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V o e d i n g  &  l i f e s t y l e  c o a c h i n g



Stel je eens voor...

je omgeving merkt op dat er iets anders aan je is 

je krijgt complimenten omdat je er zo goed uitziet 

je bruist van energie en zelfvertrouwen. 

Dat zou wat zijn, hè? Als het echt opvalt dat je veranderd bent. Je ziet er zo 

goed uit! Je blinkt van zelfvertrouwen en je staat er gewoon! 

  

Een mooie huid, een slanker lichaam, een fit lijf en een goede gezondheid. 

Wat voor een gevoel geeft dat jou? Juist!  Gelukkig zijn!   Genieten van het 

leven, meer bereiken, onweerstaanbaar zijn, wat je ook maar wilt, het start 

met je gezondheid. 

Het mooie is dat het helemaal niet zo ver weg is. Ook jij kan het! De vraag die jij 

je waarschijnlijk stelt is hoe jij dat voor elkaar krijgt!  Je hebt in ieder geval een 

stevige basis nodig en wat het is leg ik je uit in dit praktische stappenplan. 

Start jouw reis vandaag!  Maak tijd vrij om met deze 5 stappen te beginnen. 

  

  
You won't regretJUST DO IT!

INTRODUCTIE

WOW!
Ben jij dat?



Wat gaan we doen?

Ik weet zeker dat jij je kunt transformeren naar die krachtige, vitale vrouw 

die in je zit!  

Mijn aanpak richt zich niet alleen op voeding, ook het mentale aspect is 

heel belangrijk. Want jouw gedachten bepalen voor een groot deel hoe je 

leeft en hoe je naar jezelf kijkt. Daarnaast zijn we niet gebouwd om de 

hele dag op een stoel te zitten of op de bank te hangen, we moeten 

bewegen! Pas dan krijg je echt energie en voel je dat je leeft! 

Als laatste bouwsteen van ons geluk besteden we aandacht aan 

ontspanning. 

Vaak worden signalen van ons lichaam als moeheid en gewoon “op” zijn 

weggedrukt met een extra kop koffie of een glaasje wijn, maar je lichaam 

zegt dat niet voor niks! 

  

Ik geloof in een aanpak waarin voeding, bewegen en een positieve 

mindset centraal staan. Alleen dan kun je echt blijvende resultaten 

bereiken. Ga je met me mee? 

  

Stap 1    Zet jezelf op één 

Stap 2   Voed je lichaam 

Stap 3   Zeg “doei” tegen suiker! 

Stap 4   Kom van die bank af! 

Stap 5   Relax 

Voeding

Bewegen

Mindset

http://www.suikervrij-leven.nu/


Zet jezelf op één

Wat? Ja, klinkt wel vreemd hè? In eerste instantie klinkt het best egoïstisch, 

“Ik op één?” Want vaak voelt “zorgen voor een ander” zoveel beter. Doordat het 

een soort van 2enatuur is geworden, gaat het je mogelijk gemakkelijker af dan 

voor jezelf zorgen. Maar altijd klaar staan voor een ander heeft ook een 

keerzijde, namelijk dat je bijna niet meer weet hoe het eigenlijk met jou gaat. 

Wat heb jij nodig om je goed te voelen? Je hebt jezelf een beetje uit het oog 

verloren. 

Daar gaan we nu een einde aan maken! 

Denk maar die stewardess die zegt dat je in een noodgeval  eerst zelf een 

mondkapje op moet doen en daarna pas je kinderen. Dat geeft mooi weer hoe 

het eigenlijk altijd zou moeten! 

Hoe doe je dat? Jezelf op één zetten? Geef jezelf een hogere prioriteit en 

investeer in jezelf! Maak plannen.  

Allereerst waar wil je naartoe? Maak van je droom een plan! 

Wat zijn jouw dromen? Waar verlang jij naar? Schrijf het op: 

1. 

2. 

3. 

