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Deze week... 

- Video testosteron hormoon 

- Planner; plan week 11 

- Perfectionisme 

- Vakantietips 

Vragenlijst 

Jullie krijgen in week 11 allemaal een mail van mij met vragen. Het doel is om inzicht te 

krijgen in waar je nu bent en hoe verder. Stuur de antwoorden aan mij terug. Ik zal in 

week 12 iedereen persoonlijk antwoord en tips geven. 

 

 

Opdracht 1 

Plan week 11 in op de planner en stuur deze naar mij. Deze kun je op de computer 

intypen. Je mag deze natuurlijk ook uitprinten en met de pen invullen. Je haalt de 

recepten uit de afgelopen weken. Niet 1 week pakken, maar uit verschillende weken de 

recepten met een boodschappenlijst erbij.  
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Perfectionisme 

Perfectionisten zijn vaak mensen die fantastische resultaten leveren. Die mensen die 

uren door kunnen werken en toch nog aandacht kunnen besteden aan de laatste kleine 

details. Tot op zekere hoogte klopt dat, maar perfectionisme is meestal geen voordeel. 

Zeker niet in de resultaatgerichte maatschappij waarin wij leven. Te perfectionistisch zijn 

is erg vermoeiend en meestal niet bevredigend; er is altijd wel iets wat beter kon. Het 

steeds streven naar de allerbeste resultaten zorgt er vaak voor dat jij over je grenzen 

gaat. Nog even wat langer doorgaan, niet kunnen stoppen totdat het goed is en dat is 

niet snel, dus nog wat later naar bed. Schuldgevoel naar degene die je tekort doet. En als 

er eens iets niet goed gaat? Voor de perfectionist levert dat angstaanvallen en dagenlang 

gepieker op, hoe klein het probleem ook is... 

 

 

Opdracht 2 

Perfectionisme kenmerken; 

 

Herken jij jezelf hierin? 

 

 Druk maken om wat anderen denken of vinden 

Jij wil alles goed doen, wil ook graag dat anderen zien dat jij het goed doet. En daarbij wil 

je nog graag door iedereen  aardig gevonden worden; door je naasten, collega's,  vrien-

den enzovoorts. Jij wil echt niets fout doen, zeker niet waar iemand getuige van is. 

Ik herken mij hierin:       ja        nee 

 

 Alles of niets 

Als een perfectionist in dit 12-weken programma van plan is om gezond te eten, dan 

moet ook alles gezond zijn. Als er dan een keer een ijsje wordt gegeten dan is meteen 

alles mislukt. Al het gezonde eten van de afgelopen weken is dan nergens goed voor 

geweest. Dat jij al die tijd je best hebt gedaan, telt dan niet meer.  

Ik herken mij hierin:       ja        nee 

 

 Jij bent niet efficient 

Als jij iets moet uitvoeren en zelfs de kleinste details perfect moeten, dan duurt het te 

lang. Even snel een mailtje schrijven lukt jou niet, er mogen geen fouten in zitten. De 

leestekens op een juiste plek. Een mooie aanhef die past en ga zo maar door. Dat duurt 

te lang voor een snel mailtje. 

Ik herken mij hierin:       ja        nee 
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 Jij kunt slecht tegen kritiek  

Jij bent al zo kritisch en vind het niet fijn dat dan een ander ook nog kritiek heeft. Het 

gaat niet om jou, maar om wat je doet. Toch voelt het als een aanval op jou. Toch zul jij 

proberen om dit niet te laten merken en jezelf weer bevestigen dat jij het niet goed 

genoeg doet. 

Ik herken mij hierin:       ja        nee 

 

 Uitstelgedrag  

Om te voorkomen dat je iets fout doet (faalangst), doe je het maar niet en stel je het 

maar uit. Is het iets wat toch een keer moet, dan werkt het vaak niet. Of uiteindelijk 

moet het dan snel en dan is het inderdaad vaak niet naar tevredenheid en bevestig je 

het weer. 

Ik herken mij hierin:       ja        nee 

 

 Verschijning 

Jij ziet er altijd verzorgd uit en doet  alles tot in de puntjes. Het maakt niet uit wat het is; 

op je werk of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een feest organiseren. Ziet jouw huis er 

altijd opgeruimd uit; ligt er niets verkeerd? 

Ik herken mij hierin:       ja        nee 

 

 Hoge eisen 

Stel jij hoge eisen aan jezelf en aan de mensen in jouw omgeving? Leg jij de lat vaak te 

hoog ? 

Ik herken mij hierin:       ja        nee 

 

 Jij onthoud je fouten, niet wat goed ging 

Zelfs de kleinste fouten, of fouten die jij maakte als kind. (En welke rol speelden jouw 

ouders of latere leven hierin? bv voelde jij je veilig op school?)  Dat jij nog weet dat jij iets 

verkeerds zei bij een vergadering, of dat jij bij de yoga de verkeerde kant op bewoog. 

Echt kleine dingen, waar jij dan heel lang last van blijft houden. 

