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Disclaimer
Geen enkel deel van dit boek mag in enige vorm of op enige elektronische, mechanische,
fotokopieer-, opname- of andere manier gereproduceerd, uitgezonden, verkocht, verzonden of
opgeslagen worden in een retrieval-systeem of worden zonder schriftelijke toestemming van
de auteur. Neem voor informatie contact op met: hello@hannahquintyn.com.

Elk gekocht digitaal product en pdf-download wordt aan slechts één gebruiker in licentie
gegeven. Het is klanten verboden om het product/de producten (inclusief links en
wachtwoorden) te kopiëren, te verspreiden, te delen en/of over te dragen aan een andere
derde partij of consument. Overtreding van dit beleid en auteursrechtbeschermingswetten kan
van toepassing zijn als wordt vastgesteld dat personen schuldig zijn aan het delen van de
gekochte inhoud.

Alle inhoud in dit e-book is geschreven door Hannah Quintyn. Er wordt sterk aangeraden om te
overleggen met uw arts/zorgverlener voordat u met dit e-book begint.

Dit boek is niet bedoeld voor de behandeling of preventie van ziekten, noch als vervanging voor
medische behandeling of als alternatief voor medisch advies. Het gebruik van de richtlijnen in
dit e-book is geheel de eigen keuze en op eigen risico van de lezer. Dit programma is niet
gemaakt door medische professionals, dus het moet worden gezien en behandeld als
motiverende inhoud voor educatieve doeleinden in plaats van als feit of als een lijst met strikte
regels. Als medische of andere deskundige hulp nodig is, moet de hulp van een bekwame
professionele persoon worden ingeroepen.

Bij elk lichamelijk activiteitenprogramma bestaat de mogelijkheid van lichamelijke belasting of
letsel. Hannah Quintyn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie of het
gebruik van de informatie. Individuen kunnen op eigen risico aan deze trainingen deelnemen.
Hannah Quintyn is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor letsel, claims of oorzaken van
actie, bekend of onbekend, die voortvloeien uit dit e-book.
Copyright: © 2021 door Hannah Quintyn. Alle rechten voorbehouden. 



P.S. Ik wil je heel lief vragen om dit e-book niet met
anderen te delen. Ik begrijp dat je enthousiast bent, maar
ik ben nog steeds slechts een beginnende ondernemer.
Door mijn materiaal met anderen te delen, maak je het mij
moeilijker om mijn job te doen. Dus, als je mijn e-book wilt
delen: doe dat door je vriendin/familielid/collega/… aan te
sporen om ook 80/20-member te worden. Niet door het
zomaar door te sturen. Dankjewel voor je begrip!!



Bon, 't is dan weer maart! Op de zomer na, waarschijnlijk mijn favoriete
maand. Why? Het weer wordt (als het goed is) terug wat beter, het

zonnetje schijnt vaker, het gure winterlandschap maakt plaats voor
bloeiende blaadjes en bloesempjes hier en daar en niet te vergeten...

mijn verjaardag. Op 16 maart word ik 25 en I do love my birthday!
 

Nu weet ik dat maart niet de favoriete maand is van iedereen. Maar weet
je, probeer het toch even als een nieuw begin te zijn. Een moment om op

te fleuren. 
 

Wandel rond deze maand en probeer al het moois rondom je te zien.
Koop een fris lenteboeketje voor jezelf. Benoem dankbaarheid voor alle

leuke dingen die je tegenkomt.
 

It's a good life. Ook al is het niet altijd even makkelijk.  
 

YOU GOT THIS. I KNOW IT. 
 

Liefs, Hannah 

My motivational letter



The 80/20-community
 

Ben jij al lid van de 80/20-community op Facebook?
 

If not, ga ervoor! Het is namelijk echt fijn om like-minded mensen om je heen
te hebben die je optrekken als persoon, wil ik nu graag de 80/20-Community

aan je voorstellen. 
 

In deze groep kunnen we elkaar steunen, motiveren en on track houden. Heb
je een vraag, dan kan je die hier altijd stellen. En wil je je ei kwijt, dan heb je

daar ook een safe space voor. En natuurlijk ga ik zelf ook regelmatig in de
community posten, zo blijven we de hele maand lang in contact! 

 
Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan nu via deze link! En hé, stel jezelf

ook gewoon meteen voor. Wie ben je, wat zijn je doelen en waarom ben je
80/20-member geworden? 

https://www.facebook.com/groups/363578938118766
https://www.facebook.com/groups/363578938118766


Nieuw: the 80/20-community op WhatsApp 
 

Soms merk ik dat het een beetje stil blijft in de Facebook-community. En hoe
graag ik jullie natuurlijk ook wil aansporen om hier actief te zijn en jullie

vragen te stellen, updates te doen, etc... heb ik toch eens nagedacht over een
alternatief! Want ik wil jullie gewoon een community bieden waar jullie wél

met plezier naar sturen. :)
 

Daarom heb ik vanaf nu ook een WhatsApp-groep die je kunt joinen en waar je
al je vragen kunt stellen, adviezen kunt geven en vooral: like-minded mensen

kunt leren kennen!
 

Je kan jezelf toevoegen aan de groep via deze link. 
 

Ik zou zeggen: join!! Let's get to know each other and have some funnnn! :) 

https://chat.whatsapp.com/L8kfS8o4yZs1NFPeyGkPqI


HÉ JIJ!
 

It's time to introduce yourself in the
community! Nu? JA, NU!  

 
Waarom? Wel, de kans dat jij je doelen behaalt,
is groter als jij wel degelijk gebruik gaat maken
van een community (of dat nu op WhatsApp of

Facebook gebeurt.) 
 

Hoe meer interactie je hebt met mensen met
gelijkaardige doelen, hoe groter de kans dat je

die doelen gaat behalen.
 

En het is zo simpel, begin gewoon met ''hallo''.
Of beantwoord het berichtje van iemand

anders.
 

Vergroot je kansen op je eigen succes, I know
you can do it! 

https://chat.whatsapp.com/L8kfS8o4yZs1NFPeyGkPqI
https://www.facebook.com/groups/363578938118766


Psssst... niet meteen de volledige
guide doorbladeren. Nog even

geduld!
Zie de 80/20-guide als een

kalender, dag per dag.
Trust the process. 

Het is het wachten waard!



Week 1
Ik ben 100% ready maart! (En niet

alleen omdat ik bijna jarig ben hehe.)
Hopelijk jij ook!! 



Training

 

Welke dagen train jij deze week? Schrijf
hier alvast neer wanneer jij zou willen

trainen. Zet deze momenten ook alvast
in je agenda, dan is de kans groter dat

je je afspraak met jezelf nakomt! 



