


Its My Life
Kompas voor een gezonde leestijl

De 6 versnellingen van een dynamisch leven



Actueel





Hoe is het gegaan?

• Na de START-challenge volgde de IMPROVE-challenge
• Doelen (10% verbetering) behaal je alleen wanneer je deze vertaalt in 

gedragsmatige handelingen
• WAT ga je 3x per dag BETER doen zodat je 10% verbetert (KGD + 

heitje)



Quiz



Quiz

Hoeveel gedachten en impulsen verwerken je hersenen dagelijks?

A. 10.000-20.000
B. 20.000-40.000
C. 40.000-60.000



Quiz

Hoeveel % van deze gedachten en impulsen verwerken we zonder na te 
denken (onbewust)?

A. 95-99%
B. 50-70%
C. 80-85%



Quiz

Hoeveel % van onze gedachten is kritisch/negatief ten opzichte van 
onszelf en anderen?

A. 50%
B. 70%
C. 30%



Quiz

Maak de volgende zin af: Oost, west, thuis…

A. Koe
B. Best
C. Chinees



Conclusie

• We zitten veel in ons hoofd…
• Doen bijna alles op de automatische piloot…
• Zitten negatief te denken…
• En als klap op de vuurpijl hebben we overtuigingen die ons zijn 

aangeleerd en waarvan we verkondigen dat het ‘de waarheid’ is…

Kortom….VERANDEREN IS GEWOON MOEILIJK!





Wat werkt voor jou 
werkt niet per definitie 

voor een ander
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R = Langdurig zitten

1 = Opstaan

2 = Beweegmomentje

3 = Matig intensief bewegen

4 = Intensief trainen

5 = Kracht training 



Kleine Goede Daden + heitje







Huiswerk zodat je meer gaat bewegen

1. Benoem 3 Kleine Goede Daden die je de komende tijd gaat toepassen
2. BELONEN – Goed dat ik het zie/doe
3. Wanneer je weerstand voelt, kleiner maken en doorgaan



Squads

Knie heffen

Hakken Billen

Planken

Opdrukken

Lunges

De Tabata



Volgende keer

De weg naar een gezonde nachtrust


