
FITR 4 LIFE leefstijlprogramma  
Planning theoriesessies 5 september t/m 10 november 2022 

Hierbij een beschrijving van de workshops inclusief toelichting. Op de tweede pagina is de planning voor locaties 
Terneuzen en Hulst weergegeven inclusief de online sessies.










Thema Toelichting

Voeding | beginselen van voeding & 
energiebalans(+ voedingsdagboek invullen)

Je leert de basis van een gebalanceerd voedingspatroon, tips voor gezonder eten en hoe je je 
energiebalans kan beïnvloeden. Ook krijg je de opdracht om een online voedingsdagboek bij te 
houden zodat je coach je kan helpen met het optimaliseren van je voedingspatroon.

Trainen | verdieping in het trainen van je 
uithoudingsvermogen en je spierkracht

Je leert wat het trainen van je uithoudingsvermogen inhoudt en met je doet. Tevens wat 
krachttraining is en welke effecten dit op je lichaam heeft.

Voeding | Voedingsdagboek terugkomsessie Je leert je eigen voedingspatroon analyseren om bewuster om te gaan met keuzes rondom je 
eetgedrag.

Trainen | Opbouw van trainingsschema’s 
cardio en krachttraining

Je leert over diverse trainingsschema’s en trainingsmethodiek om je doelen te bereiken.

Stress | Een verdieping in het fenomeen 
stress

Je leert over wat stress is, hoe het ontstaat, welke signalen er zijn en wat stress met je lichaam doet.

Voeding | Etikettentraining Je leert hoe je etiketten van voedingsproducten kan lezen en begrijpen om verantwoorde keuzes te 
maken.

Ontspanning | Beter relaxen door 
ademhaling en mindfulness

Je leert wat ontspannen is, hoe je hier aan kunt werken en welke activiteiten bijdragen aan 
ontspanning.

Voeding | beginselen van voeding & 
energiebalans (+ voedingsdagboek invullen)

Je leert de basis van een gebalanceerd voedingspatroon, tips voor gezonder eten en hoe je je 
energiebalans kan beïnvloeden. Ook krijg je de opdracht om een online voedingsdagboek bij te 
houden zodat je coach je kan helpen met het optimaliseren van je voedingspatroon.

Slaap | De invloed van slaap Je leert wat je slaap beïnvloedt, wat jij kunt doen om je slaap te optimaliseren en hoe slaap werkt. 

Voeding | Voedingsdagboek terugkomsessie Je leert je eigen voedingspatroon analyseren om bewuster om te gaan met keuzes rondom je 
eetgedrag.

Beweging | Voldoende beweging vs 
sedentair gedrag (zitten)

Je leert waarom bewegen belangrijk is, over de effecten van bewegen en wat lang zitten nu eigenlijk 
met je doet.

Gedrag | Omgaan met ‘ongezonde’ 
verleidingen

Je leert hoe om te gaan met verleiding om beter slechte eet-en leefgewoontes om te zetten in een 
gezondere leefstijl.

Gedrag | Kaizen Je leert dat kaizen gaat over jezelf verbeteren en hoe kleine doelen en stappen zetten je helpen om 
positieve veranderingen teweeg te brengen en dit duurzaam vol te houden. 

Voeding | beginselen van voeding & 
energiebalans (+ voedingsdagboek invullen)

Je leert de basis van een gebalanceerd voedingspatroon, tips voor gezonder eten en hoe je je 
energiebalans kan beïnvloeden. Ook krijg je de opdracht om een online voedingsdagboek bij te 
houden zodat je coach je kan helpen met het optimaliseren van je voedingspatroon.

Gedrag | Veerkracht en omgaan met 
tegenslag 

Je leert over het optimaliseren van je veerkracht, over mechanismen die je helpen om tegenslagen 
beter aan te kunnen en hoe je dit in de praktijk kan toepassen.

Voeding | Voedingsdagboek terugkomsessie Je leert je eigen voedingspatroon analyseren om bewuster om te gaan met keuzes rondom je 
eetgedrag.

Gedrag | Hoe je regie houdt over eigen 
gezondheid

Je leert hoe je, na alle kennissessies en sportmomenten, jezelf kan prikkelen om de regie te houden 
over eigen gezondheid om terugval te voorkomen.

