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voeding
1week

Tijd om aan de slag te gaan 

met week 1. Veel succes!

In deze eerste week beginnen 

we met de basis. Om de 

weken daarna vanuit die basis 

verder te werken. 
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Boodschappenlijstje: de basics
‘De basis’ begint voor ons bij de juiste keuzes maken 
in de supermarkt. In een gemiddelde supermarkt 
heb je de keuze uit tienduizenden producten. Het 
maken van een vezelrijke en gezonde keuze kan dan 
lastig zijn. Vier tips: 

1 Ga goed voorbereid op pad. Maak een lijstje 
van wat je die week wil gaan eten. Zorg 
ervoor dat je altijd een aantal gezonde en 
vezelrijke basisproducten in huis hebt. 
Het boodschappenlijstje verderop in 
dit hoofdstuk is een handig 
hulpmiddel. Ga ook niet met trek de 
deur uit, dat brengt je in verleiding om 
ongezonde keuzes te maken!

week 1

We helpen je op weg met:
Een boodschappenlijst met de 
(vezelrijke) basis voor iedere week 
De 10-seconden-etikettencheck 
voor in de supermarkt
En we zoomen in op het thema 
‘volkoren’
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2 Loop vooral langs de buitenste ring van de 
supermarkt. Daar vind je meestal de verse 
producten zoals groente, fruit, volkorenbrood, 
vis, zuivel, ei en vlees(vervangers).

  Vers fruit (varieer volop!)  

  Verse groenten (varieer volop!)  

  (Zoete) aardappels  

  Volkorenbrood of volkoren bolletjes  

  Volkoren crackers (100% volkoren)  

  Diepvriesgroente- en fruit  

  Eieren
  (Vette) vis

  Evt. vlees of vleesverva
nger naar keuze 

   (zo min mogelijk rood of bewerkt vlees, 

   en let bij vleesvervangers op de hoeveel-

   heid zout en verzadigd vet)

  Halfvolle (karne)melk of ongezoet 

   soja-alternatief

  Halfvolle of magere yoghurt, kwark of 

   naturel Skyr of ongezoet soja-alternatief 

  10, 20 of 30+ kaas

  Verse kruiden als basilicum of peterselie  

  Knoflook  

vers
houdbaar
  Volkoren pasta, volkoren lasagne-      bladen en/of volkoren macaroni    Zilvervliesrijst    Volkoren couscous of bulgur    Volkorenmeel    Havermout of muesli    Peulvruchten  

  Ongezouten noten, zaden en pitten    100% pindakaas of notenpasta    Gedroogd fruit    Tomatenblokjes of tomatenpuree    Vloeibare bak- en braad of olijfolie  Gedroogde kruiden  

week 1

38

 = bevat vezels
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houdbaar

De middelste rijen staan vooral vol met 
bewerkt en vaak ongezonder voedsel zoals 
frisdrank, snacks en snoep. En als je deze 
producten niet ziet, is de verleiding minder 
groot om ze mee te pakken. 

3 Ga naar de markt. Want als je ergens gezonde 
onbewerkte producten zoals groente, fruit, en 
noten vindt, is het daar! Bovendien is het vaak 
goedkoper dan de supermarkt. Meer budget-
tips lees je op pagina 140.

4 Laat je niet verleiden door verpakkingen en 
claims die daar op staan. En pas de 
10-seconden etikettencheck toe! 

De 10 seconden etikettencheck
Etiketten lezen. Daar waar de één door de bomen 
het bos niet meer ziet, is het voor de ander gesneden 
koek. Wees gerust: je hoeft er geen uitgebreide 
studie op los te laten om te controleren 
of een product een verstandige keuze 
is. Eigenlijk is het een handigheidje 
wat je jezelf kunt aanleren. 
Oefening baart kunst! Gebruik 
ten eerste je ‘gezonde verstand’ 
en laat je niet misleiden door 
mooie afbeeldingen of beloftes op 
verpakkingen. 

week 1
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Ons stappenplan

1 Je hoeft niet elk etiket te lezen! 
Bij groente en fruit, aardappelen, 
peulvruchten, onbewerkte 
noten, pinda’s, zaden en pitten 
weet je zeker dat het een 
gezonde, vezelrijke keuze is. 

