thee zonder suiker
ü Zwarte koffie

• Tussendoor
ü Water met prik
ü Frisdrank light (met mate) 
ü 50% water: 50% sap
ü Fruitwater



VERDELING PRODUCTEN

• Desktop: www.mijnvoedingscentrum.nl
• App: ‘Mijn Eetmeter’



VOEDINGSSCHEMA



VOEDINGSSCHEMA



5. UITZONDERINGEN & 
VARIATIES TOEPASSEN



RAADPLEEG ALTIJD EEN DIËTIST ALS JE 

ALLERGIEËN HEBT OF BEPAALDE 

PRODUCTEN NIET EET



VEGETARISCH VOEDINGSPATROON: AANDACHTSPUNTEN

• IJzer
- Voor transport van zuurstof door je bloed
- Vitamine C bevordert opnamen van non-haemijzer
- ADH: 1,5 keer hoger
- Bronnen: bonen, linzen, noten en volkorenproducten.

• Eiwit
- Voor de opbouw van spieren
- ADH: 20 En% meer nodig
- Bronnen: noten, peulvruchten, sojaproducten, zuivel en eieren.



VEGETARISCH VOEDINGSPATROON: AANDACHTSPUNTEN

• Vitamine B12
- Voor de aanmaak van rode bloedlichamen en goede werking van zenuwstelsel
- Veganisten hebben supplement nodig.
- Bronnen: melk(producten) en eieren.

• Omega 3
- Bronnen: lijnzaad, lijnzaadolie en koolzaadolie.



UITZONDERINGEN & VARIATIES



VARIATIES TOEPASSEN



GEVARIEERD ETEN = VOEDINGSRIJK ETEN 

• Ontbijtproducten
• Broodsoorten
• Broodbeleg
• Zuivel
• Fruit
• Vlees(vervangers)
• Groente
• Tussendoortjes



VARIATIES TOEPASSEN



WAT JIJ NU WEET

• Hoe je in 5 stappen een voedingsschema maakt zodat jij gaat afvallen

• Dé reden waarom diëten niet werken en hoe jij dit anders kunt doen

• Welke producten en tussendoortjes jij het beste kunt eten om kilo’s te verliezen

• Wat de ingrediënten zijn voor een leven zonder te diëten



TOT SLOT:

HOE WIJ JOU KUNNEN HELPEN OM VAN JE 
HUIDIGE ONTEVREDEN GEWICHT --> 

NAAR JE DROOMGEWICHT KOMT!



DE STRATEGIE OM JE GEWENSTE GEWICHT TE BEHALEN EN BEHOUDEN



STEL JE VOOR DAT…

• Je 24/7 een team klaar hebt staan om jou te helpen efficiënt af te vallen
• 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. JE KRIJGT EEN PERSOONLIJK VOEDINGSSCHEMA WAT WERKT VOOR JOU



2. JE HAALT ENERGIE UIT JE ETEN DANKZIJ EEN GEVARIEERD VOEDINGSPATROON



3. JE ONTVANGT EEN 12 WEKEN PLAN ZODAT JE JOUW KILO’S KWIJTRAAKT



4. JE BOEKT KEER OP KEER RESULTAAT DANKZIJ DE ACTIEPUNTEN IN JOUW WERKBOEK



5. JE HEBT NOOIT MEER GESTRESS OVER HET AVONDETEN DANKZIJ DE MAAR 
LIEFST 60 (!) SLANKE DINERRECEPTEN



6. JE WEET PRECIES WAT JE MOET HALEN DANKZIJ DE 12 BOODSCHAPPENLIJSTEN



7. JE HEBT NOOIT MEER VRAAGTEKENS OVER ENGE SPOOKVERHALEN



8. JE KUNT AL JE VRAGEN STELLEN IN ONZE BESLOTEN FACEBOOKGROEP

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



RESULTAAT ADV 12 WEEKSE AFVALPLAN

"Toen ik aan de slag ging met de 12-
weekse van MyFoodCoach merkte ik pas 
hoe gemakkelijk afvallen eigenlijk kan zijn! 
Het is simpel en efficiënt. Je hoeft geen 
voeding uit te sluiten. Natuurlijk moet je 
even inkomen in het begin. Maar dat wordt 
al snel automatische, waardoor er ook een 
leefstijlverandering optreedt.”
àwww.myfoodcoach.nl/ervaringen

Bram.



RESULTAAT ADV 12 WEEKSE AFVALPLAN

"Soms loopt het leven anders dan verwacht 
en kom je jezelf flink tegen. Als er dan toch 
van alles moet gebeuren, dan ook maar wat 
kilo's er af. Ik werd geattendeerd op de 
strenge, doch rechtvaardige aanpak! En 
inderdaad, inmiddels al 14,5 kilo er af”
àwww.myfoodcoach.nl/ervaringen

Olga.



RESULTAAT ADV 12 WEEKSE AFVALPLAN

"Professionele hulp is noodzakelijk bij het 
afvallen. Een goed voedingsadvies, een 
gesprek over je persoonlijke situatie. Het 
stellen van het juiste doel. Alles komt aan 
bod. Verder is het goed om te weten dat je 
het einddoel verantwoord bereikt. Dit is niet 
zo maar even maar maandenlang 
volhouden. Een sparringpartner is een 
must. Voor mij is dit een goede stap 
geweest, eindelijk is de knop omgegaan.”

Jos.



UNIEK AANBOD



HET 12-WEEKSE MYFOODCOACH AFVALPLAN

Totale pakket kost 480,- euro

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

Omdat jij bij deze online workshop aanwezig was ontvang je 
DRIE persoonlijke coachingsgesprekken van ons erbij!

Indien je aanmeld voor vanavond 23:59 uur krijg je óók nog eens dit als bonus:



BONUSSEN

Bonus 1: Niet 12 maar 22 weken lang toegang tot besloten Facebookgroep

Bonus 2: Persoonlijke Whatsapp coaching ‘stok achter de deur sessies’ 
12 weken lang

Bonus 3: Maaltijdplanner + Boodschappenplanner

Bonus 4: Niet pas starten op 15 augustus maar al op aanstaande vrijdag
Gelijk actie in de praktijk

Bonus 5: De bonusrecepten voor ontbijt, lunch, dessert + borrel

Totale waarde bonussen pakket: 730,- euro



AANBIEDING



https://myfoodcoach.nl/masterclass-bedankt/



WAAR WACHT JE NOG OP:

- EEN NIEUWE WEEK?

- EEN NIEUWE MAAND?

- EEN NIEUW JAAR?



WAAR WACHT JE NOG OP



YESTERDAY

NOW
TOMORROW



https://myfoodcoach.nl/masterclass-bedankt/



EINDE WORKSHOP!

HOE VOND JE HET?



TOF DAT JE ERBIJ WAS

WAT VOND JE ERVAN?


