
ONLINE TRAINING

“HOE JIJ SLIM BOODSCHAPPEN DOET 
ZODAT JE DIRECT GAAT AFVALLEN’



HET KOMENDE UUR IS WAARDEVOL ALS

• Je wilt afvallen omdat je niet lekker in je vel zit
• Je wilt weten wat slimme keuzes zijn in de supermarkt zodat je door de bomen 

het bos weer gaat zien
• Je nu geen brood of pasta eet omdat je ervan overtuigd bent dat het     

dikmakers zijn
• Je al meerdere diëten of afslankboeken gevolgd hebt zonder blijvend resultaat
• Je weer structuur en regelmaat terug wilt in je eetpatroon
• Je zorgeloos wilt genieten van je snacks zonder continue schuldgevoel



WAT JIJ STRAKS WEET

• Hoe je kunt voorkomen dat je in de marketingtrucs van de supermarkt trapt

• Hoe je etiketten moet lezen zodat je je nooit meer laat misleiden door de 6 

grootste valkuilen

• We vertellen je wat voedzamere keuzes zijn: Meergranenbrood of 

volkorenbrood. Light of regular dranken.

• Welke producten en tussendoortjes jij het beste kunt eten om je 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”



Laat jij je weleens verleiden in 
de supermarkt?



BEN JIJ AL VERLEID?

www.myfoodcoach.nl/gezondgewicht

http://www.myfoodcoach.nl/gezondgewicht


HOE HET KOMT DAT JE NU TEVEEL WEEGT



HOE DIËTEN WERKEN



KEN JE CALORIEËN



KEN JE CALORIEËN



KEN JE CALORIEËN



KEN JE CALORIEËN



KEN JE CALORIEËN + SLIMME PRODUCTEN



Hoe je kunt voorkomen dat je in de 
marketingtrucs van de supermarkt trapt



TIP: PAS OP VOOR SLIMME ADVERTENTIEFOLDERS

• Vaak ongezonde producten
• Voorbeeld: kratje bier 
• Komen extra snacks in karretje
• Vervoersmiddel auto = veel ruimte voor andere producten
• Vraag jezelf eerst af ”wat heb ik echt nodig” door je maaltijden te plannen



TIP: LAAT JE NIET MISLEIDEN DOOR DE BODEM VAN JE KARRETJE

• Zijn steeds groter geworden
• Mandjes zelfs wieltjes eronder
• Psychologisch spel “zoveel zit er nog niet in”
• Doe 1x/ week boodschappen met boodschappenlijst



MAALTIJDPLANNER + BOODSCHAPPENLIJST



TIP: KOOP JE SCHULDGEVOEL NIET AF MET GROENTE EN FRUIT

• ”Groente en fruit is gezond”
• Bewust begin van de supermarkt
• Schuldgevoel afkopen voor snoep/ koek/ chips
• Middenpaden vaak ongezond, buitenpaden gezond. 



TIP: PAS OP VOOR KOPPELVERKOOP

• Je komt voor koffie die in de aanbieding is
• Gaat weg met koekjes, suiker en koffiemelk
• Ligt allemaal in de buurt van elkaar

• Je komt voor pasta en saus
• Gaat weg met dure kappertjes of olijven
• Die toevallig ernaast liggen



TIP: GA NOOIT MET HONGER/ TREK DE SUPERMARKT IN

• Ze doen er alles aan voor impuls aankopen
• Honger/ trek is dan funest
• Verse croissant ruiken heerlijk
• Gebraden kippenvleugels
• Mars, Snicker, snoep, koek bij de kassa
• Ook nog eens 2e halve prijs



TIP: KIJK VERDER DAN DE AANBIEDINGEN IN DE SUPERMARKT

• Er zijn altijd aanbiedingen van A-merken

• Vaak niet voordeling t.o.v. B-merken

• Vaak geen gezonde producten

• Zak eens door je knieën voor de goedkoopste producten

• Hoe eenvoudiger (en dus goedkoper) het product, hoe minder rotzooi erin zit 



TIP: VRAAG DE BON STANDAARD

• Zo kun je je eigen koopgedrag analyseren

• Hou eens bij wat impulsaankopen waren

• Kijk kritisch of gezond eten duurder is dan ongezond eten



Hoe je etiketten moet lezen zodat je je 
nooit meer laat misleiden door de 

6 grootste valkuilen



Valkuil 1

Loze kreten op de verpakking



1. LOZE KRETEN OP DE VERPAKKING

• ”Bron van vezels”
• “Goed voor de weerstand”
• “Vers”
• “Natuurlijk
• “Ambachtelijk”
• “Stevig”



ZINVOLLE AANDUININGEN OP VERPAKKINGEN

• Waar moet je wél op letten bij broden: de term “volkoren”



ZINVOLLE AANDUININGEN OP VERPAKKINGEN

• Waar moet je wel op letten bij dranken: de hoeveelheid suikers en calorieën
• Nederlanders drinken gem. een kwart liter frisdrank per dag
• Glas van 250 ml zitten 5 suikerklontjes en gem. 90 kcal
• Dranken zijn niet verzadigend

• Vruchtensappen hebben een gezond imago
• Een glas sinaasappelsap levert net zo veel kcal als een glas frisdrank
• Zijn ook snelle suikers!



