
Afvallen met Afspraken: een 
daverend succes
Het leefstijlprogramma Afvallen met Afspraken is binnen KLM een daverend succes. Wat is een 
gezond voedings- en bewegingspatroon en hoe kom én blijf ik op een gezond gewicht? Met 
die vragen gingen in het najaar van 2018 KLM’ers aan de slag in het succesvolle programma 
Afvallen met Afspraken. En de resultaten? Verbluffend. 

Steeds vaker zijn we ons bewust van de effecten van voeding op ons lichaam. Gezond zijn en willen blijven is een 

grote drijfveer en daar hoort voor veel mensen een gezond gewicht bij. Toch blijkt afvallen een moeilijke opgave: 

95% valt in de loop van de tijd terug in oude gewoonten. Afvallen met Afspraken is een leefstijlprogramma 

aangeboden door het Zilveren Kruis. Het programma biedt KLM’ers de kans een kwalitatief hoogwaardig traject te 

volgen onder deskundige begeleiding. Ieder proces is individueel en tijdens de intake worden persoonlijke doelen 

vastgesteld. Deelnemers ontvangen een voedingsplan op maat, toegang tot fitnessfaciliteiten en er zijn 

wewekelijkse groepstrainingen. Het persoonlijke plan wordt vervolgens voor vijf maanden onder begeleiding van een 

diëtist en personal trainer uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van de coaching is gedragsverandering. Het gaat 

er namelijk om dat alle veranderingen realistisch én houdbaar zijn op de lange termijn.

Afgelopen jaar gingen 84 KLM’ers de uitdaging aan. Het doel was om gezonder te leren leven en de Body Mass 

Index (BMI) met 3 punten te verminderen of tot een BMI van 25 te verlagen. In andere woorden: van een (te) 

zwaar gewicht naar een gezond gewicht. Iedereen de meedeed aan het programma had overgewicht of was 

obees. Deelnemers hebben maandenlang gezwoegd en hun uiterste best gedaan om doelen te behalen, en dat 

resultaat mag er zijn. Van de 84 mensen die het traject startten met overgewicht of obesitas, hebben 31 mensen 

een gezond gewicht bereikt. Ook heeft 70% van de KLM’ers zijn of haar persoonlijke doel behaald. Dat is een 

uiuitstekend resultaat, want landelijk lag dit percentage 7% lager. Dit is volgens deelnemers mede te danken aan 

een overzichtelijk programma, de goede sfeer en de deskundigheid en respect van trainers. Maar, aan de 

eindstreep zijn veranderingen het resultaat van eigen motivatie en doorzettingsvermogen. Chapeau!

“Ik voel me sterk en fit. Gelukkig blijven de kilo’s eraf gaan; inmiddels ben ik 

twintig kilo lichter. Dit stimuleert me om te blijven sporten en mijn gezonde leefstijl 

vol te houden. Ik ga ervoor!”

Het leefstijlprogramma: Afvallen met Afspraken

Opmerkelijk resultaat

Daag jezelf uit en meld je aan voor de nieuwe groep!
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