De kennissessies zijn verdeeld in vier hoofdthema’s: 
Groen = voeding   
Blauw = sport en bewegen      
Oranje = leefkwaliteit         
Roze = gedrag 
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Indien je vragen hebt over de planning of over het FITR4LIFE programma, neem contact op met Bauke Boon. 
bauke@fitrcompany.nl | 06-52553116

mailto:bauke@fitrcompany.nl


 
Online theoriesessies 



Zie de volgende pagina voor de toelichting op het inloggen voor de online theoriesessies


Thema Terneuzen 
Dinsdag 10:00-11:00u 

Terneuzen 
Woensdag 19:00-20:00u

Hulst 
Woensdag 20:00-21:00u

Voeding | beginselen van voeding & energiebalans (+ 
voedingsdagboek invullen)

06 september 2022 07 september 2022 07 september 2022

Slaap | De invloed van slaap 13 september 2022 14 september 2022 14 september 2022

Voeding | Voedingsdagboek terugkomsessie 20 september 2022 21 september 2022 21 september 2022

Beweging | Voldoende beweging vs sedentair gedrag (zitten) 27 september 2022 28 september 2022 28 september 2022

Gedrag | Omgaan met ‘ongezonde’ verleidingen 04 oktober 2022 05 oktober 2022 05 oktober 2022

Gedrag | Kaizen 11 oktober 2022 12 oktober 2022 12 oktober 2022

Voeding | beginselen van voeding & energiebalans (+ 
voedingsdagboek invullen)

18 oktober 2022 19 oktober 2022 19 oktober 2022

Gedrag | Veerkracht en omgaan met tegenslag 25 oktober 2022 26 oktober 2022 26 oktober 2022

Voeding | Voedingsdagboek terugkomsessie 01 november 2022 02 november 2022 02 november 2022

Gedrag | Hoe je regie houdt over eigen gezondheid 08 november 2022 09 november 2022 09 november 2022

Thema Online 
Woensdag 2015-21:15u

Voeding | Etikettentraining 07 september 2022

Slaap | De invloed van slaap 14 september 2022

Trainen | Opbouw van trainingsschema’s cardio en krachttraining 21 september 2022

Beweging | Voldoende beweging vs sedentair gedrag (zitten) 28 september 2022

Trainen | verdieping in het trainen van je uithoudingsvermogen en je spierkracht 05 oktober 2022

Gedrag | Kaizen 12 oktober 2022

Voeding | beginselen van voeding & energiebalans (+ voedingsdagboek invullen) 19 oktober 2022

Gedrag | Veerkracht en omgaan met tegenslag 26 oktober 2022

Voeding | Voedingsdagboek terugkomsessie 02 november 2022

Gedrag | Omgaan met ‘ongezonde’ verleidingen 09 november 2022

Gedrag | Hoe je regie houdt over eigen gezondheid 16 november 2022
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Inloggen online theoriesessie 

Belangrijke informatie om in te kunnen loggen voor de Zoom sessie.


De online theoriesessies zijn op de geplande woensdagen te volgen via ZOOM.  
 
Link naar ZOOM sessie: 
https://us06web.zoom.us/j/81218192602?pwd=QmZXdUljK2RlekhiR1kvazVpUzhuQT09


Link om deze sessies toe te voegen aan je iCalendar: 
https://us06web.zoom.us/meeting/tZUvduGppzksGtYJqUkKs3uz0JUm0SP9IviL/ics?
icsToken=98tyKuGprDoiG92XthmFRpwcAIj4WevxmHpdjbdktg7QCAtAMRbsZsh3P-JMIIH5 


De meeting ID en de code om de online sessie te betreden is als volgt: 
Meeting ID: 812 1819 2602

Passcode: 2022


Groepstrainingen 

De FITR4LIFE sportmomenten zijn op dit moment als volg gepland:


Terneuzen Hulst Oostburg

Maandag 10:30-11:30u Woensdag 19:00-20:00u Dinsdag 20:00-21:00u

Maandag 19:00-20:00u

Dinsdag 17:00-18:00u

Woensdag 11:00-12:00u

Woensdag 17:30-18:30u

Donderdag 19:00-10:00u
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