LET OP VOOR SNELLE SUIKERS



LET OP SNELLE SUIKERS



LET OP SNELLE SUIKERS



LET OP SNELLE SUIKERS



LET OP SNELLE SUIKERS



SUIKERS VERVANGEN DOOR ZOETSTOFFEN

• Bedoelt om suikers in producten te vervangen
• Leveren geen of nauwelijks calorieën
• Ze hebben een E-nummer; worden ook wel hulpstoffen genoemd

• Van aspartaam krijg je geen kanker!
• Zoetstoffen verhogen de bloedglucose NIET
• Zoetstoffen zorgen niet voor schade aan de tanden
• Van zoetstoffen neemt het gewicht niet toe



SUIKERS VERVANGEN DOOR ZOETSTOFFEN

139 kcal 1 kcal          1 kcal



Valkuil 2

‘Light’ als calorie-arm of gezond zien



LIGHT WIL NIET ZEGGEN CALORIE-ARM OF GEZONDER

• “Light”: 30% minder energie (kcal), vet OF suikers t.o.v. gewone 

product

• Light wil niet zeggen ‘onbeperkt eten’

• Energiebalans is altijd leidend

• Je moet dus weten hoeveel calorieën jij 

op een dag nodig hebt om af te vallen

www.myfoodcoach.nl/energie

• Minder vet = Meer koolhydraten en eiwitten. 

Dat is niet altijd handig. Kijk maar mee:



LIGHT WIL NIET ZEGGEN CALORIE-ARM OF GEZONDER



LIGHT WIL NIET ZEGGEN CALORIE-ARM OF GEZONDER



LIGHT WIL NIET ZEGGEN CALORIE-ARM OF GEZONDER

• Hele zak light chips= 833 kcal!!

Gemiddelde vrouw heeft tussen de 1500-2000 kcal nodig

• Is dus maar liefst de helft aan dagelijkse hoeveelheid kcal

• Focus op dagelijks 500 kcal minder binnenkrijgen met 

voedingsrijke producten i.p.v. 50 kcal besparen met light 

i.p.v. regular chips.

• Weet hoeveel jij op een dag kunt eten om af te vallen  



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



Valkuil 3

Laten misleiden door goed 
uitziende verpakkingen



VERPAKKINGEN ZEGGEN NIETS OVER DE VOEDINGSWAARDE

• Marketeers weten maar al te goed hoe ze een verpakking een 
gezonde uitstraling moeten geven

• De belangrijkste informatie staat in de 
voedingswaardetabel

• Fruit, kleuren, groente, noten etc

• Misleidende indrukken: “yo” voor yoghurt

• Bron van vitamine C



VERPAKKINGEN ZEGGEN NIETS OVER DE VOEDINGSWAARDE



VERPAKKINGEN ZEGGEN NIETS OVER DE VOEDINGSWAARDE



VERPAKKINGEN ZEGGEN NIETS OVER DE VOEDINGSWAARDE



VERPAKKINGEN ZEGGEN NIETS OVER DE VOEDINGSWAARDE



VERPAKKINGEN ZEGGEN NIETS OVER DE VOEDINGSWAARDE



VERPAKKINGEN ZEGGEN NIETS OVER DE VOEDINGSWAARDE



Valkuil 4

Portiegrootte



PORTIEGROOTTE

• Fabrikanten bepalen zelf hoe groot een portie is

• Ene keer 1 portie: 30 gram, andere keer 1 portie: 45 gram
• Tip: vergelijk per/ 100 gram de voedingswaarde

• 2 koeken in meeneemverpakking, voedingswaarde vermelden ze 
bewust van 1 koek



Valkuil 5

Verwarring door referentie-inname



PORTIEGROOTTE

• RI = referentie inname

• Geeft aan hoeveel een gem. volwassene/ dag nodig heeft

• Óf wat maximaal binnen een gezond voedingspatroon past

• Voorbeeld: zout



Valkuil 6

Etiket niet kunnen lezen



ETIKET LEZEN



De slimmere keuzes als je wilt afvallen,
wij vertellen je het!



VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



HOE DOEN WIJ DAT? à VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



VOEDZAMERE KEUZES



WAT JIJ NU WEET

• Hoe je kunt voorkomen dat je in de marketingtrucs van de supermarkt trapt

• Hoe je etiketten moet lezen zodat je je nooit meer laat misleiden door de 6 

grootste valkuilen

• Wat voedzamere keuzes zijn: Meergranenbrood of volkorenbrood. Light of 

regular dranken.

