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Toom houden in tijden van tomeloze 
overvloed

Hans Dagevos, LEI Wageningen UR

De Utrechtse psycholoog Denise de Ridder is graag tegendraads. 
In het prettig geschreven De grote voedselverleiding verdedigt ze 
met overtuiging dat lijnen een onbeholpen manier is om 
gezonder te gaan eten en een gezonder gewicht te krijgen. 
Wilskracht of zelfbeheersing alleen is ontoereikend en emoties als 
excuus gebruiken om je vraatzucht te rechtvaardigen is onzin.

Er wordt vaak veel te gemakkelijk gedacht over afvallen en je eetge-
drag veranderen. Niet alleen door dieetgoeroes en afvalpriesters die 
hun (lezers)publiek proberen te laten geloven dat gezond eten wei-
nig pijn en moeite hoeft te kosten en succes eigenlijk voor het grij-
pen ligt – alsof opeenvolgende afvalhypes en ontelbare jojo-effecten 
het tegendeel niet bewijzen. Maar ook door mensen zelf. Die den-
ken nogal eens dat als ze de wens uitspreken dat ze gezonder willen 
gaan eten, ze het eigenlijk ook al doen. Tussen goede voornemens 
en daadwerkelijk handelen bestaat echter een kloof. Om die te over-
bruggen is heel wat nodig.

Hoe kunnen we ons eetgedrag in toom houden in tijden van tome-
loze voedselverleidingen waarmee we omringd worden? In De Rid-
ders antwoord staat het begrip zelfregulatie centraal. Zelfregulatie is 
psychologentaal voor menselijk gedrag waarin geprobeerd wordt te 
laten wat we graag willen en doen waar we tegenop zien omdat het 

ons moeite kost. Om weerstand te kunnen bieden aan de overdaad 
en onze voedselconsumptie binnen de perken te houden is het in ie-
der geval belangrijk de achteloosheid waarmee we eten te doorbre-
ken. Wie graag gezonder wil gaan eten moet zelf het heft in handen 
nemen door vanuit een stevige motivatie concrete plannen te ma-
ken en specifi eke doelen te stellen. Wie algemeen en abstract blijft 
(ik wil gezonder gaan eten) helpt zichzelf nauwelijks om zich een 
gezonde weg door de hedendaagse voedseljungle te banen.

Om voornemens in de praktijk van alledaags eetgedrag te brengen 
hecht De Ridder veel waarde aan implementatie-intenties. Dit zijn 
als-danplannen waarin je bewust nadenkt hoe je gezonde voorne-
mens aan situaties in de praktijk wil verbinden. Dergelijke afspraken 
met jezelf zijn simpel en specifi ek. Bijvoorbeeld: als ik in een trein- 
of tankstation ben dan koop ik geen eten of drinken. Hoe beter de 
kwaliteit van de gemaakte actieplannen, des te groter de ondersteu-
ning aan de realisatie van zelfregulatie. Met behulp van als-danplan-
nen kunnen mensen zichzelf helpen hun impulsen te beheersen en 
weerstand te bieden aan voedselverleidingen waarmee ze zo over-
vloedig worden geconfronteerd.

Met als-danplannen als hulpmiddel is het mogelijk aan de obesoge-
ne samenleving te ontsnappen. Dat de hedendaagse hoorn des 
overvloed het ons niet gemakkelijk maakt is overduidelijk. De Ridder 
wijst in dit kader nog op een opmerkelijk fenomeen. Er zijn aanwij-
zingen dat juist het uitbundige voedselaanbod van middelmatige 
kwaliteit als zwakke voedselverleidingen worden ervaren. Hierdoor 
gaan alarmbellen minder hard rinkelen en wordt zelfregulatie niet 
geactiveerd. Dit helpt te begrijpen waarom zulke vanzelfsprekende 
en overdadig aanwezige etenswaren in de vorm van gemaksvoedsel 
en fastfood zo onbekommerd en ongebreideld worden gegeten. 
Sterke voedselverleidingen als exquise delicatessen bijvoorbeeld 
hebben daarentegen een sterkere waarschuwende functie en helpen 
het eetgedrag daarom juist wel te reguleren. Dit maakt inzichtelijk 
waarom het abnormaal is om dergelijke lekkernijen zonder terug-
houdendheid te verorberen. Een extra reden om te kiezen voor kwa-
liteitseten.
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