
EEN GEZONDE LEVENSSTIJL
VOOR JONGE

PROFESSIONALS ON-THE-
GO

Een e-book met praktische tips voor hoe 25 tot 35

jarigen een gezonde levensstijl kunnen behouden,

ondanks een druk schema.

 



In dit e-book gaan we in op de belangrijkste aspecten van een gezonde

levensstijl en hoe deze kunnen bijdragen aan een hoog energieniveau. We zullen

kijken naar hoe beweging, gezonde voeding, slaap en stressbeheersing van

invloed zijn op het energieniveau en hoe we deze aspecten kunnen integreren in

het drukke leven als jonge professional.

We zullen ook praktische tips geven over hoe je deze gezonde gewoonten kunt

aannemen en behouden, zodat jij het maximale uit de dag kunt halen. Dit e-

book gaat je helpen om je energieniveau te verhogen en algehele gezondheid

te verbeteren. 

Laten we beginnen met het het creëren van meer energie in ons dagelijks leven!

Een gezonde levensstijl voor een hoog
energieniveau

"Gezondheid is het grootste bezit,

welvaart het grootste geluk." - Lao

Tzu



1. De basisprincipes van een gezonde
levensstijl
Een gezonde levensstijl is een belangrijke factor voor het behouden van

energie en het verminderen van het risico op ziektes. Het omvat een

combinatie van regelmatig bewegen, gezonde voeding, voldoende water

drinken, voldoende slaap en stressbeheersing.

Regelmatig bewegen verhoogd het energieniveau door de

bloedcirculatie te verbeteren en hormonen te veranderen die het

humeur beïnvloeden. Probeer elke dag minstens 30 minuten matig

intensief te bewegen, zoals wandelen, fietsen of een sportteam. Als je

het moeilijk vindt om regelmatig te bewegen, probeer dan kleine

stappen te zetten door bijvoorbeeld de trap te nemen in plaats van de

lift of een wandeling te maken tijdens de pauze.

1.

2. Gezonde voeding is belangrijk voor het behouden van energie. Eet

voldoende groenten, fruit, volkoren producten en eiwitten, en beperk

suiker, verzadigd vet en verwerkte voedingsmiddelen. Dit helpt om het

energieniveau op peil te houden en het risico op bepaalde ziektes te

verminderen. Als je het moeilijk vindt om gezonde voeding te eten,

probeer dan kleine stappen te zetten door bijvoorbeeld een portie

groenten toe te voegen aan elke maaltijd of een gezonde snack te

nemen in plaats van een ongezonde snack.

3. Voldoende water drinken is essentieel voor het behouden van energie.

Probeer elke dag minstens 8 glazen water te drinken om je

vochtbalans op peil te houden. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld je

concentratie verbetert  Als je het moeilijk vindt om genoeg water te

drinken, probeer dan kleine stappen te zetten door bijvoorbeeld een

waterfles mee te nemen naar het werk of een glas water te drinken

voordat het eten.



Voldoende slaap is belangrijk. Probeer elke nacht ongeveer 8 uur te

slapen om het energieniveau op peil te houden. Maak een rustige

slaapomgeving door bijvoorbeeld een donkere kamer te hebben en

geen schermen te gebruiken 60 minuten voor het slapen gaan.

4.

5. Stressbeheersing is ook een belangrijk onderdeel van een gezonde

levensstijl. Hoge niveaus van stress kunnen het energieniveau verlagen

en het risico op bepaalde ziektes verhogen. Gebruik

ontspanningstechnieken, zoals ademhalingsoefeningen of meditatie,

om stress te verminderen. Probeer ook regelmatig tijd voor jezelf te

nemen om te ontspannen, zoals door een hobby te doen of tijd door te

brengen met vrienden en familie.

Praktische tip
Maak een lijst met gezonde gewoonten, en

probeer elke week één gewoonte toe te

voegen. Bijvoorbeeld: week 1 - begin met 30

minuten wandelen per dag; week 2 - voeg twee

porties groenten toe aan elke maaltijd; week 3 -

drink elke dag 8 glazen water, etc. Op deze

manier kun je op een haalbare manier werken

aan het opbouwen van een gezonde levensstijl.



30 minuten hardlopen, 3 keer per week

45 minuten krachttraining, 2 keer per week

45 minuten yoga, 2 keer per week

Een sport, 1 keer per week

Beweging kan het energieniveau verhogen door de bloedcirculatie te

verbeteren, hormonen te veranderen die het humeur beïnvloeden en stress te

verminderen. 

