
Starterskit

"Van Vullen naar Voeden"



Stap 1: Hoe gezond is mijn voeding?
 
Houd een week nauwkeurig bij wat en hoeveel je eet. Dit kun je doen in een
schriftje, maar je kunt hier ook een app, zoals de eetmeter app, voor gebruiken.
 
Scoor per dag, aan de hand van de schijf van 5, van welke productgroepen je
voldoende binnenkrijgt door een vinkje te zetten in het vakje bij de desbetreffende
productgroep. 
 
Raadpleeg zo nodig de site van het voedingscentrum wanneer je twijfelt of je
product wel of niet in de schijf van 5 valt.
 
Na 7 dagen maak je een weekoverzicht. Scoor aan de hand van smileys, per
productgroep hoe jouw weekinname is geweest. Dit kan variëren van dagelijkse
inname          tot nauwelijks/ geen inname per week.
 
Zo zie je in een oogopslag aangrijppunten voor verandering, inclusief een indicatie
voor de prioritering. 
 
 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-van-de-schijf-van-vijf.aspx


Stap 1:Hoe gezond is mijn voeding?

Gezonde voeding

groente & fruit

brood, graan en

aardappelen

vis, peulvruchten,

vlees, ei, noten, zuivel

Dranken

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

250 gram
groente

2 stuks fruit

40 gram

1 portie mager
vlees, vis of

vleesvervanger

25 gram
ongezouten

noten

2-3 porties
halfvolle/

magere zuivel

1,5 - 2 liter
water

4-5 bruine/
volkoren

boterhammen
 

4-5 aardappels
/ opscheplepels

volkoren
graanproducten

smeer- en

bereidingsvet

40 gram kaas
 (30+)

Maandag
Notities



Stap 1:Hoe gezond is mijn voeding?

Gezonde voeding

groente & fruit

brood, graan en

aardappelen

vis, peulvruchten,

vlees, ei, noten, zuivel

Dranken

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

250 gram
groente

2 stuks fruit

40 gram

1 portie vlees,
vis of

vleesvervanger

25 gram
ongezouten

noten

2-3 porties
halfvolle/

magere zuivel

1,5 - 2 liter
water

4-5 bruine/
volkoren

boterhammen
 

4-5 aardappels
/ opscheplepels

volkoren
graanproducten

smeer- en

bereidingsvet

40 gram kaas
 (30+)

Dinsdag
Notities



Stap 1:Hoe gezond is mijn voeding?

Gezonde voeding

groente & fruit

brood, graan en

aardappelen

vis, peulvruchten,

vlees, ei, noten, zuivel

Dranken

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

250 gram
groente

2 stuks fruit

40 gram

1 portie vlees,
vis of

vleesvervanger

25 gram
ongezouten

noten

2-3 porties
halfvolle/

magere zuivel

1,5 - 2 liter
water

4-5 bruine/
volkoren

boterhammen
 

4-5 aardappels
/ opscheplepels

volkoren
graanproducten

smeer- en

bereidingsvet

40 gram kaas
 (30+)

Woensdag
Notities



Stap 1:Hoe gezond is mijn voeding?

Gezonde voeding

groente & fruit

brood, graan en

aardappelen

vis, peulvruchten,

vlees, ei, noten, zuivel

Dranken

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

250 gram
groente

2 stuks fruit

40 gram

1 portie vlees,
vis of

vleesvervanger

25 gram
ongezouten

noten

2-3 porties
halfvolle/

magere zuivel

1,5 - 2 liter
water

4-5 bruine/
volkoren

boterhammen
 

4-5 aardappels
/ opscheplepels

volkoren
graanproducten

smeer- en

bereidingsvet

40 gram kaas
 (30+)

Donderdag
Notities



Stap 1:Hoe gezond is mijn voeding?

Gezonde voeding

groente & fruit

brood, graan en

aardappelen

vis, peulvruchten,

vlees, ei, noten, zuivel

Dranken

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

250 gram
groente

2 stuks fruit

40 gram

1 portie vlees,
vis of

vleesvervanger

25 gram
ongezouten

noten

2-3 porties
halfvolle/

magere zuivel

1,5 - 2 liter
water

4-5 bruine/
volkoren

boterhammen
 

4-5 aardappels
/ opscheplepels

volkoren
graanproducten

smeer- en

bereidingsvet

40 gram kaas
 (30+)

Vrijdag

Notities



Stap 1:Hoe gezond is mijn voeding?