 

2 In de ingrediëntenlijst op de 
verpakking lees je de 
ingrediënten van grote naar 
kleine hoeveelheid. 
De eerste paar ingrediënten 
zijn de hoofdingrediënten 
van een product. Over het 
algemeen geldt: hoe minder 
ingrediënten, hoe beter. Staan er 
veel ingrediënten op die je niet 
kunt herleiden of waarvan 
je de naam nauwelijks uit 
kan spreken? Dan zijn dit 
vaak bewerkte en minder 
gezonde producten. 

Ingrediënten 

56% volkorenmeel (rogge, 

tarwe), tarwebloem, plant-

aardige olie (palm, raap), 

voedingsvezel (inuline), 

gist, zout, roggemoutmeel, 

paneermeel (tarwe, sesam, 

rogge, gerst), antioxidant 

(ascorbinezuur).

week 1
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Slim kiezen bij graanproducten
Kies je voor graanproducten? Wees er dan zeker van 
dat je een 100% volkoren variant kiest. Als brood 
‘volkoren’ wordt genoemd, kan je erop vertrouwen 

dat dit goed zit. Bij producten als crackers, beschuit 
of pasta betekent de term ‘volkoren’ helaas nog 

lang niet altijd dat het product voor 100% uit 
volkorenmeel bestaat. In de ingrediëntenlijst 
op de verpakking kan je vervolgens zien 
hoeveel procent volkorenmeel is gebruikt. 
Hoe hoger het percentage, hoe beter!

Tip!
Bij pasta wordt soms het woord ‘integrale’ 
gebruikt om aan te geven dat het om een volkoren 
variant gaat.

week 1

Veel mensen denken dat hoe donkerder 
brood of crackers zijn, hoe meer vezels 
er in zitten. Dit is een fabeltje! De kleur 
van brood of crackers zegt niets over 
hoeveel vezels het bevat. Check dus het 
etiket en kies bewust.
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Rijk aan vezels of bron van vezels: 
wat betekent dat?
Bron van vezels

Rijk aan vezels

3 Ook kun je producten 
vergelijken aan de hand van 
de voedingswaardetabel op 
de verpakking. Daar staat 
bijvoorbeeld het vezelgehalte 
per 100 gram vermeld, naast 
bijvoorbeeld het aantal 
kilocalorieën, koolhydraten, 
vetten en eiwitten. Vergelijk 
etiketten van soortgelijke 
producten met elkaar en kies 
diegene met zoveel mogelijk 
vezels en zo weinig mogelijk 
verzadigd vet, suiker en zout.

Het vezelgehalte van het 
product is minimaal 3 gram/100 
gram of 1,5 gram/100 kcal.

Het vezelgehalte van het 
product is minimaal 6 gram/100 
gram of 3 gram/100 kcal.

week 1

Voedingswaarden per 

100 g 

Energie 1407 kJ (334 kcal)

Vet 2.0g

  waarvan verzadigd 0.4g

Koolhydraten 
60 g

  waarvan suikers 1.5 g

Voedingsvezel 
20 g

Eiwitten  
9.0 g

Zout  
1.0 g
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Vol van volkoren
We richten ons deze week op volkoren. Volkoren 
graanproducten zitten boordevol vezels en andere 
stoffen die gezondheidswinst opleveren, zoals ijzer 
en B-vitamines. IJzer is onder andere belangrijk bij de 
aanmaak van hemoglobine (onderdeel van rode 
bloedcellen en essentieel voor het transport 
van zuurstof door het bloed) en draagt bij aan 
je afweer. De B-vitamines spelen onder andere 
een belangrijke rol bij je afweer, je spijsvertering 
en je bloedvaten. Dit komt doordat B-vitamines 
belangrijk zijn in onze stofwisseling. Ze maken 
energie vrij uit de voeding, door een rol te spelen in 
de verbranding van koolhydraten, vetten en eiwitten.

