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GEZOND AFVALLEN 
ZONDER DIEET
11 tips om af te vallen zonder dieet

Inclusief een heerlijk & gezond 
recept!

Beweegadvies                        Voedingsadvies                        Afslanken
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Hoi,

Dank je wel voor het downloaden van mijn E-book. In dit E-book deel ik een paar belangrijke tips met je die je kunnen helpen 

om af te vallen. Dingen die je structureel kunt doen én kunt vasthouden voor de rest van je leven, zodat ze een gewoonte 

worden. Want dát is wat volgens mij werkt.

Niét een crashdieet, waarbij je (te) weinig eet. Waarbij je gebruik maakt van poeders, pillen, maaltijdvervangers en shakes. 

Waarbij je altijd een apart potje moet koken en niet gewoon met je gezin kunt meeëten. Dat is niet waar ik voor sta. Omdat 

ik weet dat het niet werkt. Ja, natuurlijk wel voor even, maar niet voor op de langere termijn. Dan wordt het ‘volhouden’ en 

dat voelt voor de meeste mensen niet fijn. Daar word je ongelukkig van. Ik hou er persoonlijk ook niet van als anderen mij 

voorschrijven wat ik wel of niet ‘mag’ eten. Daar word ik opstandig van. Want ik wil wél een stukje Limburgse vlaai eten. 

Hoe is dat voor jou? 

En weet je, ik snap best dat je je soms weleens wanhopig kunt voelen. Dat je het liefst volgende week al 5 kilo minder zou willen 

wegen. Maar de kilo’s zijn er niet van de ene op de andere dag aan gekomen, dus ze gaan er ook niet zomaar vanaf (helaas). 

Weet ook dat heel snel afvallen juist een averechts effect heeft en het zogenoemde jojo-effect in de hand werkt. 

Wees realistisch. Gezond afvallen gaat in kleine stapjes, iedere week weeg je dan iets minder. Maar je gaat wel voor eens en 

altijd voor een blijvend resultaat.

En ieder lichaam zit anders in elkaar en reageert anders op bepaalde voedingsmiddelen, dus er is ook niet één passend

kant-en-klaardieet dat voor iedereen werkt. 

Ik geloof er echt in dat blijvend slank zijn ook voor jou is weggelegd. Op een normale manier, en ja, ook met af en toe chips, 

een stukje chocolade of wijn. Of, in mijn geval, met een lekker stukje vlaai.

Wil je er meer over weten? Dan blijf vooral doorlezen. In dit E-book geef ik je allerlei tips die je meteen in de praktijk kunt 

toepassen en waarmee je gezond kunt afvallen zonder dieet.

Ik gun jou ook van harte een slanker en fitter lichaam. Een lichaam waarmee je op een gezonde manier oud kunt worden en 

waarin je je gelukkig voelt als je ernaar kijkt in de spiegel.

Gezonde groeten,

Gezondheidscoach Leudal

Leonie
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Succesvol afvallen begint met het stellen van een doel. 

Als je jezelf een doel stelt, blijf je 
makkelijker bij je voornemen. En dan 
bedoel ik ook op momenten dat het 
wat lastiger wordt.
Een doel houdt je op koers. Maak het 
voor jezelf zo duidelijk en tastbaar 
mogelijk. Ik zeg altijd: knip, plak, schrijf, 
zoek plaatjes of quotes … doe wat bij 
jou past. Maar dóe het!

Hoe voel je je als je je doel hebt 
bereikt? Wat heb je dan aan? Hoe zie 
je eruit? Wat is dan je energieniveau? 
Heb je dan een andere hobby die nu 
door je gewicht niet haalbaar is? Ben 
je gezonder? Voel je je fijner richting je 
partner?

Door dit voor jezelf zo inzichtelijk 
mogelijk te maken en hier minimaal 
elke dag een keer naar te kijken (en 
liefst vaker, vooral ook op moeilijke 
‘eetmomenten’), onthoud je waarom je 
aan deze afvalreis bent begonnen en 
blijf je vastberaden in het behalen van 
je doel. Het is dan veel makkelijker om 
verleidingen te weerstaan.

TIP: Noteer alles in een dieetboekje 
en houd hierin elke dag je struggles, 
maar ook je vorderingen bij. Wat 
waren je lastige momenten, wat waren 
je leerpunten? Wat ging er goed en 
wat kan beter? Hoe ga je dingen in de 
toekomst aanpakken?