Workout log week 1
In deze log kan je de oefeningen die je gedaan heb neerschrijven,

erbij schrijven hoeveel gewicht je gebruikte en hoeveel herhalingen
je deed. Op die manier kan je je progressie bijhouden! 

Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Running into March like...



Dag 1 - before we start... 

Maart is begonnen, de derde maand van het jaar! Hoe gaat het met je
doelen? Heb je er al opgesteld? If so, waren ze haalbaar? Of moet je
toch even herevalueren? Heb je al stappen gezet, of moet je toch nog
even uitzoeken wat nu juist de goeie eerste stap is? Of moet je nog
nieuwe doelen verzinnen, from scratch?

Mijn tip: denk erover na. Schrijf het uit. NU. Ja, nu. Niet straks, niet
morgen. Neem je pen erbij en doe het nu. Want je gaat die doelen echt
niet vanzelf bereiken.

Hoe begin je eraan? Wel, kijk eerst eens in de spiegel en kijk waar je
staat. En bekijk vervolgens je planning voor de komende maand. Wat
kan daar nog bij? Wat is uitdagend voor je, maar zou nét nog wel
moeten lukken? 

Had je de afgelopen maanden al doelen opgesteld, dan kan je daarmee
verder werken. Of ze een klein beetje aanpassen, mocht dat nodig zijn.
Maar stel gerust nieuwe doelen op, als je dat wilt! 

Met die doelen kan je dan uiteindelijk je habittracker invullen. Daar
schrijf je neer welke acties je consistent moet uitvoeren om je doelen te
behalen en daar elke dag iets dichterbij te komen. 

Daarnaast zal er ook elke dag een reflectiemomentje zijn waarin je leert
het beste te zoeken in ieder moment. Ook als het even wat minder
gaat, gaan we op zoek naar de mooie dingen in het leven. 

Let's grow, baby!!



Weet jij al wie je wilt zijn? 

Als je nadenkt over wat jij echt wilt. Wie jij wilt zijn. Wat jij wilt bereiken.  
Wat is dat dan? Welke waslijst aan doelen zou jij allemaal kunnen
bedenken? En welke doelen springen er voor jou uit?  Met andere
woorden: wie wil jij zijn? Naar welke versie van jezelf wil jij toegroeien
en wat moet jij daarvoor veranderen aan jouw leven? Of wat moet je
consistent blijven doen dat je nu al doet, als je al op weg bent?

Op basis van je antwoorden op deze vraag kan je een doel gaan
opstellen. Misschien weet je al heel goed wat dat doel is. Misschien is
het nog wat zoeken, maar heb je wel al een idee. Hoe groots of
bescheiden je het ook ziet: weet dat je tijd hebt om je doelen te
behalen. Niet alles moet deze maand al gebeuren Het mag ook een
langetermijnplan zijn. Maar je kan wel al starten.

Wat wil jij? Wil je afvallen? Sterker worden? Minder op je telefoon
zitten? Positiever in het leven staan? Nieuwe vrienden maken? Een
betere conditie hebben? Gezonder eten? Of dat, en nog zevenduizend-
en-één dingen? YOU GOT THIS!  

Definieer jouw doelen. Met deze guide krijg je alle tools die je nodig
hebt om je doelen te behalen: mindsetlessen, een habit tracker,
zelfreflectiemomentjes, de 80/20-community waarbij je regelmatig
kunt inchecken (doe dat ook!), je vragen kunt stellen, bij kunt leren...
Het enige wat je dus nog nodig hebt om je doel te behalen, is een doel
en acties die dat doel ondersteunen!

Neem hiervoor gerust mijn tekst over "waaromdoelen" er terug bij dat
in september een onderdeel was van de 80/20-guide. Was je in
september nog geen 80/20-member, dan kan je het tekstje helemaal op
het einde van deze guide terugvinden als bijlage. :) 

https://www.facebook.com/groups/363578938118766


Wat is je doel?



En welke gewoontes moet je nu in je leven
gaan implementeren om dat doel te behalen? 

Je hebt nu beslist wat je doel is. Welke gewoontes moet jij nu in je leven
implementeren om je doel te behalen? Schrijf ze hier neer:

Natuurlijk moet je deze gewoontes ook consistent gaan uitvoeren. Om
je daarbij te helpen, wil ik je vragen om de habittracker op de volgende
pagina uit te printen en daar je nieuwe gewoontes in te vullen. Een
kleine tip: begin met de 3 belangrijkste. Elke dag dat je de gewoonte
uitgevoerd hebt, mag je afvinken. Probeer tegen eind deze maand
minstens 80% van de dagen af te vinken. Want nee, het hoeft niet
allemaal perfect te zijn. Pas het  80/20-regeltje toe. Soms is goed, goed
genoeg. Hang je habit tracker ergens waar ze goed zichtbaar is!



Habit
T R A C K E R

Habit Dagen



Wat is een oncomfortabele waarheid waar ik mij
recent bij heb neergelegd?

Reflectie 1 maart 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Welke recente aankoop betekent veel voor mij? Welke
aankoop had ik niet per se nodig?



Dag 2 - work it wednesday 

Probeer vandaag zéker te bewegen! Of het nu even dansen in
de keuken, een wandelingetje maken, even stretchen, gaan
lopen of een training uit je trainingsschema doen is... work it!

Wat doe jij vandaag?



Wanneer was ik voor het laatst gemeen tegen iemand?
Waarom reageerde ik zo?

Reflectie 2 maart

Uit welke fout heb ik het meeste bijgeleerd het
afgelopen jaar? Wat heb ik geleerd?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Dag 3 - do it donderdag 

Elke donderdag krijg jij van mij een opdracht die je moet
uitvoeren. A challenge, if you will. Deze opdrachten krijg je niet
voor niks. Ze dragen bij aan de 80/20-lifestyle.

Wat die opdracht is, ontdek je op de volgende pagina! 



mijn mantra beste manier om te
relaxen 

favoriete
voedzame snack

kleine overwinning
van de dag

top 3 instant mood boosters

A  P O P  O F

P O S I T I V I T Y
V U L  I N !  



Wat is iets gemeen dat tegen me werd verteld in mijn kindertijd
dat ik tot op de dag van vandaag met me meedraag? Wat zou ik
nu tegen mijn jongere ik zeggen?

Reflectie 3 maart

Ik wil mezelf bedanken voor…

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Dag 4 - foodie friday 

Yes, je hoort het goed... Elke vrijdag maak ik de foodie in jou
gelukkig met een lekker receptje dat voldoet aan mijn 80/20-
regel! Elk recept bevat minstens 80% voedzame producten en
die andere 20% kan bestaan uit fun foods! Want voedzaam
hoeft natuurlijk niet gelijk te staan aan saai... Blader snel door
en kijk wat er op het menu staat!