week 1

Volkoren graanproducten zijn gemaakt 
van de hele (vermalen) graankorrel. Dat 
geldt voor bijvoorbeeld volkorenbrood, 
zilvervliesrijst, volkoren pasta en bulgur. 
Witte graanproducten zoals witbrood, 
worden gemaakt van uitsluitend het 
binnenste deel van de graankorrel. Alle 
overige onderdelen zoals de zemelen 
en de kiem worden er ‘afgepeld’ zodat 
er een wit graanpoeder overblijft. En 
juist de zemelen en de kiem bevatten de 
gezondste stoffen!
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Het eten van volkoren brengt, zoals je eerder hebt 
kunnen lezen, gezondheidswinst met zich mee. 
Bovendien bevatten volkoren producten meer 
vezels dan de niet-volkoren variant. Dat maakt 
dat ze ook nog eens meer verzadigen. Om te 
profiteren van deze gezondheidswinst geldt het 
advies om 90 gram volkorenproducten per dag te 
eten. Lijkt dat je veel? Het valt reuze mee. Je hebt 
deze hoeveelheid al binnen als je bijvoorbeeld 
drie volkoren boterhammen eet, of een portie 
volkorenpasta of zilvervliesrijst. Je challenge voor 
deze week is daarom: wissel van niet-volkoren naar 
de volkorenvariant. Hoe je dat doet? Verderop vind je 
een handig overzicht van hoe jij de wissel kan maken.

challenge 
week 1

stap over op volkoren

Tip!
Het kan soms even zoeken zijn naar de volkoren-
variant van producten. Maar de keuze is reuze! 
Pas altijd de snelle etikettencheck toe (pagina 39).



45 spice up je spijsvertering

week 1

De meeste volkorenproducten vind je gewoon in de 
reguliere supermarkt. Voor sommige producten is 
echter een ommetje naar de natuurvoedingswinkel 
nodig. Zoals 100% volkoren wraps. Gelukkig zijn 
deze lang houdbaar en kun je er een aantal tegelijk 
inslaan. Handig voor in de voorraadkast.

Witbrood of bruin brood
Wit/bruin afbakbrood

Witte macaroni
Witte spaghetti
Witte pasta
Witte lasagnebladen

Witte/bruine crackers

Witte couscous

Witte rijst

Pitabroodjes
Wraps

Cruesli/ontbijtgranen
Tarwemeel

Volkorenbrood
Volkoren stokbrood/

afbakbroodjes

Volkoren macaroni
Volkoren spaghetti

Volkorenpasta
Volkoren lasagnebladen

100% volkoren crackers 
of roggebrood

Volkoren couscous of 
bulgur

Zilvervliesrijst

Volkoren pitabroodjes
Volkoren wraps

Volkoren muesli
Volkorenmeel

Van... Naar...
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beweging
1week

Voordat we met het thema 

‘bewegen’ beginnen, hebben 

we eerst een vraag aan je. 

Hoeveel uur per dag breng jij 

zittend door?
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De uren op kantoor achter je bureau, etend aan tafel, 
zittend in de auto/bus/trein, ’s avonds met de benen 
omhoog op de bank… Tel dit alles bij elkaar op. 
Grote kans dat het getal hoger ligt dan je misschien had 
gedacht. 

De cijfers liegen er dan ook niet om: de gemiddelde 
Nederlander zit volgens het RIVM zo’n 9,1 uur (!) per 
dag. Een flinke eyeopener, als je het ons vraagt. Want 
de invloed van te weinig beweging en te veel zitten, is 
groot. Meer bewegen brengt veel gezondheidswinst 
met zich mee, voor zowel lichaam als geest. 
Daarover heb je op pagina 26 meer kunnen 
lezen. We gaan er deze week mee aan de 
slag. We geven beweging gedurende 
de dag een grotere rol, zodat je 
dat halfuurtje per dag met gemak 
haalt. Gewoon, met alledaagse en 
kleine dingen. Deze slimme ‘trucjes’ 
helpen je.

week 1
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challenge 
week 1

voeg elke dag drie bewuste 
beweegmomenten toe

Je challenge voor deze week is elke dag drie bewuste 
beweegmomenten toevoegen. 

Twee belangrijkste handvatten hierbij:

Geniet ervan
Een wandeling of fietstocht wordt een 
mooier moment als je je bewust bent 
van het moois dat je onderweg ziet. 
Een zonsondergang, de stilte of juist de 
muziek die je luistert, fijn gezelschap of 
onverwachte gebeurtenissen.

1
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Deze gids is geschreven voordat het coronavirus de wereld 
rondging. Enkele tips uit dit hoofdstuk zijn daarom nu 
praktisch niet haalbaar. Houd je ten alle tijden aan de 
RIVM-richtlijnen.

Onderweg
Reis je met de bus naar je werk? Probeer een 
paar keer per week te fietsen. Laat de afstand 
dat niet toe? Stap dan een halte eerder uit 
de bus en loop het laatste stukje. Of fiets 
bijvoorbeeld een deel van de route en stap 
later op de bus.

