
Tien tips bij de eerste stap!

10. Vraag om hulp als je een steuntje in de rug kan gebruiken! 
 

Waarom wil ik de eerste stap zetten?1.

2. Is nú het juiste moment?

3. Is mijn doel wel concreet en realistisch?

4. Begin niet aan een streng dieet!

5. Ga stap voor stap te werk

7. Treur niet (te lang) als je in een valkuil stapt

6. Denk niet in ''zwart-wit''

8. Wees positief

9. Resultaat is meer dan alleen de weegschaal

Het succesvol veranderen van je (eet)gedrag begint bij de juiste motivatie. Waarom wil jij fitter,
gezonder of slanker worden? Hoe belangrijk is dit voor je? Hoe gaat dit van invloed zijn op je leven?
Schrijf dit uitgebreid voor jezelf uit.

Ervaar je veel stress op dit moment? Gedragsverandering is niet makkelijk, zeker niet als je veel aan je
hoofd hebt. Denk goed na of nu wel het juiste moment is om te starten. Zo voorkom je teleurstellingen.

Maak je doel concreet zodat je duidelijk weet waar je naartoe wilt werken. Het doel moet echter wel
realistisch blijven. De kans is anders groot dat het doel onhaalbaar wordt en dat werkt demotiverend.

Streng diëten houdt niemand vol! Ga op zoek naar een eetpatroon die je blijvend kan volhouden. Zo
voorkom je het jojo-effect. 

De verleiding is ongetwijfeld groot om gelijk rigoureus het roer om te gooien. Probeer echter in kleine
stapjes je gedrag te veranderen. Het is bewezen dat dit op lange termijn makkelijker is vol te houden.

Of in ''Alles of Niets''. Ga op zoek naar de tussenweg. Af en toe wat lekkers moet zeker kunnen!

Niemand is perfect. Jij ook niet. Af en toe een misstap begaan is heel menselijk. 

Negativiteit helpt je niet verder. Vaak ga je hierdoor juíst negatief gedrag vertonen. Probeer eventuele
misstappen positief om te denken en wees niet te kritisch op jezelf. Probeer te genieten van het proces!

Staar je niet blind op de weegschaal. Een betere conditie, kleinere kledingmaat of een positiever
zelfbeeld zijn misschien nog wel mooiere resultaten dan een lager getal op de weegschaal.  

Wist je dat er 3 tot 4 consulten per kalenderjaar worden vergoed vanuit het basispakket?
Met onze positieve en persoonlijke aanpak begeleiden wij je graag! 

Je bent van harte welkom in de praktijk.