Wat weerhoudt je om deze dromen, verlangens te realiseren? 

1. 

2. 

3. 

STAP 1 

I have a 
dream
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Zet jezelf op één

De kracht van vrouwen die zichzelf op één hebben gezet en zich geweldig 

voelen, is dat ze denken in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. 

We hebben allemaal een druk leven, maar hoe kan je het toch mogelijk 

maken dat je voor jezelf kunt gaan? 

Als ik ….. aanpas of anders doe, dan kan ik ….. 

1. 

2. 

3. 

Spreek nu met jezelf af: 

Mijn doel is: 

Over …. weken/maanden wil ik het volgende bereikt hebben: 

Dat realiseer ik doordat ik: 

De volgende smoesjes gaan deze keer niet werken: 

Ik maak ruimte voor mezelf door: 

De start is misschien wel de moeilijkste stap. Want er is best wat voor 

nodig om je gewoontes aan te passen en je leefstijl te veranderen,

namelijk besluitvaardigheid. Je moet het echt willen! Je bent er helemaal 

klaar mee hoe het nu is, het moet nu echt anders! Je kunt je droom 

realiseren, je moet alleen zelf de knop omzetten. Geen smoesjes meer, 

zet jezelf op één en ga ervoor! 

                                                                  You go girl!  

STAP 1 

climb

THE HARDEST

comes after

THE BEST VIEW
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Voed je lichaam

Vergelijk je lichaam maar eens met een plant. Het juiste daglicht, regelmatig 

vers water met een scheutje pokon, af en toe nieuwe aarde 

en je plant groeit en bloeit opperbest! Als het de plant aan iets ontbreekt, 

dan wordt dat na een tijdje zichtbaar. Hetzelfde principe geldt voor ons 

lichaam. 

 Qua voeding bestaat onze basisbehoefte uit: 

        koolhydraten in de vorm van groenten, fruit en verschillende soorten   

        graan 

        plantaardige en dierlijke eiwitten, zoals rundvlees, vis, kip, eieren,   

        kaas, melk, peulvruchten, bonen, noten, zaden en zeewier 

        gezonde vetten, zoals in roomboter, kokosolie, ghee, olijfolie, 

        avocado, vette vis. 

Ga ervoor dat minimaal twee maaltijden per dag ( het liefst natuurlijk

alle drie!) bestaan uit deze nutriënten. 

Ook iedere dag meer groenten eten is vaak al een hele stap in de goede 

richting. Als richtlijn houd ik meestal 500 gram per dag aan. Dat lijkt 

misschien veel, maar over de dag verdeeld is dat echt niet zo moeilijk! 

Groene smoothies, muffins van ei met groenten, salades, soepen, 

ovenschotels, lekker wokken, hartige taarten, ga zo maar door! 

 Let er op dat je voldoende eiwitten eet, het liefst bij iedere maaltijd. Ze 

zorgen niet alleen lang voor een verzadigd gevoel, maar ze dragen bij 

aan het herstel en groei van je lichaam. 

STAP 2 
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Voed je lichaam

  

Vetten staan nog vaak zeer onterecht in het verdoemhoekje. Maar 

eigenlijk is het zo, dat sinds we met light producten zijn begonnen en de 

vetten zijn gaan vermijden, we met z’n allen alleen maar dikker en 

ongezonder zijn geworden. Zeg ja! Tegen de volle yoghurt, roomboter en 

olijfolie! Je lichaam is er erg blij mee. Want vetten zijn een veel rustigere 

energieleverancier dan koolhydraten. 

 Ik kan het niet laten om ook het belang te noemen van veel water 

drinken! Water stimuleert je stofwisseling en reinigt je lichaam. Drink in 

ieder geval 8 glazen water, verdeeld over de hele dag. 

Op deze manier krijgt je lichaam binnen wat het nodig heeft om goed te 

functioneren. Het zelfhelend vermogen van je lichaam gaat aan en je gaat 

er veel beter uitzien en je veel beter voelen. 

