
Grip op je snackgedrag
Challenge

WERKBOEK 
MODULE 1



Een goed basis 
eetpatroon

Bekijk eerste de mini-masterclass: Een goed basis eetpatroon.

Ondertussen kun je aantekeningen maken op deze pagina of in je

notitieboek.



Eet jij voor jouw gevoel 3 volwaardige hoofdmaaltijden per dag (volgens de

richtlijnen benoemd in de masterclass). Wat mag je hierin veranderen per

maaltijd?

Omcirkel wat van toepassing is: "Ik eet voor mijn gevoel te

weinig/genoeg/te veel gedurende de dag."

Eet je te veel of te weinig? Waar ligt dit precies aan?

Ontbijt:

Lunch:

Avondmaaltijd:

Volwaardige maaltijden



Haal jij voldoening uit het eten van gezonde maaltijden? Zo nee, kun je dit

veranderen door minder streng te zijn voor jezelf? Hoe ga je dit

aanpakken?

Ben jij perfectionistisch als het gaat om 'gezond willen leven'. Zo ja, hoe uit

zich dat? Denk bijvoorbeeld aan: niets lekkers meer mogen eten of het

uitsluiten van bepaalde voedselgroepen.

Streven naar perfectie 
en volume in je maaltijd



Wat heb je
gegeten?

Lang verzadigd Energielevel
Andere dingen
die opvielen?

Ontbijt

Ontbijt

Ontbijt

Lunch

Lunch

Lunch

Avondmaaltijd

Avondmaaltijd

Avondmaaltijd

Houd eens een aantal dagen bij via dit schema hoe jij reageert op je

maaltijden. Zo kom je erachter of je maaltijden eventueel meer volume

nodig hebben en/of je ergens juist goed of minder goed op reageert.



Start met het maken 
van eetwissels

Na het bekijken van de masterclass en het maken van alle opdrachten heb

je een goed beeld gekregen van waar je aan kunt werken. Maar let op: je

maakt een grote fout wanneer je dit allemaal in één keer wilt veranderen.

Daarom is het goed om het in kleine stapjes te doen en het maken van

eetwissels kan je daarbij helpen. Kleine veranderingen kunnen namelijk al

een groot verschil maken. Wanneer je merkt dat het goed gaat maak je

elke keer weer een nieuwe stap. Noteer hieronder welke eetwissels jij wilt

maken en kies er 1 of 2 uit om mee te beginnen. (Voor voorbeelden zie de

masterclass video)



BONUS OPDRACHT



Ontbijt top 3

1.

2.

3.

Je wilt dagelijks een voedzaam ontbijt

nemen, maar daarnaast is variëren

natuurlijk ook belangrijk. Maak daarom

een top 3 van jouw favoriete, volwaardige

ontbijtjes zodat je daarmee kunt

afwisselen. Wanneer je een top 3 hebt

wordt het een gewoonte om hiermee te

variëren en daardoor kun je ervoor zorgen

dat je hier altijd de juiste boodschappen

voor in huis hebt. Zo pak je nooit mis!



Lunch top 3

1.

2.

3.

Je wilt dagelijks een voedzame lunch

nemen, maar daarnaast is variëren

natuurlijk ook belangrijk. Maak daarom

een top 3 van jouw favoriete, volwaardige

lunchmaaltijden zodat je daarmee kunt

afwisselen. Wanneer je een top 3 hebt

wordt het een gewoonte om hiermee te

variëren en daardoor kun je ervoor zorgen

dat je hier altijd de juiste boodschappen

voor in huis hebt. Zo pak je nooit mis!


