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Slank de feestdagen door, 
maak een actieplan

ten en oudejaarsborrels kun je 
het aardig op je heupen krijgen. 
En dat is wat velen niet willen; 
maar afslanken wordt geasso-
cieerd met afzien, nee zeggen 
en doorbijten. Met de vele 
verleidingen, in fijne geuren en 
mooie kleuren, is het voor velen 
tijdens de decembermaand extra 
moeilijk. 
Het is maar één keer per jaar 
sinterklaas en kerstfeest en bij 
oud en nieuw horen toch oliebol-
len en champagne? De gedachte 
alleen al is vaak aanleiding om 
meer te eten en drinken dan 
iemand lief is. Zo ben je snel je 
afslankpoging vergeten met alle 
gewichtige gevolgen van dien. 
Regeren is vooruitzien, houd 
ik mijn cliënten voor. Samen 
bedenken we vóóraf oplossin-
gen, want kleine veranderingen 
sorteren groot effect. Anders 
denken, is anders doen. Het is 
belangrijk om te kiezen voor een 
geleidelijke weg van afvallen en 
het aanleren van een gezond 
eetpatroon. Daarin past af en toe 
iets lekkers, dus is een extraatje 
geen aanslag op je gewicht, maar 
ook een oefening in het hanteren 
en tot je nemen van traktaties 
tijdens de feestdagen.
Maak een actieplan voor feeste-
lijke momenten en houd je doel 
voor ogen, houd ik mijn cliënten 
voor. Zorgvuldige menu’s 

het laatste woord

samenstellen en bewust kiezen 
in de supermarkt geven een vol-
daan gevoel. En op kerstdagen is 
wandelen in de natuur toch een 
aantrekkelijk tussendoortje?
In de praktijk van de afgelopen 
jaren heb ik gemerkt dat mijn 
cliënten door vooruit te denken 
de juiste koers varen tijdens fa-
miliebezoek en bij afspraken met 
vrienden. Ze voelen zich zeker 
en kunnen daardoor verleidingen 
steeds beter weerstaan.
Afvallen vraagt discipline, maar 
is vooral kennis van zaken heb-
ben. Dat geeft vertrouwen en 
uiteindelijk het beste resultaat. 
Zo kun je aan het eind van het 
jaar genieten van lekker eten, 
gezelligheid en straks als de 
blaadjes weer aan de bomen 
verschijnen… een strak lijf.

Als gewichtsconsulent merk ik 
het aan mijn cliënten. Zodra het 
vallen van de blaadjes begonnen 
is, neemt bij veel mensen de 
bezorgdheid toe: de feestdagen 
komen er aan!
Het ontgaat niemand dat Sint 
groots uitpakt met lekkernijen en 
dat prettige kerstdagen samen-
gaan met veel eten en drinken. 
Maar van chocolade, kerstbuffet-
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