Lekkers uit de oven

Ingrediënten (voor 1 ovenschotel)
400 gram gehakt naar keuze (veggie,
mager...)
100 gram geraspte kaas naar keuze
2 preien
1 pastinaak
1 paprika
400 gram aardappelen (ik koop ze
voorgesneden en voorgekookt, dit
kan je natuurlijk ook zelf doen door ze
eerst te snijden en dan 20-25 minuten
gaar te laten koken.)
1 appel
2 ajuinen
1 teen knoflook
 1 eetlepel nootmuskaat

Verwarm de oven voor op 200°C. 
Snijd de groenten en de appel in stukken.
Snipper de ajuinen en knoflook.  De
aardappelen mogen grof gesneden zijn.
 Prak of stamp de aardappelen grof (op de
foto zie je dat ik dat niet gedaan had, en
geloof mij, 't is beter grofgestampt!)
Spray een pan in met bakspray en bak de
ajuinen en knoflook voor 2 minuutjes op
een hoog vuur. Voeg vervolgens het gehakt
toe en bak nog eens 3-4 minuten. Daarna
voeg je de groenten toe en bak je nog eens
2 minuten.
Voeg de nootmuskaat en peper en zout
naar smaak toe, samen met 150 milliliter
water en de appel. Laat 12-15 minuten
stoven op een laag vuur, met het deksel op
de pan.
Vervolgens breng je de groenten en het
gehakt in een ovenschaal. Verdeel de
aardappelen erover en de kaas en laat 20
minuten in de oven bakken.
Smakelijk! 

Zo maak je het! 



Wat is een belangrijke grens die ik wil zetten bij
iemand in mijn leven? Waarom heb ik dat nog niet
gedaan? 

Reflectie 4 maart

Wat is niet onderhandelbaar in mijn leven?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Dag 5 - saturday sayings 

Elke zaterdag wil ik een leuke quote, tekstje, tekening,
bedenking... met je delen. Iets wat me aansprak, inspireerde,
aan het denken zette, liet lachen... Dus als je denkt: "Waarom
dit lesje filosofie?" "Waarom al deze life lessons?" "Waarom
zo'n cheesy quote?" Now you know! 



Saturday Sayings



Wat voelt belangrijk, maar ben ik aan het uitstellen?
Waarom vermijd ik het? 

Reflectie 5 maart

Waar heb ik momenteel hulp bij nodig? Wie kan mij
helpen? Hoe kan ik mijzelf helpen?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



mijn favoriete moment de afgelopen week was...

We leren
elke dag
nieuwe
dingen!

Wat heb jij
geleerd?

deze week leerde ik... ik voel me...

doelen stellen
is belangrijk
zodat je kunt

blijven
groeien 

mijn doelen voor volgende week
zijn...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



hier ben ik trots op deze week...

even
stilstaan bij
wat minder
goed gaat

helpt je
beter

worden 

dit ging minder goed... dit kan ik leren uit die
mindere momenten...

om een betere versie van mezelf te worden, moet
ik...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



Week 2 
Oké, neem effe een momentje. Adem in

en uit. Vertel jezelf even hoe trots je
bent op jezelf. 



Let's plan ahead!

 

Welke dagen train jij deze week? Schrijf
hier alvast neer wanneer jij zou willen

trainen. Zet deze momenten ook alvast
in je agenda, dan is de kans groter dat

je je afspraak met jezelf nakomt! 



Workout log week 2 

Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Dag 7 - mindset monday 

Zoals je waarschijnlijk wel al wist, is mindset ook echt heel,
heel, héél belangrijk voor mij. Elke maandag wil ik daarom een
stukje van mijn kennis met je delen om ook je hoofd fit te
krijgen! After all, it's not about getting your ass tight. It's about
getting your head right! 



Maak tijd

Gebruik een kalender en geautomatiseerde reminders om je
training te plannen, je boodschappen te doen en andere afspraken
met jezelf te maken.
Bekijk vooraf hoe je komende week eruit zal zien en anticipeer
potentiële obstakels en tegenslagen.
Beslis op voorhand wat je dagelijkse en wekelijkse prioriteiten zijn
en zorg ervoor dat voedzaam eten en gezonde gewoontes zeker op
je prioriteitenlijstje staan.

De norm deze 21ste eeuw? Het druk hebben en continu gehaast zijn. De
wereld zit vol met mensen die je met plezier afleiden, je aandacht
opeisen, je druk opleggen en je pushen om je agenda op die van hen
aan te passen.

Als jij jezelf identificeert als een “people-pleaser”, “helper” of
“zorgzaam persoon”, heb je het misschien wel lastig om tijd te maken
voor jezelf en/of op te komen voor wat JIJ nodig hebt. Zeker als er
kinderen in je leven zijn of je op een andere manier voor anderen moet
zorgen.

Maar: als je geen tijd maakt, wordt tijd van je afgenomen. Ja, ook tijd
die je nodig hebt om aan je gezondheid, fitness en
voedingsgerelateerde skills en gedragingen te werken.

Plan, prioriteer en bereid voor
Er zijn heel wat dingen die je kunnen helpen om te plannen, prioriteiten
te zetten en voorbereidingen te maken. Denk aan:



Voer kleine mealpreps uit (zoals je lunch klaarsteken, groente
snijden zodat je die kant en klaar hebt).
Grotere mealpreps (zoals grote porties koken om doorheen de
week te eten).
Leg je trainingskleren de avond te voren klaar.
Zorg voor een oppas voor je kinderen zodat jij naar de gym kunt
gaan.

Zorg voor wekelijkse en dagelijkse rituelen
Maak regelmatig wat tijd vrij om je voor te bereiden op de nabije
toekomst. Je kan de volgende dingen doen:

Enzovoort. Dit “ritueel” kan 5 minuten in beslag nemen elke ochtend of
avond, of 30 minuten om de zoveel dagen, of een uur of twee in het
weekend.



Wanneer voel ik mezelf het meest productief? Rond
wel tijdstip is dit meestal? Ben ik alleen of met
anderen?

Reflectie 7 maart

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Wat doet me pijn, maar blijf ik toch herhalen? Waarom
blijf ik dit gedrag herhalen?



Dag 8 - think about it tuesday 

Elke dinsdag wil ik je iets geven om over na te denken. Ik geef je
een gedachte mee, jij schrijft op wat jij erover denkt en hoe het
van toepassing is op jouw leven! Sounds like a deal? 



Everything in life starts with your
mindset first and your actions

second. Your actions follow your
thoughts, your beliefs, and your

ideas. To make a shift, to free your
energy: start with getting your mind

right, and then take action. 

Think about it Tuesday 



Wat is een oncomfortabele waarheid waar ik mij
recent bij heb neergelegd?