Gezonde voeding

groente & fruit

brood, graan en

aardappelen

vis, peulvruchten,

vlees, ei, noten, zuivel

Dranken

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

250 gram
groente

2 stuks fruit

40 gram

1 portie vlees,
vis of

vleesvervanger

25 gram
ongezouten

noten

2-3 porties
halfvolle/

magere zuivel

1,5 - 2 liter
water

4-5 bruine/
volkoren

boterhammen
 

4-5 aardappels
/ opscheplepels

volkoren
graanproducten

smeer- en

bereidingsvet

40 gram kaas
 (30+)

Zaterdag
Notities



Stap 1:Hoe gezond is mijn voeding?

Gezonde voeding

groente & fruit

brood, graan en

aardappelen

vis, peulvruchten,

vlees, ei, noten, zuivel

Dranken

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

250 gram
groente

2 stuks fruit

40 gram

1 portie vlees,
vis of

vleesvervanger

25 gram
ongezouten

noten

2-3 porties
halfvolle/

magere zuivel

1,5 - 2 liter
water

4-5 bruine/
volkoren

boterhammen
 

4-5 aardappels
/ opscheplepels

volkoren
graanproducten

smeer- en

bereidingsvet

40 gram kaas
 (30+)

Zondag
Notities



Stap 1:Hoe gezond is mijn voeding?

Gezonde voeding

groente & fruit

brood, graan en

aardappelen

vis, peulvruchten,

vlees, ei, noten, zuivel

Dranken

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

250 gram
groente

2 stuks fruit

40 gram

1 portie vlees,
vis of

vleesvervanger

25 gram
ongezouten

noten

2-3 porties
halfvolle/

magere zuivel

1,5 - 2 liter
water

4-5 bruine/
volkoren

boterhammen
 

4-5 aardappels
/ opscheplepels

volkoren
graanproducten

smeer- en

bereidingsvet

40 gram kaas
 (30+)

Notities:
Weekoverzicht

Notities



Stap 2: Wat wil ik veranderen?
 

Schrijf vervolgens, per productgroep, welke veranderingen je wilt realiseren.
 
Wanneer je voedingspatroon sterk afwijkt van de aanbevolen norm, dan is aan te
bevelen om de veranderingen op te delen in kleine stapjes. Eet je bijvoorbeeld te ruime
porties witte pasta, dan kan een eerste veranderdoel al zijn om de witte pasta te
vervangen door volkoren pasta. Een volgend veranderdoel kan zijn dat je de
portiegrootte aan gaat pakken. Beide stappen vragen een andere aanpak. Daarnaast
zijn sommige stappen eenvoudiger te maken dan andere. Door ze uit elkaar te trekken
is de kans op snellere succesjes vele male groter! Dat is belangrijk om 2 redenen:
allereerst heeft elke verandering al een gezondheidsbevorderend effect, hoe klein ook.
Daarnaast werkt het super motiverend wanneer je een doel kunt afvinken als behaald!
 
Je kunt je veranderdoelen vervolgens prioriteren door in het vakje achter je
veranderdoel een cijfer te noteren, bijvoorbeeld 1 voor je veranderdoel met de hoogste
prioriteit en 10 voor het doel met de laagste prioriteit. Deze prioritering helpt je bij het
maken van een planning (stap 3).

 
 
 



Stap 2: Wat wil ik veranderen?

Gezonde voeding

groente & fruit

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

250 gram
groente

2 stuks fruit

Groente &
Fruit



Stap 2: Wat wil ik veranderen?

Gezonde voeding

brood, graan en

aardappelen

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

4-5 bruine/
volkoren

boterhammen
 

4-5 aardappels
/ opscheplepels

volkoren
graanproducten

Brood, Graan & Aardappelen



Stap 2: Wat wil ik veranderen?

Gezonde voeding

vis, peulvruchten,

vlees, ei, noten, zuivel

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

1 portie vlees,
vis of

vleesvervanger

25 gram
ongezouten

noten

2-3 porties
halfvolle/

magere zuivel

40 gram kaas
 (30+)

Vlees, Vis, Zuivel,Vleesvervangers
& Noten



Stap 2: Wat wil ik veranderen?

Gezonde voeding

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

40 gram

smeer- en

bereidingsvet

Smeer- & Bereidingsvetten



Stap 2: Wat wil ik veranderen?