Ik herken mij hierin:       ja        nee 

 

 

Perfectionisme: we hebben het allemaal wel meer of minder in ons zitten. Herkende jij 

veel van de bovenstaande punten? Dan is het voor je gezondheid toch goed om hier aan 

te gaan werken. Het herkennen bij jezelf is al goed.  

 

Hoe kun jij het loslaten? 
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Dat perfectionisme jou meestal niet helpt en stress geeft, zal je hopenlijk duidelijk zijn. 

Belangrijk om te beseffen, is dat als iets niet het gewenste resultaat heeft, dat dit niet wil 

zeggen dat het fout is. Het is gewoon een ander resultaat. Neem een voorbeeld van 

jezelf en vraag bij anderen na wat zij van het resultaat vonden. En vertel dan wat jij nog 

beter had willen doen en of zij dat ook een belangrijke meerwaarde vonden. Of  zijn het 

bijzaken en details...? 

 

Ik geef een voorbeeld: Je hebt  een feest georganiseerd  (samen met anderen maar jij 

doet bijna alles zelf, want ja, als perfectionist gaat er niets boven alles zelf doen haha!).  

Er was veel te veel taart; jij wist niet dat mensen geleerd hadden om nee te zeggen in 

mijn programma      Er waren lampionnen met lampjes, maar verschillende deden het 

niet (alleen jij die dat zag).  De Radler was te snel op, die had jij verkeerd besteld (toen 

hebben ze gewoon bier gedronken en anderen water/limonade). Betekent dit nu dat het 

feest niet geslaagd was?  Was het feest nu mislukt? Natuurlijk niet, maar bij jou is het  

alles of niks,  zwart of wit! Er is ook een tussenweg. Perfect bestaat niet! Bedenk wat de 

consequentie hiervan is... helemaal niets! Alleen de te kritische jij maakt een drama. Jij 

hebt geen ontslag gekregen. Je huis heeft nog steeds een dak. Je hond is nog steeds blij 

als je thuis komt. En de zon komt gewoon weer op de volgende dag. Bij navraag bij 

anderen vonden ze het een fantastisch feest.  Je bent alleen aan het kijken wat fout ging. 

Daar ligt emotie (faal)angst en/of gezien willen worden... Had jij al gekeken naar wat er 

allemaal wel goed ging? Realiseer je, dat het uiteindelijk maar weinig mensen iets kan 

schelen hoe perfectionistisch jij bent.  

 

Heb jij kinderen? Wat wil jij ze meegeven? Laat zien dat je fouten mag maken, want van 

fouten leer je.  

 

Fouten maken is iets wat je doet, niet wat je bent 
 

Perfectionisme in het 12-weken programma 

In deze 12 weken zijn we bezig geweest met positieve gedachten, mindset gedrag. Goed 

voor jezelf zorgen, voeding en meer herstelmomenten, meer zelfzorg, meer van jezelf 

houden. Deze zijn ook nodig om perfectionisme, dat belemmerend werkt en negatief 

voelt, te verminderen. De onderliggende emotie van perfectionisme is vaak angst.  Be-

lemmert perfectionisme jou, dan is het goed om hier iets me te doen. Je kunt altijd af-

spreken voor stress counseling. Leg de lat niet te hoog. Dit geldt natuurlijk ook met dit 

programma. Aan de ene kant je bent met iets begonnen: neem het serieus. Je hebt in 

week 1 en 2 reële doelen gemaakt door de stappen kleiner te maken. Hierdoor is het 

haalbaar; de lat ligt niet te hoog! En dan is er de 80-20% regel, dus het hoeft niet perfect. 

 

j 
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Opdracht 3 

Probeer 2 activiteiten minder goed uit te voeren dan je normaal zou doen en kijk hoe 

dat gaat. Je gaat voor een 80% resultaat. De vloer een keer niet dweilen. Geen perfect 

menu, maar iets makkelijks (wat nog best gezond kan zijn). Een taak delegeren en wat 

eerder naar huis gaan. 

 

 Beschrijf wat jij voelde tijdens het minder perfect uitvoeren en daarna? 

 Viel het mensen op dat jij het niet perfect hebt gedaan? 

 En zo ja, wat was het resultaat ? 

 

Ben jij een perfectionist, of een beetje? 

Voor ons allemaal geldt wat we in deze 12 weken oefenen: beter je grenzen aangeven 

door nee te zeggen;  mensen die jouw energie opvreten op afstand houden en die het 

geven opzoeken; hulp vragen, wie en wat heb jij nodig om jouw doelen te bereiken;  zor-

gen voor  herstelmomenten, blijf niet doorgaan, plan deze in en doe het dan ook; onder-

zoek wat de prioriteiten zijn en wat de bijzaken; planning, wat moet er vandaag gebeu-

ren, wat kan in de loop van de week en wat kan op de lange baan geschoven worden?  

 

Vaak gaat perfectionisme samen met overgewicht  

De angst om het niet goed te doen of om niet goed genoeg te zijn, kan er voor zorgen 

dat jij je gaat richten op eten uit angst om te falen. Het geeft  een gevoel van controle.  