Reflectie 8 maart 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Welke recente aankoop betekent veel voor mij? Welke
aankoop had ik niet per se nodig?



Dag 9 - work it wednesday 

Probeer vandaag zéker te bewegen! Of het nu even dansen in
de keuken, een wandelingetje maken, even stretchen, gaan
lopen of een training uit je trainingsschema doen is... work it!

Wat doe jij vandaag?



Wanneer was ik voor het laatst gemeen tegen iemand?
Waarom reageerde ik zo?

Reflectie 9 maart

Uit welke fout heb ik het meeste bijgeleerd het
afgelopen jaar? Wat heb ik geleerd?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Reminder: 
 

Vervang vanaf nu 
"dat was zo dom van mij" 

door 
"dat was zo menselijk van mij". 

Do it Donderdag



Wat is iets gemeen dat tegen me werd verteld in mijn kindertijd
dat ik tot op de dag van vandaag met me meedraag? Wat zou ik
nu tegen mijn jongere ik zeggen?

Reflectie 10 maart

Ik wil mezelf bedanken voor…

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Burritopartyyy

Ingrediënten (voor 4 burrito's)
300 gram gehakt naar keuze (ik
gebruikte mager gehakt)
2 paprika's
3 tomaten
2 uien
2 knoflookteentjes
1 chilipeper
1 limoen
200 gram bonen naar keuze
4 wraps naar keuze
50 gram geraspte kaas
0,25 tl komijn 0,25 tl kaneel
0,25 tl knoflookpoeder
0,5 tl paprikapoeder
een snufje chilipoeder
peper en zout

Verwarm de oven voor op 200°C. 
Snijd de paprika en tomaten en snipper de
uien, chilipeper (verwijder de zaadjes
eventueel) en knoflook.
Vet een pan in (kan met bakspray) en bak
het gehakt voor zo'n 5 minuten om een
hoog vuur. 
Voeg de paprika, ui, knoflook en chili toe en
bak nog eens 5 minuten.
Voeg de tomaten, het sap van je limoen, de
bonen en de kruiden toe. Laat 3 minuten
op een lage temperatuur bakken.
Verdeel dit alles over de wraps en maak er
burrito's van. Leg ze in de ovenschaal.
Strooi er de kaas over en laat 10 minuten in
de oven bakken.
Smakelijk! 

Zo maak je het! 

Foodie Friday 



Wat is een belangrijke grens die ik wil zetten bij
iemand in mijn leven? Waarom heb ik dat nog niet
gedaan? 

Reflectie 11 maart

Wat is niet onderhandelbaar in mijn leven?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Saturday Sayings



Saturday Sayings



Saturday Sayings



Saturday Sayings



Saturday Sayings



Saturday Sayings



Wat voelt belangrijk, maar ben ik aan het uitstellen?
Waarom vermijd ik het? 

Reflectie 12 maart

Waar heb ik momenteel hulp bij nodig? Wie kan mij
helpen? Hoe kan ik mijzelf helpen?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



mijn favoriete moment de afgelopen week was...

We leren
elke dag
nieuwe
dingen!

Wat heb jij
geleerd?

deze week leerde ik... ik voel me...

doelen stellen
is belangrijk
zodat je kunt

blijven
groeien 

mijn doelen voor volgende week
zijn...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



hier ben ik trots op deze week...

even
stilstaan bij
wat minder
goed gaat

helpt je
beter

worden 

dit ging minder goed... dit kan ik leren uit die
mindere momenten...

om een betere versie van mezelf te worden, moet
ik...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



Week 3 
Deze week zitten we officieel terug in

de helft van de maand! Daarom
gewoon effe deze boodschap: "ge zijt

goe bezig!"



Let's plan ahead!

 

Welke dagen train jij deze week? Schrijf
hier alvast neer wanneer jij zou willen

trainen. Zet deze momenten ook alvast
in je agenda, dan is de kans groter dat

je je afspraak met jezelf nakomt! 



Workout log week 3 

Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Taking care of yourself,
taken to the next level! 



Eet traag en bewust

Je bestek neerleggen.
Een diepe ademhaling maken (of drie).
Een slok water nemen.
Focussen op de conversatie aan tafel.

Wanneer je traag eet, kan je lichaam honger, cravings en
verzadigingssignalen het beste reguleren. Zeker wanneer je trager eten
combineert met mindfulness (je meer bewust zijn van wat er in het
heden gebeurt en hier aandacht aan geven), bewuste ontspanning en
weinig tot geen afleiding ervaren.

Hieronder noem ik enkele zaken op die je kunt toepassen om je
eettempo te vertragen.

Gebruik een timer
Je kan timen hoe lang het duurt voor je je eten op hebt en zo een
baseline bepalen voor een aantal verschillende maaltijden. Daar kan je
vervolgens verder mee aan de slag gaan om hier verbetering in te
brengen. Je kan de timer gebruiken om je tempo wat te vertragen of
om een doel te stellen (zoals: ik probeer X aantal minuten te doen over
deze maaltijd.)

Doe iets tussen je happen door
Je kan iets anders doen tussen je happen eten door, zoals:

Doe een “wijn”proeving met je eten
Kauw langzaam, ruik je voeding en probeer echt alle smaken waar te
nemen, alsof het een dure wijn is en jij een sommelier bent. Schrijf op
wat je opvalt aan je eten als je dit doet.

Mindset Monday 



met wie je eet.
wanneer je eet.
wat je eet.
waar je eet.
waarom je eet.

Eet zonder afleiding
Als je eet, doe dat zonder je televisie, telefoon, werk, boek of de krant.
Dit is vaak een verrassend moeilijke opdracht. Dus doe dit stap voor
stap. Je kan bijvoorbeeld beginnen met 1 maaltijd per dag zonder
afleiding te eten om aan te voelen hoe dat gaat.

Pas je tempo aan aan de meest langzame eter aan tafel
Als je met andere mensen eet, pas je dan aan aan degene die het
traagst eet. Kleine kinderen geven vaak een goed eettempo aan.

Let op wat je eettempo beïnvloedt
Herken en benoem wat jouw eettempo en focus beïnvloedt, zoals:

Als je hier wat data over verzameld hebt, kan je gaan kijken wat al goed
gaat, wat niet goed werkt voor jou en wat je kunt verbeteren.

Gebruik een app
In dit geval kan je je telefoon gebruiken op een manier die je kan
helpen. Er bestaan veel apps die je eettempo kunnen tracken en je
kunnen helpen om trager te eten. Probeer er eens eentje (of
verschillende) en kijk wat werkt voor jou.

Mindset Monday 



Wanneer voel ik mezelf het meest productief? Rond
wel tijdstip is dit meestal? Ben ik alleen of met
anderen?

