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IK WEET DAT HET MOEILIJK 
IS OM ELKE DAG GENOEG WATER 
TE DRINKEN.
Voordat ik al deze leuke trucjes kende om genoeg water te drinken, kon ik mijn dagelijkse 
hoeveelheid niet bereiken. Nu drink ik meer dan genoeg water en het is super gemakkelijk.

HIER ZIJN MIJN 48 TOP TIPS OM MEER WATER TE DRINKEN:
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1. DRINK HET WATER ALS JE WAKKER WORDT.

Voordat ik iets eet, begin ik mijn dag met een vers glas water. Mijn voorkeur gaat uit naar koud, maar je kunt ‘s mor-
gens ook warm water drinken. Mijn advies is om wat citroensap in je glas te persen om je huid te laten stralen voor 
de dag en je metabolisme op gang te brengen. 

2. DRINK EEN GLAS NA ELKE TOILETPAUZE.

Voor elke keer at ik naar de toilet ga, drink ik een glas water. Werk je achter een bureau? Met deze tip kun je ook het 
aantal stappen dat je neemt, verhogen. Hoe meer water je drinkt, hoe vaker je moet lopen. Genoeg bewegen is bijna 
net zo belangrijk als genoeg water drinken. 

3. NEEM EEN SLOKJE VOOR ELKE MAALTIJD.

Als ik thuis ontbijt, drink ik mijn waterflesje terwijl ik mijn eten klaarmaak. Als ik met mijn vriendin in een restaurant 
ga eten, vraag ik altijd gratis kraanwater bij onze drankjes. 

4. VOEG SMAAK AAN JOUW KARAF TOE.

Om niet verveeld te raken door de smaak van water kun je enkele smaken aan je karaf toevoegen zoals verse 
komkommer, basilicum, grapefruit, citroen, gember en/of munt.
Als je vrienden of familie komt eten, maak dan dezelfde ochtend nog de karaf klaar. De smaken zullen sterker zijn als 
je het een tijdje laat zitten. Je kunt met verschillende smaken afwisselen.

BLIJF GEHYDRATEERDBLIJF GEHYDRATEERD
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5. WATER IS DE BESTE VRIEND VAN JE HUID.

Elke dag genoeg water drinken geeft je huid een gezonde gloed. Als je van je huid houdt,
mag je niet beknibbelen op water!

6. KOOP EEN WATERFLES EN GEBRUIK DEZE DE HELE DAG.

Mijn beste investering is nog steeds mijn thermosfles. Ik gebruik deze de hele dag: ‘s ochtends, op weg naar mijn werk, 
tijdens vergaderingen, op vakantie, in de trein, in de sportschool. Overal!

7. BEGIN MET EEN GLAS WATER.

Als ik in een restaurant ga eten, begin ik altijd met een glas water. Daarna kan ik genieten van een ander drankje dat 
ik lekker vind!

8. DRINK 4 GLAZEN WATER TIJDENS JE AVONDJE UIT.

Ik weet dat het moeilijk is om water te drinken als je met vrienden uitgaat. Voor mij helpt het om de nacht te beginnen 
en te eindigen met twee glazen water. Dit zal mijn kater ook helpen.  
 

9. INVESTEER IN EEN DUBBELWANDIGE FLES.

Tegenwoordig kan het niet meer om geen eigen thermosfleste hebben. De flessen worden geleverd met mooie prints 
en ze hebben veel grote voordelen zoals het warm houden van jouw drankjes gedurende 12 uur of koud gedurende 24 
uur, 100% lekvrij, condensvrij, BPA-vrij. Dus investeer één keer in je nieuwe gadget en doe die vieze plastic fles weg. 
Dit is slechts een van 5 eenvoudige manieren om duurzamer te worden.
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10. RAAK NIET VERVEELT DOOR ALLEEN MAAR KRAANWATER TE DRINKEN.

Meng je drankjes met smaakjes of bruisend water. 

