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DAG 1      DAG 2  

 

 

 

 

 

 
DAG 3   DAG 4 

 

 

    

  
 

 

 

DAG 5   

 

 

 

Bewegen 

We starten deze dag met een frisse neus en een 

mooie wandeling. Maak een wandeling van 20 a 

30 minuten. Probeer een ontspannen tempo te 

lopen waarbij je nog kan kletsen en genieten 

van de omgeving. Benoem 3 dingen die je ziet 

tijdens het wandelen die je mooi/inspirerend 

vindt en waarom. 

Voeding 

Voedingsvezels beschermen o.a. tegen 

darmkanker (maar ook maagdarm kanker). 

Probeer deze week de eetwissel naar alleen 

volkoren producten zoals (fijn) volkoren brood, 

volkoren deegwaren en zilvervliesrijst  

 

(Zet een welverdiend vinkje na elke dag) 

 

 

 

 

 

Bewegen 

Trek je sportkleren maar aan, we gaan wat 

oefeningen doen! Volg het bijgevoegde 

oefenprogramma met kracht- en conditie 

oefeningen. Het is belangrijk dat je onthoudt: jij 

traint op jouw eigen niveau en dat is goed 

genoeg! Begin rustig en geef jouw lichaam de 

tijd om te wennen aan de oefeningen. Neem 

vandaag de tijd om 2 doelen op te schrijven: wat 

wil jij bereikt hebben over 3 weken? 

Voeding 

Probeer zo min mogelijk pakjes en zakjes te 

gebruiken. Dit scheelt enorm in het zout 

gebruik. Kijk komende week eens wat je met de 

pure kruiden uit het keukenkastje al kan doen. 

 

 

 

 Bewegen 

Vandaag wil ik je laten kennismaken met 

ontspanningsoefeningen. Ga zitten in een 

rustige omgeving. Probeer de bijgevoegde 

ontspanningsoefening eens uit. Het is heel 

normaal dat er in het begin allerlei gedachtes 

door je hoofd razen maar neem de tijd en laat 

het even bezinken je zal merken dat het vanzelf 

stiller wordt. 

Voeding 

Genoeg eiwitten zijn tijdens de behandeling en 

herstel van kanker erg belangrijk. Ben je 

flexitariër of vegetariër: lukt het om elk dag een 

goede vleesvervanger te gebruiken? In kaas zit 

geen ijzer maar in peulvruchten bijvoorbeeld 

wel. Deze zijn lekker in een wrap, salade of 

soep. Soep glijdt bij weinig eetlust vaak 

makkelijker naar binnen en met peulvruchten 

maakt dit een volwaardige maaltijd.  

 
 

 

 

 

 

Bewegen 

Hoe lekker was die wandeling van 3 dagen 

geleden? Tijd voor de tweede ronde! Is er een 

plek in je omgeving waar je altijd al een 

wandeling hebt willen maken? Het park, het 

bos, de zee? Doe het vandaag! Probeer 30-40 

minuten te wandelen, eventueel met een 

rustpauze tussendoor. Geef jezelf vervolgens 

een compliment: je bent hartstikke goed bezig 

en dat mag gezegd worden! 

Voeding 

Mijdt deze week eens bewerkt vlees. Een ander 

idee voor beleg: humus, vis, ei, hüttenkäse met 

bijvoorbeeld wat appel en kaneel erdoor. Dit is 

een betere keus bij preventie van kanker dan 

ham, salami en worst. 

 

 

 

 

  



  
 

DAG 5      DAG 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

DAG 7:      DAG 8: 

 

 

 

DAG 7     DAG 8 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 9:     DAG 10: 

 

  

Bewegen 

Het is tijd voor een tweede ronde 

krachttraining. Voltooi het bijgevoegde 

oefenprogramma met kracht en conditie 

oefeningen. Had je de vorige keer erge 

spierpijn, doe het rustig aan. Had je nergens last 

van, misschien kan je vandaag een klein stapje 

extra doen! Wie kan jij vandaag inspireren met 

deze challenge? Vertel aan iemand in je 

omgeving waar je mee bezig bent en moedig 

hem/haar aan om een paar dagen met je mee 

te doen. Bedenk wie jou zou kunnen helpen en 

aanmoedigen om deze challenge te voltooien. 

Voeding  

Alcohol mijden verlaagd o.a. de kans op mond- 

en borst kanker. Breng deze week eens in beeld 

wanneer je alcohol gebruikt en hoe je daar 

eventueel anders mee om zou kunnen gaan. Zie 

ook tips op www.dietheek.nl (blog 13 januari). 