Parkeer je auto nét een paar honderd meter 
verder dan normaal en wandel het laatste 
stuk naar je werk.

Maak een sport van meer 
beweging
Maak er voor jezelf een spelletje van 
overal beweegmogelijkheden te zien. 
Het vergt een andere manier van om je 
heen kijken, maar het werkt! 

2

week 1
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Reis je met de trein en heeft deze vertraging? 
Ga een klein rondje lopen in plaats van te staan 
wachten op het perron.

Werk

Misschien een open deur, maar 
pak vaker de trap in plaats van 
de lift. 

Zorg dat je in ieder geval elk uur 
even van je plaats komt. Even een 
minuutje staan, een rondje lopen of 
koffie halen. 

En daarover gesproken: haal ieder kopje thee 
of koffie voortaan zelf, in plaats van collega’s 
voor je te laten lopen. 

Loop vaker langs een collega als je wat wil 
vragen, in plaats van te mailen. (Is ook nog 
eens fijn voor je mailbox!)

Ga naar het toilet op een andere verdieping in 
het pand en neem dan de trap. 

Wandel een rondje tijdens of na je lunchpauze.

week 1
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Een volle agenda met afspraken? Probeer af 
en toe een staand overleg te hebben, of wandel 
een kort rondje met een collega als je iets 
moet bespreken. Win-win. 

Maak gebruik van fiets- of sta-bureaus, of 
bespreek met je werkgever om deze aan te 
schaffen.  

Thuis

Het is misschien niet je hobby, maar 
huishoudelijk werk telt ook als beweging! Vind 
je dat je best iets vaker zou mogen stofzuigen 
of de boel afnemen? Doe het dan. Maak tijd 
om klussen aan te pakken waar je tegenaan 
hikt. Het opruimen van de zolder, garage, het 
uitzoeken van kasten en ga zo maar door…   

Wandel of fiets naar de supermarkt. 

Hou het aantal stappen per dag bij – 
bijvoorbeeld via een app of een smartwatch 
– en stel je doel op minimaal 10.000 stappen 
per dag. Ziet het ernaar uit alsof je dit niet 
gaat halen? Maak dan na het avondeten een 
wandeling met de hond, je partner of alleen. 
Helpt ook om even je hoofd leeg te maken. 

week 1
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Heb je iemand al (te) lang niet gesproken? 
Combineer het telefoontje dat je nog wilde 
plegen met een blokje om. 

Vervang je serie of tijdschrift op de bank door 
een luisterboek of podcast. Met oordopjes in 
kun je wandelen, fietsen, schoonmaken, noem 
maar op! 

Heb je kinderen? Geniet van samen spelen! 
Til ze op, stoei, wandel, voetbal, speel tikkertje 
en verstoppertje en ga naar buiten.

Plan actieve uitstapjes met 
vrienden, in plaats van 
terug te grijpen naar 
lunches, dinertjes of 
bioscoopbezoeken. 
Ga samen fietsen of 
wandelen, verken een 
nieuwe stad te voet, beoefen 
een nieuwe sport, meld je aan 
voor een dansworkshop of ga indoor 
skiën. 

week 1
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week 1

Tuinieren is een geweldige manier 
om meer beweging te krijgen. 
Verbouw je eigen groente! Dat is 
ook nog eens rustgevend en heel 
gezond. 

Lees het gratis stappenplan  

Beweeg-weetjes
Je verbrandt 11 keer meer Kcal 
wanneer je met de trap gaat dan 
wanneer je de lift neemt
Tijdens een lunchwandeling 
verbrand je zo’n 2 tot 3 keer meer 
kCal dan wanneer je zit

https://www.mlds.nl/moestuin-minigids/
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ontspanning
1week

Een goede nachtrust is 

essentieel voor herstel van je 

lichaam en het opladen van 

je innerlijke batterij. 
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week 1

Ook voor je spijsvertering is nachtrust heel 
belangrijk, daarover heb je vanaf pagina 30 meer 
kunnen lezen. Slaap is nodig om tot rust te komen 
en om belangrijke processen in het lichaam te 
herstellen. Daarom trappen we deze week af met 
‘slaap’ als thema. 

