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Wij zijn Mark en Judith van Melioro. We helpen je graag met inzicht te krijgen in jouw gezondheid. Daarom 
hebben wij ook dit e-book ontwikkeld. Door een dagboek bij te houden, krijg je meer inzicht, dan wanneer je 
‘terug denkt’ aan jouw klachten. Zeker wanneer je meerdere factoren naast elkaar legt, kun je soms al meer 
inzicht krijgen dan je eerder had.  

Misschien heb je het weleens gehoord: ‘door te doen wat je deed, krijg je wat je had’. Eerst maar eens even 
nagaan wat je alajd doet dus. In dit e-book beantwoord je zelf de volgende vragen:  

• Heb ik een gevarieerd voedingspatroon?  
• Heb ik voldoende energie voor de dingen die ik wil doen?  
• Beweeg ik voldoende op een dag?  
• Slaap ik voldoende, en word ik uitgerust wakker?  
• Ben ik pijnlijke situaaes uit de weg aan het gaan door andere dingen te doen? 
• Hoe verhoud ik mij tot mijn omgeving?  
• Is mijn leven rijk en waardevol?  

De opleeende lezer heef ook hier onze zeven pijlers van de gezondheid uitgehaald. Inderdaad, dit document 
hebben we per pijler onderverdeeld. De pijlers die naar voren komen, zijn: voeding, inspanning, ontspanning, 
gedrag, slaap, leefomgeving en zingeving.  

Kortom, je kunt al veel (extra) inzicht krijgen door het bijhouden van een dagboekje. En nee, dat hoef niet in 
de vorm van een ‘Lief dagboek’. Dat kan gewoon op een heldere en gemakkelijke wijze. Om je daarin te 
helpen, hebben wij een opzetje gemaakt. Ook hierin geldt weer: het is maatwerk. In het dagboek kun je heel 
veel informaae bijhouden en je kunt er volledig los mee gaan. Pas op: het kan ook een valkuil zijn!  

De belangrijkste spelregel bij het dagboek is, dat als het je stress geef je het beter aan de kant kunt leggen. 
Hoeveel inzicht het je ook kan geven, zodra het bijhouden van een dagboek je stress geef is het dit niet 
waard. Zoek een balans die voor jou werkt. 

Zelfs het bijhouden van dit soort dingen. Wil je liever een eigen opschrijioekje gebruiken? Heb je een andere 
manier van noteren? Geen probleem natuurlijk! Het gaat uiteindelijk om het inzicht.  

Heb je na het invullen van een (deel van) dagboekje nog vragen of opmerkingen? Laat het ons vooral weten. Je 
kunt dit eenvoudig doen door een mailtje te sturen naar info@melioro.nl.  
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Pijler: Voeding 
Eergisteravond heb ik een handje amandelen gegeten. Sterker nog, ik heb er zeven op. 
Amandelen zijn mijn favoriet. Normaal gesproken zou ik niet weten wat ik had gegeten. 
Dan had ik gewoon zomaar een handje (of twee, of…) gepakt en ajdens de film onbewust 
naar binnen gewerkt. En ik zou het me pas realiseren als ik mijn hand in een zakje steek wat 
‘ineens’ leeg blijkt te zijn. 

In de plaats daarvan, weet ik de precieze hoeveelheid die ik gegeten heb. Door een eetdagboek bij te houden, 
krijg je inzichten in jouw eetpatroon. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die een dagboek bijhouden, een 
grotere bewustzijn eetgewoonten en voedsel inname hebben.  

Wat zijn nu8ge dingen om bij te houden? 
Noteer elke keer als je iets in je mond stopt wat het is en hoeveel het ongeveer is. Er zijn diverse apps 
beschikbaar voor je smartphone, waarin je het best eenvoudig kunt noteren en die dan ook meteen de basis-
voedingswaarde uitrekent. Het noteren op papier is natuurlijk ook prima. Op de volgende pagina, vind je een 
template die wij gebruiken bij consulten. Je kunt deze uitprinten en invullen als je dat handig vindt om te 
gebruiken. 

Hoe lang bijhouden?  
Je kunt een voedingsdagboek het beste gedurende meerdere dagen bijhouden. Zo krijg je pas echt een inzicht 
in jouw gemiddelde voedingspatroon. Probeer zo veel als mogelijk en zo nauwkeurig als mogelijk te noteren 
wat je hebt gegeten. Denk hierbij ook aan medicaae of supplementen die je inneemt en zelfs het gebruik van 
bijvoorbeeld sigareeen.  

