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Les 2 
 
 

Welkom bij les 2!

Als jij graag je buikvet kwijt wilt raken, dan ben je aan het juiste adres.

In de afgelopen 5 jaar heb ik duizenden mensen geholpen aan een slanker, gezonder 
en plezieriger leven; en als je toepast wat je in deze workshop gaat leren dan gaat dat 
jou ook lukken.

Dit mini-werkboek heb ik gemaakt om jou te helpen de belangrijkste lessen uit de 
workshop goed te onthouden en om je te motiveren om aan de slag te gaan en zo 
voorgoed je buikvet te verbranden.

Enkele voordelen van een slanke buik:

1.  Je voelt je prettiger in je eigen lichaam.

2. Je hormoonhuishouding zal makkelijker in balans komen, 
waardoor hormoonklachten vanzelf kunnen verdwijnen.

3. Je hebt veel minder kans op hart- en vaatziekten, diabetes 
type 2 en een hoop andere welvaartsziektes.

4. Je voelt je de hele dag door gezonder, vrijer en zelfverzekerder.

5. Je zal veel meer energie ervaren en genieten van 
een veel betere algehele gezondheid.

(Er zijn natuurlijk nog veel meer voordelen, maar dit zijn de 5 die ik het meeste hoor 
van mensen nadat ze al hun overtollig buikvet verbrand hebben. Buikvet kan werkelijk 
je hele leven beïnvloeden, dus tijd om ermee af te rekenen!)
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Bewust van je eigen eetgewoontes
In deze oefening gaan we jouw eetgewoontes in kaart brengen.

Doordeweeks eet ik meestal om _______ _______ uur mijn ontbijt. In het weekend is dat 
meestal rond  _______ _______  uur. 

Doordeweeks eet ik meestal om  _______ _______  uur mijn lunch. In het weekend is dat 
meestal rond  _______ _______ uur. 

Doordeweeks eet ik meestal om  _______ _______ uur mijn avondeten. In het weekend is dat 
meestal rond  _______ _______ uur.
 

En verder heb ik nog de volgende eet, snack en drink gewoontes: 
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Toepassen van de 3 tips uit de video

Op welk van de eetmomenten die je opgeschreven hebt eet je wel, maar heb je 
eigenlijk geen honger?

Hoe zou je dit kunnen aanpassen zodat je alleen maar eet als je honger hebt?

Zit er maximaal 11 uur tussen je ontbijt en het einde van je avondeten? Zo nee, hoe 
kan je dat aanpassen?
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Video les 3 – Een goed voedingspatroon volhouden

Nu je na de eerste twee lessen precies weet wat je wanneer moet eten heb je al 
een grote stap gemaakt. Maar al deze informatie is niets waard als je het niet kunt 
volhouden.

In deze derde les gaan we samen kijken hoe je het voor elkaar kunt krijgen om echt 
van je eten en het leven te genieten, zonder dat dit ten koste gaat van je gezondheid.

Want als je ergens van geniet, dan kost het je natuurlijk geen moeite om het vol te 
houden, het gaat vanzelf.

Hoe je dat doet en hoe je leert kiezen voor wat jij zelf echt wilt bespreken we allemaal 
in deze derde video.

 

Video les 4 – De volgende stap en hoe nu verder

Deze les gaat over hoe je na de workshop verder kunt gaan. Ik ben een groot fan van 
onderwijs en voorlichting.

Maar als het alleen bij informatie verzamelen blijft dan schiet je er niet veel mee op. 
Dus in deze les gaat over de volgende stap waar we echt samen aan de slag gaan. 

Ik heb al duizenden mensen geholpen die nu een fantastisch lichaam hebben zonder 
buikvet, en ik wil dat jij ook tot die groep behoord – dus daar gaan we het in deze 
laatste video les over hebben.
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