Reflectie 14 maart

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Wat doet me pijn, maar blijf ik toch herhalen? Waarom
blijf ik dit gedrag herhalen?



Actually, life is beautiful and I have
time. 

Think about it Tuesday 



Wat is een oncomfortabele waarheid waar ik mij
recent bij heb neergelegd?

Reflectie 15 maart 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Welke recente aankoop betekent veel voor mij? Welke
aankoop had ik niet per se nodig?



Dag 16 - work it wednesday 

Probeer vandaag zéker te bewegen! Of het nu even dansen in
de keuken, een wandelingetje maken, even stretchen, gaan
lopen of een training uit je trainingsschema doen is... work it!

Wat doe jij vandaag?



Wanneer was ik voor het laatst gemeen tegen iemand?
Waarom reageerde ik zo?

Reflectie 16 maart

Uit welke fout heb ik het meeste bijgeleerd het
afgelopen jaar? Wat heb ik geleerd?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



selfcare challenge

step

eet een voedzame
maaltijd

lees een boek

mediteer

stap 3

skip sociale media

stap 4

sport

stap 5

ruim op

stap 6

doe iets waar
je van houdt

stap 7

stap 2stap 1

Do it Donderdag



Wat is iets gemeen dat tegen me werd verteld in mijn kindertijd
dat ik tot op de dag van vandaag met me meedraag? Wat zou ik
nu tegen mijn jongere ik zeggen?

Reflectie 17 maart

Ik wil mezelf bedanken voor…

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Ovengroentjes

Ingrediënten (voor 1 grote schaal)
1 aubergine
1 zoete aardappel
3 sjalotajuintjes
200 gram pompoen
200 gram kerstomaten
6 tenen knoflook
6 laurierblaadjes
2 eetlepels komijn

Verwarm de oven voor op 180°.
Snijd de aubergine en zoete aardappel in
de lengte in vieren en dan in de breedte
nog eens doormidden. Snijd de sjalot in
twee en de pompoen in stukken. Plet de
knoflook in de schil.
Breng de groenten samen met de knoflook
en laurierbladen in een ovenschaal. Kruid
af met de komijn en peper en zout naar
smaak. Vet in met bakspray of olijfolie naar
smaak. Meng goed door elkaar. 
Dek de ovenschotel af met aluminiumfolie
en laat 30-40 minuten bakken in de oven.
De laatste 5 minuten laat je bakken zonder
folie. Check zeker met een vork of de
groenten gaar zijn. 
Serveertip: bereid wat kip, ander vlees of
een vleesvervanger samen met je groentjes
and you got a meal! 

Zo maak je het! 

Foodie Friday 



Wat is een belangrijke grens die ik wil zetten bij
iemand in mijn leven? Waarom heb ik dat nog niet
gedaan? 

Reflectie 18 maart

Wat is niet onderhandelbaar in mijn leven?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Saturday Sayings



Wat voelt belangrijk, maar ben ik aan het uitstellen?
Waarom vermijd ik het? 

Reflectie 19 maart

Waar heb ik momenteel hulp bij nodig? Wie kan mij
helpen? Hoe kan ik mijzelf helpen?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



mijn favoriete moment de afgelopen week was...

We leren
elke dag
nieuwe
dingen!

Wat heb jij
geleerd?

deze week leerde ik... ik voel me...

doelen stellen
is belangrijk
zodat je kunt

blijven
groeien 

mijn doelen voor volgende week
zijn...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



hier ben ik trots op deze week...

even
stilstaan bij
wat minder
goed gaat

helpt je
beter

worden 

dit ging minder goed... dit kan ik leren uit die
mindere momenten...

om een betere versie van mezelf te worden, moet
ik...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



Week 4 
Know what's crazy? Your resilience! Of
het nu goed gaat of héél slecht, you're

here! You're working on you!  



Let's plan ahead!

 

Welke dagen train jij deze week? Schrijf
hier alvast neer wanneer jij zou willen

trainen. Zet deze momenten ook alvast
in je agenda, dan is de kans groter dat

je je afspraak met jezelf nakomt! 



Workout log week 4 

Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Blijven gaan, just keep swimming!



Beweeg regelmatig
Als mens heb je beweging nodig. Zo zijn we nu eenmaal geëvolueerd.
Je moet bewegen - zo vaak mogelijk en op zo veel mogelijk
verschillende manieren. Wanneer je niet meer beweegt, gaan je leven,
herstelvermogen, genezingsproces en functionaliteit erop achteruit.
Onderzoek toont aan dat we denken en voelen door beweging en
omgekeerd.

Actief zijn verandert de manier waarop je lichaam voedingsstoffen
verwerkt. En dat verandert niet alleen hoe je eruitziet, maar ook de
manier waarop je denkt, voelt en je gedraagt. Beweging bereidt je
lichaam voor op hoe het voedsel gebruikt. Het zorgt er bijvoorbeeld
voor dat je spiermassa opslaat en geen vet.

Hieronder lijst ik zaken op die je kunnen helpen om meer te bewegen.

Beweeg in je dagelijks leven
Fysieke activiteit betekent niet alleen dat je workouts op het niveau
van Olympische atleten doet. Huishoudtaken, wandelen, fietsen,
koken, de trap nemen, de boodschappen dragen… het draagt allemaal
bij aan je dagelijkse beweging. Hoe kan jij meer beweging toevoegen
aan jouw dagelijks leven?

Plan je training
Sport je al regelmatig? Dan kan het soms makkelijk zijn om te vergeten
dat een sportroutine bepaalde vaardigheden van je vraagt. Denk aan
voorbereiding, planning, roosteren. Daarnaast moet je ook inzet tonen
en het een prioriteit maken.

Mindset Monday 



Met de hond wandelen.
Met een vriend(in) of buur gaan lopen.
Lid worden van een loop/wandel/…club.
Fysieke activiteiten doen met je familie.
Meedoen met een groepsles in de gym.
Naar de gym gaan.
Lid worden van een virtuele community (80/20, hallooo!)

Met je kinderen/neefjes/nichtjes spelen
Op actieve reizen gaan (denk aan surfen, hiken, wandelroutes
volgen of nieuwe steden ontdekken)
Recreatieve sporten doen
Spelletjes en leuke challenges doen om een bepaalde skill te leren
(zoals op je handen staan, snorkelen…)

Als je nog niet actief bent, moet je dus gewoontes creëren. Plan
bijvoorbeeld acties in die 5 minuten duren, zoals de trap nemen in
plaats van de lift, je sportkleren de avond tevoren klaarlegen. Prioriteer
sport en maak hier tijd voor. Laat ook mensen in je omgeving
(familieleden/partners/…) weten dat dit belangrijk voor je is.

