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Introductie

                 elkom bij het Afvallen met Nederland dieet. Ook jij hebt als vele andere          
            duizenden Nederlanders de juiste stap genomen om definitief van die overtol-
lige kilo’s af te komen. Het Afvallen met Nederland dieet is gebaseerd op een koolhy-
draat arm en eiwitrijk dieet zoals je dat wellicht wel kent van het Dr. Frank of Atkins 
dieet.

Al bijna 450.000 mensen doen mee aan één van de meest succesvolle diëten van 
Nederland. En vallen ook eindelijk met succes kilo’s af. Wat wij je bieden is:

Want afvallen doe je niet alleen maar samen! 
Dit document bevat een schema om voor 1 week af te vallen. Inclusief ontbijt-, lunch- 
en dinerrecepten, tussendoortjes, beweegoefeningen en veel extra informatie.

Wij wensen je in ieder geval heel veel succes met je dieet en weten zeker dat met onze 
dieetmethode ook jij kunt afvallen. 

Veel succes!

Met vriendelijke groet,

Het Afvallen met Nederland team

www.afvallenmetnederland.nl 
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  Een heel makkelijk dieet (volg de recepten en je zal afvallen);
  Recepten gemaakt door professionele diëtiste;
  Goedkoper dan welk dieet dan ook;
  Community met duizenden leden die je helpen in de strijd tegen je kilo’s. 
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Welkom bij Afvallen met Nederland
In dit eBook vind je een schema om 1 week af te vallen.  Inclusief ontbijt-, lunch- en 
dinerrecepten, tussendoortjes, beweegoefeningen. Daarnaast staat er nog veel 
meer informatie om die je kunt gebruiken bij het afvallen.
 
        et dieet is gebaseerd op een koolhydraatarm, eiwit verrijkt dieet, zoal we dat        
        bijvoorbeeld kennen van het Dr. Frank of Atkins dieet principe. Je valt makkelijker af 
door het gebruik van eiwitten al dan niet in combinatie met koolhydraatarme voeding. 
De Afvallen met Nederlanddieet recepten zijn ontwikkeld door een professionele diëtis-
te. Ook jij valt ongeveer 10 kilo in 10 weken af. Ook als je niet per se wilt afvallen passen 
de recepten bij een gezonde levensstijl.

        10 kilo afvallen in 10 weken:

      Recepten voor het ontbijt, lunch en avondeten volgens het eiwitdieet

      Een eigen profielpagina waar je alle informatie en recepten kunt terugvinden

      Dieet-advies met tips op basis van je eigen eetgedrag
   

      Het werkt, het is makkelijk en je hebt geen hongergevoel

      Exclusieve toegang tot het ledengedeelte van de Afvallen met Nederland                
      website

      Toegang tot het Afvallen met Nederland Forum om je vragen te stellen en ervarin 
      gen te delen
 

H

10 kilo afvallen in 10 weken:
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AFVALLEN MET NEDERLAND

Na alle hype rond om extreem gezond eten en diëten, focust Afvallen met 
Nederland zich op gewoon lekker eten zonder trucjes en poespas. Al 500.000 
Nederlanders vielen succesvol af dankzij Afvallen met Nederland! Afvallen met 
Nederland is een eiwitrijk en koolhydraatarm dieetprogramma, met aandacht 
voor voeding én beweging. Word mentaal en fysiek fitter en je zult zien: gezond 
en gewoon afvallen was nog nooit zo gemakkelijk.

Maak kennis met de gloednieuwe dieettrend: Afvallen met Nederland. Dit 10-we-
ken-gezond-slankprogramma zal je helpen om door matiger, gevarieerder en gezonder 
te eten op een verantwoorde manier gewicht te verliezen.  Het team van Afvallen met 
Nederland heeft in de afgelopen jaren een programma ontwikkeld dat mensen helpt 
met afvallen op alle facetten (eten, bewegen, educatie, motivatie en omgeving) die 
daar bij nodig zijn.

   Meer dan 90 slanke recepten

   26 voor iedereen uitvoerbare oefeningen

   Met complete motivatiecursus

   Inclusief handige schema’s en boodschappenlijstjes

Jeroen van Egmond is ondernemer, topsporter en (ervarings)deskundige op het 
gebied van gezond slank worden en blijven. Hij is een van de makers van het 
succesvolle online dieetplatform Afvallen met Nederland.

Afvallen met Nederland 

Auteurs: Jeroen van Egmond

Prijs: € 18,99

ISBN: 9789021564074

Verschijningsdatum: 15 november 2016

Kosmos Uitgevers

Hét 10-weken-gezond-slankprogramma voor jouw streefgewicht

AFVALLEN MET NEDERLAND IS VERKRIJGBAAR IN DE 
ONLINE BOEKHANDEL EN WARENHUIZEN!

www.afvallenmetnederland.nl
Bestellen?



Het Geheim
      iwitten! Deze geven je een vol gevoel en zorgen voor minder verlies van je spier 
      massa tijdens het afvallen. Dit is cruciaal omdat de spieren juist grote energiever-
bruikers zijn in het lichaam. Dit is ook de reden waarom mannen vaak makkelijker afval-
len dan vrouwen. Mannen hebben simpelweg een grotere spiermassa dan vrouwen. 
Het eiwittendieet werkt ook goed bij een vetarm dieet. Het Afvallen met Nederland 
Eiwitdieet kiest echter voor een koolhydraatbeperking, omdat dit het dieet eenvoudig 
maakt en het op die manier bijna altijd goed is vol te houden. Je kunt namelijk zeer 
smakelijke koolhydraatarme maaltijden maken die prima in het Afvallen met Nederland 
Eiwitdieet passen.

          Een eiwit verrijkte dieet kent kortweg twee voordelen:

   Eiwitten werken beter verzadigend dan koolhydraten of vet, je zit dus sneller vol.

   Je verbrandt vet, en minder spiermassa dan bijvoorbeeld met eiwitarmediëten. 