11. KIES EEN GLAS WATER IN PLAATS VAN VRUCHTENSAPPEN EN SUIKERBOMMEN.

Suiker smaakt lekker en geeft je energie. Helaas alleen op korte termijn...Drinkwater helpt je om af te vallen, geeft je 
natuurlijke energie en helpt je om je aan een gezond dieet te houden.

12. WIL JE SNEL IETS DRINKEN, HOU DAN DE WATERKOELERS OP KANTOOR IN DE GATEN.

13. VUL ALTIJD JE GLAS OF WATERFLES BIJ.

Na het opdrinken van je glas of waterfles, vul je deze bij zodat je altijd naar een gevuld glas kijkt. Als je niet weet 
waarom een roestvrijstalen fles beter is dan een plastic fles, kun je hier de 6 redenen lezen..
 

14. ALS JE EEN SUIKERLIEFHEBBER OF EEN SAPLIEFHEBBER BENT, HEB IK EEN EENVOUDIGE TIP VOOR JE. VOEG 
WATER TOE AAN JE DRANKJE.

Toen ik jong was dronk ik AA-drank tijdens mijn sport, maar nu is het te zoet voor mij. Nu, meng ik het. 75% water en 
25% AA-drank, zodat ik kan genieten van mijn drankje en me niet hoef te vervelen met de smaak van water.

15. WEES NIET TE HARD VOOR JEZELF. BOUW JE WATERPEIL LANGZAAM OP.

Het is belangrijk om langzaam te beginnen met het opbouwen van je waterpeil. Je lichaam en je geest moeten 
wennen aan de toename van jouw dagelijkse waterverbruik. Als je geen grote waterdrinker bent, begin dan met één 
glas water per dag en gebruik de tip die het beste in jouw routine past. Probeer daarna nog één tip tot je je doel hebt 
bereikt.
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VERMINDEREN 
HERGEBRUIK 
RECYCLE

16. WIE HOUDT ER NIET VAN IJSBLOKJES?

Ooit gehoord van ijsblokjes met vers fruit? Snijd je fruit of citroenen in stuk-
ken en zet ze in de vriezer. Je kunt dit tijdens warme zomerdagen aan je 
water toevoegen.

17. VOEG FRUIT TOE AAN JE WATER.

Ik heb geprobeerd om elk fruit in mijn water te mengen en ik vind ze bijna 
allemaal lekker! Het enige wat ik niet leuk vind in mijn water is papaya. In de 
zomer gebruik ik graag citrusfruit zoals citroenen, sinaasappel, enz. 

18. ALS JE THUIS BENT, ZET DAN EEN GLAS WATER NAAST JE.

Het glas in het zicht houden zal dienen als een herinnering en het gemak-
kelijk maken om je doel te bereiken.

19. STEL JEZELF REGELS OP.

Ik kan niet naar de volgende film kijken tot ik een glas heb gedronken, of ik 
kan mijn telefoon niet oppakken tot ik een ander glas water heb. Dat laatste 
is echt leuk, want je moet snel zijn. 
 

20. EET IJSLOLLY’S.

Je kunt je eigen lolly’s maken met je favoriete fruit erin. 

21. GEBRUIK EEN APP OM JE AANTAL GLAZEN BIJ TE HOUDEN.

Als je moeite hebt om bij te houden hoeveel water je hebt gedronken, 
probeer dan een app te gebruiken om je glazen water bij te houden. Dit 
werkt ook voor iedereen die moeite heeft om zijn of haar doel te bereiken, 
maar met een beetje zelfvertrouwen en motivatie kun je dat doel zonder 
app halen!
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22. KIES VOOR BRUISEND OF MINERAALWATER BOVEN SODA.

Soda is mooi op de korte termijn, maar water is gezonder. Voeg 
wat smaak toe aan jouw water, zoals bruisend water of mineraal-
water.

23. EET WATERRIJK VOEDSEL.

Hier vind je de top 7 van waterrijke voedingsmiddelen:
Komkommer, 96% water.
Tomaten, 95% water.
Spinazie, 93% water.
Broccoli, 90% water.
Spruiten uit Brussel, 88% water.
Sinaasappels, 86% water.
Appels, 85% water.

