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#TIP
Een gezonde balans is de sleutel voor een gezond, leuk en energiek leven. Het 
is de sleutel tot succes. Ga op zoek naar een gezonde balans in je professionele-, 
sociale- en gezinsleven.

Streef naar balans



#TIP
Geniet van het leven, van lekker en gezond eten en van de mensen om je heen. 
Maak er regelmatig tijd voor vrij en plan activiteiten in die je vrolijk maken. 
Wanneer je plezier hebt komt het hormoon endorfine vrij dat zorgt voor een 
gelukkig gevoel en ook minder stress. 
Maak een lijstje met 5 activiteiten of mensen die jou gelukkig maken en zorg 
ervoor dat je hier minstens één keer per week tijd voor vrij maakt! 

Geniet van het leven



#TIP
Schakel regelmatig je gsm eens op vliegtuigstand en laat je tv ‘s avonds eens 
uit staan. Onderzoek wijst uit dat mensen die regelmatig “offline gaan” zich 
gelukkiger en minder angstig voelen. Overigens heb je zo ook meer tijd om op 
jezelf en je eigen leven te focussen.

Ga regelmatig offline

Activiteiten die ikzelf doe om  “offline” te gaan: 
• Een wandeling maken in de natuur zonder mijn smartphone
• Een boek lezen voor het slapengaan nadat ik eerst mijn smartphone uitschakel
• Genieten van een lekkere koffie en goed gezelschap 
  (ja hoor, ook zonder mijn smartphone)



#TIP
Probeer voeding uit pakjes en zakjes te vermijden en eet zo vers en gevarieerd 
mogelijk. Eet je dan toch uit pakjes en zakjes, bekijk dan even het ingrediënten 
lijstje. Je hoeft niet alle E-nummers vanbuiten te kennen, maar onthoud: hoe 
langer het lijstje, hoe meer rotzooi er in zit.

Eet zo puur en 
onbewerkt mogelijk 

Mijn top 3 tips: 
• probeer zo veel mogelijk plantaardig te eten 
• Vermijd suikers zoveel als je kan
• Drink voldoende water!



#TIP
Het doel van een crashdieet is om op korte tijd zoveel mogelijk af te vallen. Dat 
klinkt aantrekkelijk maar is zeker niet gezond voor je lichaam. Uit onderzoek is 
zelfs gebleken dat je er uiteindelijk zelfs meer door aankomt dan dat je erdoor 
afvalt. Een gezonde levensstijl is geen dieet, maar een manier van leven die je 
energie en plezier geeft, en dus makkelijk vol te houden moet zijn.

Stop met diëten



#TIP
De boog moet niet altijd gespannen staan en natuurlijk staat gezond eten 
voorop maar af en toe eten (of doen) waar je zin in hebt kan ervoor zorgen dat 
je gezonde levensstijl gemakkelijker vol te houden is. Ik hou me aan de 80/20 
regel, zo kies ik 80% van de tijd voor gezonde voeding en 20% van de tijd eet ik 
waar ik zin in heb, zonder me daarover ook schuldig te voelen. Ook hier is het 
belangrijk om je eigen balans in te vinden.

Eet af en toe gewoon 
waar je zin in hebt



#TIP
Iedere dag op de weegschaal staan  kan voor heel wat frustraties zorgen. Ieder 
lichaam reageert anders op verandering, de één zal vrij snel beginnen afvallen 
terwijl het bij de andere wat langer duur. 
De beste manier om je vooruitgang te meten is te kijken naar hoe jij je voelt. 
Voel je je gezond, fit, energiek, zelfzeker en gelukkig? Super, dan ben je heel 
goed bezig! 

Gooi je weegschaal
de deur uit



#TIP
Voldoende bewegen en regelmatig sporten heeft een enorme positieve inv-
loed op je mentale en fysieke gezondheid. Je wordt niet alleen fitter maar je 
voelt je ook nog eens energieker en vrolijker. 
Neem eens de fiets in plaats van de auto, de trap in plaats van de lift of maak 
eens een wandeling tijdens je lunchpauze. Zoek het niet te ver en bouw het 
rustig aan op. Denk er aan: elke stap telt! 
Ga op zoek naar een sport die je echt leuk vindt. Zo is sporten geen verplichting 
en dus makkelijk vol te houden. 

Beweeg en sport meer



#TIP
Langdurige stress is niet gezond voor je lichaam, het maakt je niet alleen mind-
er gelukkig, het heeft ook een negatieve invloed op tal van processen in je li-
chaam, waaronder je afweersysteem en je stofwisseling. Voorkom een burn-out 
en zoek op tijd ontspanning in echt ontspannende activiteiten zoals wandelen, 
lezen, een warm bad of wat dacht je van meditatie of yoga? 

Reduceer stress



#TIP
Het is niet gemakkelijk om de eerste stap richting een gezonde en gebalan-
ceerde levensstijl te zetten. Maar jij bent op de goede weg door het lezen van 
deze tips! Stel haalbare en realistische doelen op en werk er stap voor stap naar-
toe. Bouw langzaamaan zelfvertrouwen op en verminder de kans op falen. 
Maak een lijstje met doelstellingen, een doel over een half jaar, een doel over 
een jaar en een doel over 5 jaar. Let’s go!

Leg de lat op de
juiste hoogte



Proficiat, 
je eerste stap op weg 
naar een gebalanceerde 
levensstijl is gezet.
Wil je graag verder bouwen aan jouw gezonde balans? Dan 
helpen wij je hierbij graag verder!

Move it biedt tal van verschillende trainingen aan 
om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden!
 
• Personal training 
• Small group training
• Group training
• Online training video’s
• Project Olympus - training@work

Lucas Van Deynze
+32 (0) 492 62 11 52
lucas@iliketomoveit.be     www.iliketomoveit.be



Een gezonde balans is de sleutel voor een gezond, leuk en energiek leven. Het 
is de sleutel tot succes. Ga op zoek naar een gezonde balans in je professionele-, 
sociale- en gezinsleven.
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Geniet van het leven, van lekker en gezond eten en van de mensen om je heen. 
Maak er regelmatig tijd voor vrij en plan activiteiten in die je vrolijk maken. 
Wanneer je plezier hebt komt het hormoon endorfine vrij dat zorgt voor een 
gelukkig gevoel en ook minder stress. 
Maak een lijstje met 5 activiteiten of mensen die jou gelukkig maken en zorg 
ervoor dat je hier minstens één keer per week tijd voor vrij maakt! 

Geniet van het leven


