
GEZONDE
GEWOONTES

MASTERCLASS



Nieuw gedrag is iets wat we vaak niet
volhouden omdat we meteen teveel van
onszelf verwachten. 

We richten ons daarbij dikwijls op een doel,
in plaats van op HOE wat dat doel gaan
bereiken.

Hierdoor ontstaan er 3 problemen:
 
1.) Een doel bereiken is slechts een
tijdelijke verandering: Je blijft achter
dezelfde resultaten aanjagen, omdat je de
methode erachter niet verandert. Je
behandelt een symptoom, in plaats van de
oorzaak.

2.) Doelen beperken jouw geluk: "Als ik
eenmaal mij doel heb bereikt, zal ik
gelukkig zijn". Je stelt jouw geluk uit tot de
volgende mijlpaal. (De destination
addiction!)

3.) Doelen creëren problemen met de
vooruitgang op de lange termijn: Een
doelgerichte denkwijze kan een jojo-effect
creëren (en niet alleen op het vlak van
gewicht!)

Als je verliefd wordt op het proces, in plaats
van de uitkomst, hoef je niet te wachten
met jezelf toestemming te geven om
gelukkig te zijn.

Hoe je dat doet? Door je te focussen op hoe
je jouw leven wilt veranderen, en wat je
daarvoor dagelijks (of regelmatig) moet
doen: de methode.

1.) FOCUS JE OP HET HOE 

JOUW  TE  GEKKE  TOEKOMST IGE  ZELF

Op jouw weg naar een leven vol voedselvrijheid, zelfvertrouwen en rust rondom
jouw lijf, aandacht voor de dingen waar JIJ écht gelukkig van wordt.. 

Bedenkt: Hoe zie je jezelf over een paar jaar? Of over een paar maanden?

Hoe wil je je voelen?
Wat wil je denken? (als je 's ochtends wakker wordt. Of als je in de buurt van
eten bent. Als je voor de spiegel staat?) 

En misschien nog wel het allerbelangrijkste:
Waar maak jij dan tijd voor?
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Schrijf op:

1.)  Hoe wil je je voelen?

2.)  Wat wil je denken? 

  - als je 's ochtends wakker wordt;
  - als je in de buurt van eten bent;
  - als je voor de spiegel staat? 

3.) Waar maak jij tijd voor?

JOUW TE GEKKE TOEKOMSTIGE ZELF 
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Perfectionisme is een persoonlijkheids-
kenmerk, waarbij je het liefst alles foutloos
doet, enorm hoge eisen stelt aan jezelf,
kritisch bent over jouw eigen gedrag en
prestaties en je geregeld zorgen maakt over
wat anderen van je vinden. 

Het is iets wat we heel vaak zien bij
vrouwen die een lange tijd op dieet zijn
geweest, of worstelingen herkennen in hun
relatie met eten.

Het is het diëtende brein dat vindt dat we
perfect moeten eten en sporten, zodat we
ooit ons droomlichaam of streefgewicht
kunnen bereiken

Het is het diëtende brein dat zich
vastklampt aan dieetregels, zodat we ons
gedrag continu kunnen beoordelen.

Het is de dieetcultuur die ons het idee geeft
dat we te weinig wilskracht hebben.

Dat als we maar meer discipline hadden,
dat het ons wel zou lukken.

Perfectionisme zorgt ervoor dat we
gedoemd zijn te "falen". En dat falen zorgt
ervoor dat we blijven fantaseren over een
moment waarop het ons wel gaat "lukken".

Hoe je kunt herstellen van perfectionisme?

Los van het omarmen van het feit dat falen
onderdeel is van ons chaotische leven?

Richt je op het minste wat je kan doen.

"Een verbetering van 1% is niet bijster
opvallend, maar kan veel zinvoller zijn, in
het bijzonder op de lange termijn."
- James Clear

2.) UIT HET PERFECTIONISME

DE  2  MINUTEN  REGEL

Maak het met de 2 minuten regel zo makkelijk mogelijk om te beginnen, en
voorkom dat je jouw nieuwe gedrag "niet waardevol genoeg" vindt, omdat het
te weinig is. Of te kort duurt.

Zie het als een opstap-gewoonte. 
Het is een klein onderdeeltje, dat uiteindelijk leid tot gewenst gedrag.

Het gaat om het ontwikkelen van de gewoonte om te starten. 
Het doorzetten volgt vanzelf. En hoeft niet altijd te gebeuren.
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Schrijf op:

Wat kun jij de komende 7 dagen elke dag 2 minuten lang doen, waarbij je werkt aan wat jouw
te gekke toekomstige zelf dagelijks doet?

