
Interval Vasten
Exclusief online  

afslankprogramma - enig in België!

Gratis E-Book

©Myriam Joosen
www.myriamjoosen.be

dietiste@myriamjoosen.be



Ik ben Myriam Joosen, diëtiste & voedings-
deskundige. Ik geef meer dan 30 jaar ‘met 
succes’ voedings- en gezondheidsadvies.

Wat mag ik nu eten om te vermage-
ren? Welke voedingsmiddelen verhogen 
mijn cholesterol. Verhoogt een light drank 
mijn suiker? Zijn aardappelen gezond?
Welk dieet is goed voor mij?
Herken je deze vragen? 

In mijn gratis e-book vind je enkele tips & tricks 
om onmiddellijk mee aan de slag te gaan.



Geniet meer van minder 

Breng kleine wijzigingen aan.

Verander je eetpatroon langzaam om er-
voor te zorgen dat je je eraan kan houden. 
 
Het abrupt verminderen van de hoe-
veelheden  kan averechts werken. 
 
Hierdoor bestaat de kans 
dat je weer te veel gaat eten.



3 Basis Technieken
1. Eetpauzes inlassen
Driemaal eten per dag werkt het 
best om gewicht te verliezen en je 
gezondheid te bevorderen, daar ben 
ik intussen meer dan van overtuigd.
 
Door driemaal per dag te eten en te 
vasten tussen de maaltijden voor-
kom je snackgedrag. Omdat deze 
snacks veel suikers, vetten en zout 
bevatten, verbetert je algemene 
gezondheid onmiddellijk je bloeds-
uiker en slechte cholesterol zakt, je 
bloeddruk verlaagt en je vermagert. 

Ga onmiddellijk aan de slag!

Wil je toch graag ex-
tra informatie, 
kijk op mijn website: 
w w w . m y r i a m j o o s e n . b e 

TIP

https://myriamjoosen.be/interval-vasten/


Het tussendoor snac-
ken wordt tegenwoor-
dig algemeen aanvaard. 

Nochtans is dit niet altijd zo 
geweest. Enkele decennia ge-
leden hadden we niet de ge-
woonte tussendoor te eten. Het 
is pas in de jaren zestig, met de 
opkomende voedingsindus-
trie, dat men ons ervan over-
tuigde tussendoortjes te eten. 

Het verbruik van snacks en 
frisdranken tussen de drie 
hoofdmaaltijden heeft geleid 
tot een enorme omzet stij-
ging van de voedingsindus-
trie, maar ten koste van ons 
gewicht en onze gezondheid.

Snoep je graag, 
snoep niet tus-
sen de maaltijden.
Snoep aansluitend 
op je maaltijd. 

TIP



Houd rekening met wanneer, 
waar en hoeveel je eet en wan-
neer je je vol begint te voelen. 

Concentreer je tijdens het eten op je 
eten in plaats van te lezen of tv te kijken. 

Leg je vork tussen de happen door neer 
en kauw langzaam en goed op je eten.

Let op de textuur, smaak en geur van 
het voedsel dat je eet. Door al je zin-
tuigen in het spel te brengen, kan 
je je verlangen naar vers en gezond 
voedsel vergroten en de cyclus van 
‘stress gerelateerd eten’ doorbreken.

2. Gebruik mindfulness technieken

Neem 20 à 30 minu-
ten de tijd om een 
maaltijd af te maken. 
Dat is de tijd die je 
maag nodig heeft om 
aan je hersenen aan te 
geven dat je vol bent.  

TIP

Graag  begeleiding?
Aarzel niet contact op te 
nemen, ik help je op weg. 



Beweeg dagelijks 30 minuten. 
Onderbreek je sedentaire ac-
tiviteiten met een wandeling 
of een rek en stretch oefening.

Zoek een sportactiviteit die je 
met plezier doet.   

3. Breng beweging in je leven

TIP
Geef deze sportac-
tiviteit een vaste 
plaats in je dage-
lijkse bezigheden.



In drie stappen naar meer energie en 
een gezond gewicht

 

 

Stap 1

Bewustwording: Herken en 
erken je snackgedrag.
 
 
Houd bij hoeveel je eet. Het bijhouden 
van een voedingsdagboek houdt je 
verantwoordelijk en geeft je waarde-
volle feedback over je eetgewoonte.

“Ik eet niet tussendoor”… is dit wel écht zo? 
Noteer gedurende 1 week álles wat je eet 
en drinkt en ontdek of jij tussen de maal-
tijden wel eens iets eet, snoept of drinkt.’



Stap 2

Schrap tussendoortjes. 
 
Ben je tot de ontdekking gekomen dat 
je regelmatig iets snoept, eet of calo-
riehoudend drinkt tussendoor? Pro-
beer dan deze tussendoortjes aan-
sluitend bij de maaltijd te nemen, 
bijvoorbeeld een appel voor de maaltijd, 
een koekje als dessert na de maaltijd … 
 

TIP
Vervang (light) fris-
dranken, fruitsap-
pen en een melk-
product door een 
water.



Stap 3

Kies voor evenwich-
tige maaltijden.

Een maaltijd bestaande uit een even-
wichtige mix van koolhydraten, ei-
witten en vetten geeft een langdu-
rige verzadiging. Hierdoor ben je 
minder geneigd tussendoor te eten. 
Je zal merken dat je, na een aantal dagen 
driemaal per dag te eten, dus zonder 
tussendoortjes, er steeds gemakkelij-
ker in slaagt om niet meer te snacken.

Doordat je er in slaagt tussendoor niet 
te eten, neemt de behoefte om te wil-
len eten af. Maar ook de behoefte om 
‘veel’ te eten neemt af doordat je maag 
is gekrompen. Je maag is een spier, 
doordat ze gedurende een aantal uren 
niet hoeft te werken, verkleint je maag. 

We kunnen spreken van een ‘na-
tuurlijke maagverkleining.’

TIP
Neem een kleiner bord
&
pauzeer tij-
dens de maaltijd!

Dit vraagt een professio-
nele begeleiding, neem 
vrijblijvend contact op.



Minder frequent eten 
brengt rust in je hoofd.

GO FOR IT
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BEDANKT!

   ..... voor je interes-
se in ons gratis e-book. 

Ga er onmiddel-
lijk mee aan de slag.

Ik eet zelf al jaren zo 
en voel me er super bij. 

Myriam

MINDFUL EATING
COMFORT COOKING



Wil je graag starten met 
INTERVAL VASTEN 

om je algemene gezondheid te verbeteren?

Keuze uit 2 programma’s:
 

  - Interval Vasten Light
  Volledige Theorie Interval Vasten ovv videolessen 
  Wekelijkse Virtuele Meeting 
  Support via e-mail & WhatsApp 
  
  Actie prijs €39/maand

  - Interval Vasten Pro 
  exclusief programma - enig in België 
  Volledige Theorie Interval Vasten ovv videolessen 
  Wekelijkse Virtuele Meeting 
  Support via e-mail & WhatsApp
  Dagelijks Feedback per e-mail

  Actie prijs €49/maand

  Voor meer info volg deze link:
  Introductie Interval Vasten
  

  Of bel: 03/380 10 12
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