In het ideale geval heb je een klein boekje (de app op je telefoon) alajd bij je en noteer je trefwoorden op het 
moment dat je iets opvalt of wanneer je iets eet/drinkt. Het idee is dat je een zo nauwkeurig als mogelijke lijst, 
met alles wat jij eet en/of drinkt en alle opvallende zaken, maakt.  

Hoe noteer je dit?  
Je kunt het zo noteren:  

• 1 broodje met kaas, 1 salade, 1 koffie en 1 sinaasappelsap 

Maar, je weet meer van je eetpatroon, wanneer je registreert dat je het volgende hebt gegeten of gedronken:  
• 1 snee volkorenbrood met 1 voorgesneden plak kaas (jong, 30+), zonder boter 
• rauwkost van 30 gram wortel, 30 gram komkommer, 2 zoet-zure augurken en 1 el olijfolie 
• 1 kopje koffie, zonder melk en suiker 
• 1 longdrinkglas sinaasappelsap met vruchtvlees 

Op die laatste manier, registreer je de daadwerkelijke hoeveelheden en weet je dus beter wat je eet. 

In de laatste kolom heb je ruimte om te noteren hoe jij je voelt, na het eten. Wij krijgen geregeld te horen dat 
men dit best wel lasag vindt. Mooie oefening om naar je lichaam te luisteren dus!  

Gebruik in de laatste kolom ook de informaae uit het kopje ‘leefomgeving’.  
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Tool: Voedingsdagboek 
Datum

Gewicht

Hoeveelheid 
(grammen of 
(opchep)lepels

Wat gedronken / gegeten / gerookt 
Welke kruiden, medicijnen, supplementen?

Gevoel / gedrag in de 1-2 uur erna.  
Vorm, kleur, geur van ontlasang.  
Soort beweging en hoelang?

Opstaan (ajdsap:               ) Gevoel:

Tussendoor (ajdsap:               ) Gevoel:

Lunch (ajdsap:               ) Gevoel:

Tussendoor (ajdsap:               ) Gevoel:

Diner (ajdsap:               ) Gevoel:

Tussendoor (ajdsap:               ) Gevoel:

Bedajd (ajdsap:               ) Gevoel:
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Pijler: Leefomgeving 
Onder leefomgeving, adviseren we je iets bij te houden waar je zeer waarschijnlijk niet 
aan hebt gedacht: jouw microbioom.  

Als je na gaat uit hoeveel cellen een menselijk lichaam bestaat en uit hoeveel bacteriën jouw 
microbioom bestaat, dan krijg je waarschijnlijk interessante discussies. Ethische discussies vooral. Want wie 
bestuurd nu wie?  

Natuurlijk is leefomgeving een breder onderwerp dan alleen jouw microbioom. Je kunt hierbij denken aan wifi-
gebruik, milieuvervuiling, zware metalenbelasang (bijv. amalgaamvullingen), licht(vervuiling) maar ook aan de 
soort shampoo waarmee jij je last en de wasmiddelen die je in jouw wasmachine gooit. Daar is alleen weinig 
van bij te houden, in een dagboek.  

Voor hier de focus op jouw microbioom dus 

Wat kan ik bijhouden?  
Om een inzicht te krijgen in hoe het gesteld is met jouw microbioom, kun je gemakkelijk naar jouw defecaae-
patroon kijken. Simpel: je hoef alleen maar achterom te kijken, naar jouw ontlasang. Daarnaast kun je 
uiteraard nog meer signalen in de gaten houden, zoals:  

• Gasvorming 
• Borrelende buik 
• Obsapaae 
• Diarree 
• Drijvende ontlasang 
• Plakkerige ontlasang 
• Kleur van de ontlasang 
• Buikpijn 
• Pijn in de onderrug 
• Eczeem 
• Acné 
• Slechte adem 
• Tandvleesontstekingen 
• Vaginale (schimmel)infecaes 
• Schimmelnagels 
• Voedingsintoleranaes 

Hoe noteer ik dit?  
Hiernaast zie je een aieelding van de ‘Bristol Stool 
Chart’. Dit is een indeling van poep. Misschien niet 
zo’n heel fris praatje. Tegelijkerajd kun je er wel heel 
erg veel informaae uit afleiden. Dit heb je misschien 
al in de ‘mini-cursus spijsvertering’ gelezen.  

