
De decembermaand kan feestelijk en aangenaam zijn… en druk. Dat kan ervoor zorgen 
dat je doelen naar de achtergrond verdwijnen. Daarom is het dit jaar meer dan ooit 
belangrijk om je te richten op kleine, eenvoudige acties die je helpen gemotiveerd 

en gefocust te blijven – en die uiteindelijk leiden naar die langetermijndoelen waar je 
naartoe werkt op weg naar een gezonde levensstijl.

DIT KUN JE DOEN

        Stel een wekelijks gedragsdoel volgens het SPAR-principe.

SPAR-doelen
Favorieten: deel 5

Deel in de Studio-groep in Connect welk SPAR-doel jij deze 
week stelt. En kom volgende week terug voor het laatste deel 
van onze Favorieten-reeks!
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Persoonlijk 
Doe het niet voor je omgev-
ing maar echt voor jezelf.

Voorbeeld: “Tijd om op te 
laden helpt me om milder 
voor mezelf te zijn en meer 
in het hier en nu te leven.”

Redelijk 
Is je doel realistisch en 
kun je het herhalen? 
(Het is belangrijk dat je 
eerlijk bent over wat echt 
haalbaar is.)

Voorbeeld: “Ik kan hier 
tijd voor maken als de 
kinderen in bed liggen.”

Actief 
Waarmee wil je beginnen? 
(Denk niet aan waarmee 
je wilt stoppen.)

Voorbeeld: “Ik wil tijd voor 
mezelf vrijmaken.” (En 
niet: “Ik wil stoppen met 
mezelf wegcijferen.”)

Specifiek 
Wat wil je volbrengen en 
hoe kun je dat voor elkaar 
krijgen? (Details zijn 
hierbij belangrijk.)

Voorbeeld: “Ik plan 
zondag na het avondeten 
een halfuurtje voor mezelf 
in om te lezen en op te 
laden.”

Probeer deze 
methode tijdens het 

invullen van je nieuwe 
wekelijkse Check-in 
bij de lancering van 
mijnWW+ deze  

week!

Week
Nr. 47 / 15 – 21.11.2020



Pizza met radicchio, geitenkaas en vijgen    
Klaar in 25 minuten | Voor 4 personen
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4  volkoren pitabroodjes
115  g light mozzarella, 

geraspt
60  g geitenkaas, 

verkruimeld
12  vijgen, in dunne 

plakjes 
1  kl olie
1½  kl balsamicoazijn
¼  kl dijonmosterd
½  radicchio, in reepjes
2  el basilicum, in dunne 

reepjes
Peper, zout

1. Verwarm de oven voor op 
230 °C.

2. Leg de pitabroodjes op een 
grote bakplaat. Meng in een 
kleine kom de mozzarella 
met de geitenkaas en verdeel 
over de pitabroodjes. Leg 
de plakjes vijg erop. Bak 5 
minuten in de oven, totdat de 
pitabroodjes goudbruin zijn 
en de kaas gesmolten is.

3. Meng intussen in een 
grote kom de olie met 
de balsamicoazijn, de 
dijonmosterd, peper en zout. 
Voeg de radicchio en het 
basilicum toe en hussel door 
elkaar.

4. Haal de pizza’s uit de oven, 
verdeel de salade erover en 
serveer.

per persoon
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 Vegetarisch  
 Vegetarisch   Veganistisch

Tip In plaats van vijgen kun je 
gehalveerde rode druiven 
gebruiken. Ook heerlijk! 