Is je spijsvertering een nachtdier?
Komt je spijsvertering ’s nachts op 
een laag pitje te staan? Niets is minder 
waar. Je lichaam heeft overdag, als je 
actief bent, veel energie nodig voor 
het rondpompen van bloed voor 
bijvoorbeeld de hersenen, de spieren 
en de longen. Wanneer je lichaam in 
ruststand verkeert, ’s nachts als je slaapt, 
is er voldoende energie beschikbaar om 
de maag en darmen te activeren. Dat het 
eten dat je na 22:00 uur eet niet meer 
verteerd wordt, is dus ook een fabeltje. 
Wel is het zo dat je ’s avonds beter niets 
‘zwaars’ meer eet. Je spijsvertering moet 
dan erg hard aan het werk, waardoor je 
lichaam veel actiever blijft en het lastiger 
de slaap kan vatten.
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Hoe slaapt Nederland? 
90% van de volwassen Nederlanders 
slaapt de aanbevolen 7 tot 9 uur per 
nacht. Over het algemeen slapen we 
lang genoeg, maar de kwaliteit van 
onze slaap laat nog wat te wensen 
over. 

Verbeter je nachtrust
Probeer eens na te gaan hoe het met jouw 
slaap gesteld is, door deze een tijdje bij te houden. 
In een schriftje naast je bed, bijvoorbeeld. Hoeveel 
uur slaap jij gemiddeld per nacht? Duurt het lang 
voordat je in slaap valt? Ben je vaak wakker ’s nachts? 

Feiten
1/3e van ons leven brengen we 
slapend door
07:12 uur slaapt de gemiddelde 
Nederlander per dag
Je bent ‘s nachts vaker wakker dan 
je denkt, alleen herinner je het 
niet!

week 1
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Of slaap je doorgaans als een roosje? Je kan dit ook 
via een smartwatch monitoren, of via een app op 
je telefoon. (Hierin is de analyse van de smartwatch 
doorgaans het meest betrouwbaar).

Kijkend naar hoeveel uur we gemiddeld 
slapen, lijkt er misschien niet zoveel aan 
de hand te zijn. Wanneer je echter verder 
dan dat kijkt, komen er toch vaak wat 
slaapproblemen boven water. Het gaat 
niet alleen om de slaapkwantiteit, maar 

ook om de slaapkwaliteit: hoe effectief is 
je slaap? 

Maar beter slapen, hoe pak je dat aan? Het is echter 
makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig zijn er een 
heleboel dingen die je zelf kan doen om je slaap te 
verbeteren. Van slaapvoorbereiding tot aan ontspannen 
de dag beginnen. 

week 1
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Kies uit elk blok 2 tips die jou kunnen helpen, en pas 
ze toe.

Slaapvoorbereiding
Een goede nachtrust begint al overdag. Als je 
overdag veelvuldig of langdurig stress ervaart, 
schiet je cortisolniveau (je stresslevel) omhoog. En 
wanneer je na een drukke dag plots in bed gaat 

liggen en ‘móet’ slapen, kan je lichaam deze knop 
niet zomaar omzetten. Verderop in dit 

programma nemen we je mee hoe 
je stress overdag kan voorkomen 
en verminderen. In deze eerste 
challenge focussen we ons op het 
blok ‘slaap’ in onze dag: de periode 
van ongeveer twee uur voordat 
je naar bed gaat tot vlak na het 

opstaan in de ochtend. 

challenge 
week 1

stimuleer je slaap
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Eten 
Heb je zin in een snack in de avond? 
Hou het bij iets lichts, en voorkom 
dat je ’s avonds laat nog complete 
maaltijden wegwerkt. 

Drinken
Vocht is belangrijk. Neem ’s avonds een kop 
thee of water. Vermijd cafeïne en alcohol. Zelfs 
al drink je drie uur voordat je gaat slapen een 
kop koffie, dan nog beïnvloedt dit je slaap. Ook 
alcohol zorgt ervoor dat je veel minder diep 
slaapt en dat je hartslag bijvoorbeeld hoger is. 

week 1

Wat eet je het best voor je gaat 
slapen?
Als je ’s avonds trek krijgt, kun je prima 
wat eten. Het is dan wel belangrijk om 
ongezonde snacks te vermijden. Kies 
voor fruit of een groentesnack of een 
cracker met gezond beleg. Of probeer 
bijvoorbeeld de gezonde tussendoortjes 
vanaf pagina 95.  
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Bewegen
Genoeg beweging overdag helpt je ’s avonds 
beter in de ruststand te komen. Vermijd echter 
intensief sporten zo’n twee uur voordat je gaat 
slapen. Tijdens het sporten maakt je lichaam 
stoffen aan die je energie geven, wat een 
prachtig mechanisme is, maar niet als je nét wil 
gaan slapen. 

