
Succesvolle persoonlijke aanpak!

Naam: ......................................................................

Datum: ....................................................................

Slim weer de controle over je gewicht!

SlimGewicht  
Brenda van Denter 
Dé Gewichtscoach van Utrecht

tel: 06-11586658  
www.slimgewicht.nl 

www.13-wekenprogramma.nl



Het 13-wekenprogramma is een uniek coachingstraject voor volwassenen. 
Het is een effectief leefstijlprogramma waarbij je in 13 weken stapsgewijs 
naar een gezonde leefstijl toewerkt die bij jou past. Het bijhouden van 
een voedingsdagboek is daarbij een belangrijke eerste stap. Door een 
aantal dagen nauwkeurig op te schrijven wat je eet en drinkt, maar ook 
hoeveel je beweegt, ontspant en slaapt, krijg je snel inzicht in je huidige 
eetpatroon en leefgewoonten.

Het voedingsdagboek     

De enige écht werkende formule voor een 
blijvend gezond gewicht is het aanpassen 
van je leef- en eetgewoontes naar een  
gezond leefstijl. Slim dat je dus kiest voor  
het 13-wekenprogramma!

In het 13-wekenprogramma staat een  
gezonde leefstijl voor een gezond voedings-
patroon en een actief evenwichtig leven. 
Dit betekent dat je bewuster en gezonder 
eet, meer beweegt, voldoende slaapt, 
stress beperkt en geregeld de tijd neemt 
om even te ontspannen. 

De aankomende week ga je uitgebreid  
dit voedingsdagboek bijhouden. Dit doe  
je voor minimaal vier dagen, waarvan in 
ieder geval twee weekenddagen. Op basis 
van het voedingsdagboek wordt bepaald 
welke aanpassingen er bij jou nodig en 
mogelijk zijn voor een gezondere leefstijl. 
Maak er dus echt even tijd voor om het 
goed en volledig in te vullen.

Belangrijk! Blijf vooral gewoon eten 
en doen wat je altijd doet. Op deze  
manier kun je er namelijk zelf het meeste 
van leren. Jouw aandachtspunten zullen 
direct duidelijk worden en je weet meteen 
waar je aan kunt gaan werken. Je boekt 
zo sneller resultaten en dat geeft weer  
positieve energie om door te gaan.

Het invullen van het voedingsdagboek doe 
je zo gedetailleerd mogelijk. Schrijf echt 
alles op wat je eet en drinkt! Vergeet 
dus niet dat ene kleine snoepje of koekje 
dat je tussendoor eet.

Verder hou je ook bij of je hebt gesport,  
hoelang je buiten bent geweest, wat je 
hebt gedaan om te ontspannen en hoelang 
je hebt geslapen. Al deze punten samen 
geven een goed beeld van je huidige  
leefstijl.

Het voedingsdagboek wordt tijdens de  
intake uitvoerig met je doorgenomen en 
jouw persoonlijke aandachtspunten worden 
besproken. Thuis werk je dit uit in je eigen 
13-wekenprogramma werkboek en kun je 
met de juiste focus aan de slag.

Veel succes!

Dus niet: Maar:
2 boterhammen  2 volkoren boterhammen
1x boter 5 gram halvarine
1x kaas  15 gram 30+ kaas
1 glas melk  1 glas halfvolle melk
1x fruit  1 sinaasappel 
koekje  1 meergranen biscuit
koffie met suiker 1 kopje koffie met 
 2 klontjes suiker

Het 13-wekenprogramma is ontwikkeld door gewichtscoach Brenda van Denter. Zij heeft  
haar praktijk in Utrecht. Meer info: www.slimgewicht.nl en www.13-wekenprogramma.nl



Dag 1      
Datum:

Tijdstip Wat heb je gegeten? Opmerkingen

Ontbijt:

Tussendoortje:

Lunch:

Tussendoortje:

Diner:

Tussendoortje:

Drinken 
(glazen)

Water: Koffie: Thee:

Frisdrank  
light:

Frisdrank: Alcohol:

Beweging Wat gedaan? min

Ontspanning Wat gedaan? min

Buiten  
geweest

Wat gedaan? min

Slapen Goed/Matig/Slecht uren
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Dag 2      
Datum:

Tijdstip Wat heb je gegeten? Opmerkingen

Ontbijt:

Tussendoortje:

Lunch:

Tussendoortje:

Diner:

Tussendoortje:

Drinken 
(glazen)

Water: Koffie: Thee:

Frisdrank  
light:

Frisdrank: Alcohol:

Beweging Wat gedaan? min

Ontspanning Wat gedaan? min

Buiten  
geweest

Wat gedaan? min

Slapen Goed/Matig/Slecht uren
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Dag 3      

Voedingsdagboek 13-wekenprogramma ©SlimGewicht 2016

Datum:

Tijdstip Wat heb je gegeten? Opmerkingen

Ontbijt:

Tussendoortje:

Lunch:

Tussendoortje:

Diner:

Tussendoortje:

Drinken 
(glazen)

Water: Koffie: Thee:

Frisdrank  
light:

Frisdrank: Alcohol:

Beweging Wat gedaan? min

Ontspanning Wat gedaan? min

Buiten  
geweest

Wat gedaan? min

Slapen Goed/Matig/Slecht uren



Dag 4      
Datum:

Tijdstip Wat heb je gegeten? Opmerkingen

Ontbijt:

Tussendoortje:

Lunch:

Tussendoortje:

Diner:

Tussendoortje:

Drinken 
(glazen)

Water: Koffie: Thee:

Frisdrank  
light:

Frisdrank: Alcohol:

Beweging Wat gedaan? min

Ontspanning Wat gedaan? min

Buiten  
geweest

Wat gedaan? min

Slapen Goed/Matig/Slecht uren
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Dag 5      
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Datum:

Tijdstip Wat heb je gegeten? Opmerkingen

Ontbijt:

Tussendoortje:

Lunch:

Tussendoortje:

Diner:

Tussendoortje:

Drinken 
(glazen)

Water: Koffie: Thee:

Frisdrank  
light:

Frisdrank: Alcohol:

Beweging Wat gedaan? min

Ontspanning Wat gedaan? min

Buiten  
geweest

Wat gedaan? min

Slapen Goed/Matig/Slecht uren



Ervaringen
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