
Corona kilo enquête 
In 10 stappen naar een gezonde leefstijl. 
Vind je dit een fijne manier om kennis te maken met Blij met je lijf? 

Ja 71,4% 

Nee 0 

Misschien 28,6% 

 

Zou je het fijn vinden om 10 dagen mail te ontvangen of zou je het liever op een andere manier 

ontvangen? 

Fijn om 10 mailtjes te ontvangen 71,4% 

Ik ontvang het liever op een andere manier 28,6% 

 

Hoe zou je het anders willen ontvangen? 

Alle informatie in 1 mail/document 

Niet elke dag, maar 1 iets wat ik steeds naar behoeven kan pakken ( stencil, boekje) 

Een e-book: eet je gezond en fit 
Hier heb ik ècht behoefte aan!  

Ja 42,9% 

Nee 28,6% 

Misschien 28,6% 

 

Wat vind je van de prijs (€4,95)? 

Prima 100% 

Te veel 0 

Te weinig 0 



Blij met je lijf in 30 dagen 
Jaaa, hier heb ik ècht behoefte aan!! 

Ja 0 

Nee 85,7% 

Misschien 14,3% 

 

Als je 'nee' hebt ingevuld, waarom heb je hier geen behoefte aan? 

1. 30 dagen achter elkaar is teveel. Liever 3 per week. 

2. Ik Kan zelf niet alles eten i.v.m. allergie. Ook kinderen met allergiën, waardoor koken 

wat lastiger is en ik niet 2 a 3 gerechten wil maken. Soms doe ik dat wel hoor. 

3. Aan losse tips heb ik al voldoende 

4. Omdat ik weet dat ik op een gegeven moment die mailtjes wel zie binnenkomen maar 

niet meer echt de moeite neem om ze rustig op mijn gemak door te lezen. 

5. Ik pak niet elke dag zo'n tip. Doe het liever op eigen tempo. 

6. Ik hou mij er toch niet aan als ik het via de mail krijg en geen controle heb, ik weet 

eigenlijk zelf al wat ik wel en niet moet doen 

Wat vind je van de prijs van dit traject (€60,00)?7 antwoorden 

Prima 57,1% 

Te veel 42,% 

Te weinig 0 

 

Als je het te veel of te weinig vindt, wat zou jij voorstellen?2 antwoorden 

€ 30,00 

€ 20 euro 

Blij met je lijf in 1 keer 
Ja, dit is precies wat ik zoek 

Ja 14,3% 

Nee 28,6% 

Misschien 42,9% 

Heb ik al gevolgd 14,3% 



Blij met je lijf in 8 weken online 
Yesss, dit is wat ik wil!! 

Ja 0 

Nee 71,4% 

Misschien 14,3% 

Ik denk dat persoonlijke begeleiding voor mij beter werkt dat on-line begeleiding. 14,3% 

 

Wat zou jou tegenhouden om hiermee te gaan starten? 

Waarde Aantal 

Ik wil geen persoonlijk traject 14,3% 

Ik vind het te duur 28,6% 

Ik heb niet zoveel geld 0 

Ik weet nog niet zo goed wat ik kan ver… 0 

Ik ben al gestart met een persoonlijk t… 14,3% 

Ik ben niet goed in het zelf online vol… 14,3% 

Ik volg nu 5 meatings bij je 14,3% 

Motivatie ontbreekt 14,3% 

 

Ik zou graag meer willen weten over 1 (of meer) van de mogelijkheden 

Waarde Aantal 

In 10 stappen naar een gezonde leefstijl 42,9% 

E-book: eet je gezond en fit 28,6% 

Blij met je lijf in 30 dagen 0 

Blij met je lijf in 1 keer 14,3% 

Blij met je lijf in 8 weken online 0 

Ik wil van geen van de mogelijkheden me… 0 



Waarde Aantal 

Nvt 14,3% 

Ik ontvang je nieuwsbrief en ga er vanu… 14,3% 

 

Als je meer wilt weten over 1 (of meer) van de mogelijkheden, wat is dan je vraag? 

Wat de recepten zijn en of het ook met avond eten kha is. 

Wat zijn 10 stappen naar gezonde leefstijl? 

zo optimaal gezond leven met diabetes/minder suiker/minder koolhydraten 

Ook als je zelf geen behoefte hebt aan 1 van deze mogelijkheden: waar denk jij dat mensen 

behoefte aan hebben? 

 Waarde Aantal 

In 10 stappen naar een gezonde leefstijl 71,4% 

E-book: eet je gezond en fit 42,9% 

Blij met je lijf in 30 dagen 28,6% 

Blij met je lijf in 1 keer 14,3% 

Blij met je lijf in 8 weken online 28,6% 

Ik denk dat niemand interesse heeft 0 

 

 


