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Verlies gewicht zonder dieet met jouw 

dagelijkse checklist 
 

Diëten en meer sporten is vaak de actie die mensen nemen om gewicht te verliezen. 

En dit zijn zeker geen verkeerde acties, maar vaak wordt er nog een actie vergeten en dat is 

bewustwording. 

 

Wanneer jij elke dag deze checklist invult, ga je merken dat je gewicht gaat verliezen zonder 

dat je een zwaar dieet moet volgen, omdat je veel bewuster gaat worden van jezelf en van je 

onbewuste eetpatronen. 

 

Eerst zal ik alle onderwerpen uitleggen en op de laatste pagina kun je jouw dagelijkse 

checklist vinden die er voor zorgt dat jij afslankt zonder dieet. 

 

 

 

1 - Begin de dag met een positieve gedachte. 

Wanneer je de dag begint met een positieve gedachte beïnvloed je jouw energie op een 

goede manier en met een goede energie heb je al minder snel de neiging om te snoepen.  

Voorbeelden: 

- Ik heb zin in de dag. 

- Zeg hardop dat je er vertrouwen in hebt, dat je jouw doelgewicht gaat behalen. 

- Benoem een goed gevoel. 

- Geef jezelf een compliment. 

- Zeg iets waar je heel dankbaar voor bent. 

 

 

2 - Lach naar jezelf in de spiegel. 

Wanneer je in de ochtend opstaat en in de badkamer in de spiegel kijkt, geef jezelf dan eens 

een glimlach. Zeg jezelf eens goedemorgen met een liefdevolle glimlach. 

De glimlach die je geeft is goed voor je energie, maar ook de glimlach die je ontvangt zorgt 

voor positieve trillingen in je energie. 

En wanneer je lekker in je vel zit, heb je geen neiging om dingen te eten die je eigenlijk niet 

wilt eten. 
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3 - Nuttig je maaltijden bewust. 

Zorg ervoor dat wanneer je gaat eten, je geen afleiding hebt. Geen telefoon, geen televisie, 

geen tijdschrift of wat dan ook. Ga bewust je maaltijden eten, proef hoe het smaakt, ruik 

hoe het ruikt en let eens op wat je er zo lekker aan vindt. 

 

4 - Stop met eten wanneer je vol zit. 

Wanneer je bewust eet, kun je ook bewust voelen wanneer je vol zit. Heb je het punt bereikt 

dat je vol zit, stop dan met eten. Laat de rest van je eten op je bord liggen of leg het in de 

koelkast, maar eet niet verder. 

 

5 - Heb je dit eten nodig. 

Wanneer je iets wilt eten, vraag jezelf eerst eens af of je het nodig hebt. 

Geeft je lichaam aan dat hij energie tekort komt. Dit kun je voelen wanneer je een hol gevoel 

in je maag hebt, maar soms heb je ook een licht gevoel in je hoofd of lichaam. 

Wanneer je zo’n gevoel hebt, geeft je lichaam aan dat hij energie nodig heeft of dat de 

suikerspiegel te laag is en dan is het belangrijk om iets te eten. 

Is dit niet het geval, waarom zou je dan eten? 

 

6 - Weet wat de rede is. 

Eet je omdat je honger hebt of eet je uit gewoonte, frustratie, verdriet of andere emoties? 

Laat eten niet de vervanging zijn van emoties, want het veroorzaakt juist het 

tegenovergestelde. 

Je wordt alleen maar boos op jezelf, omdat je toch weer al die lekkere dingen hebt gegeten. 

Wanneer je iets wilt eten zonder dat je lichaam aangeeft dat hij energie nodig heeft, vraag 

jezelf dan eens af waarom je wilt eten. Wat lost het eten op dat moment voor je op. 

Schrijf dit op en kijk of je een patroon kunt vinden. 

 

7 - Eet rustig. 

Eet alles wat je eet op een rustig tempo op. Kauw meerdere malen op het voedsel. 

Ook als het geen maaltijd is maar bijvoorbeeld een stuk chocolade of drop of chips. 

Je zult merken dat je sneller vol zit en dus minder nodig hebt. 
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8 - Drink voldoende water. 

Zorg ervoor dat je elke dag voldoende water drinkt. Water zorgt voor de afvoer van 

afvalstoffen. 

 

9 - Beweeg minstens 30 minuten per dag. 

En nee, dit hoeft geen flinke workout te zijn op een sportschool. 

Het gaat om het bewegen. Laat je energie lekker stromen door je lichaam. Dit zorgt namelijk 

voor ontspanning, maar ook voor een betere afvoer van afvalstoffen. 

Ga lekker wandelen, zet een leuk muziekje op en dans, neem vaker de trap, laat de auto 

meer staan en pak de fiets. 

 

10 - Neem elke dag tijd voor jezelf. 

Plan voor jezelf minimaal 20 minuten per dag in die helemaal voor jou zijn. 

Niemand die je stoort, maar echt tijd voor jezelf. 

Ga een boek lezen, neem een warm bad, ga een legpuzzel maken, luister naar je favoriete 

muziek, luister naar een visualisatie, doe een meditatie. 

Er zijn genoeg dingen die jij graag zou willen doen, dus pak gewoon elke dag minstens 20 

minuten om iets te doen. 

Dat verdien je en dat ben je waard. 

 

 

 

 

 



  

Jouw dagelijkse checklist 

Ja, ik ben de dag begonnen met een positieve gedachte 

Ja, ik heb gelachen naar mezelf in de spiegel 

Ja, ik heb mijn maaltijden bewust genuttigd 

Ja, ik ben gestopt met eten toen ik vol zat 

Ja, ik heb mezelf afgevraagd of ik dit eten nodig had 

Ja, ik weet wat de rede is, waarom ik gegeten heb 

Ja, ik heb de maaltijden en tussendoortjes rustig opgegeten 

Ja, ik heb voldoende water gedronken 

Ja, ik heb minstens 20 minuten voor mezelf genomen 

Ja, ik heb minstens 30 minuten bewogen 
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