 

 

 

 

 

   

Bewegen 

Een dag voor ontspanningsoefeningen. De 

ontspanningsoefening vind je op het 

bijgevoegde schema. Geniet!  

Ben jij bekend met ‘mindfulness’? Kijk het 

filmpje ‘Mindfulness in 2 minuten’ eens. Vind je 

dit interessant? Online zijn er veel meer 

oefeningen en video’s te vinden om hier zelf 

mee aan de slag te gaan!  

Ook een leuke tip: de ‘VGZ Mindfulness coach’ 

app, welke je gratis kunt downloaden. 

Voeding 

Door kanker of de behandeling daarvan kan je 

smaak veranderen. Hierdoor is het soms een 

hele uitdaging om goed te eten. Voor hulp en 

informatie hierover kijk eens op de website 

www.voedingenkankerinfo.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

De eerste week zit erop! Goed gedaan!  

Bewegen 

Vandaag een rustdag met de volgende tip: 

mensen die kanker hebben (gehad) zijn vaak erg 

moe. De app Untire biedt video’s, tips en uitleg 

om die vermoeidheid aan te pakken. Herken jij 

dit? Download de app ‘Untire’ en probeer het 

eens uit. 

 

Voeding 

Ben je je bewust van je gewichtsverloop? Bij 

onbedoeld gewichtsverlies van >3 kg per maand 

is het goed om te bekijken wat daar de reden 

van is. Daarentegen is overgewicht een risico 

voor 12 soorten kanker. 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe dag, een nieuwe week. Ben jij er 

klaar voor?  

Bewegen 

Vandaag gaan we verder met de kracht en 

conditie oefeningen. Moeite om motivatie te 

vinden? Bedenk je hoe goed het voelt als je het 

straks gedaan hebt, zet een fijn muziekje aan of 

vraag om een bemoediging aan. Weet jij wat de 

Nederlandse norm gezond bewegen is? Hoe 

vaak denk je dat je per week moet bewegen? 

Bekijk dit filmpje voor het antwoord.  

Voeding 

Drink zo min mogelijk dranken met toegevoegd 

suiker. Kijk eens op de etiketten van je dranken 

thuis. 1 glas vruchtensap uit pak =  4 

suikerklontjes. Vers geperst nog meer! 

 

 

 

 

 

http://www.dietheek.nl/
https://youtu.be/pnXOFMJ0Q7w
http://www.voedingenkankerinfo.nl/
https://youtu.be/76mTZeiuKrc


  
 

DAG 9      DAG 10 

 

 

 

 

 

 

  

DAG 11:   DAG 12: 

 

 

 

 

DAG 11   DAG 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 13:   DAG 14 

 

Bewegen 

Het is algemeen bekend dat bewegen goed is 

voor je gezondheid. Maar wist je dat juist bij/na 

kanker bewegen belangrijk is omdat je door te 

bewegen ook je immuunsysteem activeert en 

traint? Je immuunsysteem is belangrijk in de 

strijd tegen de kanker. Zullen we een rondje 

wandelen? Min. 30 en max. 60 minuten. Wat 

past bij jou gevoel/energie op dit moment? 

Geef de wandeling een cijfer tussen de 0-10:  

hoe ging het? Had je een goede inschatting 

gemaakt van hoever je wilde en kon lopen 

vandaag?   

Voeding 

Elke dag 250 gram groente : dat hoeft niet in 1 

keer! Denk ook aan een groente omelet bij de 

lunch, een bakje cherry tomaatjes voor de trek 

tussendoor op het aanrecht. Maar ook een kom 

broccoli soep bij de warme maaltijd als je 

bijvoorbeeld eens patat eet. 

 

 

 

 

 

 

   

Bewegen 

Naast inspanning zijn ontspanning en rust super 

belangrijk. De rustperiode is zelfs net zo 

belangrijk als de training zelf! Vandaag mag je 

de ontspanningsoefening doen volgens het 

bijgevoegde schema. Wil je eens wat nieuws 

proberen? Probeer dan deze online yoga les 

eens uit.  

Wat vond je ervan? 

Voeding 

Drinkwissel: Drink bijvoorbeeld tomatensap in 

plaats van wijn of alcoholvrij bier in plaats van 

gewoon bier (tegenwoordig steeds beter qua 

smaak gewaardeerd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bewegen 

Merk je dat je de oefeningen al wat makkelijker 

gaan als vorige week? Super goed! Vandaag 

gaan we de oefeningen weer herhalen. Voltooi 

het schema kracht en conditie oefeningen. Hoe 

voel je je vandaag? Hoeveel energie heb je? Elke 

dag is anders en per dag kan het verschillen hoe 

jij je voelt. Dit is helemaal niet erg. Probeer goed 

naar je lichaam te luisteren: wat wil deze jou 

vandaag vertellen? 

