
Hoe raak je die extra kilo’s kwijt van de feestdagen? Een vraag die velen onder jullie zich 
stellen.  
 
Met deze 9 tips wil ik jullie graag helpen om deze extra kilo’s er terug af te krijgen en 2020 
goed in te zetten. 
 

1. Focus in eerste instantie op gezonder worden en gezonder leven in plaats van alle 
focus op de weegschaal te leggen. Als je niet te veel calorieën inneemt en je maakt 
gezonde keuzes, zal je gegarandeerd resultaat boeken. 
 

2. Probeer over het algemeen wat minder brood, pasta, rijst, aardappelen en koeken te 
eten. Deze etenswaren bevatten vrij veel koolhydraten en na de feestdagen heb je 
hoogstwaarschijnlijk wel eventjes genoeg koolhydraten opgehad.  
 

3.  Maak tijd om wekelijks 2 maal te bewegen. Ook al is het maar 30 minuten, 
beweging geeft je lichaam een enorme boost. Je overtollige kilo’s zullen er veel 
sneller terug gaan en je zal je een stuk beter in je vel voelen.  
 

4. Eet verschillende soorten groenten binnen 1 maaltijd. Deze bevatten een heleboel 
vitaminen, zijn rijk aan vezels en water. Zo heb je een voldaan gevoel, maar heb je 
niet te veel calorieën binnen. Bereid je groenten rauw of warm, maar probeer dit 
met zo weinig mogelijk extra saus of vetstof te doen. 
 

5. Probeer geen koeken, graanrepen of andere snacks te eten tussendoor. Deze kleine 
snacks zijn nefast voor je lijn door hun hoge caloriewaarde. Eet een ongezoet 
yoghurtje, een stuk fruit of enkele noten in de plaats.  
 

6. Probeer elke dag 1,5 liter te drinken. Neem een fles water mee naar het werk en 
probeer deze helemaal op te drinken. Door meer te drinken zal je lichaam 
gemakkelijker afvalstoffen afdrijven.  
 

7. Ga geen crashdieet doen. Dit is heel slecht voor je lichaam en dit hou je onmogelijk 
vol. Tijdens je dieet gaat je lichaam een tekort hebben aan voedingsstoffen en 
wanneer je dan terug normaal gaat eten, zal je lichaam juist extra reserves opslaan.  

 
8. Probeer je porties klein te houden en geen tweede keer bij te nemen. Het is soms 

moeilijk om te weerstaan aan dat lekkere eten, maar alleen op die manier kan je 
succesvol vermageren. Het kan helpen om je maaltijd op een kleiner bord te 
serveren, hierdoor lijken je porties groter. 
 

9. Vervang wit brood door meergranenbrood, pasta met volkorenpasta, rijst met 
zilvervliesrijst of wilde rijst. Deze volle granen zullen ervoor zorgen dat je veel sneller 
een verzadigd gevoel hebt waardoor je minder zal eten en dus minder calorieën zal 
opnemen. 
 

Je hebt een gegarandeerd succes als je deze tips volgt!  
 