Waarom wil jij eigenlijk zo graag afvallen? 
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"It's not a short time diet. It's a long term lifestyle change."

Vervang geleidelijk je slechte gewoontes 
door goede, en je zult afvallen…

Als je wilt afvallen en gezonder leven zijn er heel veel 
dingen die je kunt doen. Je kunt allerlei rigoureuze 
veranderingen doorvoeren, een crashdieet gaan 
volgen, of grijpen naar allerlei hulpmiddeltjes. Je zult 
dan afvallen, maar het risico is best groot dat je daarna 
weer snel terugvalt in je oude patroon.

Zoals ik al aangaf: ik geloof daar niet in! Als je blijvend 
resultaat wilt, dan moet je iets gaan doen wat past bij 
jouw leefstijl en hoe het eraan toegaat in jouw gezin. 
Niet in één keer alles op z’n kop zetten, maar in kleine 
stappen richting je doel gaan. Geleidelijk je slechte 
gewoontes veranderen in goede gewoontes. 

Op deze pagina’s geef ik je wat tips voor goede 
gewoontes. Als je deze (geleidelijk!) gaat doorvoeren, 
zul je zeker afvallen en in ieder geval ook een heel stuk 
gezonder worden! 

Gezond afvallen zonder dieet, dat is waar ik voor sta.

Water drinken is hartstikke gezond! Vervang eens 
een paar weken AL je dranken voor water en kijk 
eens wat er gebeurt. Het advies is om elke dag 1,5 
tot 2 liter vocht te nemen. Als je dan kiest voor 
water, krijg je in ieder geval geen calorieën binnen.

Drink meer water

Je wist het vast al, maar groenten en fruit zijn heel 
erg gezond. Ze zitten bomvol met vezels, vitamines 
en mineralen. En er zitten weinig calorieën in, dus je 
kunt er veel van nemen.
Ze zorgen voor een goed gevuld gevoel, en dat helpt 
je bij het afvallen. Je hebt namelijk geen honger en 
dat is heel fijn! 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft 
afvallen dan ook niets te maken met honger lijden! 
Groenten en fruit zijn perfect voor de aankleding van 
elke maaltijd én als tussendoortje.

Eet meer groenten en fruit

Zorg voor 
gezonde snacks

Zorg ervoor dat je altijd gezonde 
snacks voorhanden hebt, of je nu 

thuis bent, op je werk of onderweg. 
Zet het klaar in je koelkast, zodat het 

voor het grijpen staat.

Ga je een dagje uit? 
Wees voorbereid en neem altijd 

iets mee. Zo voorkom je dat je 
aangewezen bent op ongezonde 

dingen, omdat je niets gezonds kunt 
kopen. En ook iets meenemen naar 

je werk is een goed idee, zodat je 
bij een ‘snack-attack’ niet naar de 

automaat hoeft.

Gezonde tussendoortjes zijn 
bijvoorbeeld groenten en fruit, een 

mueslibol, een snee roggebrood met 
mager beleg, een handje ongezouten 

noten of een bakje magere yoghurt 
of kwark.

Eet vezels

Vezels geven je een vol gevoel en 
dat is heel fijn als je wilt afvallen. 
Verder bevorderen ze je stoelgang 
en dat is ook prettig. 

Je lichaam heeft echt vezels nodig 
om goed te functioneren (en 
over het algemeen krijgen we er 
in Nederland veel te weinig van 
binnen). Vezels vind je in groenten 
en fruit, maar ook in volkoren 
producten, noten en peulvruchten. 

Tip: als je meer vezels gaat eten, 
drink er dan voldoende (water) bij.
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Zorg voor 
gezonde snacks

Vaak krijg je, zonder dat je het in de gaten 
hebt, veel suiker binnen. Aan ontzettend veel 
voedingsmiddelen is suiker toegevoegd, zelfs als je 
het niet verwacht (bijvoorbeeld vleeswaren of pakjes 
met hartige mixen voor de warme maaltijd).
 
Suiker kan in allerlei benamingen op een verpakking 
staan: fructose, honing, glucose, rietsuiker, dextrose, 
ahornsiroop etc. dus laat je niet foppen. 

Als je de verpakking leest en je gaat er bewust op 
letten om te minderen met suiker, zal dat zeker 
helpen bij het afvallen.

