
Wat zijn onze meest populaire 
goede voornemens? 

1 We willen ons minder druk maken

2Meer bewegen

3
Bewustwording rondom voeding is tegenwoordig een 
trending topic. Hoe bereik ik een gezond gewicht en vooral: 
wat is daar voor nodig? Ook in 2019 gingen veel mensen op 
zoek naar een antwoord op die vraag.

Afvallen

Voor 2019 hadden 8 op de 10 mensen het goede voornemen 
zich minder druk te maken. Ook ‘meer tijd voor mezelf maken’ 
en ‘beter voor mezelf opkomen/vaker nee zeggen’ waren erg 
populair.

Meer sporten en bewegen doen het ieder jaar goed. Steeds 
meer mensen willen de positieve lichamelijke effecten van 
beweging ervaren, zoals meer energie, een betere nachtrust 
en minder stress.

Ontdek meer op My Health! Hier vind je alle informatie, 
trainingen, workshops en tips en tricks over gezondheid op 
één plek. Laat je inspireren door collega's en professionals. 
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We starten een nieuw jaar vaak vol goede moed, maar wat is daar na verloop van tijd van over? In 

2018 gooide bijna een kwart van de mensen de handdoek al snel in de ring. Of het nu gaat om 

gezonder te eten, vaker met vriend(inn)en afspreken of te stoppen met roken, de complexiteit en de 

kunst van dat volhouden ligt vaak in het doorbreken van bestaande (en vaak hardnekkige) patronen. 

Gedragsverandering is daar onlosmakend aan verbonden. Maar hoe doe je dat toch? Het juiste 

steuntje in de rug kan hierbij net het verschil maken. Dus wil jij leren je goede voornemens écht vol 
te houden en van 2020 jouw jaar maken? Wij hebben alles in huis om jou aan een vliegende 
ststart van het nieuwe jaar te helpen.

1. Je minder druk maken

2. Meer bewegen

Dit jaar je goede voornemens 
écht tot uitvoering brengen?

https://www.myhealthklm.com/mirro/werkstress
https://www.myhealthklm.com/KLM/tips-tricks-van-pim-neijenhuizen
https://www.myhealthklm.com/zoeken/loopprogramma


3. Afvallen

Ontdek meer op My Health

Blijvende gedragsverandering

https://www.myhealthklm.com/actify/afvallen-met-afspraken
https://www.myhealthklm.com/klm-loopprogramma/klm-loopprogramma-masterclass-gedragsverandering
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