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Eindelijk! 7 bewezen tips om je weer goed in je vel te voelen, 
zonder je agenda volledig te moeten omgooien



You’ve always been beautiful.

Now you’re just deciding to be healthier, fitter, faster and stronger.
Remember that.

“
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Jouw lichaam – jouw regels

We gaan resoluut voor een lichaam dat ‘goed’ voelt. En dat ‘goed’ voelen, dat 

is voor iedereen anders. Doe dus zeker waar jij gelukkig van wordt. 

En vergeet niet: je goed voelen, kan je niet op de weegschaal aflezen. 

Dat VOEL je gewoon ;-) In dit E-Book vind je allerlei tips om gezonde en 

bewuste keuzes te maken én om ook echt te genieten.  Zelfs bij weinig tijd.

Deze 7 gouden tips worden later in de E-Book verder uitegelgd! 

Inclusief workout en recepten.

1. Bewegen hoeft niet hardcore

2. Plan sport in je agenda

3. Weg met wit of zwart

4. Meal prepping

5. Kleine bewuste keuzes

6. Kruip niet vol adrenaline in je bed

7. Digitale detox



WE WILLEN WEL WERKEN AAN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL, 
MAAR WANNEER?

Leg jij de lat telkens hoger voor jezelf? Leef je op automatische piloot, heb je het 
altijd druk en hol je van hier naar daar als een kip zonder kop? Vind je nee zeggen 
ook zo moeilijk?

Dagelijks wacht er ook een ellenlange to-do list op je : werken, boodschappen 
doen, taxi spelen naar school en hobby’s, huishouden, tonnen was wegwerken 
(want echt… komt daar nooit een einde aan?) 

Maar wanneer nam je de laatste keer even tijd voor jezelf? We zitten dagelijks in 
een ratrace en snakken naar meer tijd voor onszelf. Meer tijd voor onszelf, niet 
minder tijd voor anderen J Maar hoe doen we dat? 

We delen graag onze tips om als bezige bij toch aan de slag te gaan met jouw 
happy & healthy lifestyle. Denk je nu: ‘Ik zal deze tips eens lezen, maar geloof 
nooit dat ik het nadien daadwérkelijk ingepland zal krijgen?’ Lees dan even het 
volgende:

Geen tijd of geen prioriteit?
• Elke dag 1 uur op social media scrollen = 7u/week
• Of 2x/week 1 uur extra bewegen? = 2u/week

• Elke dag 1,5u Tv of Netflix kijken? = 10,5u/week
• Of 2x/week 1 uur extra bewegen? = 2u/week

It’s up to you! Lees je mee onze tips? J

Kort bewegen
Maak regelmatig een leuke wandeling met je gezin, partner, de kids, …. 
Beweging  en een gezellige tijd samen. Extra beweging hoeft niet altijd 
hardcore te zijn. Een wandeling is meer dan een mooi begin. Een gezonde 
portie beweging heb je nodig om je energiek te voelen. Ook leuk is een 
beweegtussendoortje in te lassen: verder in dit boek vind je een leuke video 
van 10 minuutjes. 

Plan sport in je agenda
Ooit een vergadering geskipt die in je agenda stond? Nee? Wij ook niet. 
Probeer van beweging een afspraak te maken in je agenda. Een afspraak 
met en voor jezelf. Probeer beweging niet te zien als opvuller van de lege 
gaatjes in je agenda. Want eerlijk, lege gaatjes heb je toch nooit.
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Weg met zwart of wit
Geloof ons, iedere kleine stap naar een gezonde levensstijl helpt. Zoek een 
manier die voor jou vol te houden is. Wij zijn fan van de 80-20 regel. 80% 
van je tijd maak je gezonde en bewuste keuzes. En 20% doe je gewoon 
lekker waar je zin in hebt! Heeelllloooo glaasje wijn! Probeer niet te denken 
in termen van ‘falen’ of succes’, geniet van het proces. Vandaag niet gesport, 
wil niet zeggen dat je dag verloren is. Kies vandaag dan bewust voor een 
gezonde maaltijd.

Meal prepping
Maak een weekplanning en doe je boodschappen voor een hele week. Door 
vooruit te plannen, hoef je niet naar een lege koelkast te staren en last 
minute iets creatiefs in elkaar te flansen of overstag te gaan voor een 
afhaal maaltijd. Probeer wekelijks een rustig momentje te zoeken met wat 
meer tijd. Nu je toch bezig bent met koken, kan je er beter voluit voor 
gaan. Bereid verschillende maaltijden voor en zet ze in potjes klaar in de 
koelkast of vries grotere porties in. Zo kan je op het moment zelf gewoon de 
maaltijd nemen waar je die dag het meeste zin in hebt.

Kleine bewuste keuzes
Kleine veranderingen zorgen voor groot resultaat. Vervang je mayonaise 
door een dressing. Kies kipfilet in de plaats van kippenburger. Kies rauwe 
groentjes als tussendoortje in de plaats van een chocoladereep. Drink 
voldoende water. Vind je dit een moeilijke opdracht? Pimp je water dan met 
een stukje fruit, dit zorgt voor een heerlijk smaakje. 

Kruip niet vol adrenaline in je bed
Kies voor het slapen gaan een ontspannende activiteit: maak een korte 
wandeling, lees een boek, mediteer, doe enkele ademhalingsoefeningen, 
volg Yoga. Maak je mentaal leeg van negatieve gedachten, praat ruzies of 
conflicten uit voor je gaat slapen. Zo voorkom je piekeren. En zal je genieten 
van een heerlijke nachtrust.