Zorg ervoor dat je een team hebt
Terwijl veel mensen graag op hun eentje bezig zijn, heb heel veel
anderen nood aan anderen die hen ondersteunen bij het sporten. Denk
aan:

Identificeer de mensen (of dieren) die je kunnen helpen om meer te
bewegen en je ook steun bieden.

Maak het leuk
Bewegen hoeft geen taak te zijn. Het hoeft geen extra verplichting te
zijn op jouw lange todo-lijst. Ontdek manieren om beweging leuk te
maken, zoals:

Mindset Monday 



Wanneer voel ik mezelf het meest productief? Rond
wel tijdstip is dit meestal? Ben ik alleen of met
anderen?

Reflectie 21 maart

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Wat doet me pijn, maar blijf ik toch herhalen? Waarom
blijf ik dit gedrag herhalen?



You gotta keep going to 
keep growing.

Think about it Tuesday 



Wat is een oncomfortabele waarheid waar ik mij
recent bij heb neergelegd?

Reflectie 22 maart 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Welke recente aankoop betekent veel voor mij? Welke
aankoop had ik niet per se nodig?



Dag 23 - work it wednesday 

Probeer vandaag zéker te bewegen! Of het nu even dansen in
de keuken, een wandelingetje maken, even stretchen, gaan
lopen of een training uit je trainingsschema doen is... work it!

Wat doe jij vandaag?



Wanneer was ik voor het laatst gemeen tegen iemand?
Waarom reageerde ik zo?

Reflectie 23 maart

Uit welke fout heb ik het meeste bijgeleerd het
afgelopen jaar? Wat heb ik geleerd?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Reminder:
 

Adem eens diep in en uit, je verdient het. 
Neem even een momentje om te

ontspannen. 
Je staat al zo ver. 

Besef dat. 

Do it Donderdag



Wat is iets gemeen dat tegen me werd verteld in mijn kindertijd
dat ik tot op de dag van vandaag met me meedraag? Wat zou ik
nu tegen mijn jongere ik zeggen?

Reflectie 24 maart

Ik wil mezelf bedanken voor…

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Pumpkin curry 

Ingrediënten (voor 2-3 porties)
600 gram voorgesneden wokgroente
(of maak gerust zelf  een selectie van
groente!)
200 gram pompoen
2 porties microgolfrijst (of kook je
rijst zelf :))
100 gram groene currypasta
100 ml kokosmelk
300 gram kipfilet 

Snijd je pompoen in blokjes en snijd de
kipfilet in stukjes.
Bereid de rijst zoals aangegeven op je
verpakking.
Spray je pan in met bakspray en bak je kip
op middelhoog vuur voor 5 minuutjes. 
Voeg de pompoen en wokgroente toe en
bak 3 minuten verder op hoog vuur.
Zet de pan op een lager vuur, voeg de
currypasta toe en laat een minuutje
bakken. 
Voeg de kokosmelk toe en laat nog eens
een kleine 10 minuutjes garen.
Meng samen met de rijst, and you're ready
to go! Smakelijk!! 

Zo maak je het! 

Foodie Friday 



Wat is een belangrijke grens die ik wil zetten bij
iemand in mijn leven? Waarom heb ik dat nog niet
gedaan? 

Reflectie 25 maart

Wat is niet onderhandelbaar in mijn leven?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Saturday Sayings



Saturday Sayings



Saturday Sayings



Saturday Sayings



Saturday Sayings



Wat voelt belangrijk, maar ben ik aan het uitstellen?
Waarom vermijd ik het? 

Reflectie 26 maart

Waar heb ik momenteel hulp bij nodig? Wie kan mij
helpen? Hoe kan ik mijzelf helpen?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



mijn favoriete moment de afgelopen week was...

We leren
elke dag
nieuwe
dingen!

Wat heb jij
geleerd?

deze week leerde ik... ik voel me...

doelen stellen
is belangrijk
zodat je kunt

blijven
groeien 

mijn doelen voor volgende week
zijn...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



hier ben ik trots op deze week...

even
stilstaan bij
wat minder
goed gaat

helpt je
beter

worden 

dit ging minder goed... dit kan ik leren uit die
mindere momenten...

om een betere versie van mezelf te worden, moet
ik...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



Week 5 
De laatste loodjes, you didn't come this

far to give up now. Blijven gaan, you
can do it!



Let's plan ahead!

 

Welke dagen train jij deze week? Schrijf
hier alvast neer wanneer jij zou willen

trainen. Zet deze momenten ook alvast
in je agenda, dan is de kans groter dat

je je afspraak met jezelf nakomt! 



Workout log week 5 

Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Making March your b*tch
hehe 



Verbeter je slaapgewoontes en
omgeving

Slaap is belangrijk. Niet alleen voor je herstel, maar ook voor je
metabolisme. Het bepaalt onder andere hoeveel cravings en honger je
ervaart.

Natuurlijk kunnen er fysiologische factoren zijn die je tegenhouden om
goed te slapen en te herstellen. 

Herstel en zijn onderdelen (zoals slaap) zijn de uitkomt. Over die
uitkomst heb je geen controle. Maar je hebt wel controle over je
gedrag. Hier zijn enkele zaken die je kunnen helpen om je
slaapgewoontes te verbeteren.

Creëer een avondritueel
’s Ochtends ga je niet meteen van stand 0 tot 100. Je hebt tijd nodig om
wakker te worden. Omgekeerd is dat ’s avonds ook niet het geval. Je
kan niet meteen van 100 naar 0 gaan. Daarom kan een avondritueel
handig zijn.

30-60 minuten voor je gaat slapen, moet je manieren zoeken om te
ontspannen. Dim de lichten, stap weg van dingen die je stimuleren en
activeer je parasympathisch zenuwstelsel. Met andere woorden: geef je
lichaam de boodschap dat het tijd is om te gaan slapen.

Het kan ook handig zijn om geen stimulerende middelen zoals cafeïne
te nemen 8-9 uur voor bedtijd.

Mindset Monday 



de temperatuur aanpassen.
licht en geluid blokkeren met gordijnen/rolluiken.
geen elektronica in de kamer zetten.
“white noise” laten afspelen.
lichtdimmers installeren.
enzovoort.

Verbeter je slaapomgeving
Kijk naar je slaapkamer en identificeer wat je zou kunnen veranderen
om beter te slapen, zoals:

Zet slaapdoelen en plan je bedtijd
Ook al heb je geen controle over hoe veel je gaat slapen, je kan het wel
op zijn minst plannen. Bereken hoe laat je naar bed moet gaan (en plan
dit ook in!) om genoeg uren te slapen.

Houd een slaap/hersteldagboek bij
Houd bij wat je doet rondom je slaap en welke acties ervoor zorgen dat
je beter slaapt. Je kan ook je slaap tracken en hier je progressie van
bijhouden. 

Mindset Monday 



Wanneer voel ik mezelf het meest productief? Rond
wel tijdstip is dit meestal? Ben ik alleen of met
anderen?

Reflectie 28 maart

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Wat doet me pijn, maar blijf ik toch herhalen? Waarom
blijf ik dit gedrag herhalen?



Imagine where you would be next
year if you started now.

Think about it Tuesday 



Wat is een oncomfortabele waarheid waar ik mij
recent bij heb neergelegd?

Reflectie 29 maart 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Welke recente aankoop betekent veel voor mij? Welke
aankoop had ik niet per se nodig?



Dag 30 - work it wednesday 

Probeer vandaag zéker te bewegen! Of het nu even dansen in
de keuken, een wandelingetje maken, even stretchen, gaan
lopen of een training uit je trainingsschema doen is... work it!

Wat doe jij vandaag?



Wanneer was ik voor het laatst gemeen tegen iemand?
Waarom reageerde ik zo?

Reflectie 30 maart

Uit welke fout heb ik het meeste bijgeleerd het
afgelopen jaar? Wat heb ik geleerd?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



try this
een nieuwe kans om te groeien enmijzelf te verbeteren!

instead of

wééral een werk/school/...dag.

Do it Donderdag



Wat is iets gemeen dat tegen me werd verteld in mijn kindertijd
dat ik tot op de dag van vandaag met me meedraag? Wat zou ik
nu tegen mijn jongere ik zeggen?

Reflectie 31 maart

Ik wil mezelf bedanken voor…

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



YOU DID IT YOU FRICKING
CHAMPION! 

Maand 3/12, done! En je bent
megagoed met je doelen bezig

geweest, of je nu bereikt hebt wat je
wilde deze maand of niet. At least

you got up till this page. :) 
Ik ben zo trots op je! 

Neem ook maar even de tijd om trots
te zijn op jezelf :) 



Before you go...

Hoe voel je je?
Hoe ben jij gegroeid de afgelopen maand?
Welke positieve veranderingen heb je ervaren?
Welke nieuwe gewoontes heb jij gecreëerd?
Wat heb je geleerd?

Misschien nog een laatste "Do it donderdag" challenge? 

Ja? YESSS!!

Dan lijkt dit me het ideale moment om even te evalueren:

Denk hier even over na, en schrijf het neer voor jezelf. Of leuker nog: deel
het in de 80/20-community! 

https://www.facebook.com/groups/363578938118766


My thank you note

Ik wil je zo, zo, ZO hard bedanken voor je steun. Het betekent echt de
wereld voor me dat je een deel bent van mijn 80/20-project, meer dan je
zou denken. Ik hoop écht dat ik je kan helpen om jouw doelen te bereiken,
of dat nu een voedzamer voedingspatroon creëren is, vetverlies of gewoon
je wat fitter voelen!

Mocht je geïnteresseerd zijn in online coaching of een persoonlijk
trainingsschema, weet je waar je me kan vinden! Je kan hierover even een
mailtje sturen naar hello@hannahquintyn.com of me DM’en op
@hannahquintyn.

Voor nu, all the best en hopelijk tot in 80/20 volgende maand!  

Hopelijk tot snel! Hannah

https://hannahquintyn.com/coaching-tarieven/
https://hannahquintyn.com/persoonlijk-trainingsschema/
http://hannahquintyn.com/
https://www.instagram.com/hannahquintyn/


Ken je die periode 1 of 2 maanden nadat je jezelf een nieuw doel hebt gesteld?
Je schreeuwde het in het begin van de daken. Nu is het wat stiller. Dit is het
moment dat iedereen je vraagt hoe het gaat met je goede voornemens en
doelen.

Maar enkele maanden later zijn die doelen vaak al lang vergeten. Goede
voornemens begraaf je onder het stof van je dagelijkse taken en je gaat
gewoon weer door met je leven… Je doelen zijn nu vooral schuldgevoel en
een herinnering aan waar je geen tijd voor hebt gemaakt. Je weet zelfs niet
meer waarom je het zelfs geprobeerd hebt. En dat is waar het vaak aan ligt. Je
weet niet waarom je dat doel gesteld hebt in de eerste plaats.

Zo werkt het ook met de fitnessdoelen die je stelt, daarom gaan we hier even
verder op in.

Bijlage: DIT IS HOE JE
WAAROM-DOELEN STELT 



Als coach wil ik dat elk doel dat je hebt, start met een waarom. Waarom wil
je een gezondere levensstijl? Waarom wil je meer lezen? Waarom denk je dat
een nieuwe job je gelukkiger zal maken? Wanneer ik hier een antwoord op
krijg, vraag ik het opnieuw. En opnieuw. Eigenlijk moet ik ongeveer 3 tot 5
keer “waarom?” vragen (#brokenrecord) voor we de échte reden aan het
oppervlak brengen.

Stel: je wilt gewicht verliezen.

Je eerste “waarom” is zodat je kleren beter zouden passen. Oké, goed; wie
wil er niet in zijn of haar oude jeans passen?

Bij de tweede “waarom” vertel je me dat dat je meer zelfvertrouwen zou
geven. Ik hoor iets veranderen in je toon, we komen dichterbij.

Bij de derde “waarom” zeg je dat je je nooit zelfverzekerd hebt gevoeld in
jouw lichaam. Daardoor durfde je geen presentatie te geven, omdat je niet
wilde dat een publiek een hele tijd lang naar jou zou kunnen staren.

En dan vraag ik waarom je die presentatie wilt geven in de eerste plaats.
“Zodat ik mijn verhaal kan vertellen over zelfbeeld, zodat ik misschien wel
mensen kan helpen. Zodat zij niet op dezelfde manier als mij hoeven te
lijden.”

Een doel kan om zo veel meer gaan dan gewicht verliezen. Op deze manier
geef je je doel een stem, en kan je het niet zomaar aan de kant schuiven. 

Niet elk doel heeft een hartverscheurend verhaal erachter, maar het zou je
verbazen hoeveel doelen gegrond zijn vanuit bepaalde waarden. Wanneer je
die aan het oppervlak kunt brengen en het een stem geeft, verandert je doel
in een missie. Dan moét je er ook echt voor gaan.



Waarom “waarom” ertoe doet…
In onze hersenen hebben we het limbisch brein en de neocortex. Ons
limbisch brein is de baas van onze gevoelens, ons gedrag en onze
beslissingen. Het kent geen taal, het is verantwoordelijk voor onze
gevoelsmatige beslissingen. Wanneer iets “gewoon goed voelt”, dat is je
limbisch brein.

De neocortex is verantwoordelijk voor onze rationele gedachten. Die kan
goeie argumenten maken. Maar het limbisch brein is erg krachtig, vaak
tegenovergesteld aan onze neocortex en daardoor kan die de neocortex
verslaaan.