Let op toegevoegde suikers

Let eens op je portiegrootte

Hoeveel schep jij op je bord? Meestal kun je goed 
toe met één keer opscheppen, en is de tweede keer 
opscheppen een gewoonte. Een gewoonte die je 
best kunt afleren. 

Het helpt om eens een tijdje je porties te wegen, 
zodat je een gevoel krijgt bij de hoeveelheid die 
je eet. Eten van een kleiner bord helpt ook in het 
verkleinen van je portie.

Eet je calorieën in plaats van ze te drinken
Dingen die je eet geven je over het algemeen 
meer verzadiging dan dingen die je drinkt. Om een 
voorbeeld te noemen: in een smoothie zitten al 
gauw 4 stuks fruit. Je drinkt dit best snel op. Zou je 
het fruit ‘los’ eten, dan zit je er veel langer vol van 
(en krijg je het misschien niet eens op). Zo kun je al 
snel minderen in je calorieën. 

Wees matig met alcohol

Alcohol en afvallen zijn geen vriendjes. 
Alcohol bevat veel loze calorieën en je lichaam 
moet veel moeite doen om ervan af te komen. 

En na het drinken van alcohol word je vaak wat 
losser, waardoor je er misschien ook sneller bij 
gaat eten (‘de rem gaat er af’). Dus minderen in 
je alcoholconsumpties levert je al gauw wat op.

Drink eens groene thee

Er wordt gezegd dat het drinken van groene 
thee zou helpen bij het afvallen, omdat het je 
stofwisseling versnelt en je vetverbranding 
verhoogt. En verder is groene thee goed 
voor heel veel andere dingen, zoals het 
verminderen van stress, het verbeteren van 
je immuunsysteem en het maakt je haar en 
huid mooier. Het proberen waard toch? 

Het is sowieso gezond om thee te drinken. 
Het verkleint de kans op een beroerte en 
verlaagt de bloeddruk. Daarom is het advies 
voor volwassenen om elke dag 3 koppen 
groene of zwarte thee te drinken.

Thee (uiteraard zonder suiker) helpt je om 
op een gezonde manier aan je dagelijkse 
vochtinname te komen.

Ga voor alles wat je eet even 
zitten. Als je staand of lopend 
eet, eet je vaak zonder aandacht. 
Je eet dan misschien ongemerkt 
meer dan je zou willen. Zittend 
eten zorgt ook voor een beter 
verzadigingsgevoel. Dus ga ook 
voor je tussendoortje even zitten 
en eet het met aandacht. 

Mijn motto: maak van alles wat 
je eet een feestje, dus ook van je 
tussendoortje

Ga zitten
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Ga bewegen

Bewegen is voor iedereen hartstikke gezond, ook 
voor degenen die niet willen afvallen. Maar als je wilt 
afvallen is het eigenlijk een must. Een combinatie 
van cardiotraining (lopen, fietsen, hardlopen, 
zwemmen) en krachttraining (oefeningen, training 
met gewichten) is het beste. 

Sla de krachttraining vooral niet over, want dat zorgt 
ervoor dat je spieren opbouwt (actief weefsel!), 
waardoor je ook in rust een veel actiever lichaam 
hebt. En hoe ouder we worden, hoe meer moeite we 
moeten doen om onze spiermassa op peil te houden.

Slaap en ontspan voldoende

Teveel stress is niet gezond 
en kan zorgen voor toename 
van je gewicht. Zorg dat er 
voldoende ontspanning is in je 
leven. Let dan wel op dat deze 
ontspanning niet gepaard gaat 
met eten en drinken...

Ook slapen is heel belangrijk. 
Te weinig slaap zorgt voor een 
toename van je gewicht. Dit 
heeft te maken met allerlei 
hormonen in je lichaam. Door 
voldoende te slapen zul je 
sneller afvallen.

Succes!
Op de volgende pagina geef ik jou nog een stok achter de deur met een 
heerlijk en gezond recept.
Door de grote hoeveelheid groenten is dit zeker een favoriet, en 
daarom maak ik het zelf ook regelmatig!
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Risotto met veel groenten 
(4 personen)

Wat heb je nodig?

• 3 courgettes

• 4 trostomaten

• 1 rode paprika

• 1 groene paprika

• 1 gele paprika

• 1 ui

• 1 teentje knoflook

• 1 klein blikje tomatenpuree

• 50 gram pijnboompitjes

• 500 ml groentebouillon (van blokje)

• 200 gram ongekookte risotto-rijst

• Kruiden, zoals rozemarijn en majoraan

• Snufje zout en peper (naar smaak)

• Beetje olijfolie

• Naar keuze: 150 gram fetakaas (light) in blokjes

Hoe maak je het klaar?

