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Goede voornemens?



Veel mensen hebben goede voornemens om gezonder
te leven, zichzelf te ontwikkelen of op een andere
manier hun gedrag te veranderen. Er is een grote kans
dat plannen niet helemaal zo lopen als je graag zou
willen. Een belangrijke reden hiervoor is het
gewoontegedrag dat bij verandering een essentiële rol
speelt. Om verandering te realiseren, is het belangrijk
dat je nieuwe gewoontes creëert die je vol kunt houden.
Maar juist dat is ingewikkeld! 

Waarom is het zo moeilijk om gedrag te veranderen?
In je hersenen lopen twee soorten processen die elkaar
tegenwerken. Een klein deel van de hersenen houdt zich
bezig met plannen en het maken van bewuste keuzes.
Het overige deel van ons brein is ingericht op het
onderbewustzijn. Een onderdeel van dit onderbewustzijn
is het gewoontegedrag. Dit is het gedrag dat ‘werkt’ en
waarvoor je weinig moeite hoeft te doen. Dit komt
doordat je hersenen zo zijn ingericht dat je voldoende
kunt bereiken zonder dat het veel energie kost. 

ANNEMARIE  -  
PERSONAL TRAINER &
GEWICHTSCONSULENTE
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Daarnaast wil het onderbewustzijn gevoelens van pijn
en ongemak vermijden. Dit is de reden waarom veel
mensen binnen hun comfort zone blijven.

De eerste stap tot het aanleren van nieuw gedrag
Het aanleren van nieuw gedrag is een proces en begint
altijd met het opwekken van positieve emoties rondom
het gewenste gedrag. Je moet het namelijk echt willen. 
 Bedenk wat het je gaat opleveren, visualiseer het en
voel de emoties die hierbij komen kijken. Wanneer je dit
specifiek en tastbaar maakt helpt dit bij het aanleren
van nieuw gedrag. 

Hou het smart
Het is belangrijk dat je de stappen die je wilt
ondernemen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch en tijdgebonden) formuleert. Dit zijn niet
alleen stappen die bijdragen aan het einddoel, maar
ook de tussenstappen zijn van belang. Zo zet je ook het
rationele deel van de hersenen op het goede spoor.
Richt je doelen niet alleen op bepaalde prestaties die je
wilt bereiken, maar maak ook ontwikkeldoelen. Bij
ontwikkeldoelen is er meer ruimte voor fouten en
tegenslagen en deze helpen je uiteindelijk om te leren
en bij te sturen. Hierdoor kun je alsnog stappen vooruit
zetten in het behalen van je doel.

https://vytal.nl/blog/succesvol-doelen-stellen-en-bereiken


Tijd voor actie
Je gaat doelgericht aan de slag met je nieuwe gedrag.
Een valkuil hierbij is dat je te snel te veel wilt veranderen
en teleurgesteld wordt wanneer dit niet lukt. Het is
daarom van belang om kleine stapjes te zetten richting
het nieuwe gedrag. Fouten maken is niet erg, dit hoort
erbij en dit kun je gebruiken om te leren. Het is belangrijk
dat je doorzet en niet bij de eerste tegenslag terugvalt
in je oude patronen. Het helpt om je omgeving in te
lichten over de verandering die je doormaakt. Op die
manier kunnen zij jou steunen op momenten dat je dat
nodig hebt.

Maak van gedrag een gewoonte
Een belangrijke factor in het volhouden van nieuw
gedrag is de hoeveelheid plezier die je ervaart bij het
nieuwe gedrag. Iemand die het leuk vindt om te sporten,
zal dit ook makkelijker volhouden op de lange termijn. 

Ga daarom op zoek naar manieren die het leuk maken
om jouw gedrag vol te kunnen houden.

Wie weet is een personal trainer of gewichtsconsulent
hierbij wel je beste vriend(in).
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FeelGood Snacks



FeelGood Snacks
Snacks die lekker zijn en je goed laten voelen. 
Onze top 5 tussendoortjes voor je opgesomd. In je VYTAL
app vind je deze terug.

NR1

Backed oats met appel en bramen. 
We vinden dit gewoon een leuk tussendoortje
NR2

Blokjes kaas met kipfilet en komkommer.
Voor een verantwoord snack avondje.

NR3

Dadel amandel repen
Handig om een van te voren klaar
te maken om snel mee te kunnen nemen

NR4

Gemengde noten met gedroogd fruit
simpel to the max

NR5

Gevulde portobello
Voor wat luxe 
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Hoe is jouw
relatie met eten?



Hoe is jouw relatie met eten? 

Wat je doel ook is; afvallen, aankomen, gezonder eten,
je energieker voelen... het beste dieet is een dieet dat je
alle voedingsstoffen geeft die jouw lichaam nodig heeft,
EN dat voor je werkt op lange termijn. 

Ons doel is niet om je te vertellen wat je wel en niet
moet eten. In plaats daarvan willen we graag helpen je
bewust te maken van wat je eet, je begeleiden naar een
beter begrip van verschillende soorten voedsel, zodat je
zelf ontdekt welke voedingsmiddelen je energie en een
goed gevoel geven en je helpen richting jouw doel.. 

Met geduld en doorzettingsvermogen is alles mogelijk. 
 Succes komt wanneer je niet het gevoel hebt dat je
jezelf te veel beperkt, en je eetpatroon realistisch past
bij jouw levensstijl. 

ELSEMIEK -  
BGN GEWICHTSCONSULENTE
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Hoe is jouw relatie met eten? 
Heb je ooit onderzocht welke manier van eten het beste
werkt voor jouw lichaam? 

Kun je daar wat hulp bij gebruiken van een kenner op
dat gebied? 

Graag laten we je ervaren wat de opmerkelijke fysieke
en emotionele voordelen zijn uit het voeden van je
lichaam met voedsel dat JOU het beste dient.

Vraag gerust eens een vrijblijvend gesprek aan met een
gewichtsconsulent bij AeroFitt.

Feel Good Eat better

-> lees online meer
LEER ONZE GEWICHTS-
CONSULENTEN BETER KENNEN


