
4 Tips 
Gezond gedrag en 
volhouden

1

We weten allemaal dat een appel gezonder 

is dan een reep. 

Jouw gedrag bepaalt dan ook met name de 

mate waarin jij gezond leeft.

Zullen we eens samen op een rij zetten wat 

werkt en hoe je kan volhouden?

Dus gewoon volgens de wetenschappelijke 

richtlijnen?

Saai? Helemaal niet!
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Introductie

1

Complimenten! Het downloaden van dit 

eBook is een goede stap om jezelf te 

informeren over hoe je gezond gedrag 

volhoudt.

Bij matig overgewicht geldt het advies om te proberen 

de overtollige kilo’s kwijt te raken, door gezond te eten 

en meer te bewegen. 

Het advies bij obesitas is om eerst naar de huisarts te 

gaan. Een coach, gewichtsconsulent (bij matig 

overgewicht) of diëtist kan helpen bij het afvallen. 

 Overgewicht is daarnaast niet zelden ook een gevolg 

van gedrag en gewoontes. 

Wij hopen dat dit eBook mag bijdragen aan jouw 

doelstellingen.
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Over BMFITT

1

BMFITT is het PT bedrijf van Bart Mergler,

gevestigd in Delft. Als werkgebied

hanteert BMFITT Delft en omstreken én

Zuid Holland. BMFITT profileert zich als 

Personal Trainer Delft.

BMFITT biedt hulp, zonder je

leefpatroon radicaal om te gooien

Tijdens onze begeleiding maken we er werk

van programma's te zoeken die bij jou 

passen.

Op deze manier is de kans op plezier

tijdens de uitvoering en duurzaam-

heid het grootst.
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De Gouden Driehoek

Onze aanpak onderscheidt zich door het

optimaliseren van de 3 pijlers voor succes;

● Training

● Voeding:

● Coaching

Het afstemmen van deze pijlers op jouw

persoonlijke situatie, gecombineerd met het

aanleren deze methode zelfstandig voort te

zetten, is de enige methode die succes op

zowel de korte als de lange termijn            

garandeert.
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Regelmaat loont

1

Plan vaste tijden in je agenda

Het is bewezen dat als je niets plant je
gemakkelijke andere activiteiten belangrijker
vindt dan te gaan bewegen.
Als je met een kleur een vast tijdstip in je
agenda opneemt, kom je het iedere week
tegen en dat geeft een reminder om het ook
echt iedere week op te pakken. Stel ook je
alarm in op deze tijden en de trigger is
compleet

Werk met kleuren

Een Google agenda (en ook vele anderen)
werken met kleuren.
→ Rood is opvallend maar geeft een soort van
waarschuwing en dat is wat te alarmerend.
→ Groen is de kleur van de natuur en geeft
rust. Dat is wat we niet willen, rusten. Dus ook
weer niet echt een kleur die ik adviseer.
→ Blauw is een kleur die vaak als standaard
wordt gebruikt op je items. te onopvallend.
→ Oranje, Oker geel en Paars zijn kleuren die
opvallen dus ik adviseer er hier één van te
nemen.

Tip 1-1
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Regelmaat loont

1

Voldoe jij aan de beweegrichtlijnen?

Het plannen van bewegen is heel belangrijk om
te voldoen aan de beweegrichtlijnen die door
de Gezondheidsraad in 2017 nog een keer
goed zijn aangescherpt.

Waarom?

Omdat we in de loop van de jaren steeds meer
zitten in plaats van te bewegen. Bewegen is
goed voor onze gezondheid. Iedereen weet het
maar wie doet het ook?
Vanaf vandaag ga jij het toch ook doen?
Vandaar mijn tip om dit direct in je agenda te
plannen.

Tip 1-2
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Regelmaat loont

1

Hier nog even kort het advies:

De beweegrichtlijn voor volwassenen en
ouderen luidt als volgt:

● Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
● Doe minstens 150 minuten per week aan

matig intensieve inspanning, zoals wandelen 
en fietsen, verspreid over diverse dagen. 
Langer, vaker en/of intensiever bewegen 
geeft extra gezondheidsvoordeel.