Het Afvallen met Nederland Eiwitdieet helpt je dus om af te vallen en je houdt het 
behaalde resultaat ook iets makkelijker vast doordat je minder spieren hebt afgebroken 
tijdens het afvallen. Dit is bij vele crashdiëten vaak wel het geval. Hiermee kun je het 
jojo-effect beperken. Wil je echt het jojo-effect nog effectiever tegengaan? Dan moet je 
ook gaan werken aan je levensstijl en aan een permanente gedragsverandering.

Beweegschema
Spieren maak je door te bewegen. Van belang voor de opbouw van je spieren zijn 
voldoende eiwitten, maar alleen met voeding bouw je geen spieren op. Een stap-
penteller kan je helpen om een indruk te krijgen over je hoeveelheid bewegen van 
nu en hoe je dit zou kunnen verbeteren.

         p deze pagina vind je een schema voor 1 week bewegen. Het schema is zo opge    
         steld dat je driemaal per week tussen de 15 en 20 minuten de oefeningen uitvoert. 
De overige dagen ga je zelf bewegen of heb je rust. Heb je inspiratie nodig om de ove-
rige dagen voldoende te bewegen? Lees de beweegtips! De beweegtips zijn makkelijk 
in je dagelijkse leven toe te passen. 

De beweegschema’s zijn bedoelt voor de maandag, woensdag en vrijdag. De oefe-
ningen zijn bedoeld om 5 x te herhalen. Met warming up en cooling down nemen de 
oefeningen maximaal 30 minuten in beslag. 
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Ma. Lunges

Bicepcurl

Reserve crunch

Rust

Bewegen in eigen tempo

Squat

Push-up volledig doorzakken

Heupthruster

Rust

Bewegen op eigen tempo

Knieheffen

Lateral raise

Boot

Rust

Bewegen op eigen tempo

Rust

Di.

Wo.

Do.

Vrij.

Zat.

Zon.

10 x

1 minuut

15 x

1 minuut

30 minuten

10 x

1 minuut

30 sec.

1 minuut

30 minuten

1 minuut

20 x

5 x

1 minuut

30 minuten

Rust

Een eiwit verrijkte dieet kent kortweg twee voordelen: 
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De Oefeningen

Warming up 
Bekijk hier het filmpje:
www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-warming-up

Cooling down 
Bekijk hier het filmpje:

www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-cooling-down

Lunges 
Bekijk hier het filmpje:
www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-lunges

Bicepcurl
Bekijk hier het filmpje:

www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-bicepcurl

Reserve crunch
Bekijk hier het filmpje:
www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-reserve-crunch 

Squat
Bekijk hier het filmpje:

www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-Squat

Push-ups volledig doorzakken
Bekijk hier het filmpje:
www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-pushups-doorzakken

Knieheffen 
Bekijk hier het filmpje:
www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-knieheffen

Boot 
Bekijk hier het filmpje:
www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-boot

Heupthruster
Bekijk hier het filmpje:

www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-heupthruster

Lateral raise
Bekijk hier het filmpje:

www.afvallenmetnederland.nl/
bewegen-lateral-raise



12 13

Beweegtips
Voor been- en bilspieren: 

            Neem de trap in plaats van de roltrap: 5 minuten = 53 calorieën

            Een half uur lunchwandelen (20 minuten = 100 calorieën)

            Loop langs bij je collega’s in plaats van te bellen of te mailen (10minuten = 44                   
            calorieën) 

            Neem om de twee uur een korte pauze: dit is goed tegen allerlei nek- en spier      
            klachten en je kunt even wat extra calorieën verbruiken

            Neem om de twee uur een korte pauze: gebruik dan een beker vocht en wandel      
            naar het toilet. Haal voor al je collega’s wat te drinken en je hebt er weer een paar     
            minuten beweging bij. 

‘Vrij Parkeren’: 

            Kies voor een plek op het achterste gedeelte van een parkeerplaats. Dat is weer      
            extra wandelen en het bespaart ook de extra stress van inparkeren op een vier      
            kante centimeter. 
 
            Als je de boodschappen dan ook nog zelf versjouwt naar die achterste parkeer       
            plaats scheelt dat in 10 minuten al snel 53 kcal.

Wiebelkonten: 

            Uit diverse onderzoeken blijkt dat slankere personen niet stil zitten op de stoel  
            maar meer bewegen. Dit scheelt zo’n 350 kcal per dag. Dus wiebelen op je stoel  
            en regelmatig even lopen is zo gek nog niet.

Als je telefoneert: 

            Probeer dan te lopen (als dit tenminste niet je partner of collega’s irriteert en niet  
            half Nederland kan meeluisteren) 

 

Huishoudelijk werk: 

            10 minuten was ophangen staat gelijk aan 4 minuten fitness (31 kcal) en is nog  
            beter voor het milieu dan een droger 

            Half uur stofzuigen: 140 kcal (= 19 minuten fitnessen) 

Keukenfitness is: 

            De melk voor de cappuccino kloppen

            Zelf brood kneden en baken

            De afwas doen (zonder vaatwasser)

            Je groenten en vlees zelf snijden in plaats van voorverpakt te gebruiken

Verschil: 

            het verschil tussen wandelen – 4 km per uur of stevig wandelen – 6 km per uur     
            is voor iemand met een gewicht van 80 kg en per tien minuten wandelen: 40  
            kcal per 10 min voor 4 km/uur en 72 kcal per 10 min voor 6 km/uur

            Het verschil tussen joggen (8 km per uur) of hardlopen (13 km per uur) is voor   
            iemand van 80 kg per 10 minuten: 125 kcal of 228 kcal. 

 
 

          Een eiwit verrijkte dieet kent kortweg twee voordelen:
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Voedingskennis
            Een gezonde Nederlander heeft per dag maximaal 6 gram zout nodig. De 
            huidige inname is 11 gram en vaak nog meer. 