Gezonde voeding

Dranken

copyright 2019 Grip op je eetgedrag

1,5 - 2 liter
water

Dranken



Stap 3: Omdat niet alles tegelijk kan
 

Het is niet aan te bevelen met meerdere veranderdoelen tegelijkertijd aan de slag te
gaan, zeker niet wanneer de verandering ten opzichte van je oude eetpatroon een forse
stap is. In die laatste situatie is het allereerst verstandig om je veranderdoel op te
knippen in kleinere stappen, mocht je dit bij stap 2 nog niet hebben gedaan. Vervolgens
is het raadzaam om een planning te maken. Wanneer ga je je focussen op welk
veranderdoel en hoe lang denk je nodig te hebben voordat je jezelf de verandering
volledig eigen hebt gemaakt?



Winslough Foundation's
Annual Fundraiser

JAN FEB MRT

Stap 3: Omdat niet alles tegelijk kan

Wat ga ik aanpakken

___________

___________

___________

___________



Winslough Foundation's
Annual Fundraiser

APR MEI JUN

Stap 3: Omdat niet alles tegelijk kan

Wat ga ik aanpakken

___________

___________

___________

___________



Winslough Foundation's
Annual Fundraiser

JUL AUG SEP

Stap 3: Omdat niet alles tegelijk kan

Wat ga ik aanpakken

___________

___________

___________

___________



Winslough Foundation's
Annual Fundraiser

OCT NOV DEC

Stap 3: Omdat niet alles tegelijk kan

Wat ga ik aanpakken

___________

___________

___________

___________



Stap 4: En zo ga ik zorgen dat het me gaat lukken!
 

Maak nu per veranderdoel een plan van aanpak. Probeer vooral de stapjes "hoe ga ik
dit doen" en "wat heb ik nodig" zo concreet mogelijk uit te werken. Hoe concreter jij
beschrijft hoe je je doelen gaat realiseren, hoe gemakkelijker het zal zijn dit in de
praktijk te brengen. Hierbij helpt het om je nieuwe eetgedrag te visualiseren. Probeer je
maar eens in te denken dat jij fruit eet (stel dat dit je veranderdoel is). Waar en wanneer
eet je dit dan? Hoe zorg je dat je je fruit dan ook daadwerkelijk bij je hebt op dat
moment? Wat heb je nodig om dit fruit te kunnen eten? Welke valkuilen of stoorzenders
liggen mogelijk op de loer die voorkomen dat jij op dat moment dat fruit eet? Hoe ga je
daar mee om? enz.
Dit lijkt misschien in het begin wat overdreven, maar wanneer je het aanleren van nieuw
(eet)gedrag aan het toeval over laat, dan zul je zien dat je bij het minste geringste
terugvalt in je oude eetpatroon. Bijvoorbeeld omdat het fruit op blijkt te zijn, of dat je een
kiwi mee hebt, maar geen mes om de kiwi te schillen. Het lijkt onschuldig om dan je
fruitmoment maar een keer over te slaan, maar zolang het eten van 2 stuks fruit geen
vast onderdeel uit maakt van jouw eetpatroon, geven dit soort uitzonderingen ruis op de
lijn naar succes en duurt het alleen maar langer voordat je je doel behaald.



Stap 4:En zo ga ik zorgen dat het me gaat lukken!
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Plan 
van 

Aanpak

Wat wil ik
bereiken?

Wanneer wil
ik dit behaald

hebben?

Hoe ga ik dit
doen?

Wat/ wie heb
ik hier voor

nodig?

Welk
veranderdoel
komt dit ten

goede?



Stap 5: En zo is het gegaan
 

Bouw, tot slot, regelmatig, maar minstens aan het einde van je "deadlines" een moment
van bezinning in. Heb je je plan van aanpak uitgevoerd zoals je deze hebt opgesteld? Is
alles verlopen zoals je vooraf had bedacht? Met welk resultaat? Heb je je doel behaald?
Of is er meer of misschien wat anders voor nodig om je doel alsnog te kunnen behalen?
 
Pas je plan van aanpak en je planning hier zo nodig op aan. 
 
Belangrijk is overigens om het niet behalen van een doel niet te zien als faalmoment,
maar als leermoment!  Het evalueren en bijstellen van plannen zijn een vast onderdeel
van elk methodisch plan, omdat je nu eenmaal geen glazen bol hebt en niet alles in de
hand hebt. Bedenk dus maar zo: wanneer je niet leert van het moment en bij de pakken
neer gaat zitten, pas dan heb je gefaald! 
 
 

Heel veel succes!
 

Groetjes Annouschka



Stap 5:En zo is het gegaan
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Wat ging er goed? 
 

Wat ging minder goed?

Welke aanpassingen ga ik maken in mijn plan van aanpak?