Schermen 
Het zal je niet onbekend zijn dat veelvuldig 
schermgebruik onze slaapkwaliteit geen 
goed doet. Licht in de avond, zelfs mét 
blauwlichtfilter, remt de aanmaak van 
melatonine. Melatonine is een hormoon 
dat het makkelijker maakt om in slaap te 
vallen. Dim dus de lichten, beperk 
het tot sfeerverlichting en vermijd 
schermgebruik vanaf twee uur 
voordat je gaat slapen. 

Slaapkamer

Voel je thuis
Maak van je slaapkamer een plek waar 
je je fijn voelt. Beperk je slaapkamer echt als 
een plek om te slapen, en niet om te werken 
bijvoorbeeld. Zo leggen je hersenen een goede 

week 1
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link tussen het bed en slapen. Zorg voor een 
opgeruimde kamer, rommel geeft onrust. Je 
slaapkamer mag best een beetje ‘saai’ zijn! 

Laat licht voor je werken
Daar waar sfeerverlichting en ‘warm/zacht 
licht’ in de avond wonderen voor je kan doen, 
doet daglicht dat in de ochtend. Daglicht – 
of een nabootsing ervan – in de ochtend, 
zorgt ervoor dat je goed wakker wordt. Het 
zwengelt als het ware je biologische klok aan 
en geeft daarmee een seintje dat de dag is 

begonnen.

Slaapgewoontes

Piekeren
Merk je dat je ’s nachts veel wakker bent 
of slecht kunt slapen door gepieker? Plan 
dagelijks een momentje om te dagdromen of 
piekeren in! Waarin je emoties, angsten, twijfels 
of irritaties letterlijk van je afschrijft of praat 
bijvoorbeeld. Denk na over vragen als ‘wat kan 
ik hier zelf aan veranderen/wat is mijn invloed 
hierop?’ en ‘wat moet ik leren accepteren?’. 
Denk ook na over oplossingen en parkeer 
daarna als het ware het probleem in je hoofd. 
Ook hiervoor geldt: oefening baart kunst. 

week 1
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Dutjes
Alhoewel je lichaam soms duidelijk signalen 
van vermoeidheid geeft overdag, willen we 
je motiveren hier niet aan toe te geven. Want 
als je overdag slaapt, verminder je daarmee je 
natuurlijke slaapbehoefte ’s avonds. En laat je 
die behoefte nu net nodig hebben om lekker 
in slaap te vallen! Merk je echt dat je een dutje 
nodig hebt? Zorg er dan voor dat je niet langer 
dan 20 minuten slaapt, en niet te laat op de 
dag. 

Ritme
Ga elke dag op ongeveer dezelfde tijd naar 
bed en sta op dezelfde tijd op. Ja, ook in het 
weekend. Je lichaam houdt namelijk van 
patronen. Een regelmatig slaappatroon maakt 
het herkenbaar voor je lichaam en dit komt ten 
goede aan de slaapkwaliteit. 

Snoozen 
We snappen dat het ontzettend verleidelijk is 

om zo vaak mogelijk de ‘snoozeknop’ te 
gebruiken. Die tien minuten extra slaap 

lijken in de ochtend alles voor je te 
betekenen. Maar als je beseft dat je 
die tien kostbare minuten ergens 
anders moet inhalen – tijdens het 
ontbijt, bij het klaarmaken van 
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jezelf en/of de kinderen of onderweg naar 
je werk – besef je ook dat dit gelijk een boel 
stress met zich meebrengt. En weegt die prijs 
op tegen die tien minuten extra slaap? Die 
vraag mag je voor jezelf beantwoorden. Lukt 
het je niet daadwerkelijk op te staan als de 
wekker gaat? Zet hem dan een paar meter van 
je bed vandaan. Dan móet je wel…

Tot zover week 1
Dit waren de tips en challenges van deze 
eerste week van het programma. We 
wensen je veel succes toe! En vergeet 
niet jouw ervaringen met ons te delen via 
Facebook (@Maag Lever Darm Stichting) 
of Instagram (@mldstichting)! Volgende 
week gaan we verder met drie nieuwe 
onderwerpen binnen voeding, beweging 
en ontspanning.

https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.instagram.com/mldstichting/
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