Snipper de ui. Maak blokjes van de tomaten, courgettes en paprika. Verhit een 

beetje olijfolie in een hapjespan en bak de ui met het geperste teentje knoflook 

even glazig. Doe de tomatenpuree erbij en bak eventjes mee. Voeg dan de paprika 

en courgette toe en bak even kort mee.

Voeg dan de groentebouillon beetje bij beetje toe en roer er de ongekookte 

risottorijst doorheen. Breng op smaak met een snufje peper en zout, majoraan 

en rozemarijn. Breng aan de kook en doe de deksel op de pan. Laat de risotto in 

ongeveer 15 – 20 minuten gaar worden. Regelmatig even doorroeren. Rooster 

ondertussen de pijnboompitjes in een droge koekenpan.

Een paar minuutjes voor de risotto gaar is nog even de tomatenstukjes toevoegen 

en mee laten garen.

Schep de risotto op vier borden en  strooi er de fetablokjes en de pijnboompitjes 

overheen.

Smakelijk eten!
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“Dankzij Leonie heb ik mijn eetgewoonten aangepast, omdat ik graag wat beter 

in mijn vel wilde zitten. Dat is zonder moeite en honger gelukt. Missie geslaagd. Ik 

voel me goed en ook veel energieker. Dank je Leonie.”

ERNA
“ ”

“Dankzij Leonie heb ik de knop weer gevonden! De cursus was zeer inspirerend, 

met goede, bruikbare tips. Met veel plezier en motivatie heb ik deelgenomen. 

Dank je wel Leonie, nu durf ik zelfs weer in bikini!”

JOSÉ
“ ”

“Jouw voedingsadviezen, manieren van hoe ik moet eten, niet alles verbieden 

maar keuzes maken, veel water drinken en veel bewegen hebben er duidelijk toe 

bijgedragen dat ik mijn gewicht omlaag kreeg. Vooral belangrijk is dat ik ‘diëten’ 

niet als een last of een beperking heb ervaren, maar als een andere nieuwe leef- 

en eetwijze. Dank voor jouw enthousiasme en stimulering, alleen daarvoor zou ik 

al willen afvallen.” 

MATH

“ ”
“Ik sta nu veel positiever ten op zichte van afvallen. Ik ben al een aantal kilo’s kwijt 

en denk dat het er zeker meer gaan worden. Ik heb veel geleerd, ik moet niets en 

ik mag alles.”

PETRA“ ”

Wat                    zeggenklanten

8
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Wat                    zeggen

Hoe was het voor jou om dit E-book te lezen? Heb je er iets aan? Staan er dingen in die je in de praktijk gaat brengen? 

Ik ben heel benieuwd! Benieuwd naar waarom je hebt besloten om dit E-book aan te vragen. En ik ben vooral ook heel 

benieuwd wat je gaat DOEN.

Laat je het hierbij of ga je de stap zetten om te gaan leven zoals jij wilt, met het lichaam dat jij wilt? Ga je weer zonder 

schuldgevoel genieten van lekker en voldoende eten? Mét af en toe wat lekkers? En een leefstijl die goed in balans is?

Kun je hierbij wel wat hulp gebruiken, dan sta ik graag voor je klaar.

Ik bied je een gratis telefonische sessie van 15 minuten aan, waarin je verdere vragen kunt stellen over de tips in dit E-book. 

Ben jij er klaar voor om weer zonder schuldgevoel te gaan genieten van lekker en voldoende eten? Wil jij eindelijk eens het 

lichaam waar jij zo van droomt? Vraag dan je gratis telefonische sessie aan, info@gezondheidscoachleudal.nl

Daarnaast kun je lid worden van de online community Gezond afvallen zonder dieet.

Met de tips die ik met je heb gedeeld, lukt het mij om blijvend mijn gezonde gewicht te behouden. Ik ben niet meer bang om 

zwaarder te worden. Dit gun ik jou ook!

Heb je nog vragen, of kan ik je ergens anders mee helpen, stuur me dan gerust een mail via info@gezondheidscoachleudal.nl

Stop met dromen, ga het doen!

Gezonde groet,

Leonie Backus-Geelen

Gezondheidscoach Leudal

www.gezondheidscoachleudal.nl

Leonie
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