Digitale detox
Probeer blauw licht 1 uur voor het slapengaan te vermijden, dit houdt de 
productie van melatonine tegen, de stof die ons slaperig maakt. TV’s en 
smartphones zijn hier de boosdoeners. Kan je het echt niet laten? Pas dan 
de sterkte van het licht van je scherm aan aan het uur van de dag. Ook het 
licht in de kamer alvast 1,5 uur voor het slapengaan dimmen kan je slaap 
bevorderen.
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WORKOUT: BEWEEGTUSSENDOORTJE VAN 10 MINUTEN

Bewegen of sporten hoeft niet altijd hardcore te zijn. Door dagelijks 10 minuutjes je 
benen te strekken, kom je al een heel eind. 

En weet je wat het aller beste is? Voor deze workout heb je geen sportkledij nodig!

Ready? Let’s flex en flow:

BEKIJK DE VIDEO:
https://movetohappiness.com/beweegtussendoortje/ 
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KICK START SMOOTHIE

Discover
• 50 g havermout
• 300 ml warme magere melk
• 1 kopje diepgevrozen frambozen

Make – Enjoy
Mixen maar!

RECEPTEN: KIES JOUW FAVORIETE GERECHTEN

SALADE MET RAUWE HAM EN MELOENSALSA

• 8 Plakjes ham
• 20 g walnoten
• 10 radijsjes
• Waterkers
• Kropsla
• 1 el balsamicoazijn
• 1 el walnotenolie
• Parmezaanse kaas
• Peper en zout

• 1 rijpe meloen
• 1 rode chilipeper
• Basilicum
• ½ limoen
• 1 rode ui
• 1 el olijfolie

Discover

• 1 banaan
• 20 g peterselie

Make – Enjoy

• Snijd de rode ui in ringen, hak de peper (zonder zaadjes) in erg kleine stukjes, snijd de meloen in 
klein vierkante plakjes, snijd de basilicum in fijne reepjes.

• Doe deze ingrediënten in een kom en voeg olijfolie en het sap van een limoen toe.
• Verwarm de oven voor op 180°C. Leg geraspte parmezaanse kaas op een vel bakpapier, bak 

deze zo’n 8 à 10 minuten. Laat nadien afkoelen.
• Snijd de overige groenten fijn en doe ze samen in een mengschaal. Doe er een scheut 

walnootolie en balsamico bij.
• Voeg de meloensalsa en walnoten toe.
• Werk af met de kaaskoekjes en plakjes ham.
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RECEPTEN: BEWEEGTUSSENDOORTJE VAN 10 MINUTEN

• Verwarm de oven voor op 180 graden.
• Meng alle ingrediënten in een blender tot een gladde 

massa.
• Verdeel de mix over 8 vormpjes, zet 15 min in de oven.
• Lauwwarm zijn de muffins het lekkerste.

• Kook de aardappels beetgaar.
• Maak een marinade van de sojasaus en 

olijfolie.
• Marineer de zalm hier zo’n 15 minuten 

in.
• Verhit 1 el olijfolie in een pan en stoof 

de knoflook aan. Voeg de boontjes en 
de broccoli toe en roerbak nog een 
minuutje.

• Breng op smaak met basilicum, peper 
en zout.

• Haal de zalm uit de marinade en bak 
deze goudbruin.

GEBAKKEN ZALM MET BOONTJES EN BROCCOLI

Discover
• 4 stukken zalm van 200 g
• 300 g broccoli
• 300 g boontjes
• 450 g aardappelen
• Basilicum
• Knoflook
• 2 el sojasaus
• Olijfolie
• Peper en zout

Make – Enjoy

CHOCOLADE MUFFINS

Discover
• 70 g havermout
• 10 g lijnzaad
• 1 banaan
• 35 g magere yoghurt
• 1el honing
• 3 el cacaopoeder
• ½ tl kaneel
• 2 tl bakpoeder
• zout

Make – Enjoy



BE HAPPY & HEALTHY! YOU’VE GOT THIS!

Veel succes met deze tips & tricks!

Zin in meer? Wil je extra begeleiding over hoe je deze tips makkelijk kan omzetten in 
concrete actiepunten?

Maak kennis met ons 28 dagen FEEL GOOD programma!

Eindelijk! Het 28 dagen programma waar je al zo lang naar uitkeek:
• Je goed voelen vertaalt zich op de weegschaal, toch? Nope!
• Zeg voor altijd vaarwel tegen energiedipjes.
• De manieren om meer me-time te krijgen, zonder je schuldig te voelen.

FEEL GOOD PROGRAMMA
https://movetohappiness.com/move_at_home/home-

programma-feel-good/

ü Lifestyle tips
Krijg wekelijks via video de beste tips over timemanagement, 
gewoontes en slaap.

ü Food
Gezonde recepten, inclusief boodschappenlijstjes.

ü 4 pittige workouts voor thuis
1x/week ga je aan de slag met een spierverstevigende workout, die 
ook je conditie verbetert.

ü 6 flex workouts voor thuis
Geef je lichaam de ontspanning die het verdient.

ü 2 yoga sessies voor thuis
Kom helemaal tot rust.

https://movetohappiness.com/move_at_home/home-programma-feel-
good/

Bezoek 
website 
voor meer 
info