Probeer elke week minstens 150 minuten matig intensief te bewegen, of 75

minuten intensief te bewegen. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

2. Beweging voor een hoog energieniveau

Praktische tip
Zoek een vorm van beweging die je leuk vindt,

en probeer dit minstens twee keer per week te

doen. Bijvoorbeeld: als je van dansen houdt,

probeer dan een dansles te volgen. Als je van

buiten zijn houdt, probeer dan een wandeling te

maken in plaats van naar de sportschool te

gaan. Op deze manier kun je op een leuke

manier werken aan het behouden van een hoog

energieniveau.



3. Gezonde voeding geeft meer

Een gezonde levensstijl omvat niet alleen

beweging, maar ook een gezonde voeding. 

 Voedingsmiddelen die rijk zijn aan

voedingsstoffen, zoals groenten, fruit, volkoren

granen en eiwitten, kunnen helpen om het

energieniveau op peil te houden. Dit komt

doordat deze voedingsmiddelen het lichaam

voorzien van de benodigde voedingsstoffen

om efficiënt te functioneren. 

Aan de andere kant kunnen suikerrijke en

verwerkte voedingsmiddelen het energieniveau

doen dalen. Dit komt doordat deze

voedingsmiddelen snelle pieken en dalen in de

bloedsuikerspiegel veroorzaken, wat leidt tot

een crash en een lager energieniveau.

Praktische tip
Plan je maaltijden van tevoren en maak een

boodschappenlijst met gezonde

voedingsmiddelen, zodat je niet in de

verleiding komt om ongezonde keuzes te

maken wanneer je honger hebt.



4. Slaap je energieniveau omhoog

Tijdens je slaap helpt het lichaam zich te herstellen en te ontgiften, wat kan

leiden tot meer energie en een betere algehele gezondheid. Het is

aanbevolen om elke nacht ongeveer 8 uur te slapen om voldoende tijd te

hebben voor herstel.

Een slaapcyclus bestaat uit verschillende fasen van slaap, waaronder de

lichte slaapfase, de diepe slaapfase en de remslaapfase. Deze fases wisselen

elkaar af gedurende de nacht en helpen om het lichaam en de hersenen te

herstellen. De cyclus duurt 1,5 uur. 

Het is belangrijk om een goede slaapomgeving te hebben. Dit betekent dat je

een donkere, stille en comfortabele slaapkamer moet hebben. Het is ook

aanbevolen om een paar uur voor het slapen gaan geen schermen te

gebruiken, zoals telefoons, tablets of televisies, omdat het blauwe licht van

deze schermen kan leiden tot een slechtere slaapkwaliteit. Blauw licht kan het

niveau van het slaaphormoon melatonine verlagen en de biologische klok van

het lichaam verstoren, wat kan leiden tot moeilijkheid om in slaap te vallen.

Praktische tip
Soms wordt je na een lange nachtrust alsnog vermoeid wakker.

Vaak gebeurt dit als je halverwege je slaapcyclus wakker wordt.

Probeer een vast ritme te ontwikkelen en zorg dat je in blokken

van 1,5 uur rekent. 



Stress kan het energieniveau negatief beïnvloeden door het immuunsysteem

te verzwakken. Het stresshormoon cortisol speelt hierbij een belangrijke rol.

Cortisol wordt aangemaakt door de bijnierklieren als reactie op stress. Het

kan helpen om het lichaam alert te houden en energie te geven, maar te veel

cortisol kan leiden tot een lager energieniveau en andere negatieve

gezondheidseffecten.

Bij langdurige stress blijft het cortisolniveau in het lichaam te hoog, wat kan

leiden tot een verminderde weerstand, een lager energieniveau en andere

gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. 

Het kan ook het afvallen of spiermassa opbouwen belemmeren, omdat het

de stofwisseling kan vertragen.

Het zenuwstelsel heeft twee modi: het sympathische zenuwstelsel en het

parasympathische zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelsel is actief

tijdens stressvolle situaties en kan leiden tot een verhoogde hartslag,

ademhaling en bloeddruk. Het parasympathische zenuwstelsel is actief tijdens

rust en kan leiden tot een afname van deze functies. 