Je kunt deze indeling (en de signalen, zoals beschreven in het rijtje hierboven) gebruiken in het sjabloon van 
jouw eetdagboek. In de rechterkolom kun je gemakkelijk het nummer noteren, wat overeen komt met de soort 
ontlasang die je hiernaast ziet.  
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Pijler: Inspanning 
Je staat op na een nacht liggen op een comfortabel bed. Je loopt naar de tafel om daar je 
kopje koffie te drinken, om naar je werk te gaan pak je de auto, op jouw werk zit je zo’n 8 
uur achter de computer, daarna stap je weer in de auto om naar huis te gaan. Moe na je 
werk voeg je wat ingrediënten samen voor een simpele salade en je plof op de bank. En daar 
kom je na zo’n drukke dag op het werk voorlopig ook even niet van af.  

Mogelijk heb je onlangs gehoord dat een zieende levenssajl het nieuwe ‘roken’ is. Net zo schadelijk, alleen 
minder bekend. Best eens interessant om bij te houden hoe het er bij jou aan toe gaat.  

Wat zijn nu8ge dingen om bij te houden?  
We dagen je uit om, gedurende één maand, eens bij te houden wat jouw beweegpatroon is. Hiervoor hebben 
we ook weer een sjabloon gemaakt. Ook hier geldt weer: door het bijhouden van zo’n beweegdagboek, krijg je 
inzicht en kun je daarmee ook een eerste (kleine) stap zeeen naar een verbetering van jouw lifestyle.  

Een aantal aps om meer beweging toe te kunnen passen in jouw lifestyle:  
• Loop eens naar de printer op een etage hoger 
• Neem / koop / vraag om een sta-bureau 
• Werk met een wekker; zet deze op 25 minuten, zodat je hierna 1 minuut kan bewegen. Tijdens je pauze 

kun je wat meer aan beweging doen, door een kleine wandeling VOOR je lunch te maken 
• Doe een aantal oefeningen. Hiervoor hoef je echt geen blokje om het gebouw te lopen. Wanneer je 

even je armen strekt en je polsen beweegt, scheelt het al!  
• Ga lopend boodschappen doen 
• Ga met je kind naar de speeltuin 

Hoe noteer je dit?  
Voor het noteren van de beweging, kun je noteren welk type inspanning jij per uur van de dag uitvoert. Per uur 
van de dag, noteer je het type inspanning, je kunt dit met de leeers doen, maar voel je ook vrij om de vakjes 
met een specifieke kleur in te kleuren. Onderaan de tabel staat een rijtje met welke typen inspanning wij 
onderscheiden.  

In de laatste kolom ‘opmerking’ kun je aspecten noteren die je opvielen en goed zijn om nog even te 
herinneren als je naar dit dagboek terug kijkt.  

Pagina �  van �  7 18

© Melioro 2018 | Wilhelminapark 28, 2012 KC Haarlem | 06-24459050 | info@melioro.nl | www.melioro.nl

mailto:info@melioro.nl
http://www.melioro.nl


Tool: Uren beweging 

Type inspanning en bijbehorende acEviteit 
A = geen acaviteit / slapen         
B = zeer geringe acaviteit, zoals zieen, computerwerk, tv-kijken      
C = geringe inspanning, licht huishoudelijk werk, winkelen    
D = maage inspanning, schoonmaken, boodschappen doen, wandelen  
E = maage inspanning, recreaaeve bezigheden, rusag zwemmen, tennissen  
F = grote inspanning, joggen, aerobics, fietsen, tennis, zwemmen    

Uren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Opmerking

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

16

17

18

19

20
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Pijler: Ontspanning 
Adem in……. en adem uit…..  

Adem jij weleens extra? Met jouw adem kun je jouw lichaam naar ontspanning sturen. Daar 
is natuurlijk wel oefening voor nodig. Naast het sturen met jouw adem, zijn er als het goed is 
nog meer dingen waar jij van kunt ontspannen. Zou je nu zo uit je hoofd drie dingen kunnen noemen, die voor 
jou ontspannend werken?  

Wat is nu8g om bij te houden?  
Voor iedereen is ontspanning anders, niet alleen omdat ieders dag er anders uit ziet, maar dus ook omdat 
iedereen zijn eigen manier heef om te kunnen ontspannen. Het is wel belangrijk dat je elke dag in ieder geval 
aan jouw ontspanning toe komt. Wanneer je er meer in geoefend bent, zou je zelfs met ontspanning 
inspanning moeten kunnen leveren.  