Daarom richten we ons niet alleen op gezonde voeding, maar ook op ons gedrag en het 

waarom. 

 

 

 

Vakantie- & reistips 

“Hoe kom ik gezond de vakantie door?” Dat is een vraag die veel cliënten aan mij stellen 

als de vakantie begint. Vakantietijd betekent lekker veel vrije tijd, weinig of geen 

verplichtingen, geen wekker, lekker luieren, lekker genieten... 

 

Maar hoort daar dan ook lekker niet sporten, niet koken en niet gezond eten bij?! Je bent 

zo goed bezig met bewegen, met gezonde voeding waardoor jij je energiek voelt. Dit ga 

je toch niet verknallen door een paar weken vakantie?  

 

Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Je kunt ook genieten van je vakantie en energiek en 

gezond blijven. Je hoeft geen kilo's aan te komen. 
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Voeding 

Ben je thuis, of op een camping, dan maak zelf het ontbijt klaar. Ga niet ineens crois-

santjes met kaas of zoete broodjes met chocolade en jus d'orange eten en drinken. Blijf 

dan hetzelfde ontbijten; maak heerlijke gezonde ontbijtjes en neem er de tijd voor. Dit-

zelfde geldt voor de lunches; geniet van salades met vis, of kip of van de vele andere 

recepten die je van mij hebt. Kun jij zelf wat klaarmaken (thuis, op de camping, in een 

huisje)? Zorg dan dat je de gezonde basis bij hebt (als die daar niet te koop zijn) en koop 

de verse voeding op de plaats ven bestemming.  

 

Ben je in een hotel of dagjes uit? Start met een gezond, verzadigend ontbijt. Onderweg 

of in het hotel kun je gezonde keuzes maken. Ieder restaurant heeft wel een heldere 

soep en lekkere salades. Of neem een omelet (zonder brood) met een soep. Ook voor 

het diner kun je gezonde keuzes maken; denk wederom aan een (heldere) soep en 

bijvoorbeeld een stukje vlees. Biefstuk, kip, vis enzovoorts met gegrilde groente, vraag er 

extra groenten bij. Wil je een nagerecht of iets lekkers bij de koffie of een ijsje onder-

weg? Dit mag best af en toe als je daarnaar verlangt, maar probeer het niet iedere dag te 

doen. Eet een lekker stuk fruit. Af en toe een glaasje alcohol kan als jij daar behoefte aan 

hebt, blijf er voldoende water bij drinken. 

 

Bekijk wat haalbaar is 



 

7 

 

 

 

 

 

Maak het jezelf niet te moeilijk: het moet je zeker geen stress gaan geven. Maar ga niet 

los en ga niet ineens alles eten en nergens op letten, je merkt het meteen aan je energie 

en ook in de kilo's. Blijf goed water drinken start je dag met twee glazen water. En 

probeer 1 ½ liter water en thee te drinken.  

 

Eten onderweg tijdens de reis 

Koek, krentenbollen, chips, frisdrank, energy drank en drop? NEEEE, dan eet je de hele 

weg koolhydraten; een overdosis aan suiker. Suiker geeft even energie, maar daarna 

ontneemt het je energie door de bloedsuikerdip en kom je moe en humeurig aan op de 

plaats van bestemming. Neem gekookte eitjes, stukjes rauwkost, komkommer, 

tomaatjes, paprika en bijvoorbeeld bleekselderij mee. Nootjes, fruit, bananenbrood, 

groente ei muffins, zelfgemaakte soep, wraps, en om te drinken water. Eventueel water 

met een smaakje, zoals citroen en munt, enzovoorts. 

 

Beweging 

Natuurlijk is het heerlijk om lekker rustig op te starten; een boekje lezen en lekker 

luieren. Maar dit kun je best combineren door te wandelen, te fietsen, of bijvoorbeeld te 

zwemmen. Ben je op vakantie, dan zijn wandelen en fietsen een mooie manier om de 

omgeving te zien. Is er een zwembad, dan ga je lekker baantjes trekken. Doe een wed-

strijdje met je kids of partner; maak er iets leuks van! 

 

Slapen 

Zorg dat je voldoende slaapt. Het deel in de hersenen wat eetlust opwekt, wordt actiever 

bij weinig slaap! 
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Succes! 
 

 

 

 

 

Copyright 

Uit mijn programma mag niets gekopieerd  of doorgestuurd worden aan derden.  Als ergens copyright 

op rust, mag je het alleen gebruiken met toestemming van mij, de maker. Onge-wenste verspreiding, op 

welke manier dan ook, zal juridische gevolgen hebben. Wil je toch iets delen, vraag dan eerst om 

toestemming per mail. We kunnen via het IP adres zien of er ande-ren inloggen en dit is natuurlijk niet 

de bedoeling. Wij gaan er vanuit dat jij als deelnemer, de inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je 

eigen persoonlijke ontwikkeling. 
 

Met vriendelijke groet, Angelien van den Heuvel | Gezondheidscoach 