Voeding 

Probeer in plaats van supplementen te slikken 

eens te checken of je alle vitaminen/mineralen 

al niet uit je voeding kan halen. Dit kan je 

eventueel berekenen via de eetmeterapp op 

www.voedingscentrum.nl. 

 

       

 

 

 

Bewegen 

Plan/maak een wandeling van 30-60 minuten 

samen met iemand (vriend/familie?) met wie 

je goed kan praten en vertel eens openhartig 

over hoe je je voelt. Ik daag je uit dit te doen 

en verzeker je dat je jezelf opgelucht zal voelen 

als je straks weer thuiskomt. 

Voeding 

Kom je ongewenst aan in gewicht? Probeer 

dan deze week alles wat je eet bewust te doen. 

Aan tafel en niet met de TV, telefoon of 

computer erbij. Merk je dat je sneller vol zit? 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RwPk4V8Rh1g
http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/


  
 

DAG 13       DAG 14 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 15:       DAG 16:   

 

 

 

 

DAG 15       DAG 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bewegen 

Neem vandaag de tijd voor jezelf, is er iets wat 

je graag wil doen vandaag? Waar heb je echt zin 

in? Doe het! 

Voltooi de bijgevoegde ontspanningsoefening. 

Ik daag je uit om na de ontspanningsoefening 5 

min. te blijven zitten/liggen en in stilte proberen 

te zijn. Probeer nergens aan te denken maar te 

voelen wat jij voelt in je lijf. Eerst zullen er 

allerlei gedachten voorbij razen maar geef het 

de tijd, het wordt vanzelf stiller. 

Voeding 

Bereid je voor hoe je gezond kan blijven eten 

indien je een keer weinig tijd/energie hebt. 

Bijvoorbeeld door snel-klaar recepten te 

verzamelen zoals roerbak recepten: dit kan 

namelijk ook met groente uit de diepvries. Bikje 

peulvruchten erbij en klaar! Zie ook de 

receptenzoeker van het voedingscentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bewegen 

Vandaag is jouw dik verdiende rustdag! Wat doe 

je het goed! Doe/koop/maak vandaag iets voor 

jezelf: waar word jij echt blij of gelukkig van? 

Verwen jezelf! Je hebt het verdiend!  

Voeding 

Gezond eten voor weinig geld? Dat kan! Wist je 

bijvoorbeeld dat magere melk producten 

goedkoper zijn dan volle? En als er weinig 

betaalbare vers fruit variaties zijn kan je ook in 

de diepvries kijken. Groente van het seizoen is 

het voordeligst: lekker genieten van de variaties 

het hele jaar door. Zie ook de blog op  

www.dietheek.nl van 19 december 2020 voor 

tips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bewegen 

Laten we deze week goed beginnen met een 

heerlijke wandeling. De afgelopen 2 weken heb 

je 2x per week een wandeling gemaakt dus we 

gaan deze week proberen om iets verder te 

wandelen dan vorige week. Maak een 

wandeling van 30-80 minuten afhankelijk van 

wat bij jou energie-level past vandaag. Neem 

een lekker (volkoren)broodje mee voor 

onderweg en last indien nodig tussendoor een 

pauze in. 

Voeding 

Zet de voordelen van een week geen alcohol 

eens op een rij: bijvoorbeeld fris wakker 

worden, meer productief zijn……… 

 

 

 

 

 

Bewegen 

Het is vandaag weer tijd voor de oefeningen 

volgens het kracht- en conditie schema. Zullen 

we vandaag proberen een paar extra 

herhalingen te doen? Bijvoorbeeld: je deed er 

vorige week 2x10, zullen we er vandaag 2x13 

doen? Succes!  

Vind je het leuk om de trainingen te doen maar 

is het inmiddels te makkelijk of saai geworden? 

Stuur een e-mail en dan stuur ik je een nieuw 

schema toe! (esme@fysiozorgpleinzuid.nl) 

Voeding 

Probeer 1x per week vis te eten. Vers maar ook 

diepvries/blikje is prima. Ben je geen echte 

liefhebber? Tonijn is vrij neutraal van smaak om 

eens te proberen in een salade of pasta gerecht. 

 

 

 

 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezonde-recepten.aspx
http://www.dietheek.nl/
mailto:esme@fysiozorgpleinzuid.nl


  
 

DAG 17       DAG 18 

 

 

 

 

 

 

  

DAG 19:     DAG 20:     

 

 

DAG 19     DAG 20 

 

 

 

 

 

DAG 21: 

 

 

 

 

 

Bewegen 

Misschien kunnen we vandaag én wandelen én 

ontspannen? Maak een wandeling van 30 

minuten. Afhankelijk van hoe je je voelt mag je 

altijd meer/minder lopen, probeer dit goed in te 

schatten. Als je thuis komt neem je een lekkere 

kop koffie of thee en voer je de ontspannings-

oefeningen uit. Schrijf vandaag een brief/appje 

aan jezelf:met welke woorden zou je jezelf 

willen aanmoedigen en bemoedigen?  