Hoe kan ik dat bijhouden?  
Om te registreren wat je aan ontspanning doet, hebben we ook weer een sjabloon gemaakt. Dit sjabloon 
bestaat uit een aantal kolommen, waar je per dag kunt bijhouden hoe de mate van ontspanning en stress was.  

We gaan er in dit geval dus van uit dat ontspanning en stress de tegenpolen van elkaar zijn.  

Reflecae kan belangrijk zijn, maar je hoef er niet constant over na te blijven denken. Blijf vooral in het ‘hier-
en-nu’, waardoor je écht aanwezig kunt zijn (ofwel: in ontspanning een inspanning kunnen leveren). Daarom is 
het ook de bedoeling dat je de kolommen echt met enkele steekwoorden invult. 

Welke onderdelen kan ik bijhouden?  
Tijdsap 
Vrij logisch, noteer het ajdsap van de dag, zodat je een overzicht hebt van wanneer op de dag de meeste 
ontspanning en/of stress plaats vinden 

Was er ontspanning of stress? 
Geef een rapportcijfer aan de mate van ontspanning of stress. Daarbij is 0 helemaal ‘zen’ en 10 waanzinnig 
gestrest. 

Omschrijving van de situaae 
Geef een beknopte omschrijving van de situaae. Het liefste doe je dit in 1 woord. Nu je dit op papier doet, 
helpt het je meer inzicht krijgen. Het is uiteraard niet de bedoeling om dit allemaal zo op papier te blijven 
doen. Daarom is het belangrijk om de omschrijving in 1 trefwoord te doen. Je kunt dit op de lange termijn 
namelijk ook prima in je hoofd doen. 

Wat iniaeerde de situaae? 
Vaak kom je in een soort cascade van gedachten, emoaes en lichamelijke sensaaes terecht, op het moment 
dat er iets gebeurt. Daarom is het belangrijk om kort sal te staan welk aspect deze situaae in gang zeee. Ook 
hiervoor raden wij aan om slechts 1 (of maximaal 3) sleutelwoorden te gebruiken.  

Pagina �  van �  9 18

© Melioro 2018 | Wilhelminapark 28, 2012 KC Haarlem | 06-24459050 | info@melioro.nl | www.melioro.nl

mailto:info@melioro.nl
http://www.melioro.nl


Tool: noteer ontspanning en stress  
Tijdsap Was er ontspanning of stress? Omschrijving van de situaae Wat iniaeerde de situaae? 
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Pijler: Slaap 
Mogelijk slaap je sub-opamaal omdat je slaapgewoonten dit veroorzaken. Er kan echter 
meer aan de hand zijn. Zowel lichamelijke als mentale lichaamsprocessen kunnen ervoor 
zorgen dat je onvoldoende slaapt of onvoldoende kwaliteit slaap krijgt elke nacht.  

Waarom is het zinvol je slaap te registreren? 
We hebben vier redenen opgeschreven over het nut van het registreren van jouw slaappatroon.  

1. Het geef je inzicht in je slaappatronen en -gewoonten 
Dit is een wat voor de hand liggende reden. Wanneer je terugdenkt aan hoe jouw nachtrust gisteren was, zul 
je veel minder details opmerken dan wanneer je het een periode echt goed noteert. 

2. Je wordt producaef op het gebied van slaap 
Tijdens het bijhouden van een slaapjournaal, zal je vast merken dat je ineens heel anders gaat denken over 
jouw slaap en de bijbehorende gewoonten. Dit alleen al kan er soms voor zorgen dat je vanzelf dingen anders 
gaat doen, die je slaap verbeterd.  

3. Het kan een behandelaar helpen om te beoordelen hoe je slaap verbeterd kan worden 
Wanneer je onder behandeling bent (bij welke therapeut dan ook), kan het dagboek inzicht geven voor die 
behandelaar. Jouw slaappatroon geef veel meer informaae dan je nu misschien vermoedt. 

4. Je kunt monitoren hoe effecaef veranderingen zijn. 
Met een goed bijgehouden slaapjournaal kun je echt zien wat het effect is van de veranderingen die je 
doorvoert -op elke gebied van je gezondheid. Mogelijk verandert jouw slaap, wanneer je meer beweegt of 
wanneer je gezonder gaat eten. Ook nieuwe gewoonten op gedragsniveau of zingeving kan grote impact 
hebben op de kwaliteit van je slaap.  

Hoe noteer je dit?  
Na het invullen van dit dagboek, heb je een duidelijk overzicht van jouw slaappatroon. Dit maak je inzichtelijk 
door de vakjes ‘uren’ in te kleuren bij de bijbehorende ‘dag’. Aan het einde van de maand, heb je dus een 
schemaasch overzicht, in de vorm van een staafdiagram.  