            1 koekje per dag teveel dan wat je verbruikt levert per jaar 2,5 kg gewichts-
            toename op.

            1 koekje per dag minder dan wat je verbruikt levert per jaar 2,5 kg gewichts-
            afname op.

            Het verschil tussen light chips en gewone chips is gering. Om de smaak te com-         
            penseren worden er wel vetten verwijderd, maar worden er bijvoorbeeld weer    
            koolhydraten toegevoegd. Per 20 gram (2 handjes) is het verschil: 10 kcal.

            Het verschil na bereiding tussen een portie ongepaneerde en een gepaneerde  
            schnitzel: 100 kcal. 

            Ook gezonde tussendoortjes leveren energie. Eén Sultana: 70 kcal, maar ze zitten   
            per 3 verpakt, dus 1 pakje: 210 kcal. Een boterham levert ca 80 kcal.

            Een beker Cup a soep: levert, een beetje afhankelijk van het soort, al snel 85 kcal  
            per beker van 175. Telt echt mee als tussendoortje en bevat veel zout. 

            Hoe vezelrijker een voedingsmiddel hoe langer een verzadigd gevoel. Bijvoor-  
            beeld roggebrood verzadigd veel langer dan een snee wit brood.

            
 

 
 

          Een eiwit verrijkte dieet kent kortweg twee voordelen:

            Bezuinig bij een dieet om af te vallen zeker niet op de melkproducten. Melkpro-  
            ducten lijken juist het gewichtsverlies te bevorderen.

            Neem bij trek om ca. 16.00 uur. heldere bouillon en soepgroente invriezen in  
            ijsblokcupjes. Een blokje in een kop, heet water erop en een beetje 
            bouillonpoeder.            

            Gebruik minimaal 2 liter vocht per dag. Moeite met drinken? Zet op het toilet bij  
            het fonteintje een glas zodat je iedere keer als je bent geweest een glas drinkt, zo  
            komt de cirkel drinken – toilet – drinken – toilet – voldoende drinken wel rond. 

            Fruit en groente leveren vooral vitamine C. Andere voedingsmiddelen leveren    
            andere vitamines. Dus met alleen fruit en groente eten kom je niet aan je 
            dagelijkse hoeveelheden vitamines.
 
            Vitaminepillen bevatten alleen vitamines maar kunnen nooit gezonde voeding     
            vervangen. Er zijn te veel bekende en onbekende stoffen die niet in de pillen  
            voorkomen. 
 
            Eet geen zwart geblakerd vlees of vis of groente. Dit is te ongezond. Weggooien.

            Zorg dat rauwe en bereide producten zich niet kunnen mengen. Rauwe 
            producten zijn een bron van bacteriën. 

            Drink bij voorkeur geen alcohol of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag.

            Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken, hier kun je een hoop calorieën  
            mee besparen. 

 
 

          Een eiwit verrijkte dieet kent kortweg twee voordelen:
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Bereken je energiebehoefte
        e gemiddelde energiebehoefte kan per persoon erg verschillen. Je energiebehoef     
        te is een optelsom van je ruststofwisseling (energieverbruik van het lichaam in rust) 
en de energie die gebruikt wordt voor alle dagelijkse bezigheden en activiteiten. Het 
energieverbruik wordt o.a. beïnvloed door geslacht, leeftijd, hoeveelheid spiermassa, 
hoeveelheid lichaamsbeweging etc.

www.afvallenmetnederland.nl/afvallen

De meest gebruikte formule om de ruststofwisseling te meten is de Harris-Benedict 
formule:

Harris-Benedict formule voor vrouwen

De formule: 477,593 + (9,247 x KG*) + (3,098 x CM*) – (4,33 x JR*) = kcal

Voorbeeld:  
Je bent een vrouw met een gewicht van 65 kilo, een lengte van 170 cm en je bent 32 
jaar.

477,593 + (9,247 x 65) + (3,098 x 170) – (4,33 x 32) = 1467 kcal

Dus in rust wordt 1467 calorieën verbruikt.

Zelf invullen:
477,593 + (9,247 x ………KG ) + (3,098 x ……….CM ) – (4,33 x ……..JR ) 
= …………… kcal

KG = je lichaamsgewicht

CM = je lengte in centimeters

JR = je leeftijd in jaren

*

*

*

D

Harris-Benedict formule voor mannen

De formule: 88,362 + (13.397 x KG*) + (4,799 x CM*) – (5,677 x JR*) = kcal

Voorbeeld: 
Je bent een man met een gewicht van 90 kilo, een lengte van 180 cm en je bent 50 jaar.

88,362 + (13,397 x 90) + (4,799 x 180) – (5,677 x 50) = 1874,062 kcal. 

Dus in rust wordt 1874 calorieën verbruikt.

Zelf invullen:

88,362 + (13.397 x ……….. KG ) + (4,799 x ………. CM ) – (5,677 x ………….JR ) 
= …………….kcal

Vermenigvuldig de uitslag van je ruststofwisseling met je activiteitenniveau om je wer-
kelijke energiebehoefte in te schatten.

De activiteiten niveaus
1.   Weinig of geen training, kantoorwerk:                                                              
2.   Lichte training / sport 1-3 dagen per week:          
3.   Gemiddelde training / sport 3-5 dagen per week:     
4.   Zware training / sport 6-7 dagen per week:    
5.   Zware dagelijkse training / sport en lichamelijk werk, of 2 x 
      daags trainen, marathon, voetbalkamp, wedstrijden etc.

Gemiddeld ligt de energiebehoefte van vrouwen tussen de 1700-2200 calorieën per 
dag en voor mannen tussen de 2300-3000. Houd er rekening mee dat de behoefte per 
persoon erg kan verschillen afhankelijk van persoonlijke omstandigheden.
Om af te vallen bereiken de meeste vrouwen een goed resultaat met 1.200-1.700 
calorieën en mannen 1.600-2.000 per dag. Minder dan 1.200 calorieën voor vrouwen en 
1.500 voor mannen is niet aan te raden tijdens een dieet omdat het dan moeilijk is alle 
benodigde vitamines en mineralen binnen te krijgen.

