
 

My Fitness Pal handleiding 
 
Maak een account aan op My Fitness Pal. 
 

Apple: 
Ga naar “meer” (rechtsonder), ga naar “doelen”, ga naar doelen cal en de macro’s instellen: 
→  stel doelen in; zoals besproken met je tijdens de intake (verhouding van de macro’s 
instellen, oftewel koolhydraten, vetten en eiwitten). 
Fitnessdoelen niet invullen, anders gaat hij je voedingswaarden aanpassen 
 
Ga naar “meer” (rechtsonder), ga naar “instellingen”, kies “dagboekinstellingen”, kies 
“maaltijdnamen aanpassen” → vul in:  
Maaltijd 1: Ontbijt  
Maaltijd 2: Tussendoor 1 
Maaltijd 3: Lunch 
Maaltijd 4: Tussendoor 2 
Maaltijd 5: Diner 
Maaltijd 6: Tussendoor 3 
 
Ga naar “dagboek delen” en kies Alleen vrienden. Ga naar “meer”, kies “Vrienden” en nodig 
de andere deelnemers uit voor inzicht in elkaars dagboek en het delen van bijvoorbeeld 
recepten met elkaar! 
 
Ga naar “logboek” en houd hier je voeding bij. 
Voedingsmiddel toevoegen (rechtsboven kun je gebruik maken van de scan voor de barcode)  
Tip als je niet scant, zorg dan dat je altijd AH (Albert Heijn) erachter zet. Mensen kunnen 
namelijk ook zelf recepten op My Fitness Pal zetten.  
Vul de juiste hoeveelheden in (grammen). 
Boven in zie je de resterende kcal. Bij het scherm draaien zie je de macro’s en onderin je 
doelen. 
Klik bovenin op de kcal en je krijgt een overzicht van je macro’s. 
 

Android: 
Ga naar “=” (linksboven), ga naar “doelen”, ga naar doelen cal en de macro’s instellen: → 
stel doelen in; zoals besproken met je tijdens de intake (verhouding van de macro’s instellen, 
oftewel koolhydraten, vetten en eiwitten). 
Fitnessdoelen niet invullen, anders gaat hij je voedingswaarden aanpassen 
 
Ga naar “=” (linksboven), ga naar “instellingen”, kies “dagboekinstellingen”, kies 
“maaltijdnamen aanpassen” → vul in: 
Maaltijd 1: Ontbijt  
Maaltijd 2: Tussendoor 1 
Maaltijd 3: Lunch 
Maaltijd 4: Tussendoor 2 
Maaltijd 5: Diner 
Maaltijd 6: Tussendoor 3 



 

 
 
Ga naar “privacycentrum” kies “instellingen voor delen en privacy”, kies “dagboek delen” en 
kies Vrienden. Ga naar “=”, kies “Vrienden” en nodig de andere deelnemers uit voor inzicht 
in elkaars dagboek en het delen van bijvoorbeeld recepten met elkaar! 
 
Ga naar “dagboek” en houd hier je voeding bij. 
Voedingsmiddel toevoegen (rechtsboven kun je gebruik maken van de scan voor de barcode)  
Tip als je niet scant, zorg dan dat je altijd AH (Albert Heijn) erachter zet. Mensen kunnen 
namelijk ook zelf recepten op My Fitness Pal zetten.  
Vul de juiste hoeveelheden in (grammen). 
Boven in zie je de resterende kcal. Bij het scherm draaien zie je de macro’s en onderin je 
doelen. 
Klik rechts bovenin op “het rondje” en je krijgt een overzicht van je macro’s. 