START MET DE 2 MINUTEN REGEL 

3.) IDENTITEITSGERICHT WERKEN

Er zijn 3 lagen waar gedragsverandering
uiteindelijk plaats vindt:

1.) Op het vlak van resultaten: wat je Krijgt.
Bijvoorbeeld: je schrijft een boek, je wordt
kampioen. Jouw huis is opgeruimd. Je bent
gelukkig. Gezond.

2.) Op het vlak van methoden: wat je doet.
Bijvoorbeeld: je mediteert op een vast
tijdstip. Je ruimt jouw huis vaker op. Je
beweegt  jouw lichaam dagelijks op een
manier die goed voelt.

3.) Op het vlak van jouw identiteit. Waar je
in gelooft. Je verandert jouw overtuigingen,
jouw kijk op de wereld. Jouw zelfbeeld, of
hoe je oordeelt over jezelf en anderen.
Bijvoorbeeld: ik ben een intuïtieve eter. Ik
ben iemand die grenzen stelt. Die zorgt voor
het vullen van haar eigen emmertje van
genot (les 6 Intuïtief eten Intensive).

Bij resultaatgerichte gewoontes ligt de
nadruk op wat je wilt bereiken. 

Hierbij kunnen oude overtuigingen (jouw
oude identiteit) jouw nieuwe gedrag
ondermijnen.

Gedrag dat niet bij je past, is immers niet
blijvend. Vaak gaan we dan onszelf
saboteren, en zoeken we uitvluchten als het
gaat om het volhouden van dit nieuwe
gedrag.

Bij identiteitsgerichte gewoontes ligt de
nadruk op WIE je wilt worden.

En dit zorgt voor de ultieme vorm van
intrinsieke motivatie: Als de gewoonte deel
gaat uitmaken van jouw identiteit.

Verbeteringen, of veranderingen in jouw
gedrag zijn slechts tijdelijk, totdat ze
onderdeel worden van wie jij bent.

VOORBEELDEN

Het doel is niet om te mediteren.  Het doel is om een gefocust en ontspannen
persoon te worden, met aandacht voor haar eigen behoeften.

Het doel is niet om 5 kilometer te wandelen. Het doel is om een wandelaar te
worden.

Het doel is niet om naar jouw hongergevoelens te luisteren. Het doel is om een
intuïtieve eter te worden.
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Als je jarenlang een verhaal hebt herhaald
tegen jezelf, is het gemakkelijk om daarin
te blijven hangen, en jouw verhaal te
accepteren als een vaststaand feit.

Omdat we denken: ik ben gewoon zo. Het zit
gewoon niet in me.

Noteer welke van de volgende verhalen jij
herkent.

'Ik ben gewoon geen sporter'
Lichaamsbeweging is niks voor mij!

'ik ben gewoon geen ochtendmens'
Of avondmens. Of iemand die tijd maakt
voor selfcare.

'Ik kan gewoon niet koken'
Of: ik ben gewoon verslaafd aan suiker. Ik
ben een emotie-eter.Ik ben gewoon niet in
staat om te stoppen met eten als ik vol zit.

"VEEL  MENSEN  GAAN  DOOR  HET  LEVEN  ALS  EEN
COGNIT IEVE  SLAAPWANDELAAR  EN  VOLGEN

BL INDEL INGS  DE  NORMEN  DIE  VERBONDEN  ZIJN  
AAN  HUN  IDENT ITE IT"

-  JAMES  CLEAR .

Schrijf meer van dit soort verhalen op, die je over jezelf vertelt en die gedrags-verandering
extra lastig maken.

DE VERHALEN DIE JE VERTELT
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Hoe vaker je bepaald gedrag herhaalt, hoe
meer jouw identiteit versterkt die
verbonden is aan dat gedrag.

Identiteit komt van de Latijnse
woorden:"essentitas" = wezen
"identidem" = herhaaldelijk

de meest praktische manier om te
veranderen wie je bent, is door te
veranderen wat je doet.

Elke keer dat je mediteert, ben je een
ontspannen persoon, met aandacht voor
haar behoeften.

Elke keer dat je wandelt, ben je een
wandelaar.

Elke keer dat je bewust reageert op jouw
hongergevoelens, ben je een intuïtieve eter.

4.) BESLUIT WIE JE WILT ZIJN

ZO  BEL ICHAAM  JE  JOUW  TE  GEKKE
TOEKOMST IGE  ZELF

Met 2 stappen:

1.) Besluit wie je wilt zijn (jouw te gekke toekomstige zelf)

2.) Bewijs het aan jezelf met kleine overwinningen.