24. SNACK OP HET ZOUTE SPUL.

Als je een hapje neemt van zout voedsel wil je lichaam meer drink-
en. Dus dit is echt een simpele truc! Geniet van wat zoute noten 
en drink een glas water. Nu ben je dichter bij je dagelijkse doel. 

25. DRINK ‘S NACHTS WARM WATER.

Ik drink graag warm water op de bank als ik klaar ben met eten. 
We hebben veel verschillende smaken om in het water te zetten, 
dus het wordt nooit saai. Het drinken van warm water ontspant 
ook. Probeer het zelf maar.
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26. PROBEER KRUIDENTHEE.

In de vorige tip deelde ik warm water. Natuurlijk kun je ook kiezen voor kruidenthee. Dit zal stress en angst wegne-
men. Perfect na een zware dag op het werk. 

27. HOUD JE GEVULDE DRINKFLESSEN IN JE AUTO EN AL JE TAS.

Ik bewaar een waterfles in mijn werktas, een in mijn gymtas en een op mijn nachtkastje (ik ben altijd bang dat ik een 
normaal glas zal morsen). Plus, ik heb mijn vertrouwde FLASKE gevuld met groene thee of koffie voor naar het werk!

28. MAAK EEN REGEL DAT JE ELKE KEER DAT JE TRAINT, EEN WATERFLES MEEBRENGT EN DEZE GEHEEL OP-
DRINKT.

Sporten met water in je buik is nooit prettig, maar je moet het vocht dat verloren gaat, door zweten, wel vervangen. 
Houd een flesje bij de hand en neem kleine slokjes tijdens de training. Zorg ervoor dat je tijdens de afkoeling de fles 
opdrinkt en bijvult.



Page  9  By Flaske

29. KOOP JE EIGEN HERBRUIKBARE RIETJES.

Roestvrijstalen rietjes zijn milieuvriendelijk en gemakkelijk te reinigen. Stop er een in je tas en gebruik het om je water 
te drinken. Je kunt zelfs geld besparen door duurzamer te worden!

30. DRINK EEN GLAS WATER TIJDENS HET ZETTEN VAN KOFFIE.

Word je wel eens ongeduldig tijdens het koffie zetten? Ik heb dat wel. Neem een glas water terwijl je wacht. Het zal het 
uitdrogende effect van de koffie die je gaat drinken tegengaan.
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31. CREËER DAGELIJKS MOGELIJKHEDEN OM WATER TE ZUIVEREN.

Als het drinken van water meestal geen deel uitmaakt van je dagelijkse routine, breng dan wat veranderingen 
aan om het op te nemen. Misschien neem je een andere route, via de waterkoeler, om bij je bureau te komen. 
Oefen meer zodat je lichaam meer water nodig heeft, of daag je vrienden en collega’s uit om hun dagelijkse 
waterdoelen te halen.

32. VRAAG IEMAND OM JE TER VERANTWOORDING TE ROEPEN

Als zelfmotivatie niet werkt, probeer dan een vriend of collega in te schakelen om er zeker van te zijn dat je je 
doelen bereikt. Alleen al het vertellen van je doel kan je aanmoedigen om harder te werken om het te hale

33. BELOON JEZELF VOOR HET HALEN VAN JE DOELEN.

Heb je vandaag je doel bereikt? Waarom niet vieren door je favoriete maaltijd te koken of een aflevering van die 
nieuwe tv-drama te bekijken. Persoonlijk beloon ik mezelf met verse aardbeien en haverkoekjes, shhh!
 

34. TELKENS WANNEER JOUW GLAS OF FLES LEEG IS, VUL JE DEZE WEER BIJ.

Bijvullen, bijvullen, bijvullen. Zeg het als een mantra totdat het automatisch wordt.

35. HOUD EEN HERBRUIKBARE WATERFLES BIJ JE

Bewaar uw fles in uw tas en u hoeft nooit meer een plastic wegwerpfles te kopen. Het aanschaffen van een her-
bruikbare fles en andere zero waste essentials is voor u ook een eenvoudige manier om uw plastic afval tot een 
minimum te beperken. The Ocean Cleanup te steunen.. 

