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HET LAATSTE WOORD

De sleutel tot succesvolle  
gedragsverandering

Onlangs sprak ik op een con-
gres over obesitas bij kinderen. 
250 professionals waren bijeen 
om zicht te krijgen op succes-
volle behandelstrategieën voor 
kinderen met obesitas. De ses-
sie die ik met behandelcentrum 
Heideheuvel gaf, ‘De sleutel tot 
succesvolle gedragsverande-
ring’ was overboekt. Dit geeft 

aan hoe actueel én weerbarstig 
het thema gedragsverandering 
is. Of het nu gaat om verande-
ring in organisaties, in de poli-
tiek-maatschappelijke ontwikke-
ling naar zelfmanagement, of in 
de begeleiding van mensen naar 
gezond eetgedrag. Veranderen 
draait om het realiseren van 
nieuw gewoontegedrag.
Mensen zijn gehecht aan hun 
dagelijkse gewoontes. Zo was ik 
afgelopen zomer met mijn  
gezin in Afrika. Na een week 
hadden onze Nederlandse reis-
genoten tot hun grote geluk pin-
dakaas in de winkel kunnen vin-
den, de Fransen confiture en de 
Belgen hun favoriete chocopas-
ta. Na de smakelijke bobotie 
van onze Afrikaanse kok was er 
toch de behoefte aan patatjes 
en pasta. Op den duur verlan-
gen we blijkbaar toch weer naar 
dat wat ons bekend is. 
Betekent dit dat we echt niet 
van onze gewoontes afkunnen? 
Verandering gaat niet van de 
ene op de andere dag. Het 
duurt gemiddeld 66 dagen om 
nieuwe gewoontes eigen te ma-
ken. Voor het ontwikkelen van 
een relatief eenvoudige gewoon-
te, zoals dagelijks 10 minuten 
buiten lopen, of het drinken van 
een glas water, hebben we dus 
ruim twee maanden ‘dagelijkse 
oefening’ nodig om deze nieu-
we gewoonte te verankeren. Pas 

dan wordt het een automatis-
me. Maar hoe zit het met hard-
nekkig gewoontegedrag? Zoals 
de koelkast plunderen als je 
thuis komt van je werk, emoties 
wegeten of iedere avond met 
een bord op schoot voor de tv? 
Het is een vraag die ik vaak 
hoor van diëtisten, vitaliteits-
coaches en gewichtsconsulen-
ten. Mijn antwoord is een we-
dervraag: als jij terugkijkt op 
een persoonlijk ontwikkelproces 
bij jezelf, bijvoorbeeld een leef-
stijlverandering, hoe ben jij zelf 
in beweging gekomen? Vaak 
staat een krachtige persoonlijke 
ervaring of inzicht aan de basis. 
Als het kwartje eenmaal is ge-
vallen, zit de helft van het werk 
erop! 
Ons werk als professionals is de 
intrinsieke motivatie aan te bo-
ren die in ieder mens aanwezig 
is. Mensen zelf laten ontdekken 
wat aan hun eetgedrag ten 
grondslag ligt. Effectieve inter-
venties inzetten waarmee zij 
succeservaringen opdoen. 
Naast en niet boven de cliënt 
gaan staan. Van powerless naar 
powerfull! Om een blijvende ge-
dragsverandering te bereiken is 
het van belang dat mensen hun 
onderliggende gedragspatronen 
leren (h)erkennen en doorbre-
ken. Als begeleider heb jij de 
sleutel tot een succesvolle ge-
dragsverandering in handen. 
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