Doe wat zij doet, elke dag. Slechts 2 minuten lang. 
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Ieder klein stapje telt.

Niet alleen omdat je jezelf daarmee bewijst
dat je het kan, dat dat is wie je bent. Maar
ook omdat beginnen het moeilijkst is. Het
doorzetten volgt vanzelf.

Het zaadje van elke gewoonte is een klein
besluit. maar als dat besluit wordt herhaald,
ontkiemt een gewoonte en wordt ze steeds
sterker. Wortels vertakken zich, en takken
groeien.

Wat is de beste manier om een nieuwe
gewoonte te beginnen?

Bedenk hoe je van plan bent om een
nieuwe gewoonte toe te passen:

Wanneer én hoe je handelt. 

Dit wordt ook wel een "implementatie
intentie" genoemd.

5.) KLEINE OVERWINNINGEN

DE  IMPLEMENTAT IE  INTENT IE

Dit is een formule waarmee je jouw gewoontes concreet maakt. Zodat je heel
goed weet wat je te doen staat, en wanneer.

ALS  S ITUAT IE  X  ZICH  VOORDOET ,DAN
REAGEER  IK  DOOR  Y  TE  DOEN .

Bijvoorbeeld:

Meditatie: Als ik 's ochtends om 7 uur 's het koffiezetapparaat heb aangezet, zal ik  
1 minuut bewust in en uit ademen (mediteren).

Studeren: Als ik 's avonds ga slapen, zal ik op mijn bed, voor het slapengaan, kort
mijn aantekeningen bestuderen.

Wandelen: Als ik tijdens mijn lunchpauze klaar ben met eten, zal ik een paar
minuten gaan wandelen in het bos/park/ ..
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Wat doe je elke dag (of zeer regelmatig),
waaraan je het nieuwe gedrag kunt
verbinden? 

Zo creëer je automatisch triggers of
herinneringen.

Bijvoorbeeld: 

Als je elke dag dineert met jouw gezin, is
dat een mooi moment om dank-baarheid
toe te voegen aan de dag.

Implementatie intentie: Iedere dag, als we
aan tafel zitten voor het eten, bespreken
mijn gezin en ik waar we die dag extra
dankbaar voor zijn.

Als je elke dag doucht, is dat een mooi
moment om een korte bodyscan te doen.

Implementatie intentie: Iedere dag, zodra ik
de douche aan heb gezet, probeer ik bewust
aandacht te besteden aan hoe mijn lijf
voelt. Aan de sensaties in mijn armen,
benen, hoofd en buik.

De kracht zit in de herhaling.

KOPPEL  NIEUW  GEDRAG  AAN  BESTAANDE
GEWOONTES !

Schrijf ze hier op. Maak ze zo concreet mogelijk, en koppel ze meteen aan bestaande
gewoontes.

FORMULEER JOUW EIGEN
IMPLEMENTATIE INTENTIES
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Dit is de eerste wet van
gedragsverandering. 

Maak jouw nieuwe gedrag voor de hand
liggend door zo'n implementatie intentie te
formuleren, en het nieuwe gedrag aan
bestaande gewoontes te koppelen.

Verander daarnaast jouw omgeving zo, dat
triggers voor de nieuwe gewoonte
overduidelijk zichtbaar worden.

Leg het fruit in het zicht op de fruitschaal,
zet jouw yogamatje in het zicht, jouw
wandelschoenen voor de deur, jouw journal
op jouw nachtkastje, etc.

Andere reminders zijn:

Pop-ups op jouw scherm: een herinnering in
jouw agenda of jouw telefoon, en zorg dat
deze jou een reminder stuurt.

Briefjes of objecten die iets voor je
betekenen. Hang ze op, of zet ze op een
relevante plek in het zicht.

Wat doet jou meteen denken aan datgene
wat je meer zou willen doen?

6.) MAAK HET VOOR DE HAND LIGGEND

WAT KUN JE DOEN OM JE TE
HERINNEREN AAN JOUW NIEUWE
GEDRAG?
Schrijf jouw ideeën hier op. En, doe het ook. Zet die herinneringen in jouw agenda, zet die
objecten neer, en verander jouw omgeving waar nodig.
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Dit is de tweede wet van
gedragsverandering. 

Koppel iets wat je van jezelf meer moet
doen, aan iets wat je graag wil doen.

Voorbeelden:
Sporten/wandelen: Beluister jouw favoriete
podcast of muziek op de sportschool of
terwijl je wandelt.

Meer groenten eten: eet een handje
snackgroenten terwijl je naar jouw favoriete
tv-serie kijkt.