● Doe minstens tweemaal per week spier- en 
botversterkende activiteiten, voor ouderen 
gecombineerd met balansoefeningen.

● En: voorkom veel stilzitten.

Tip 1-3
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Doe wat je leuk vindt!

1

Wat je leuk vindt, voelt niet als volhouden.

Als leefstijlcoach hecht ik waarde aan een zorgvuldige 
intake van nieuwe klanten. Centraal in de intake en het 
daaropvolgende programma staat 'volhouden'.

Immers, je in januari laten afbeulen door een Personal 
Trainer met het idee de december-calorieën kwijt te 
raken, is niet een goede basis om je 
gezondheidsdoelstelling te halen.
Een programma dat bij jou past, is wellicht een stevig 
programma op het fitnessparcours, maar dit kan ook 
een regelmatige wandeling zijn.

Iedereen is anders.
Van nature hebben we diverse voorkeuren voor 
bewegen;

● individuele bezigheden
● competities in groepsverband
● uitdagingen waarbij je jezelf wilt overtreffen

Bedenk dat ook rustig bewegen zoals fietsen of 
wandelen prima beweegopties zijn.
Sta er eens bij stil wat voor beweegtype jij bent. 

Tip 2-1
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Doe wat je leuk vindt!

1

Wat deed jij in je kindertijd?

Tikkertje? Rolschaatsen? Voetballen? Zwemmen?
Zat je misschien jaren op de scouting of was boom- 
klimmen echt jouw ding?
Dit geeft namelijk al aan wat je leuk vond en dat is heel 
belangrijk om hier nu ook wat mee te doen. Immers, 
wat je leuk vindt houd je makkelijker vol.
Kijk eens in onderstaande tabel of je jezelf herkent, vul 
het anders aan met gelijksoortige sporten of 
beweegactiviteiten..

Tip 2-2
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Dit deed ik graag als kind Een goed keuze voor volhouden

Voetballen, korfbal,
handbal, tikkertje

Small-group training, uitdagingen in de 
vorm van
een challenge in een groep.

Klauteren, klimmen,
hutten bouwen,

bewegen met losse elementen, 
krachtsport, kettlebel

rolschaatsen, fietsen hardlopen, spinnen

Binnen spelen Lopen op loopband, trainen met 
toestellen, mat-
oefeningen (Yoga, Pilates)



Doe wat je leuk vindt!

1

Je kunt je voorstellen dat als je niet van spelvorm 
houdt, een teamsport niet echt jouw ding zal zijn. 
Hou je wel van uitdagingen in vooruitgang dan is 
conditietraining een optie. 
Hoe fijn is het als dit samen met een Personal Trainer 
kan bespreken om zo die beweegvorm te kiezen die bij 
je past  je dus leuk vindt en ook gaat volhouden.

Tip 2-3
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"Wat je leuk vindt 
voelt niet als 
volhouden”
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Je hoeft het niet alleen te 
doen

1

Samen bewegen!

Het stimuleert altijd enorm als iemand anders
op je wacht om mee te gaan bewegen. Het is 
gezelliger en ook sociaal. Doen dus!

Denk eens aan een familielid, vriendin of
collega.

Het is echter bewezen dat het inschakelen van
een professional (Personal Trainer) om samen
mee te bewegen, een goede stok achter de
deur is om een regelmatig patroon van
bewegen jezelf eigen te maken.
Tenslotte betaal je hem of haar en wordt er
gerekend op je komst.
Deze ‘zakelijke’ afspraak geeft een
verplichting,
Sterker nog, als 'bewegen' eenmaal in je
systeem zit, zal het gevoel van verplichting
snel plaats gaan maken voor plezier.

