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Jij hebt een perfecte eerste stap gezet op weg naar jouw 
persoonlijke doel!

Voor de één is dat wat kilo’s kwijt raken, voor de ander 
meer te weten komen over wat gezond eten is.
Maar het kan ook zijn dat je leven even niet zo lekker 
loopt en je je gewoonten op het gebied van eten, 
bewegen en ontspannen nu eens onder de loep wilt 
nemen.

Uiteindelijk is je welbevinden en je gezondheid het 
waardevolst wat je hebt.

Mijn ouders zeiden altijd tegen mij; je kan pas voor een 
ander zorgen als je voor jezelf kan zorgen. Zo waar; als 
het jou goed gaat kan je ook een ander helpen het goed 
te laten gaan.

Zo ontstond dit programma. Ik heb zelf ook nogal wat 
hobbels moeten nemen; ik woog 10 kilo teveel, at slecht, 
sportte niet meer en zat mentaal in een diepe put.

Gezin, een carrière als drukke manager en forse sociale 
druk lieten mij flink kopje onder gaan.
Een hevige burn out van bijna 2 jaar was het resultaat… 
Van hulpverlener naar hulpverlener.
Maar ik vond in dit proces gelukkig mijn oude liefde 
terug; sporten en mensen helpen…Vanuit een 

ingrijpende carrière switch van manager naar coach 
en voedingsdeskundige ontstond het idee van KILOS 
& GOALS. Op een acceptabele en fijne manier mensen 
helpen de bomen weer door het bos te zien.

Want hoeveel informatie is er wel niet over wat goed en 
slecht voor je is? Vaak ingrijpende programma’s, diëten 
en dure coachingstrajecten; in mijn visie kan dit allemaal 
en beetje minder ingrijpend en acceptabeler.

Vanuit wetenschap en ervaring gaan we samen op weg 
naar een nog betere versie van jou!!

In deze map verzamel je elke bijeenkomst een stukje 
meer informatie, opdrachten en recepten om in de week 
tussen de bijeenkomsten mee aan de slag te gaan.
Leuk en leerzaam.

De workouts kan je zelf naar wens gebruiken;
er zit voor ieder wat wils bij denk ik. En heb je toch 
speciale wensen, vraag het mij gewoon in de wekelijkse 
bijeenkomst.

Veel plezier en succes want samen gaan we ervoor!

Dennis   Gerritzen
Voedingsconsulent & Fitness trainer

06 - 53 10 62 16 
kilosgoals@gmail.com

Wat jouw doel ook is; top 
dat je deze investering in 
jezelf hebt gedaan!

WELKOM EN 
GEFELICITEERD!
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Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kilos & Goals.
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bewegings- of voedingsdeskundige zijn…
Ex-topsporters of mensen die gezegend zijn met een
prachtig lichaam werpen zich op als deskundige.
Wat gezonde voeding nu eigenlijk voor jou is vind je een 
stukje verderop in dit hoofdstuk.

De voedingsraad welke bestaat uit vooraanstaande 
wetenschappers en onderzoekers uit de wereld van
wetenschap, gezondheid en beweging stelt elke paar
jaar een voedingsadvies op. Dit advies komt voort uit
velen nationale en internationale gezondheids onder  -
zoeken. Onderzoeken die gedaan zijn binnen een 
wetenschappelijk kader en op erg grote representatieve 
groepen mensen.

Kilos & Goals is gebaseerd op de wetenschappelijke 
onderzoeken en adviezen van de Nederlandse 
gezondheidsraad.
We werken dus met wetenschappelijk onderbouwde 
informatie en gaan geleidelijk aanleren je gedrag en 
keuzes bewuster te maken op het gebied van voeding en 
beweging.
Wat vooral heel belangrijk is om deze gedrags-
verandering in gang te zetten is het hebben van een doel.
Voor iedereen is het doel anders, maar wat belangrijk 
is is dat het meetbaar is. Zo kan je je resultaten 
waarnemen en vastleggen. Dit is fijn om gemotiveerd te 
blijven en om af en toe een klein feestje te vieren!

