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Checklist

Voor iedereen die elke dag een beetje beter wil worden

Hoe staat het ervoor met

mijn gezondheid?



Hé Topper,

Je bent hier met een reden. Je wilt weten hoe gezond je bent, of je moet investeren in 

je vitaliteit. Het is belangrijk om regelmatig de balans op te maken. Om regelmatig te 

checken hoe je ervoor staat. 

Checklist ‘Hoe staat het ervoor met mijn gezondheid?’

1. Hoe fris word je ’s ochtends wakker?

0=Heel moe, 3=Wel oke,  5=Fris, helder en energiek

2. Hoeveel energie heb je gedurende de dag?

0=Heel weinig, 3=Redelijk,  5=Ik barst van de energie

3. Ervaar je onrust of stress?

0= Altijd, 3=Af en toe, 5=Bijna nooit

4. Heb je last van fysieke klachten? Denk hierbij aan bijvoorbeeld 

rug-/nekpijn of hoofdpijn/buikpijn

0=Ja, ik heb altijd wel ergens pijn,      3=Af en toe maar dan gaat het ook 

wel weer over, 5=Nee

5. Ben je tevreden over je lijf qua omvang, vet- en spierpercentage?

0=Nee, er moeten wat kilo’s af, 3=Oke, kan beter, 5=Super tevreden

6. In hoeverre heb je last van negatieve gedachtes?

0=Altijd, 3=Soms, 5=Nooit

7. Hoeveel keer eet je per dag?

0=Meer dan 5x,   3=zo’n 3-5x,      5=1 of 2x

8. Hoeveel minuten per dag ben je matig intensief in beweging?

0=<10 minuten,    3=<30 minuten,    5=>30 minuten

9. Hoeveel minuten per dag besteed je aan lummelen, niks doen?

0=<10 minuten,    3=<30 minuten,    5=>30 minuten

Totaal aantal punten:

10. Hoe graag wil je beter kunnen presteren, lekkerder in je vel 

zitten, gezonder worden?

0=Heel graag!,    3=Zou op zich niet verkeerd zijn,    5=Ik ben tevreden zo
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En nu?

Vraag je als eerste af wat deze vragen met je doen. 

Scoor je meer dan 40 punten? Super goed! Je staat voornamelijk in het groen. 

Scoor je tussen de 20-40 punten? Hier komen we al in het oranje. Dat betekent 

stoppen wanneer het kan. Er is veel winst te behalen op het gebied van gezondheid en 

vitaliteit. 

Scoor je minder dan 20 punten dan moet je echt aan de bak, je staat in het rood. 

Negeer je lichamelijke signalen niet langer en durf te investeren in je vitaliteit. De prijs 

die je betaald voor een ongezonde leefstijl is namelijk erg hoog!

Hoe hoog of hoe laag je score ook is, er is altijd ruimte voor verbetering. Als jij er 

tevreden mee bent mag dat ook natuurlijk. Maar besef dat je niet ziek hoeft te zijn om 

beter te worden. Is je lijf je lief, leef dan preventief! 

De antwoorden op de stellingen waren het gevolg van jouw leefstijl. Er is niets zo 

moeilijk als het veranderen van je leefstijl. Vaak is het alles of niets. Kies liever voor 

elke dag iets. Dat doen we bij:

In dit online programma ga je elke dag aan de slag met het verbeteren van jouw 

gezondheid en vitaliteit. We zetten kleine stapjes zodat het makkelijk vol te houden is. 

365 dagen lang gaan we aan de slag met het verbeteren van o.a. je slaap, je voeding, je 

ontspan patroon, je bewegingspatroon en meer. Na een jaar ben je gegarandeerd een 

stuk gezonder en vitaler. 

Meld je aan via https://vitamaui.nl/product/elkedageenbeetjebeter/

Habits don’t change in a day

But 1% a day makes every habit work 

Liefs,

maUi
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