Wat je de komende 21 dagen echt moet laten staan lees je bij stap 3. 

STAP 2 

8 glazenper dag
Please!
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Zeg "doei" tegen suiker!

  

Heel simpel gezegd, suiker is vergif! Je wordt er dik van en het verhoogt je 

risico op ziektes als kanker, diabetes, hartklachten en Alzheimer. Als ik je 

kan inspireren tot het nemen van alleen deze stap, dan ben ik al superblij! Ik 

weet wat voor een uitdaging het is, want suiker is in zoveel producten 

verwerkt. Niet alleen in koekjes, snoepjes en frisdrank, maar ook in je 

ontbijtmuesli, brood, sausjes, hartige snacks en yoghurt. Om er maar een 

paar te noemen. 

De enige manier om je behoefte aan suiker flink te laten dalen is door het 

gedurende 21 dagen helemaal te schrappen uit je voeding. Dus geen suiker 

in je thee, geen frisdrank meer. Probeer ook zoveel mogelijk de kant-en-klaar 

producten te mijden, maak het gewoon zelf! 

En niet getreurd, want je kunt met fruit en dadels ook heerlijke toetjes, 

koekjes en snacks maken! 

Als je drie weken suikervrij hebt geleefd, dan zul je versteld zijn van wat er 

allemaal met je gebeurt! Je smaak is beter, je huid straalt, je energielevel 

stijgt naar ongekende hoogte, je slaapt lekkerder en… je valt af! 

Het is zeker niet zo dat je daarna nooit meer een stukje taart kunt nemen of 

een glas wijn mag drinken. Veel van mijn cliënten kiezen uiteindelijk voor de

80/20 regel. 80% suikervrij en die 20% voor een traktatie. 

Wanneer begin jij met 21 dagen suikervrij? 

STAP 3 

Met suiker bedoel ik 

witte tafelsuiker of 

suiker toegevoegd aan 

een product. Dus niet 

natuurlijke suiker zoals 

bijvoorbeeld in fruit. 
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Kom van die bank af!  

Lig jij na een dag op kantoor het liefst de hele avond op de bank? Dan is het 

hoogste tijd om aan de bak te gaan! Te weinig beweging is namelijk slecht 

voor ons. Je kans op overgewicht en chronische ziektes neemt toe en het 

heeft ook een negatieve invloed op je mentale gezondheid. Niet zo vreemd, 

want eigenlijk zijn we gebouwd om prooien te jagen en dat af te wisselen 

met rust. Korte explosies en dan weer even rustig aan, dat is wat het beste 

werkt om een fit lijf te krijgen en te houden. 

  

Eerst moet je iets vinden wat je echt leuk vindt om te doen. Want dan 

“moet” je niet sporten, maar “wil” je sporten. Maar ook als je begint met 

iedere avond na het eten een wandelingetje, is dat prima! 

Het beste voor je lichaam is een combinatie van kracht en soepelheid. Ik zie 

vaak dat je of een krachttrainer bent of juist een yoga-type. Eigenlijk hebben 

we de balans nodig tussen die twee. Krachttraining houdt onze botten 

gezond en maakt onze spieren sterker. Dat wordt steeds belangrijker 

naarmate we ouder worden. Rekken en strekken, zoals bijvoorbeeld bij yoga, 

werkt preventief tegen blessures, en zorgt voor een sterke basishouding. 

Dus als je meer een krachttrainer bent, kijk dan of je ook eens wat aan je 

soepelheid kan doen, en omgekeerd. 

  

STAP 4 

 your body, you LIVE in it!
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Kom van die bank af!  