In de laatste kolom is ruimte voor opmerkingen. Ben je bijvoorbeeld moe wakker, zijn er veranderingen, merk 
je iets op? 
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Tool: Uren slaap 
Uren van de dag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Opmerking
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Tool: kwaliteit van jouw slaap (ochtend) 
Noteer in de ochtend

Startdatum   /   /‘18 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7

Tijd uit bed

Gister viel ik in slaap:

Makkelijk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Na enige ajd ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Moeizaam ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ik werd in de nacht wakker

Aantal keren

Aantal minuten

Uren slaap

Mijn slaap was verstoord door:

Bijvoorbeeld:geluid, 
licht, huisdieren, 
temperatuur, pijn, 
stress, enzovoort

Bij opstaan voelde ik mij:

Verfrist ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Beetje verfrist ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Vermoeid ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Noaaes

Bijvoorbeeld: 
werkuren, 
menstruaae-cyclus, 
stemming, 
enzovoort
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Tool: kwaliteit van jouw slaap (avond) 
Noteer in de avond

Startdatum   /   /‘18 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7

Tijd in bed

Gebruikte cafeïnehoudende producten: (O)chtend, (M)iddag, (A)vond, niet van toepassing (n.v.t.)

O / M / A / n.v.t. 

Hoeveelheid

Ik heb minstens 20 minuten bewogen in de: (O)chtend, (M)iddag, (A)vond, niet van toepassing (n.v.t.)

O / M / A / n.v.t. 

Hoeveel minuten?

Medicaae: 

Suppleae:

Powernap? J / N J / N J / N J / N J / N J / N J / N

Zo ja: hoelang?

Overdag was ik geneigd ajdens klusjes in slaap te vallen: geen kans (4), kleine kans (3), redelijke kans (2), hoge kans (1)

Cijfer

Gedurende de dag mijn stemming was: erg pre{g (4), pre{g (3), onpre{g (2), erg onpre{g (1)

Cijfer

Ongeveer 2-3 uur voor het naar bed gaan gebruikte ik:

Alcohol ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Zware maalajd ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caffeïne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

n.v.t. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Bedajdrouane

Bijvoorbeeld: een 
boek lezen, 
elektronische 
apparaten, bad, 
douche, 
ontspanning 
oefeningen, etc
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Pijler: Gedrag  
Een belangrijke vraag bij deze pijler is allereerst: ‘wat is gedrag’? Dit is natuurlijk belangrijk 
om te weten, voordat je een en ander registreert. Gedrag is een bijzonder breed begrip. Wij 
beschrijven het hieronder.  

Wat is gedrag?  
Je hebt lichamelijke sensaaes, emoaes of gedachten. Dit is intern. Jouw binnenwereld. Niemand anders kan 
daar iets mee toen, tenzij jij de keuze maakt om hier aandacht aan te geven en het naar de buitenwereld te 
uiten. Vanaf het moment dat de buitenwereld iets van jouw interne beleving kan zien, noemen we het gedrag.  

Een kort voorbeeld om bovenstaande te illustreren:  
• Stel dat je een opdracht voor een scholing moet doen. Bleh. Geen zin. In tegenstelling tot jouw 

(school)werk, is ineens het huis heel mooi schoon…  
• Je hebt jeuk. Niemand die dat ziet of ervaart, tenzij jij aan jouw been krabt.  
• Vandaag op het werk heb je een vervelende ervaring met een collega gehad. Bij thuiskomst besef je de 

impact ervan. Plotseling sta je in de kast te zoeken naar iets lekkers om te eten.  

Hoe kan ik inzicht in mijn gedrag krijgen?  
De bovenstaande voorbeelden illustreren vooral controle strategieën, ofwel: regeltjes / handelingen die je 
doet om pijn te voorkomen of te vermijden. Er zijn een aantal manieren waarop je dit kunt doen. Dat is zinnig 
om in een dagboek bij te houden. Wat merkte je deze week aan vervelende ervaringen, en hoe ging je 
daarmee om? 

Hoe invullen?  
Door het invullen van deze tabel, krijg je meer inzicht in het antwoord op de volgende vragen: hoe ga je om 
met vervelende ervaringen en gevoelens? Hoe pakte dat uit? En wat heef het je gekost? Je staat sal bij de 
effecten van jouw strategieën om vervelende gedachten en gevoelens niet te hoeven ervaren.  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Tool: Gedragsdagboek 
Vervelende 
gevoelens / 
ervaring

Strategie om 
vervelende 
gevoelens te 
beheersen

Hoe pakte het uit 
op korte termijn? 