Het is belangrijk om stress te verminderen. Dit kan door

ontspanningstechnieken te gebruiken, zoals ademhalingsoefeningen,

meditatie, yoga of een wandeling te maken. Ook kan het helpen om

stressoren te vermijden of te leren omgaan met stressvolle situaties op een

gezonde manier. 

5. Stressbeheersing voor een rustigere geest

Praktische tip
Probeer eens 1 of 2 keer per dag je ademhaling te vertragen naar 6 tot 10

ademhalingen per minuut. Juist door regelmatig kleine aanpassingen te doen

zul je een groot verschil merken.



Thank you!

Wat nu?

In dit e-book hebben we gekeken naar hoe beweging, gezonde

voeding, slaap en stressbeheersing van invloed zijn op het

energieniveau en hoe we deze aspecten kunnen integreren in ons

drukke leven als jonge professionals. 

We hebben praktische tips gegeven over hoe je deze gezonde

gewoonten kunt toepassen, zodat je het maximale uit de dag kunt

halen.

Mijn naam is Nicky, eigenaar van KR8

Personal Trainer. Mijn doel is om jou te

inspireren en motiveren. Laten zien dat

alles mogelijk is als je het zelf maar wilt.

www.kr8pt.nl

info@kr8pt.nl



MEAL PLAN
MAANDAG

ONTBIJT Ontbijt: Havermoutpap met een ei,
blauwe bessen en amandelmelk
(bereidingstijd: 10 min, 330 kcal, 6g
eiwit, 46g koolhydraten, 8g vetten) 

Bereid de havermoutpap volgens de
verpakking. Voeg een geklutst ei
toe aan het mengsel en bak het in
een koekenpan. Voeg naar smaak
blauwe bessen toe en giet wat
amandelmelk over de pap.

LUNCH Lunch: Kipwrap met sla, tomaat en
avocado 
(bereidingstijd: 5 min, 280 kcal, 20g
eiwit, 27g koolhydraten, 12g
vetten) 

Grill een kipfilet gedurende enkele
minuten aan elke kant. Leg een
wrap klaar en beleg deze met sla,
tomaat, avocado en de gegrilde
kipfilet. Rol de wrap op en serveer.

DINER Diner: Gegrilde zalm met broccoli en
gekookte aardappels
(bereidingstijd: 20 min, 365 kcal,
32g eiwit, 39g koolhydraten, 9g
vetten) 

Grill de zalm gedurende enkele
minuten aan elke kant. Kook
intussen aardappels en broccoli in
een pan met water. Serveer de
gegrilde zalm met de aardappels en
broccoli.

DINSDAG

ONTBIJT Ontbijt: Banaan-ei pannenkoekjes
met pindakaas (bereidingstijd: 10
min, 220 kcal, 12g eiwit, 27g
koolhydraten, 8g vetten) 

Meng een rijpe banaan, twee eieren,
een beetje havermout en wat
kaneel in een blender tot een
smooth mengsel. Bak kleine
pannenkoekjes in een koekenpan.
Serveer de pannenkoekjes met wat
pindakaas en eventueel wat extra
banaan.

LUNCH Lunch: Quinoa salade met gegrilde
groenten en feta (bereidingstijd: 5
min, 285 kcal, 11g eiwit, 40g
koolhydraten, 8g vetten) 

Kook de quinoa volgens de
verpakking. Grill een selectie van
groenten naar keuze. Meng de
gegrilde groenten met de quinoa en
voeg wat feta naar smaak toe.
Serveer de salade op
kamertemperatuur of koel gekoeld.

DINER Diner: Kip met sperziebonen en
gekookte rijst (bereidingstijd: 20
min, 305 kcal, 31g eiwit, 29g
koolhydraten, 7g vetten) 

Grill een kipfilet gedurende enkele
minuten aan elke kant. Kook de
sperziebonen in een pan met water.
Kook de rijst volgens de verpakking.
Serveer de gegrilde kipfilet met de
sperziebonen en de rijst.



MEAL PLAN
WOENSDAG

ONTBIJT Ontbijt: Bessen smoothie bowl met
granola (bereidingstijd: 5 min, 280
kcal, 10g eiwit, 44g koolhydraten,
6g vetten) 

Meng een half bevroren banaan,
een handje bevroren bessen, een
scheutje amandelmelk en wat
honing in een blender tot een
smooth mengsel. Giet het mengsel
in een kom en garneer met wat
granola.