Dit kan een invloed hebben op je doelen. Je neocortex heeft alle redenen
waarom je naar de gym moet gaan, harder moet werken, gezond moet
eten… maar je limbisch brein weet wat goed voelt. En vroeg opstaan of
“nee” zeggen tegen wijn voelt niet zo goed.

Dus: je doelen moeten goed voelen. Die “feel good” goals krijg je door je
“waarom” een stem te geven. Wanneer je de waarden en emoties vindt die
je “waarom” sturen, ontstaat er een vlammetje in je limbisch brein en gaat
je lichaam ermee aan de slag.

Een waarom-doel opstellen
Hoe zet je waarom-doelen?

Stap 1: Stel jezelf de vraag “waarom?” tot je bij een waarde komt.

Kan je je herinneren dat je vroeger op het strand in het zand zat te graven tot
je water raakte? Wel, ik wil dat je dit nu opnieuw doet. Alleen is je schop die
“waarom?” en is het water zo’n waarde. 

Je kan dit alleen doen, met een vriend, of met een coach (aka me   ).
Soms voelt “waarom” een beetje te bekritiserend. Dan moet je de vraag
veranderen in “wat vind ik belangrijk hieraan?” of “wat zorgt ervoor dat ik
dit wil?” Vraag jezelf daarnaast ook af hoe je je zou voelen als je je doel
behaalt, en hoe je je zou voelen als je je doel niét behaalt. Vraag je af hoe dat
komt.



Let op je emoties terwijl je jezelf deze vragen stelt. Voel je een krop in je keel,
of heb je als je het luidop zegt een pauze in je spreken... vraag jezelf eens af
hoe dat komt. Onze gevoelens (hallo daar, limbisch brein!) leiden ons naar
onze waarden en zorgen ervoor dat we aan de slag gaan en gemotiveerd
blijven.

Stap 2: Creëer je visie

Stop niet wanneer je een waarde vindt. Ga op onderzoek naar waarom die
waarde betekenis heeft voor je. Vraag jezelf af: hoe zou het zijn om dit doel
te bereiken? Hoe zou het leven zijn om (bijvoorbeeld) nooit meer onzeker te
zijn over mijn uiterlijk? Wat als ik (bijvoorbeeld) een andere vrouw kon
helpen om geen body image issues meer te hebben? Wat is mogelijk voor
mezelf?

Zorg ervoor dat je een idee hebt van hoe dat doel bereiken zou voelen. Het
meest motiverende aan een doel hebben? Je bewust zijn van het
eindstation van dat doel.

Leg het daarna vast: schrijf het neer, teken/schilder het, neem jezelf op
terwijl je erover praat... keer terug naar deze visie wanneer je even minder
gemotiveerd bent.

Stap 3: Maak het doel SMART

Je kent SMART doelen vast wel: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch,
tijdsgebonden. Wanneer je je waarom en je visie hebt, moet je je doel zelf
ook SMART maken.

Laten we het even toepassen op mijn verhaaltje van daarnet.

Het doel “gewicht verliezen” kan gevaarlijk zijn. Voor de ene persoon kan 5
kilo verliezen al veel betekenen. Voor mijn voorbeeld van vorige week zou
dit echter niks doen. Het zou haar geen stap dichter brengen bij durven
spreken op een podium. Ik kan wel vragen wat die persoon specifiek wil.
Bijvoorbeeld: 10 kilo verliezen en 2 kledingmaten minder. Dit is niet enkel
specifiek, maar ook meetbar. Er kan op eender welk moment gemeten
worden wat de vooruitgang is.



Ben ik nog steeds het juiste doel aan het nastreven? 
Ben ik nog steeds committed ten opzichte van mijn gestelde doel?
Waarom? 
Wat moet ik veranderen?

Het doel kan misschien ambitieus zijn, maar kan acceptabel is en haalbaar
gemaakt worden door haar voldoende tijd (bv. 8 maanden) te geven, door
na te denken over voeding (vooral voedzaam, niet te veel, maar ook ruimte
voor genietmomenten) en voldoende beweging. Er wordt genoeg ruimte
gelaten om te accepteren dat de persoon een workout mist of een stuk taart
wil eten.

Het doel wordt realistisch, relevant en echt door bijvoorbeeld een foto van
de presentatie die mijn voorbeeld wil geven aan de koelkast te hangen. Zo is
die waarom steeds in zicht wanneer je naar eten wilt grijpen. (Je kan dus
een foto van je waarom aan je koelkast en in andere kasten met eten
hangen.)

Stap 4: geef jezelf toestemming om gaandeweg de richting te veranderen

We zetten te vaak doelen waarvan we weigeren om onze eigen regels te
buigen. Voor sommige mensen werken zo’n rigide regels, maar de meesten
gaan daardoor opgeven. Of ze brengen je op een pad dat niets meer te
maken heeft met je originele “waarom?”

Zoals alles ik het leven, kunnen je doelen veranderen. Misschien wil je eerst
10 kilo afvallen, maar voel je je eigenlijk heel goed bij 8 kilo. Moet je dan
doorgaan, of gewoon vrede nemen met het feit dat je je doel bereikt hebt?
(Zoals zelfverzekerd zijn.) 

Om ervoor te zorgen dat je trouw blijft aan je “waarom”, plan je check-ins in.
Zet bijvoorbeeld data op je kalender waar je eens checkt hoe het gaat, of
hou mij hier af en toe eens over op de hoogte. Stel jezelf de volgende vragen: 



Stap 5: vier je succes!

Het is makkelijk om onze bereikte doelen te passeren zonder zelfs maar
eens om te kijken. Maar als je echt je betekenisvolle en uitdagende doelen
gaat nastreven, moet je ook eens durven genieten van het uitzicht. Wanneer
je een stappenplan maakt om je doelen te bereiken, zorg er dan voor dat je
ook benchmarks en beloningen inplant. Zoals een activiteit of een cadeautje
aan jezelf. En het moet je ook even laten reflecteren over wat je geleerd hebt
en de persoon die je aan het worden bent. 

Focus op het proces
Stel ook kleinere doelen voor jezelf. Verdeel je grotere doel in kleinere
stukjes. Begin bijvoorbeeld bij 2 kilogram afvallen. Daarna kan je er nog 2
verliezen. Zo lijkt je einddoel veel minder ver weg. Blijf verder ook
progressiefoto’s nemen, meet jezelf en let op hoe je kleding zit. Dat zegt veel
meer dan dat getalletje op de weegschaal. Misschien blijkt zelfs dat dat
getalletje helemaal niet moest zakken om je doelen te behalen!

Nu weet je hoe je
een doel kunt

opstellen... 
wat is jouw doel?


