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december  hoe overleef ik de feestdagen
In  december staat het thema ‘hoe overleef ik de feestdagen’ centraal in het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’. We gaan op 
iedere BW activiteiten ondernemen waarbij gezelligheid en plezier voorop staan. Daarnaast staan we stil bij alle verleidingen 
die deze maand brengt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bewust kunnen genieten van alle lekkernijen, zonder dat we 
hier flink van aankomen?

TIP 1: MAAK EEN BOODSCHAPPENLIJSTJE
In de supermarkten en andere winkels is deze maand de verleiding groot om (lekkere) producten 
te kopen…hoewel je die niet nodig hebt. Om dit te voorkomen kun je een boodschappenlijstje 
maken. Maak dan vooral de afspraak met jezelf om niet meer te kopen dan wat op het lijstje 
staat. 
 
TIP 2 : HOUDT RITME VAN DRIE MAALTIJDEN PER DAG AAN
Veel mensen wijken tijdens de feestdagen af van hun normale ritme. Wil jij je deze kerst fit 
voelen? Probeer dan ook tijdens de feestdagen het ritme van drie maaltijden per dag aan te 
houden: ontbijt, lunch en avondmaaltijd. Maaltijden overslaan, omdat je bijvoorbeeld een grote 
lunch verwacht, kan ertoe leiden dat je meer tussendoortjes eet. Voorkom verleidingen. 

TIP 3: NEEM BEWUST KLEINERE PORTIES
Maak vooraf bewuste keuzes hoeveel snoepgoed je wilt eten. Spreek bijvoorbeeld met 
jezelf af om ’s avonds zes pepernoten te eten of  koop in de winkel bijvoorbeeld een kleine 
chocoladeletter. Daarnaast kun je eten met een kleine lepel, uit een klein kommetje. Hierdoor 
voel je je sneller vol. Je hersenen krijgen namelijk meer smaakprikkels te verwerken.
 
TIP 4: ZET VERANTWOORDE TUSSENDOORTJES OP TAFEL
Naast de gebruikelijke zoetigheden als tussendoortje kun je ook kiezen voor gezondere 
tussendoortjes zoals fruit, groente en noten. Er zijn vele presentaties mogelijk zoals een 
fruitspies, bevroren fruit, een portie snack groente of cocktailprikkers met tomaat, komkommer, 
radijsjes en paprika. Op internet vind je vele leuke en lekkere ideeën.
 
TIPS 5: BEWEEG
Tijdens de feestdagen ga je misschien niet naar de sportschool en fiets je niet naar 
je werk, maar er zijn genoeg andere manieren om actief bezig te zijn. Een mooie 
winterwandeling of een fiets- of schaatstocht bijvoorbeeld. Door te bewegen zul je 
calorieën verbranden.
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