LUNCH Lunch: Tonijnsalade met quinoa en
groene salade (bereidingstijd: 5 min,
285 kcal, 22g eiwit, 27g
koolhydraten, 10g vetten) 

Meng een blikje tonijn met wat
mayonaise, zout en peper naar
smaak. Kook de quinoa volgens de
verpakking. Meng de tonijnsalade
met de quinoa en serveer op een
bedje van groene salade.

DINER Diner: Spaghetti met courgette en
gehakt (bereidingstijd: 20 min, 350
kcal, 22g eiwit, 38g koolhydraten,
12g vetten) 

Kook de spaghetti volgens de
verpakking. Bak het gehakt in een
pan en voeg naar smaak kruiden
toe. Snijd de courgette in dunne
plakjes en bak deze in de pan met
het gehakt. Giet de spaghetti af en
meng deze met het gehaktmengsel
en de courgette. Serveer de
spaghetti op een bord.

DONDERDAG

ONTBIJT Ontbijt: Ei met gerookte zalm en
groene salade (bereidingstijd: 5 min,
280 kcal, 22g eiwit, 3g
koolhydraten, 20g vetten) 

Kook het ei naar keuze
(bijvoorbeeld gekookt of gebakken).
Leg de gerookte zalm op een bord
en serveer met een kommetje ei en
een salade van groene
bladgroenten.

LUNCH Lunch: Griekse yoghurt met muesli
en bessen (bereidingstijd: 5 min,
280 kcal, 20g eiwit, 30g
koolhydraten, 10g vetten) 

Giet een bakje Griekse yoghurt in
een kom en garneer met muesli en
bevroren bessen naar smaak.

DINER Diner: Gegrilde kip met
aardappelwedges en salade
(bereidingstijd: 20 min, 350 kcal,
31g eiwit, 39g koolhydraten, 8g
vetten) 

Grill de kipfilet gedurende enkele
minuten aan elke kant. Snijd
aardappels in wedges en bak deze
in de oven tot ze goudbruin en
knapperig zijn. Maak een salade
naar keuze (bijvoorbeeld sla,
tomaat, komkommer en avocado).
Serveer de gegrilde kipfilet met de
aardappelwedges en de salade.



MEAL PLAN
VRIJDAG

ONTBIJT Ontbijt: Pindakaas-bananenbrood
(bereidingstijd: 10 min, 220 kcal, 6g
eiwit, 27g koolhydraten, 10g
vetten) 

Mash een rijpe banaan met een vork
en meng dit met wat havermout,
een ei en wat pindakaas. Voeg naar
smaak wat kaneel of andere
kruiden toe. Bak het beslag in de
oven tot het gaar is (ongeveer 20
minuten).

LUNCH Lunch: Rauwe groenten met
hummus (bereidingstijd: 5 min, 255
kcal, 9g eiwit, 36g koolhydraten, 9g
vetten) 

Snijd een selectie van rauwe
groenten naar keuze (bijvoorbeeld
wortel, komkommer, paprika) in
stukjes. Serveer de groenten met
een pot hummus.

DINER Diner: Gegrilde tonijn met gekookte
quinoa en broccoli (bereidingstijd:
20 min, 345 kcal, 31g eiwit, 32g
koolhydraten, 9g vetten) 

Grill de tonijnfilet gedurende enkele
minuten aan elke kant. Kook de
quinoa volgens de verpakking. Kook
de broccoli in een pan met water.
Serveer de tonijn met de quinoa en
broccoli.

ZATERDAG

ONTBIJT Ontbijt: Volkoren boterham met
avocado en tomaat (bereidingstijd:
5 min, 270 kcal, 10g eiwit, 35g
koolhydraten, 10g vetten) 

Smeer een volkoren boterham met
avocado en leg hier een plakje
tomaat op.

LUNCH Lunch: Groene smoothie met
spinazie, banaan en amandelmelk
(bereidingstijd: 5 min, 290 kcal, 10g
eiwit, 47g koolhydraten, 7g vetten) 

Meng een handje spinazie, een halve
banaan, een scheutje amandelmelk
en wat honing in een blender tot
een smooth mengsel.