De gedachte dat je minimaal 30 minuten lang ons hartritme hoog moeten 

houden, is passé en vervangen door intervaltrainingen (HIIT). Je hebt er 

echt geen personal trainer voor nodig. Als je hardloopt, maak dan eens 

een sprintje van een minuut en loop vervolgens een paar minuten. Op de 

fiets kan je ook gemakkelijk even een minuut alles geven. Ben je bang dat 

je dan minder calorieën verbrandt? Het tegendeel is waar. 

Het is misschien even zoeken hoe 2 – 3 keer sporten in de week in je 

agenda past. Denk hierbij vooral aan stap 1. Zet jezelf op één. 

Op een gegeven moment kan je niet meer zonder! 

Wat ga jij doen? 

STAP 4 
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Relax!

  

We hebben allemaal heel veel op onze schouders, van werk tot sociale 

contacten, om er maar een paar te noemen. Alles brengt bepaalde 

verplichtingen met zich mee en dat kan flink oplopen. 

Maar wanneer maak jij je hoofd leeg en geef je je lichaam de ruimte om te 

ontspannen? 

Kijk eens goed naar je agenda en kijk wat je kunt schrappen. Dat geeft een 

lucht, zeg! Je krijgt dan tijd en ruimte voor andere dingen die je waardevol 

vindt, zoals actief ontspannen. Want dat is het eigenlijk! 

Tijd om te mediteren. Meditatie stimuleert de ontspanning van je lichaam,

zuurstof in en spanning uit. Dat voelt niet alleen heel prettig, maar het 

verandert ook de wijze waarop je reageert op stress. Als je regelmatig 

mediteert, dan zal je zien dat irritaties en uitdagingen minder moeilijk voor je 

zijn als dat ze waren. Je wordt wat rustiger, wat aardiger. Na wat oefening 

geeft meditatie rust aan je overactieve geest en word je rustiger over wat 

komen gaat. Probeer het eens, er zijn voldoende (gratis) apps voor alle 

levels. 

Tijd om een positieve mindset te creëren. Je kunt altijd op verschillende 

manieren naar de dingen kijken. Sommige vrouwen maken zich vaak zorgen 

en klagen veel. Uiteindelijk brengt hen dat niet veel, behalve veel stress in 

lichaam en geest. “Denk positief” mag dan wel klinken als een tegeltje, maar 

de gezondheidsvoordelen daarvan zijn talloos. Dus de volgende keer als je 

denkt “ik haat dit verkeer”, “wat heb ik toch een vreselijke baan” of “wat is 

het weer toch slecht”, probeer er dan meteen weer mee te stoppen. Zet je 

positieve bril op en denk aan drie dingen waar je dankbaar voor bent. Door te 

stoppen met negatieve gedachten bescherm je je lichaam en geest tegen 

uitputting, klachten en pijntjes. Je uitstraling wordt anders en mensen gaan 

je op een positievere manier ervaren. 

Hoe ga jij zorgen dat je je weer 

kunt opladen? 

STAP 5 
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Relax!

 Tijd om leuke dingen te doen. Maak regelmatig ruimte in je dag om iets te 

doen wat je veel plezier geeft: 

  

       Maak in je eentje een wandeling in de natuur 

       Ga een dagje naar de sauna/wellness 

       Verwen jezelf met iets nieuws 

       Lees een boek 

     

       Mediteer 

       Ga sporten 

       Kijk een leuke film 

       Boek een massage 

       Bezoek een museum 

       Maak een lekkere maaltijd 

       Ga eens lekker vroeg naar bed 

       Ga met een vriend(in) iets leuks doen 

       Zet muziek aan en dans in de woonkamer 

       Ga in de zon zitten en constateer hoe dat voelt 

       Schrijf je gedachten en gevoelens in een dagboek 

       Neem de tijd voor een masker, je nagels vijlen, een bad 

STAP 5 
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Er goed uitzien, je goed voelen, je dromen verwerkelijken, gelukkig zijn. 

Alles begint bij jouzelf! 

Ik weet hoe je je voelt en wat er allemaal je door heen gaat. Ik stond ooit 

zelf op precies datzelfde punt.  