36. STEL HERINNERINGEN IN

Geef jezelf op drukke dagen een duwtje in de rug. Stel een alarm in of download een water tracking app om je 
eraan te herinneren wanneer je water moet drinken.

37. VERVANG ANDERE DRANKEN DOOR WATER

Drink je meestal de hele dag door koffie of suikerhoudende vruchtensappen? Verwissel één keer per dag voor 
water of gearomatiseerd water totdat water de belangrijkste drankje in je dieet is.

38. NEEM DE HELE DAG DOOR EEN SLOKJE

Als ik aan het werk ben, heb ik altijd een herbruikbare fles of een glas water op mijn bureau staan. Klaar voor 
een snelle slok tussen het typen door.
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39. DRINK EEN GLAS WATER ALS JE WAKKER WORDT EN VOOR HET SLAPEN GAAN.

Tijdens het slapen verliest je lichaam vocht, maar het neemt niets meer op. Daarom word je vaak wakker met een droge 
keel. Breng deze nacht snel in evenwicht met een groot glas water voor het slapengaan en nog een in de ochtend. 

40. VOEG VEEL IJS TOE AAN JOUW DRANKJES EN SMOOTHIES

Als je ervoor kiest om iets te drinken dat geen water is, voeg dan wat extra ijs toe. Het is een stiekeme manier om jezelf 
te bedriegen om meer water te drinken.

41. VOEG MEER KRUIDEN TOE AAN UW VOEDSEL

Niets maakt dat ik meer water drink dan een hete curry. Als je moeite hebt om je doel te bereiken, kijk dan eens naar 
het voedsel dat je eet.

42. DRINK EEN VOL GLAS WATER BIJ ELK MEDICIJN OF SUPPLEMENT.

In plaats van een slokje water te nemen met je dagelijkse medicijnen, vul je het glas tot aan de top en drink je alles op.

43. NEEM HET OP IN DE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN DIE VOOR JOU BELANGRIJK ZIJN.

Trainen voor een marathon, naar een Zumba-les gaan, of gewoon beginnen met een avondwandeling. Drinkwater zou 
voor je net zo belangrijk moeten vinden als je fitness- of gewichtsverliesdoelstellingen.

44. HOUD JE BADKAMERGEWOONTEN IN DE GATEN

Ben je al een tijdje niet in de badkamer geweest? Misschien drink je niet genoeg? Houd ook de kleur van je urine in de 
gaten. Het geeft je hydratatie niveau aan. 

45. BELOON JEZELF VOOR HET BEHALEN VAN JE WEKELIJKSE WATERDOEL.

Deskundigen zeggen dat gewoontes 21 dagen, 3 weken duren om zich te vormen. Om je gemotiveerd te houden, beloon 
je jezelf als je je wekelijkse waterdoel bereikt.

46. BLIJF BIJ HET DRINKEN VAN ALCOHOL VASTHOUDEN AAN EEN ÉÉN-OP-ÉÉN-REGEL.

Een biertje, een glas water. Een glas wijn, een glas water. Geen uitzonderingen. Geloof me, het zal je volgende dag 
helpen met je kater.

47. LEES DE ETIKETTEN OP FRISDRANKEN

Ooit gestopt om de ingrediënten en het suikergehalte van je favoriete frisdrank te controleren? Het heeft me zeker  
afgeschrikt om ze te drinken op een dagelijkse basis. Energiedranken en vruchtensappen zitten vol met suiker en er 
zitten veel ongezonde ingrediënten in Cola, Pepsi en soortgelijke frisdranken. Het lezen van het label zou je kunnen 
motiveren om voor water te kiezen!

48. DRINK EEN GLAS WATER ALS JE NAAR BED GAAT.

Nip, nip, nip de hele dag door, maar neem een glas voor het slapen gaan. Het helpt om je ‘s nachts gehydrateerd 
te blijven.
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