DINER Diner: Geroosterde bloemkool met
gehaktballetjes en gekookte quinoa
(bereidingstijd: 20 min, 345 kcal,
27g eiwit, 36g koolhydraten, 11g
vetten) 

Verwarm de oven voor op 200
graden Celsius. Snijd de bloemkool
in roosjes en leg deze op een
bakplaat. Rooster de bloemkool
gedurende 20 minuten. Bak
intussen gehaktballetjes in een pan.
Kook de quinoa volgens de
verpakking. Serveer de geroosterde
bloemkool met de gehaktballetjes
en quinoa.



Boodschappenlijst

Griekse yoghurt (1 bakje)
Geraspte kaas (naar smaak)

Kipfilet (1 stuk)
Tonijnfilet (1 stuk)
Gehakt (naar smaak)
Kipburger (1 stuk)

Eieren (5 stuks)

Sla (naar smaak)
Tomaat (2 stuks)
Komkommer (1 stuk)
Avocado (2 stuks)
Rauwe groenten 
Spinazie 
Broccoli (2 stuks)
Bloemkool (1 stuk)
Fruit:
Bessen (naar smaak)
Banaan (3 stuks)
Avocado (1 stuk)
Tomaat (1 stuk)

Muesli 
Havermout
Pindakaas 
Kaneel
Hummus (1 pot)
Quinoa 
Volkoren boterhammen (2 stuks)
Amandelmelk 
Honing 
Boter (1 klontje)
Volkoren broodjes (2 stuks)
Bladerdeeg (1 vel)

Zuivel:

Vlees:

Ei:

Groenten:

Overig:



1 appel met 1 eetlepel pindakaas (115 kcal):
Snijd de appel in plakjes en smeer 1 eetlepel
pindakaas op de plakjes.
1 banaan met 1 eetlepel hagelslag (110 kcal):
Snijd de banaan in plakjes en strooi 1 eetlepel
hagelslag eroverheen.
10 rauwe amandelen (80 kcal): Eet 10 rauwe
amandelen als snack.
20 gram zelfgemaakte mueslirepen (115 kcal):
Meng havermout, pindakaas, honing en
gesmolten kokosolie in een kom tot een deeg.
Vorm tot reepjes en bak in de oven op 180
graden voor 15-20 minuten. Laat afkoelen en
snijd in plakjes van ongeveer 20 gram.
1 kleine smoothie met banaan, spinazie en
amandelmelk (80 kcal): Blend 1 banaan, een
handje spinazie en amandelmelk tot een
smoothie. Voeg eventueel ijsblokjes toe voor
een dikkere smoothie.
1 bakje Griekse yoghurt met honing en fruit
(100 kcal): Meng 1 bakje Griekse yoghurt met
honing naar smaak en top met fruit naar
keuze.
1 gekookt ei met een handje cherrytomaatjes
(75 kcal): Kook 1 ei hard en snijd in plakjes.
Serveer met een handje cherrytomaatjes erbij.
1 volkoren muffin met banaan en pindakaas
(150 kcal): Meng volkoren meel, bakpoeder,
een geprakte banaan en pindakaas in een kom
tot een deeg. Verdeel het deeg over een
muffinvorm en bak in de oven op 180 graden
voor 20-25 minuten. Laat afkoelen en eet als
snack.

1 kleine portie hummus met rauwe groenten
(100 kcal): Dip rauwe groenten naar keuze in
1 kleine portie hummus.
1 plak volkoren kaas (100 kcal): Eet 1 plak
volkoren kaas als snack.
1 kleine portie amandelen met chocolade (100
kcal): Smelt een klein stuk chocolade en dip
hier een paar amandelen in. Laat opstijven in
de koelkast.
1 stuk fruit naar keuze (60-80 kcal): Kies 1
stuk fruit naar keuze als snack.
1 kleine portie geroosterde kikkererwten (100
kcal): Verwarm de oven op 200 graden en
rooster een handje gekookte kikkererwten
gedurende 20 minuten. Laat afkoelen en eet
als snack.
2 volkoren crackers met een plak kipfilet
(100 kcal): Leg 1 plak kipfilet op 2 volkoren
crackers.
1 kleine portie quinoa-salade (100 kcal): Kook
quinoa volgens de verpakking en meng dit
met een handje cherrytomaatjes, gesneden
komkommer en een eetlepel hummus.
Serveer op een bordje als snack.

Lijst met snacks
Deze lijst is een inspiratie bron voor jezelf. Je kunt zelf er wat snacks uithalen en
eventueel vervangen.