          Een eiwit verrijkte dieet kent kortweg twee voordelen:

x 1,2
x 1,375
x 1,55
x 1,725

x 1,9
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Eetgedragsoefeningen

Onderstaande oefeningen kunnen helpen meer controle over het (ongewenste) 
eetgedrag te krijgen. Het gaat erom bepaalde ingesleten, vastgeroeste (verkeerde) 
gewoontes weer af te leren en nieuwe gezonde gewoontes aan te leren. 

Vaste etenstijden: Gebruik altijd 3 hoofdmaaltijden en eventueel 3 kleine tus-
sendoortjes per dag. Probeer zo veel mogelijk op vaste tijden te eten zodat het 
lichaam hier aan went en ook op vaste tijden honger krijgt. Sla geen maaltijden 
over,  dit leidt er toe dat we vaak veel meer extra gaan snaaien. 

Vaste eetplaats: Probeer altijd op een vaste plek te gaan zitten met het eten. 
Eet liever niet in de auto of voor de tv of staand aan het aanrecht. Als u gewend 
bent overal te eten kunt u in alle situaties trek krijgen.

Langzaam eten: Mensen met overgewicht hebben vaak de neiging om te snel 
te eten. Het duurt ongeveer 20 minuten voordat de maag een verzadigingsge-
voel krijgt. Eet dus rustig, leg mes en vork af en toe neer, kauw het voedsel goed 
en neem tussendoor een slokje water. 

Geen andere bezigheden tijdens het eten: Voor de tv eten, de krant lezen, 
bellen etc. hoort men niet tijdens het eten te doen. Je bent dan op andere din-
gen gefocust en niet op het eten. Eten is een bezigheid op zich: neem er de tijd 
voor en geniet er van.

Zorg dat de maaltijd er aantrekkelijk uitziet: Een maaltijd die er aantrekkelijk 
uit ziet verhoogt het eetplezier. Verdeel het eten mooi over het bord en garneer 
het eventueel met stukjes groente.

Voorkom verleidingen: Probeer zo min mogelijk in verleiding te komen door 
het contact met (de verkeerde) voeding te beperken. Voorkom dat u in “moeilij-
ke” situaties terecht komt. Doe geen boodschappen op een lege maag, houd u 
aan het boodschappenlijstje, probeer de boodschappen voor een hele week op 
1 dag in huis te halen, berg verleidelijk voedsel uit het zicht op of zorg dat het 
niet in huis is, weersta verleidingen bij de benzinepomp of op het treinstation. 
Zeg wat vaker NEE tegen een hapje en vraag jezelf af of je er echt wel zin in hebt.

            

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Voordelen van gewichtsreductie
            5-10% gewichtsverlies geeft al gezondheidswinst.

            Gezondheidswinst wil zeggen: kleinere kans op hypertensie.

            Gezondheidswinst wil zeggen: kleinere kans op diabetes type II.

            Gezondheidswinst wil zeggen: kleinere kans op gewrichtsklachten.

            5 kg gewichtsverlies betekent 1 kledingmaat kleiner.

            Gewichtsreductie kan soms net het verschil maken tussen moeten kopen in  
            grote kledingmaten zaak of alle gewone kledingzaken.

            Niet meer hoeven kijken of de stoel het wel kan dragen.

            Niet meer hoeven kijken of de stoel wel passend is.

            Geen slapeloze nachten over de vliegtuigstoel.

            Geen slapeloze nachten over de busstoel.

            Niet meer hijgend de eerste verdieping halen.

            Minder zweten.

            Geen blikken in de ogen van anderen die uitzenden: “oh, daarom ben je dik” als je  
            één keer een gebakje eet.

          Een eiwit verrijkte dieet kent kortweg twee voordelen:
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Zoek bezigheden die van eten afleiden: Gebruik altijd 3 hoofdmaaltijden en 
eventueel 3 kleine tussendoortjes per dag. Probeer zo veel mogelijk op vaste 
tijden te eten zodat het lichaam hier aan went en ook op vaste tijden honger 
krijgt. Sla geen maaltijden over,  dit leidt er toe dat we vaak veel meer extra gaan 
snaaien. 

Weersta verleidingen van binnenuit: Probeer altijd op een vaste plek te gaan 
zitten met het eten. Eet liever niet in de auto of voor de tv of staand aan het 
aanrecht. Als u gewend bent overal te eten kunt u in alle situaties trek krijgen.

7.

8.

Recepten & Tussendoortjes 
voor 1 week afvallen

a  
met Nederland

nfa ev
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Weekmenu

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

DAG 7

ONTBIJT AVONDLUNCH

Kwark met zemelen en 
gedroogd abrikozen

Rijstwafels of volkoren 
crackers met pinda-
kaas en kipfilet

Roggebrood met kaas, 
ei,  tomaat en 1 peer

Kwark met noten en 
honing

Omelet met champig-
nons en tomaten

Yoghurt met bessen, 
amandelen en ze-
melen

Ei met spek

Tonijn maaltijdsalade

Groentekippensoep 
met 1 snee volkoren 
brood 

Tosti met kaas, ham en 
tomaat en 1 appel

Volkoren brood met 
jam

Volkoren brood met 
bleekselderijsalade

Avocado-garnalensa-
lade 

Mozzarella met tomaat

Rundertartaar met 
broccoli 

Groentemix met 
Tilapiafilet en zilver-
vliesrijst 

Witlof met zalm

Groentecurry met kip 
in yoghurtsaus

Witte Kool met var-
kensfilet 

Gebakken tonijn met 
tomaat en broccoli

Spruitjes met gehakt

Tips bij de dagmenu’s

             Alle recepten zijn bedoeld voor 1 persoon
          
            Wil je een strengere koolhydraatbeperking; vervang brood en crackers door de  
            koolhydraatarme variant en laat rijst, pasta en aardappels weg bij de warme  
            maaltijd.