Weet wat je wil en wat je niet meer wilt en ga aan de slag! Besteed 

ruimschoots tijd aan deze vijf stappen en echt, ook JIJ komt tot de 

allerbeste versie van jezelf! 

Het is een investering waar je een leven lang heel veel plezier van 

zult hebben! 

  

Heel  veel succes! 

Je hebt een gezonde 

leefstijl! 

Integreer deze 5 stappen in je leven

Brend
a
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Het was voor mij een hele zoektocht voordat ik wist wat nodig was om die 

transformatie te ondergaan en blij te zijn met mijzelf! En ook om te zien dat 

het continu werk en onderhoud vergt om dat geluksgevoel vast te kunnen 

houden. 

Want een aantal jaren geleden zat ik niet zo goed in mijn vel.  

Ik wilde af van die moeheid, die overtollige kilo’s en mijn continue trek in 

zoet, maar HOE? Mijn reis begon met het lezen van vele boeken over 

voeding, bewegen en de kracht van een positieve mindset. Toen ik het 

besluit had genomen dat het ECHT anders moest, ging ik stapje voor 

stapje over naar een nieuwe leefstijl. En zie daar, het begon voor mij echt 

te werken! Ik viel af, ik kreeg mijn energie terug en ik had totaal geen 

behoefte meer in zoetigheid! 

 Omdat ik zo ontzettend blij was met het resultaat, besloot ik mijn kennis 

verder uit te bouwen. Zo heb ik verschillende opleidingen gevolgd, 

waaronder Sugarchallenge coach en Trainer Hormoonfactor. Een mooie 

aanvulling op de 25 jaar dat in ik het bedrijfsleven heb gewerkt en nauw 

betrokken was bij het welzijn van de medewerkers. Iemand in zijn kracht 

zetten is dan ook altijd al mijn levensmotto geweest. 

De transitie naar een gezonde leefstijl heeft mijn leven enorm veranderd 

en dusdanig gestimuleerd dat ik er zelfs mijn werk van gemaakt heb. 

Over Brenda van Wegen 
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Dagelijks ontmoet ik vrouwen die maar één ding willen, en dat is dat ze 

zich weer lekker voelen! Daarmee bedoelen zij dat ze weer lekker in hun 

vel zitten, er leuk uitzien en de energie hebben om hun leven te leven. 

Vaak komen ze bij mij met de wens om af te vallen. 

Ook zie ik vaak vrouwen met symptomen zoals PMS, overgangsklachten, 

oververmoeidheid, een vertraagde schildklier, gebrek aan energie en ga 

zo maar door. Verder begeleid ik vrouwen die kanker hebben (gehad), 

hart- en vaatziekten of diabetes 2 hebben.  

 1 op 1 coaching 

Meestal hebben ze van alles al geprobeerd, of hebben bepaalde klachten 

waardoor ze graag begeleiding wensen. Ze willen nu maatwerk in de vorm 

van het juiste advies en individuele coaching. Ze willen een stok achter de 

deur en maatje die hen door de moeilijke momenten heen helpt. Wil je dat 

ook? Of wil je meer weten over 1 op 1 coaching, klik dan hier. 

 Gratis kennismakingsgesprek 

Over mijn praktijk 

Het is altijd mogelijk om gratis en vrijblijvend met mij kennis te maken. Je 

kunt me vertellen wat je graag wilt bereiken, wat je wil veranderen en wat 

je daarbij nodig hebt. 

Ik zal je adviseren over hoe je jouw doelstellingen kunt bereiken en uitleg 

geven hoe ik je daarbij kan helpen. Wil je een afspraak? Klik dan hier. 

Voeding & lifestyle coaching

Harstenhoekplein 4 

2587 SN DEN HAAG 

mobiel: 06-52488017 

e-mail: brenda@suikervrij-leven.nu 

www.suikervrij-leven.nu
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