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

verliezen



TOT SLOT:

WAT DE INGREDIËNTEN ZIJN VOOR EEN 
LEVEN ZONDER TE DIETEN



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

Leren jou een leefstijl aan zonder afhankelijk te zijn van lijstjes/ schema’s

Levenslang resultaat i.p.v. tijdelijk succesverhaal



DE VERSCHILLEN OP EEN RIJ



DE VERSCHILLEN OP EEN RIJ



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 nooit meer bang hoeft te zijn voor koolhydraten
• 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



DIT IS JOUW RESULTAAT NA AFLOOP VAN HET PROGRAMMA

• Je bent je kilo’s voor altijd kwijt, nooit meer een jojo effect of op dieet
• Je voedingspatroon staat als een huis, je weet wat jouw lichaam nodig 

heeft en voelt feilloos aan wanneer je wat moet eten
• Je weet alle ins & outs over je productkeuzes, je begrijpt waarom en 

wanneer je voor iets kiest
• Je kunt weer volop genieten van je eten, zelfs etentjes buiten de deur heb 

je onder controle
• Je kunt weer doen wat je wilt, zonder lichamelijke klachten of 

ongemakken
• Je hebt weer vertrouwen in jezelf, omdat je je eigen valkuilen op tijd 

herkent
• Je zit weer op en top in je vel, omdat je voor altijd je kilo’s gedag          

hebt gezegd



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.

http://www.myfoodcoach.nl/ervaringen%3C--


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 15 kilo er af”

àwww.myfoodcoach.nl/ervaringen

Olga.

http://www.myfoodcoach.nl/ervaringen%3C--


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.”

àwww.myfoodcoach.nl/ervaringen

Jos.

http://www.myfoodcoach.nl/ervaringen%3C--


WIJ COACHEN MENSEN DIE KLAAR 
ZIJN VOOR ACTIE EN RESTULTAAT 

& ONZE HULP MET BEIDE HANDEN 
AANGRIJPEN



WAT IS HET JE WAARD OM VOOR 
ALTIJD JOUW IDEALE GEWICHT TE 

BEHALEN EN BEHOUDEN?



HOE WIJ JOU KUNNEN HELPEN



JE WEET ALLANG OF JE HULP NODIG HEBT



OM HET ZETJE TE GEVEN WAT JE 

NODIG HEBT HEBBEN WE DEZE TOFFE 

BONUS VOOR JE



AANBIEDING TOT VANAVOND 21:59 UUR

Indien je aanmeld voor vanavond 21:59 uur krijg je dit als bonus cadeau:

Bonus 1: PERSOONLIJK COACHINGSGESPREK waarin we:

- Samen jouw strategie bepalen
- Je hobbels op de weg bespreken en wegnemen
- Je persoonlijke vragen stuk voor stuk beantwoorden
- Je motiveren en stimuleren om in lastige situaties door te pakken
- Je eetvoorkeuren doorvoeren in je plan van aanpak
- Een planning maken voor de week zodat je precies weet wat werkt voor jou



MAAR DAT IS NOG NIET ALLES…



BONUSSEN TOT 21:59 UUR

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

Bonus 3: Niet 12 maar 14 weken lang toegang tot besloten Facebookgroep

Bonus 4: Niet pas starten op 1 december maar al op aanstaande vrijdag

Bonus 5: Maaltijdplanner + Boodschappenplanner

Bonus 6: Bonusrecepten voor ontbijt, lunch, dessert + borrel

Totale waarde bonussen pakket: 730,- euro



AANBIEDING OVERZICHT



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



WAAR WACHT JE NOG OP:

- EEN NIEUWE WEEK?

- EEN NIEUWE MAAND?

- EEN NIEUW JAAR?



WAT NU DOEN

De daadkrachtige beslisser: Op de knop drukken J

De eeuwige twijfelaar: Voor jezelf bedenken wanneer je wél hulp aanneemt

De vragensteller: Stuur je vragen naar 06-41705083 of info@myfoodcoach.nl

Neem het besluit op basis van waar je wilt zijn! 

Als je blijft doen wat je altijd deed, blijf je krijgen wat je altijd kreeg.



DE DUURSTE KEUZE IS NIKS DOEN

-> Meest kostbare bezit wat je hebt is je eigen gezondheid

-> Niks doen is de weegschaal verder laten oplopen

-> Wat is het je waard om voor altijd lekker in je vel te zitten?

->         Vergoeding zorgverzekeraar NU benutten



ZORGVERZEKERING

DOOR EIGEN RISICO HEEN?

2018 - max €180
2019 - max €180

Totaal- max €360



YESTERDAY

NOW
TOMORROW



WAAR WACHT JE NOG OP



WAAR WACHT JE NOG OP



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



EINDE WORKSHOP!

HOE VOND JE HET?



TOF DAT JE ERBIJ WAS!

ENTHOUSIASTE GROET VAN ONS,

BO & FLEUR