            Zit er een maaltijd bij die je niet lekker vindt? Vervang het dan door een wille- 
            keurige andere maaltijd uit de menu’s of kies andere ingrediënten. Dit geldt ook  
            voor de tussendoortjes. 

            Heb je een keer haast of geen tijd een salade te maken voor je lunch, neem dan  
            2 sneetjes (koolhydraatarm) brood met beleg of vervang het eens door een  
            maaltijdshake of maaltijdreep.
            
            Drink dagelijks 1,5-2 liter vocht; water, (kruiden)thee, koffie, melk etc.

            Zorg dat je altijd rauwkost in huis hebt: (cherry)tomaten, komkommer, sla, wortel,  
            radijsjes, paprika, bleekselderij etc. Dit mag je onbeperkt eten. Handig voor trek  
            tussendoor.
 
            Integreer lichaamsbeweging in je dagelijkse leefstijl. Beweeg dagelijks 30-60 
            minuten extra. (Dus naast de normale lichaamsbeweging die je al hebt door huis 
            houden, werk, boodschappen doen etc.)
 

          Een eiwit verrijkte dieet kent kortweg twee voordelen:



24 25

DAG 1
TOTAAL DAG 1

Energie:                          
Koolhydraten:                                
Eiwitten:                               
Vet:

1435
63

131
67

ONTBIJT

TUSSENDOOR

LUNCH

TUSSENDOOR

AVONDMAAL TUSSENDOOR

Kwark 
met zemelen en gedroogde 
abrikozen

Benodigheden
    200 gram magere kwark
    2-3 eetlepels zemelen
    4 gedroogde abrikozen of    
    pruimen
    Eventueel wat zoetstof naar         
    smaak toevoegen

Tartaar met broccoli 
met een schaaltje magere 
yoghurt, kwark of 
sojayoghurt met wat zoetstof

Benodigheden
    1 tartaar rund van 150 gram
    100 gram gesneden 
    champignons
    1-2 eetlepels olijfolie of vloei 
    bare margarine
    200 gram broccoli 
    geraspte kaas 

Bereiding
Kook de broccoli in 10-12 
minuten beetgaar. Bestrooi 
het tartaartje met wat peper 
en weinig zout. Bak het +/- 
5-10 minuten in de olijfolie of 
margarine. Bak vervolgens de 
gesneden champignons mee. 
Giet de broccoli af, en bestrooi 
het met wat geraspte kaas.  

1 Rijstwafel  
met magere smeerkaas of filet 
americain. Water, (kruiden) thee, 
of koffie 

1 Handje noten  
met 1 glas halfvolle melk, 
karnemelk of sojamelk 
water, (kruiden) thee, een glas 
light-frisdrank 

2 Augurken  
met een plakje kipfilet of ham, 
en een glas mineraalwater met 
een schijfje citroen of een glas 
light-frisdrank, (kruiden) thee 

Tonijn maaltijdsalade  
(Kan van tevoren bereid wor-
den en meegenomen worden)

Benodigheden
    200 gram sperziebonen 
    1 blikje tonijn
    1 gekookt ei
    teentje knoflook 
    1 rode ui in ringen
     scheutje olijfolie
     scheutje balsamicoazijn
     peper en zout

Bereiding
Kook de sperziebonen in 10-12 
minuten beetgaar. Kook het ei 
8 minuten. Vorvolgens bak je 
de ui en knoflook in een beetje 
olijfolie, meng de sperziebonen 
met de ui en knoflook. Garneer 
de salade met stukjes tonijn 
en ei. Strooi er wat olijfolie, 
balsamicozijn en wat peper en 
eventueel een snufje zout over.

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

50
1
3
6

50
1
3
6

27
1
3
2

387
16
44
12

501
31
46

7

240
2

24
26

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal
Totaal

Totaal
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ONTBIJT TUSSENDOOR LUNCH TUSSENDOOR AVONDMAAL TUSSENDOOR

Rijstwafels 
of volkoren crackers met pinda-
kaas en kipfilet

Benodigheden
    3 rijstwafels of 2 volkoren  
    crackers
    halvarine
    2 plakjes kip-kalkoenfilet
    pindakaas
    1 tomaat in plakjes
    peper

Groentemix  
met Tilapiafilet en zilvervliesrijst

Benodigheden
    200 gram paprika geel, rood
    1/2 prei  
    lente ui
    eventueel 1 teentje knoflook
    200 gram tilapiafilet
    200 gram zilvervliesrijst
    ongekookt
    1 eetlepel olie 
    peper
    kerrie
    eventueel citroen

Bereiding
Begin met het koken van de 
rijst. Snij de tilapiafilet in blokjes. 
Was de prei en paprika, en snij 
de paprika in blokjes, en de 
prei in ringen. Pel het teentje 
knoflook en snij deze zeer fijn. 
Bestrooi vervolgens de vis 
met peper. Verhit een pan en 
bak hierin de prei, knoflook en 
paprika. Garneer met de lente 
ui en eventueel wat citroen. 

6 Gedroogde pruimen 
of abrikozen, met 1 glas 
karnemelk of halfvolle melk of 
sojamelk, water, (kruiden) thee, 
koffie

Cherrytomaatjes  
Met 3 blokjes kaas, en een glas 
water, (kruiden) thee, light-fris-
drank

Kwark
in een schaaltje, of magere 
yoghurt of sojayoghurt (200 
gram) met een scheutje sui-
kervrije limonadesiroop. 1 glas 
(koolzuurhoudend) mineraal 
water met een schijfje citroen 
of een glas light-frisdrank, 
(kruiden) thee

Groentekippensoep  
Met 1 snee volkoren brood 
(eventueel koolhydraten brood 
van de bakker, met halvarine 
en 1 plak 30+ kaas en 1 glas 
karnemelk, halvevolle melk, of 
sojamelk

Benodigheden
    1 zakje bouillionpoeder of  
    bouillion zelf getrokken of    
    van blokje 
    1 zakje soepgroenten 100- 
    150 gram
    1 kipfilet, ca 100 gram
    peper 

Bereiding
In een pan 250 ml. water 
aan de kook brengen. Blokje 
of zakje toevoegen. Snij de 
kipfilet in stukjes. Dit aan water 
toevoegen en de kip gaar laten 
worden. Vervolgens als de 
kip gaar is de soepgroenten 
toevoegen en nog 5 minuten 
laten doorkoken. Als de kip en 
groente gaar zijn maak ze dan 
op smaak met peper. 

