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INLOGGEN

Ga naar www.eetdagboek.nu 
Klik op ‘Inloggen’

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op 'Inloggen'
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http://www.eetdagboek.nu


OVERZICHT
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DAGBOEK BIJHOUDEN 

Klik op ‘Product’

Zodra je begint met typen, verschijnt er een lijst waaruit je kan 
kiezen:

Kies het gewenste product
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Vul de juiste hoeveelheid/portie grootte in:

Je kan ook kleine porties invoeren: 
een halve portie voer je in als 0,5

Kies het tijdstip en geef aan of het een tussendoortje was

Klik op toevoegen.
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Het product is toegevoegd

Klik op het potlood om de invoer te wijzigen

Je kan het product, de portie grootte, tijdstip aanpassen, een 
opmerking toevoegen of het product in zijn geheel verwijderen
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SPORT & BEWEGING TOEVOEGEN

Klik op het ‘mannetje’ om sport & beweging toe te voegen:

Voer tijdsduur, soort sport of beweging en intensiteit in:

Klik op ‘Toevoegen’
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GEWICHT INVULLEN

Als de ‘weegschaal’ knippert, is het tijd om je gewicht in te vullen, 
klik er op om je gewicht door te geven:

Vul je gewicht in en klik op ‘Toevoegen’

In de grafieken kun je je gewichtsverloop, verdeling vet- & 
spiermassa etc. volgen
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RESULTATEN

Gewichtsverloop etc. zijn ook terug te vinden onder ‘Resultaten’

      Gewichtsverloop Spiermassa & Vet%    Visceraalvet
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RECEPTEN & WEEKMENU’S

Klik op ‘Recepten’ om recepten & weekmenu’s van je eigen coach 
te zien:

Klik op het recept of dagmenu dat je wil bekijken:
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DAG/WEEK/MAAND OVERZICHTEN

Klik op ‘Dag’, ‘Week’, of ‘Maand’ om te zien welke dagen er al zijn 
ingevuld:

Klik op het potloodje of oogje om de dag te bekijken en/of aan te 
passen:
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CONTACT MET JE EIGEN COACH

Nieuwe feedback van je coach lees je direct na het inloggen:

Onderaan in het dagboek is ruimte om vragen en/of opmerkingen te 
plaatsen:

Klik op ‘Bewerken’
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Type je vraag of opmerking en klik op ‘Bewaren’:

Als je een product invoert, kun je ook een opmerking toevoegen:

Net als bij Sport & Beweging:
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Type hier je vraag of opmerking en klik op ‘Bewaren’


