
Aan de slag met je leefstijl doormiddel van kaarten.

W I J  Z I J N  P E R S O O N L I J K ,  L U I S T E R E N D ,
T R E N D Y  E N  A N T I - D I E E T

Gebruiksaanwijzing:  
Print onderstaande bladzijdes uit, knip elk vakje apart uit. 

Trek 31 dagen lang elke dag 1 kaart. 



Probeer vandaag 
250 gram groente te

eten.

Probeer vandaag 
alleen 

gezonde 
tussendoortjes 

te nuttigen. 

Doe vandaag iets om je
gezondheid te
verbeteren. 

Eet vandaag 
vette vis. 

Weeg vandaag je
porties af.

Probeer vandaag
 groente

 toe te voegen 
aan je broodmaaltijd, 

denk aan komkommer,
tomaat etc.

Houd vandaag
een 

eetdagboek 
bij in een app,

bv mijn Eetmeter 
of in FatSecret.

Mediteer vandaag 
10 minuten. 

Download bijvoorbeeld 
de app Headspace, 

ze helpen je met de basis.

Koop vandaag 
een voor jouw

onbekende groente 
en maak daar een

gerecht van. 
 



Besteed vandaag 10
minuten 

aan jezelf. Wat vind je 
eigenlijk leuk om te doen?

Waar geniet je van?

Probeer vandaag
regelmatig te eten.

Denk vandaag positief
over jezelf.

Probeer vanavond
vroeg naar

 bed te gaan om
voldoende nachtrust te

krijgen.

Probeer vandaag een
nieuw recept uit.

Let vandaag extra
op 

je suikerinname.

Drink vandaag
voldoende water, 

8- 10 glazen.

Eet vandaag
peulvruchten.

Eet vandaag 1 handje 
(25 gram) ongezouten

noten.



Eet vandaag 2 stuks fruit
(200 gram). 

Maak na je avondeten
een wandeling van 15

minuten.

Zet vandaag 10.000
stappen.

Probeer vandaag
volkorenproducten te

eten. 

Probeer vandaag geen
zout toe te voegen aan je

maaltijd

Eet vandaag iets waar je
al langere tijd zin in

hebt. 

Probeer vandaag zonder
afleiding te eten. 

Kauw vandaag goed
op je eten. 

Eet vandaag 1 dag
vegetarisch.



Beperk vandaag je
koffie inname tot

maximaal 3 kopjes. 

Drink vandaag geen
suiker, denk aan

frisdrank etc. 

Maak vandaag
tussendoor tijd voor

een wandeling.

Koop vandaag alleen
gezonde dingen. 