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

175
2
6

29

114
6

10
3

57
0
6
6

441
14
48
27

513
23
50
24

280
16
11
19

Totaal
Totaal

Totaal

Totaal
Totaal

Totaal

TOTAAL DAG 2
Energie:                          
Koolhydraten:                                
Eiwitten:                               
Vet:

1579
109
132

62
DAG 2
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ONTBIJT TUSSENDOOR LUNCH TUSSENDOORAVONDMAAL TUSSENDOOR

Roggebrood
met kaas, ei, tomaat en 1 peer

Benodigheden
    1 snee roggebrood
    halvarine
    1 plak 30+ kaas 
    1 tomaat
    1 gekookt ei
    1 peer 

Witlof met zalm  

Benodigheden
    250 gram witlof
    150 gram zalmmoot 
    peper
    eventueel citroen
    1 eetlepel olijfolie 
    

Bereiding
Was de witlofstronkjes en snij 
ze doormidden. Verhit een grill-
plan, doe daarin de witlof (dus 
droog bakken), voor ongeveer 
5 minuten. Verhit vervolgens 
een andere pan en bak daarin 
de zalm. Een dunne moot ong. 
5 minuten en een dikke ong. 10 
minuten. Strooi peper erover 
en besprenkel naar smaak met 
citroen.     

Light-vruchtenyoghurt 
in een schaaltje of sojayoghurt. 
Een glas water (kruiden) thee, 
koffie

2 Rijstwafels  
Met halvarine, smeerkaas en 
pindakaas. 1 glas karnemelk, 
halfvolle melk of sojamelk. 
1 glas water, (kruiden) thee, 
light-frisdrank

10 plakjes komkommer
met royaal boursin. 1 glas (kool-
zuurhoudend) mineraalwater 
met een schijfje citroen of een 
glas light-frisdrank, (kruiden) 
thee

Tosti  
Met kaas, ham en tomaat en 
1 appel

Benodigheden
    2 snee volkorenbrood (even     
    tueel koolhydraatarm brood)
    halvarine
    1 plak kaas 30+ 
    2 plakken ham
    1 tomaat 
    1 appel 

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

54
0
6
8

189
9
9

19

132
14

5
3

394
17
24
33

406
27
33

6

315
11
15
35

Totaal

TotaalTotaal

Totaal

Totaal

Totaal

TOTAAL DAG 3
Energie:                          
Koolhydraten:                                
Eiwitten:                               
Vet:

1505
104

95
77

DAG 3
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ONTBIJT TUSSENDOOR LUNCH TUSSENDOOR AVONDMAAL TUSSENDOOR

Kwark
met noten en honing

Benodigheden
    200 gram magere kwark of  
    sojayoghurt
    5 walnoten door de helft
    1 theelepel honing 

Groentecurry
met kip in yogurtsaus

Benodigheden
    150 ml water
    1 eetlepels olijfolie of vloeiba- 
    re margarine 
    1 ui in stukjes gesneden
    1 zak groentemix 200 gram
    (bloemkool, broccoli, wortel)
    150 gram kipfilet of kalkoenfi 
    let in blokjes
    1/2 courgette in plakken 
    1 blik tomatenblokjes (400  
    gram) 
    125 gram Griekse yoghurt
    1/2 - 1 eetlepel kerripoeder

Bereiding
Verhit olie of margarine in de 
pan en fruit de ui en voeg de 
kerriepoeder toe. Voeg dan de 
kipfilet toe en verwarm het 5-10 
minuten. Voeg de groentemix 
en courgette toe en roerbak 
5 minuten. Voeg het water en 
tomatenblokjes toe en breng 
de curry al roerend aan de 
kook. Breng het vervolgens op 
smaak met peper en een klein 
beetje zout. Voeg de yoghurt 
toe en warm het op zonder het 
te laten koken.    

1 Kiwi 
met 1 glas karnemelk, halfvolle 
melk of sojamelk. Water, (krui-
den) thee, koffie 

3 Handjes popcorn  
1 glas karnemelk, halfvolle melk 
of sojamelk, water, (kruiden) 
thee, light-frisdrank

2 Rijstwafels 
met smeerkaas of filet ameri-
cain. 1 glas (koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een schijfje 
citroen of een glas light-fris-
drank, (kruiden) thee

Volkoren brood   
Met jam zonder suiker en rook-
vlees en komkommersalade 
met yoghurtdressing

Benodigheden
    2 snee volkorenbrood (even     
    tueel koolhydraatarm)
    halvarine
    jam zonder toegevoegd    
    suiker 
    2 plakjes rookvlees en even 
    tueel wat peper
    1/2 komkommer in blokjes 
    100 ml magere yoghurt met  
    1 uitgeperst teentje knoflook

Bereiding
Meng de yoghurt met het 
uitgeperste teentje knoflook en 
voeg dit toe aan de komkom-
mer.    
  

