
Leefstijlprogramma SMARTsize

Wilt u zich fitter en energieker voelen,  gezonder leven en misschien wat kilo’s kwijt?
Een leven lang op dieet is niet goed en zorgt niet voor blijvend resultaat. Uw eet- en
beweeggedrag op een manier verbeteren zodat u het kunt volhouden, is beter! Salus

SMARTsize is een effectief en makkelijk programma, ontwikkeld door de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU), waarmee u zelf én met uw coach stap voor stap gaat

werken aan uw leefstijl .
 

gezonder eet- en beweeggedrag voor
langere tijd.  
afvallen door kleinere porties te eten en
meer te bewegen.
meer energie en beter in uw vel zitten.
leren persoonlijke doelen te stellen en
hoe die te bereiken in uw situatie.
de verbeteringen in uw eet- en
beweeggedrag onderdeel van uw leven
laten worden.

Wat kunt u bereiken?
 

 
Wie kunnen er meedoen?

Het programma is bedoeld voor mensen met
overgewicht (BMI > 25) of mensen met bijv.

diabetes type II  of een hoge bloeddruk.

6 keer  individuele begeleiding van
een leefstijlcoach/ diëtiste.
een kookboek en toegang tot een
interactieve website met oefeningen,
tips,  testjes & filmpjes. 
3 kookworkshops met andere
deelnemers.

 Het programma duurt een half jaar. De
eerste groep start eind september 2021.

U wordt gedurende deze periode
professioneel begeleid.

 

 
De kosten voor u zijn € 30,- per maand,

de overige kosten worden vergoed. 
U kunt dit programma nog uitbreiden

met beweeglessen naar keuze.

U kunt zich inschrijven via de website: www.Saluswellnesshuys.nl.  Voor meer informatie
over het programma kunt u contact opnemen met leefstijlcoach Marieke Wenting: 

06-43027744 | marieke@stappeninleefstijl .nl



Ervaringen andere deelnemers:
 

“Zelfs met een druk gezin kun je de SMARTsize tips gemakkelijk toepassen. En je wordt er niet chagrijnig
van. Je kunt het eindeloos volhouden en je krijgt niet het gevoel dat je faalt” Lisanne

 
“Ik ben geen mens om te l i jnen maar dit zit  goed in elkaar en er is voor iedereen wel iets uit te halen” Peter

 
“Het met elkaar koken, ervaringen delen, ja dat is wat mensen heel erg stimuleert” SMARTsize diëtist

 

 

Meer informatie over het programma:

Uw aanmelding  
Via de aanmeldknop op de website van Salus. De professional (leefstijlcoach/diëtiste) die u begeleidt gedurende het

gehele traject,  neemt contact met u op om samen te bespreken of u in aanmerking komt voor het programma.

Start programma / intake
U ontvangt een uitnodiging voor het intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek vraagt uw professional om een aantal

gegevens. Zij  zal een paar keer metingen van onder andere uw lengte en gewicht uitvoeren. U ontvangt  ook een
vragenlijst om in te vullen en inloggegevens voor de SMARTsize website.

Oefeningen maken op de SMARTsize website
Op deze website leert u door middel van filmpjes en oefeningen onder andere wat normale porties zijn en wat de

invloed is van een (on)gezonde leefomgeving op uw eetgedrag. U krijgt bijvoorbeeld uitleg hoe u uw eetvoorraad kunt
aanpassen en tips om de indeling van uw voorraadkast te verbeteren.

Kookworkshops
Uw professional zal u uitnodigen voor drie kookworkshops. Samen met andere mensen die meedoen aan SMARTsize
gaat u maaltijden koken. Ook komt u te weten hoe u recepten minder calorierijk kunt bereiden (dit kunnen uw eigen

lievelingsrecepten zijn) die ook nog eens erg lekker zijn!

6 gesprekken met uw professional
In deze gesprekken wordt u gecoacht in hoe u beter kunt eten en bewegen. U bedenkt samen oefeningen en plannen

om dit te gaan doen. Stapje voor stapje! Deze plannen passen bij  u en uw leven en ze zijn daardoor goed vol te
houden. De laatste gesprekken gaan over hoe u uw nieuwe gedrag kunt volhouden en hoe u valkuilen leert te

herkennen en voor te zijn.  Dit helpt u bij  het afvallen en om daarna op een gezond gewicht te blijven.

Leefstijlprogramma SMARTsize

SMARTsize is ontwikkeld door de VU en wordt steeds verder verbeterd. Uw deelname helpt hier ook bij .  In samenwerking met:


