
Handleiding Instagram: 
 
Welkom! Je hebt besloten dat je SLANKER, FITTER EN ENERGIEKER door het leven wilt gaan. 
Maar hoe nu verder? Doe actief mee met de opdrachten in de 5 daagse via ons besloten 
Instagram account. Dan krijg je duidelijk hoe JIJ succesvol kunt afvallen zonder verboden 
producten.  
 
Ook voorkom je hiermee dat je van de ene naar de andere afvalpoging overstapt. Deze 5 
daagse is een gratis kennismaking onze succesvolle afvalmethode. Je zit nergens aan vast. Je 
beslist zelf of je hierna doorpakt met het vervolg: het 12 weekse MyFoodCoach afvalplan 
(https://myfoodcoach.nl/12weekseafvalplan).  
 
Hoe werkt het? 
Stap 1: ga op je telefoon naar Instagram en zoek het account ‘5daagse’ op door op het 
vergrootglas onderaan je pagina te klikken. 
Stap 2: dien een volgverzoek in. Wij mogen van Instagram een beperkt aantal mensen per 
uur toelaten. Het kan dus even duren voordat je toegang van ons kunt krijgen. 
Stap 3: bekijk vanaf a.s. maandag elke ochtend de IGTV video (zie uitleg hieronder) in de 
ochtend. Dan weet je meteen wat de uitleg van de dag is + bijbehorende ‘huiswerk’ 
opdracht. Je hoeft dus geen speciale boodschappen te doen vooraf. 
Stap 4: lever je huiswerk per dag in de chat in. Dus niet onder de tegels. Deze chat is alleen 
zichtbaar voor het team van MyFoodCoach en dus niet voor andere deelnemers. Je komt bij 
de chatfunctie door op het huisje onderaan je scherm te klikken. Vervolgens klik je 
rechtsboven op het pijltje. Zie afbeeldingen hieronder. 
Stap 5: ga lekker enthousiast aan de slag met ons. We houden ook wel van jouw positieve 
energie en reageren dagelijks op je ingezonden huiswerkopdracht.  
 
Het grootste risico wat je deze week loopt is dat je je kilo’s kwijtraakt en je de strategie leert 
voor levenslang succes. Go for it! 
 

Enthousiaste groet, 
Bo, Fleur en Mischa 
 
Ps, mocht je nog vragen hebben: mail ons dan even naar info@myfoodcoach.nl. Wij streven 
ernaar op doordeweekse dagen binnen 24 uur al te antwoorden. In het weekend hebben we 
wat extra uurtjes rust zodat we aankomende week kunnen vlammen voor jou! 
 
  



Om naar IGTV video te gaan: 
 

 
 
Om naar de chat te gaan: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