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

97
1
5

15

77
2
4

12

116
1
4

22

282
7

23
22

406
27
33

6

398
25
27
15

Totaal Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

TOTAAL DAG 4
Energie:                          
Koolhydraten:                                
Eiwitten:                               
Vet:

1494
122
115

51
DAG 4
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ONTBIJT TUSSENDOOR LUNCH TUSSENDOOR AVONDMAAL TUSSENDOOR

Omelet
met champignons en tomaten

Benodigheden
    2 eieren en 2 tomaten  
    gehalveerd
    50 gram champignons 
    scheutje melk
    1 eetlepel olijfolie of vloeiba- 
    re margarine 
    25 gram kaas naar keuze
    peper

Bereiding
Klop de eieren en voeg melk 
en peper toe. Verhit de olie en 
roerbak de champignons. Voeg 
het eimengsel toe en roerbak 
totdat de roerei klaar is. Bestrooi 
het vervolgens met kaas. Bak 
heel kort de tomaten en serveer 
bij de roerei.   

Witte kool
met varkensfilet

Benodigheden
    1/2 witte kool (klein)
    1 kleine winterwortel of 3  
    andere worteltjes
    200 gram varkensfilet
    20 gram zilvervliesrijst (rauw)
    1 uitje
    1 theelepel sambal 
    ketjap manis
    2 eetlepels olie
    1 eetlepel pindakaas
    kerriepoeder

Bereiding
Begin met het koken van de 
rijst. Snij de varkensfilet in blok-
jes. Snij de wittekool in reepjes. 
Schrap de wortel en snij deze 
in plakjes. Schil de ui en snipper 
deze. Verhit vervolgens in een 
pan 1 eetlepel olie, voeg de var-
kensfilet en kerriepoeder toe en 
maak eerst het vlees gaar. Voeg 
dan de wortel met kool toe en 
smeer het geheel gaar. Verhit 
in een klein pannetje 1 eetlepel 
olie, voeg daar ui bij en de sam-
bal. Tot slot de pindakaas, maak 
zo een pindasaus. Verdunnen 
door er wat ketjap en water bij 
te voegen. Serveer op een bord 
de zilvervliesrijst, het vlees- en 
groentemengsel en schep er 
pindasaus bij.  

1 Appel / Peer 
met 1 glas karnemelk, halfvolle 
melk of sojamelk, water, (krui-
den) thee, koffie

Hüttenkäse  
met plakjes komkommer. 
Water, (kruiden) thee, een glas 
light-frisdrank

10 Olijven
en 25 gram amandelen. 1 glas 
(koolzuurhoudend) mineraal 
water met een schijfje citroen 
of een glas light-frisdrank, 
(kruiden) thee

Volkoren brood   
Met bleekselderijsalade en 1 
glas karnemelk of halfvolle melk 

Benodigheden
    1 snee volkorenbrood (even 
    tueel koolhydraatarm brood)  
    met halverine
    3 stengels bleekselderij in  
    plakjes gesneden 
    1 schijf ananas, in stukjes  
    gesneden
    75 gram 30+ belegen kaas  
    in blokjes
    3 walnoten in stukjes
    theelepel olie, theelepel azijn  
    en peper

Bereiding
Meng het bleekselderij, ananas, 
kaas, walnoten en voeg olie, 
azijn en peper toe. Beleg vervol-
gens je broodje met de salade.  
  

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

139
2
5

22

41
1
4
3

188
16

6
4

463
30
24
22

437
10
54
31

298
20
23
23

Totaal Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

TOTAAL DAG 5
Energie:                          
Koolhydraten:                                
Eiwitten:                               
Vet:

1565
87

116
79

DAG 5
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ONTBIJT TUSSENDOOR LUNCH TUSSENDOOR AVONDMAAL TUSSENDOOR

Yoghurt
met bessen, amandelen en 
zemelen

Benodigheden
    200 gram yoghurt
    50 gram bessen (evt. diep- 
    vies)
    25 gram amandelen
    2 eetlepels zemelen

Gebakken tonijn
met tomaat en broccoli

Benodigheden
    150 gram tonijnsteak
    200 gram broccoli
    1/2 teentje knoflook geperst
    1 theelepel koriander
    1 eetlepel fijngehakte  
    munt, plus wat extra voor de  
    garnering
    1 theelepel kappertjes
    peper en zout
    Tomatensaus: 1 eetlepel olijf-
olie, 1/2 teen knoflook geperst, 
evt. een beetje chilipeper, 1/2 
theelepel oregano, 1 eetlepel 
fijngesneden munt, 2 eetlepels 
droge witte wijn, 1 grote to-
maat, ontveld, grof gehakt. 

Bereiding
Oven voorverwarmen op 200 
graden. Zet water op en kook de 
broccoli in 5-10 minuten. Maak 
een paar sneden in de tonijn 
en stop daarin wat knoflook, 
koriander en munt. Voor de saus: 
verhit wat olie in een pan en bak 
de knoflook, chilpeper, oregano 
en nog wat koriander. Voeg de 
munt, wijn en tomaat toe en bak 
5 minuten op matig vuur. Verhit 
wat olie in een kleine vuurvaste 
ovenschaal. Schroei hierin de 
tonijn aan beide kanten dicht. 
giet de saus over de tonijn, voeg 
wat zout en peper toe en bak de 
vis 15-20 minuten in de oven. 
Bestrooi de tonijn met wat munt 
en de kappertjes. Serveer met de 
broccoli.

3 Blokjes kaas 
met 1 glas karnemelk, halfvolle 
melk of sojamelk, water, (krui-
den) thee, koffie

3 Handjes popcorn
met 1 kiwi of manderijn.
Water, (kruiden) thee, een glas 
light-frisdrank

Kwark
in een schaaltje, of magere 
yoghurt of sojayoghurt met 5 
halve walnoten en 1 theelepel 
honing. met 1 glas (koolzuur-
houdend) mineraalwater met 
een schijfje citroen of een glas 
light-frisdrank, (kruiden) thee

Salade 
Met daarin avocado - garnalen
 
Benodigheden
    100 gram gekookte gepelde 
    garnalen
    1 hard gekookt ei 
    1 stengel bleekselderij in  
    stukjes gesneden
    1/2 avocado in stukjes  
    gesneden    
    75 gram (gemengde) sla
    voor de dressing: 2 eetlepels  
    olijfolie, sap van 1/2 limoen  
    of citroen, sap en pitten van 1  
    passievrucht

Bereiding
Maak eerst de dressing. Roer 
de olie, limoensap, passie-
vruchtsap, en pitten met zout 
en peper tot een glad mengsel. 
Schik de sla op een bord. Leg 
de garnalen, de avocado, het 
ei en bleekselderij op de sla. 
Garneer het vervolgens met de 
dressing.  

