
WERKBL AD E

�� Maak je ALS
Kies in je eetdagboek (pagina 18 – 27) de belangrijkste aanleiding voor het eten 
of drinken van iets wat jouw doel in de weg staat, zoals snacken en snoepen. En 
noteer dit achter ALS.

�« Let op: soms is een bepaalde activiteit of plaats aanleiding om iets te snacken. 
Denk aan tv kijken of autorijden. Daarnaast krijgen veel mensen op een bepaald 
moment op de dag trek in iets lekkers. Bijvoorbeeld rond vier uur. Anderen drin-
ken meer of anders als ze met bepaalde vrienden zijn. De tijd en het gezelschap 
kunnen dus ook aanleiding zijn om te eten en te drinken.

Mijn Als-dan plan

Nu jij!    Vul in Vul hier je ALS in:

ALS ik na de training blijf 
hangen, DAN drink ik uit 
mijn bidon de drank die

ik van thuis heb
meegenomen.

Valkuilen top 5

Iedereen kent moeilijke momenten waarop je extra 
wordt uitgedaagd om je te houden aan de afspraken die 
je met jezelf hebt gemaakt. 

Dit zijn de meest genoemde valkuilen 
van mensen die werken aan

gewichtsverlies:

�v Eten zien/ruiken
�v Verdriet
�v Vakantie
�v Feestje
�v Traktatie

�� Bepaal wat je gaat doen als de situatie zich voordoet.

�« Maak het concreet.
�« Houd het klein en simpel.
�« Formuleer het actief en positief.
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1 Nu jij!    Vul in Vul hier jouw DAN in:

Nu jij!    Vul in Voeg ALS en DAN samen en vul in:

Herinner je Als-Dan Plan

�v Herhaal jouw plan een aantal keer in gedachten. Probeer te visualiseren hoe jij 
je gedraagt als de aanleiding zich voordoet.

�v Schrijf jouw plan op een mooi papiertje en hang het ergens op waar jij het ziet.
�v Noteer het in je telefoon als reminder of leer het uit je hoofd. 
�v Het helpt ook om jouw Als-Dan Plan aan iemand anders te vertellen, zodat 

diegene jou kan helpen herinneren.

Uitproberen en evalueren

�« Probeer ze een tijdje uit. Werkt het niet, bedenk dan een andere ‘DAN-hande-
ling’. Let op: wees geduldig. Het duurt even voordat jouw Als-Dan een gewoonte is! 
Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt.

�« Maak pas een nieuw Als-Dan Plan als je het eerste onder de knie hebt. 
Download voor nog een nieuw Als-Dan Plan dit werkblad weer op wilmoetkan.nl.

ALS de vier in de klok 
zit en ik krijg trek,

DAN ga ik even kletsen 
bij mijn collega
een verdieping

hoger.

Mijn Als-Dan Plan is: 

dag 

..........................

datum 

..........  / ..........