Voeding 

Vooraf een menu planning maken werkt goed: 

zo haal je genoeg goede voedingsmiddelen op 

voorraad in huis! 

 

 

 

 

 

   

Bewegen 

Wat vond je van de yoga oefeningen van dag 

10? Wist je dat er ook yoga-sessies zijn voor elke 

ochtend van maar 10 minuten? Ideaal toch! Kijk 

eens op YouTube en probeer er eens 1 uit! 

Voltooi het schema kracht en conditie 

oefeningen of volg een online yoga les. 

Voeding 

Elke dag genoeg eiwitten maar ook zoveel als 

mogelijk bewegen: daar worden je spieren blij 

van! Hoe is het met je spierkracht nu en een 2 

weken geleden? Kijk eens naar de Eiwitten 

Encyclopedie van het Voedingscentrum hoe je 

genoeg eiwitten kan binnenkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

   

Bewegen 

Vandaag laat ik jullie kennis maken met mijn 

lievelingswandeling: de klompenpaden! Zoek 

een klompenpad wandeling uit die past bij jou 

situatie en motiveer een kennis, vriend of 

familielid om mee te gaan. Trek je laarzen aan 

en geniet van de mooie natuur! Zoek een 

wandeling uit op: www.klompenpaden.nl 

Voeding 

Kun jij suiker herkennen op etiketten? Kun jij 20 

verschillende benamingen noemen voor suiker 

die op etiketten vermeld staan? PS: wist je dat 

hier zelfs wel 50 namen voor zijn?! Dextrose, 

glucose, melasse(stroop), …. 

 

  

 

 

   

Bewegen 

Nog 3 dagen te gaan: wees trots op jezelf dat je 

het al 19 dagen volhoud! Doe de 

ontspanningsoefening volgens het schema of 

voltooi een eigen gekozen ontspanning-

soefening via YouTube of een gekozen App. Heb 

jij op dag 2 de VGZ mindfulness coach app 

gedownload? Nog niet? Probeer het eens uit!   

Voeding 

Elke dag minimaal 1 stuk fruit. Een challenge? 

Misschien lukt dit door fruit eens in een toetje 

te doen of als beleg op brood? Tip: met een 

appelsnijder heb je makkelijk partjes om te 

eten. Lekker met kaneel! 

 

 

 

 

 

   

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/eiwitten.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/eiwitten.aspx
http://www.klompenpaden.nl/


  
 

DAG 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gefeliciteerd! Je hebt de 21 dagen gezond eten en bewegen challenge voltooid! Goed gedaan! 

 

Bewegen 

Vandaag is een rustdag en een reflectie dag. Bespreek deze reflectie vragen met jezelf of met iemand 

samen: 

1. Wat vond ik goed gaan? 

2. Waar ben ik trots op? 

3. Welke oefeningen of tips ga ik behouden en welke ga ik niet weer gebruiken? Waarom? 

4. Wat heb ik geleerd over bewegen en over voeding? 

 

Voeding 

Geniet bewust van je eten en drinken als je goede eetlust hebt. Zo niet kijk dan o.a. naar de tips 

op www.voedingenkankerinfo.nl of vraag advies aan de (oncologie)diëtist. 

 

Vond je dit leuk om te doen en ben je geïnspireerd om verder aan de slag te gaan met bewegen en 

voeding? Wij helpen je graag verder met je herstel en revalidatie! 

Neem contact op over wat wij voor je kunnen betekenen of voor meer informatie: 

• Oncologie- en oedeem fysiotherapeut Esmé Knol (Fysiotherapie Zorgplein Zuid): 030 606 2333 of 
per e-mail: esme@fysiozorgpleinzuid.nl 

• Oncologie diëtiste Agnes Samsom (Diëtheek): 088-425 36 00 of per e-mail: a.samsom@dietheek.nl 
 

Iemand anders inspireren met deze challenge? Dat mag! Deze challenge is gemaakt voor wereldkankerdag 

2021 en mag gratis worden verstrekt aan iedereen waarvan jij denkt dat hij/zij deze challenge zou moeten 

uitproberen! 

http://www.voedingenkankerinfo.nl/
mailto:esme@fysiozorgpleinzuid.nl
mailto:a.samsom@dietheek.nl