Tip 3-1
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Je hoeft het niet alleen te 
doen

1

Gediplomeerde Coaches

Een professional als een Personal Trainer zal je ook 
helpen om stappen te zetten en keuzes te maken die 
passen bij jouw doelstelling. Daar heeft hij tenslotte voor 
gestudeerd. Het is allang niet meer zo dat het 
inschakelen van een Personal Trainer een exclusieve 
luxe is, die maar voor een enkeling is weggelegd.
Daar komt nog bij dat een Personal Trainer niet alleen 
synoniem is aan trainen. Een moderne en goed 
opgeleide Personal Trainer betrekt de volgende zaken in 
zijn coaching;

● bewegen
● sporten
● voedingsadvies
● motivatie
● betrouwbaarheid
● leefstijlcoaching

Je kunt je voorstellen dat het niet regelmatig
sporten en bewegen vaak afhangt van meer
zaken dan het alleen geen tijd of zin hebben.
Als je moe bent of de afspraak voor je uit
schuift heb je een motivator nodig om je over
de streep te helpen. 

Tip 3-2
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Je hoeft het niet alleen te 
doen

1

Als je moe bent of de afspraak voor je uit
schuift heb je een motivator nodig om je over
de streep te helpen. Deze eerste fase is
cruciaal voor blijvend succes.
Het beroep van Personal Trainer is geen
beschermd beroep.

Verzeker je er dan ook van dat je Personal
Trainer adequaat is opgeleid en zijn kennis ook
onderhoud met de laatste wetenschappelijke
bewezen inzichten over de 3 pijlers

● trainen
● voeding
● coaching

BMFITT

BMFitt garandeert deze ontwikkelingen bij al
zijn Personal Trainers!

► Bezoek de website en laat je informeren over
onze opleidingen en partners.

Tip 3-3
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Laat je belonen!

1

Ergens naar toe werken stimuleert volhouden.

Ergens naar toe werken stimuleert
volhouden.
Denk eens in iets anders dan een beloning
voor jezelf te verzinnen.
Wat dacht je van een beloning in de vorm van
een beleving die je aan een ander geeft?
Zo kan je jezelf bijvoorbeeld beloven dat je na
25 keer sporten je beste vriend/vriendin een
wens stuurt.
Doe dat vooral bij iemand die dat niet gewend
is van je. Hoe leuk, je maakt een ander blij en
daarmee ook jezelf!
Positieve emotie
Zie het als volgt; een cadeautje is vaak snel
vergeten, een emotie niet.
Hoe zou jij het vinden als een vriend of
familielid je een kaart geeft met daarop een
aansprekende wens. In gedachten zie ik nu al
een glimlach op je gezicht.

TIP 4-1
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Laat je belonen!

1

Iets voor een ander doen maakt jezelf dus blij. 
Hoe fijn is het niet om een ander blij te maken, en zelf 
ook de positieve energie te ervaren. Een emotie die je 
gaat ondersteunen in je eigen doelstellingen. 

Leuke beloningsideeën! 

● Persoonlijke kaart met compliment 
● Een rode roos met een wenskaartje 
● Een beleving in de vorm  van een picknick 
● Voor elkaar koken 
● Uitnodiging voor een verrassingswandeling  
● Samen naar de sauna 
● Samen naar een optreden gaan 
● Een persoonlijke vlog sturen met daarin een 

gesproken compliment of het ophalen van een 
bijzondere herinnering 

● Een foto waar je samen met hem/haar lachend op 
staat in een lijstje 

● Een gratis Personal Training (van BMFitt natuurlijk)

TIP 4-2
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"Doe wat je je leuk 
vindt als je een 
basis zoekt voor 
bewegen”
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Tot slot!

1

Ons thuishonk staat in Delft, maar we zijn actief in de 
gehele regio Delft
en Den Haag en maken ook gebruik van de openbare 
ruimtes.

Adres:
BMFITT
Industriestraat 16
2624 BB Delft.

Contact:
t. +31 (0)6 45 40 24 70
e. info@personaltrainerdelft.nl

Kennismaken:

Een Intakegesprek is GRATIS. 

► Maak gebruik van deze service en maak
vandaag nog een afspraak via onze website.
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Vragen? Hulp nodig?

1 20

► GA NAAR ONZE WEBSITE

https://www.personaltrainerdelft.nl/