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

140
6

15
7

167
2
5

31
240

13
19

5

489
40
23

5

329
13
42

5

296
15
16
19

Totaal Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

TOTAAL DAG 6
Energie:                          
Koolhydraten:                                
Eiwitten:                               
Vet:

1660
78

120
88

DAG 6
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ONTBIJT TUSSENDOOR LUNCH TUSSENDOOR AVONDMAAL TUSSENDOOR

Ei met spek

Benodigheden
    2 eieren
    3 plakjes ontbijtspek
    1 eetlepel olie
    peper

Spruitjes
met gehakt

Benodigheden
    100 - 150 gram spruitjes
    1/2 rode paprika
    1 kleine ui
    1 kleine prei
    150 gram mager runder-
    gehakt
    1 eetlepel olie 
    paprikapoeder
    sambal
    

Bereiding
Maak de spruitjes schoon door 
er de buitenste blaadjes af te 
halen. Was de paprika en sij deze 
in blokjes. Pel en snipper de ui. 
Snij de prei in ringetjes en was 
deze ringetjes goed en laat het 
uitlekken in een vergiet. Kook 
de spruitjes gaar in een bodem 
water. Verhit de olie in een pan. 
Bak daarin het gehakt rul. Voeg 
dan de ui en prei toe, tot slot de 
paprika stukjes. Maak op smaak 
met paprikapoeder en sambal. 
Server met de spruitjes. 

Kwark 
in een schaaltje, of magere 
yoghurt met 4 gedroogde 
abrikozen of pruimen, met 2 
eetlepels zemelen. Een glas 
water, (kruiden) thee, koffie

2 Rijstwafels
met smeerkaas en ham of 
filet americain. 1/2 avocado 
(van de vorige dag), 1 glas 
water, (kruiden) thee, een glas 
light-frisdrank

1 Glas karnemelk
of halfvolle melk, sojamelk. 
1 glas (koolzuurhoudend) 
mineraalwater met een schijfje 
citroen of een glas light-fris-
drank, (kruiden)thee

Mozzarella
Met tomaat
 
Benodigheden
    1 bolletje Mozzarella
    2 tomaten
    basilicum
    tl balsamico stroop
    peper

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
KoolhydratenEnergie

Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energie
Vet
Eiwit
Koolhydraten

199
1

18
23

304
24

7
14

45
0,3
4,5
5,4304

24
7

14

370
18
35
14

281
24
16

0

Totaal Totaal Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

TOTAAL DAG 7
Energie:                          
Koolhydraten:                                
Eiwitten:                               
Vet:

1584
69

106
92

DAG 7



Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die afvallenmetnederland.nl (hierna aangeduid als: “ Afvallen 
met Nederland “). besteedt aan de samenstelling van Afvallen met Nederland, is het mogelijk dat de 
informatie die op Afvallen met Nederland wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de 
gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van Afvallenmetne-
derland.nl, alsmede in de e-mails die door Afvallen met Nederland zijn verzonden, zijn die van de au-
teur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Afvallen 
met Nederland.

Afvallen met Nederland kan er niet voor instaan dat de informatie op Afvallen met Nederland geschikt 
is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en 
diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impli-
ciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of 
anderszins.

Afvallen met Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, 
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 
afvallenmetnederland.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Afvallenmetnederland.nl te kunnen 
raadplegen. Afvallen met Nederland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het 
gevolg is van het gebruik van informatie die via Afvallen met Nederland of door middel van afvallen-
metnederland.nl verkregen is. Afvallen met Nederland garandeert noch ondersteunt enig product of 
enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van 
dergelijke producten gedane bewering.

Aangezien Afvallen met Nederland geen invloed uitoefent op de informatie op Afvallenmetnederland.
nl of de door haar verzonden e-mails, noch een volledig inzicht heeft op de persoonlijke (medische) 
situatie van de ontvanger, kan zij niet instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke infor-
matie in een voorkomend geval. Om deze reden adviseert Afvallen met Nederland de gebruiker of 
ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek 
te verrichten en een huisarts te consulteren voor gebruik van via Afvallen met Nederland of Afvallen-
metnederland.nl verkregen informatie.

De informatie op Afvallen met Nederland wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen 

te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ook jij kunt afvallen samen met Nederland
7 tot 12 kilo afvallen in 10 weken tijd

Wil jij in 10 weken je streefgewicht behalen of zelf langer succesvol afvallen? Mijn naam 
is Jeroen van Egmond en samen met mijn team gaan wij je helpen. Gezond en gewoon 
slank daar geloven wij in bij Afvallen met Nederland. Er zijn al zo veel dieet(kook)boe-
ken om af te vallen... Waarom nu dit boek? Omdat dit boek bewijst dat ook jij gezond 
en gewoon slank kunt worden. Al vele mensen vielen succesvol af met ons programma 
en is nu vertaald in heerlijke recepten, zodat ook jij er thuis mee aan de slag kunt.

Jeroen is al vanaf het begin (2009) betrokken bij Afvallen met Nederland. Nu heeft hij 
besloten om zijn kennis en ervaring met de wereld te delen. Al vele jaren is Jeroen be-
zig met zijn gewicht en niet alleen vanuit gezondheidsoverwegingen maar ook vanuit 
de sport die hij beoefent (taekwondo). Als kind was Jeroen te zwaar en daar werd hij 
mee gepest. Het doel van Jeroen is om heel Nederland op een gezond gewicht te 
krijgen. 
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