De afgelopen jaren is er met de groei van social media, 
blogs en vlogs enorm veel informatie beschikbaar 
gekomen. Je kent het vast wel; google een onderwerp 
en binnen één seconde biedt google je honderden 
pagina’s met informatie over jouw zoekterm.

Fantastisch maar ook direct een vloek; want google 
je op “afvallen” of “fitter voelen” dan vind je de meest 
uiteenlopende informatie. En helaas ook veel van 
twijfelachtige bronnen.

Je vindt informatie over uitgebreide wetenschappelijke 
universitaire onderzoeken die zijn gedaan over grote 
representatieve bevolkingsgroepen over langere 
onderzoeks perioden. Maar ook een onderbuik gevoel 
van een persoon die experimenteerde met alleen nog 
kiwi’s eten en zich er top door voelde…

En zo is weer een dieet geboren; weer een “autoriteit” 
erbij…

We kennen allemaal de term “fake news” wel. En hoe 
vervelend ook; sinds gezondheid en sport een belangrijk 
onderwerp is geworden zijn er duizenden ongeschoolde 
mensen een verdienmodel van gaan maken; blogs, 
boeken van bekende Nederlanders die opeens 

WAT IS GEZONDE 
VOEDING NOU 
EIGENLIJK?

Week 1 INTRODUCTIE

Misschien is de grootste uitdaging van 
nu nog wel het onderscheiden van wat 
waarheid is en wat een fabel…

“Jammer genoeg is een goede voetballer 
nog niet de beste coach”.
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Week 1 INTRODUCTIE

OPDRACHT 1

A.  Schrijf op wat jouw doel of doelen zijn
 (maximaal 3 doelen; maar 1 is ook goed hoor!)

B.  Geef je doelen hierna een nummer prioriteit 1 t/m 3.

C.  Wanneer heb je voor jezelf dit doel bereikt?

D.  Hoe graag wil je dit doel bereiken op een schaal van 1 t/m 10?
 (1 is totaal niet gemotiveerd, 10 is super gemotiveerd).

E. Heb je al eens eerder geprobeerd gewicht te verliezen of te gaan sporten?

F. Waardoor was dit een/geen succes?

G. Spelen deze factoren nog een rol en wat kan je hieraan doen?

Zoals al eerder beschreven is Kilos & Goals 
gebaseerd op de richtlijnen goede voeding van 
het voedingscentrum en de richtlijnen gezonde 
beweging van de gezondheidsraad.

De gezondheidsraad is het onafhankelijk adviesorgaan 
van de Nederlandse overheid zij adviseert op een
wetenschappelijke wijze de ministers en het 
parlement op het gebied van volksgezondheid en 
gezondheidsonderzoek. De Gezondheidsraad bestaat 
uit de beste deskundigen uit het land van diverse 
universitaire medische centra en universiteiten. Zij 
vormen samen een commissie waarin alle disciplines 
zijn vertegenwoordigd die relevant zijn voor een 
onderwerp.

De Gezondheidsraad adviseert de overheid onder 
andere over de effecten van voedingsstoffen, voedings-
middelen en voedingspatronen op de gezondheid.
Periodiek gaan zij na of bestaande voedingsnormen 

voor energie en voedingsstoffen aanpassing
behoeven en evalueren zij de Richtlijnen Goede Voeding.

Dit doen zij op basis van internationale onderzoeken 
met een studieopzet die een hoge betrouwbaarheid van 
resultaten geeft. Bij de laatste evaluatie van de 
Richtlijnen Goede Voeding (2015) heeft de raad het 
verband tussen voedingsstoffen, voedingsmiddelen en 
voedingspatronen en het risico op veelvoorkomende 
chronische ziekten geïntegreerd.

Het Voedingscentrum is een onafhankelijk advies-
instituut dat de Richtlijnen Goede Voeding van de 
Gezondheidsraad omzet naar een nationaal 
voorlichtingsmodel; de Schijf van Vijf.

In 2016 heeft het Voedingscentrum de Richtlijnen Schijf van Vijf 
aangepast aan de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding.

DE GEZONDHEIDSRAAD
EN VOEDINGSCENTRUM