Hoe pakte het uit 
op lange termijn? 

Wat hee= het je 
gekost? 

Bijvoorbeeld: Een 
feestje waar 
iedereen met zijn 
partner was, en ik 
mij heel alleen 
voelde

Alcohol, overdreven 
vrolijk doen, het 
onderwerp ‘relaaes’ 
vermijden

Redelijk. Ik bleef me 
wel ongemakkelijk 
voelen

De volgende dag 
voelde ik me stom, 
omdat ik niet 
gewoon normaal 
kon doen. Ik kon 
niet echt genieten 
van het feest

Een leuke avond, 
want ik was er toch 
de hele ajd mee 
bezig. Ik ben wel blij 
dat ik ben gegaan. 
Ik had ook thuis 
kunnen blijven. 
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Pijler: Zingeving 
De pijler ‘zingeving’ gaat als leidraad door het hele document heen. Een rijk en waardevol 
leven zal je toch echt zelf moeten maken. Het is daarom goed om sal te staan bij de vraag:  

Wat is voor jou een rijk en waardevol leven? 

De waarde ‘gezondheid’ 
We gaan er saekem een beetje van uit dat je het belangrijk vindt om gezond te zijn. Helaas merken wij mensen 
vaak pas wat de waarde van gezondheid is, wanneer we ziek zijn. Misschien zelfs chronisch ziek. Je kunt 
echter alajd streven naar zo veel als mogelijk gezondheid. Hoe je gezondheid ook is, hoe slecht of hoe goed 
ook, het kan in zekere zin alajd beter. Je zal namelijk alajd blijven leren, veranderingen in je lichaam merken of 
anders wel veranderingen in jouw omgeving waar je jezelf naar zal moeten aanpassen. Kortom, het is een 
dynamisch proces. Hoe je dat invult, is aan jou.  

Maak een lijstje met waarden 
Wat kan helpen om voor jezelf meer inzicht te krijgen in wat voor jou een rijk en waardevol leven is, is om een 
rijtje te maken met waarden. Waarden geven richang aan je leven. Je kunt ze vergelijken met een kompas die 
je ajdens een wandeling kunt gebruiken.  

Maak dus eens een top 5 met waarden, die voor jou belangrijk zijn. Een aantal voorbeelden waar je aan kunt 
denken, zijn: authenaciteit, vrolijkheid, gezondheid, vriendschap, avontuur, zelfstandigheid, ontspanning, 
openheid, betrokkenheid, schoonheid, inspiraae, respect etc.  

Mijn top 5 

1

2

3

4

5
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Inzichten 
Nu heb je allerlei aspecten van jouw lifestyle bij kunnen houden, en gezien hoe je dit prakasch kunt doen. 
Neem vooral je ajd om dingen bij te houden, en zorg voor representaaeve situaaes. Wanneer je niet-
waarheden opschrijf, houd je alleen jezelf voor de gek.  

Als het goed is, heb je dus nieuwe inzichten gekregen. Ik kan mij goed voorstellen dat je niet met alle inzichten 
iets kunt of dat je het gevoel hebt ‘iets’ te moeten doen aan een pijler. Natuurlijk willen we je daarmee 
ondersteunen.  

Wanneer extra je hulp wilt 
De komende periode vullen we ons kenniscentrum steeds meer. In het kenniscentrum verzamelen we kennis, 
onderverdeeld per pijler. Je kunt dus gemakkelijk per pijler de aps en info doorlezen.  

Daarnaast ontwikkelen we ook meer online cursussen. Een beetje zoals de mini-cursus spijsvertering, die je 
waarschijnlijk wel voorbij hebt zien komen. Er komen ook andere online cursussen aan.  

Tot slot, kun je alajd natuurlijk een afspraak voor een consult maken. We vinden het alajd erg belangrijk dat 
we eerst even kennis maken met elkaar. Daarom krijg je de eerste 15 minuten van ons.  

Ja, dat wil ik!  
Indien je graag een kennismakingsgesprek wilt, dan kun je ons het beste een mailtje voor een aanvraag sturen. 
We zijn regelmaag in consulten, en niet zo goed met de telefoon. Mail het beste even naar: info@melioro.nl. 
Vind je het fijner om toch even te bellen, dan kan dit naar: 06 24 45 90 50. 
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