Of maak jouw eigen motivatie-ritueel...Doe
iets waar jij blij van wordt, vlak voordat je
jouw nieuwe gewoonte start. Zoals het
knuffelen van jouw hond voor je nog even
jouw aantekeningen gaat bestuderen.

Nieuw gedrag wordt ook aantrekkelijker, als
het iets is wat anderen om jou heen ook
doen.

Want we passen ons graag aan aan
anderen om erbij te horen. Positieve
aanmoediging helpt.

Kijk dus of je onderdeel van een cultuur
kunt worden waar het gewenste gedrag
wordt "beloond" of als normaal wordt
beschouwd.

7.) MAAK HET AANTREKKELIJK

HOE KUN JE JOUW NIEUWE GEDRAG
EXTRA AANTREKKELIJK MAKEN?

Schrijf jouw ideeën hier op. Wat vindt je altijd fijn om te doen, en hoe kun je hier jouw nieuwe
gedrag aan koppelen? Of hoe kun je een motivatie-ritueel voor jezelf creëren, en/of mensen
om je heen verzamelen die hetzelfde doen of willen doen?

WERKBOEK
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8.) MAAK HET MAKKELIJK

Hoe minder moeite het kost om te doen wat je van plan was, hoe groter de kans is, dat je
erin slaagt! 

VOORBEELDEN

Wil je meer water drinken? Plaats een glas/fles water op jouw bureau tijdens jouw
werk, of zet deze naast jouw bed voor het slapen gaan. 

Implementatie intentie: Als ik 's ochtends wakker wordt, drink ik voordat ik opsta,
het glas water leeg.

Wil je meer groenten eten? Koop voorgesneden groenten/ snackgroenten.
Eventueel zelfs per portie verpakt!

Implementatie intentie: Als ik 's avonds mijn avondeten klaar maak, eet ik
ondertussen een handje snoeptomaatjes. 
Of: Als ik 's ochtends mijn lunch in mijn tas stop, voeg ik altijd een zakje
snackgroenten toe.

Wil je vaker mindful bewegen? Kies een sportschool in de buurt/op weg naar jouw
werk. Of ga iets doen wat je thuis kan doen! Iets waar je niet teveel geld of
materiaal voor nodig hebt.

Implementatie intentie: Al ik 's ochtends wakker wordt, pak ik mijn yogamat, en
doe ik 2 minuten rek- en strekoefeningen.

Maak het jezelf daarnaast makkelijk door jouw omgeving voor te bereiden: 
zet dingen zo klaar, zodat het gedrag wat je wilt, minder moeite kost.

En gebruik steevast de 2-minuten regel: Het wordt makkelijker als het minder
tijdsinvestering vraagt.

"DE  TRUC  I S  OM  JOUW  WENSEN  TE  VERTALEN  NAAR
EEN  STAP  DIE  ZO  RID ICUUL  KLEIN  I S ,  DAT  JE
DENKT :  NOU ,  NOU ,  DAT  I S  S IMPEL .  DAT  KAN  IK

WEL . "
-  BEN  T ICHELAAR .

WERKBOEK
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Dit is de laatste, en vierde, wet van
gedragsverandering. 

We blijven iets doen omdat het ons minder
pijn of meer plezier oplevert. Dus sta eens
stil bij hoe je de ervaring bevredigend kan
maken, zodat het leuk wordt!

Er is een reden waarom "trackers" werken:
het zetten van kruisjes geeft voldoening.
We willen graag een ketting van goed
gedrag laten zien, en die niet "breken". Dat
is een soort "instant gratification".

Pas echter op dat je daarmee niet in
dieetdenken & perfectionisme vervalt!
Tracken en bijhouden, heeft de neiging vrij
dieetgericht te zijn (denk aan de
weegschaal).

Trackers als een fitbit, kunnen veel inzicht
geven, maar ook als voorwaarde gaan
gelden, als je jezelf vervolgens lekker
ontzegt, omdat je niet de `juiste`
hoeveelheid stappen hebt gezet,
bijvoorbeeld.

Simpelweg bijhouden hoe vaak je iets de
afgelopen dagen hebt gedaan, kan genoeg
zijn om je voldoening te geven!

Maar onderzoek vooral ook welke nieuwe
gewoonte bij je past...

Bijvoorbeeld: ga niet hardlopen als je er
een hekel aan hebt. 

Drink meer (kruiden)thee, als je echt niet
van water houdt. 

Onderzoek hoe je mindfulness en zelfzorg
kan integreren in jouw leven op een manier
die jou aanstaat.

Mindfulness, ontstressen, en aandacht
besteden aan het hier en nu en aan jouw
behoeftes kan op meerdere manieren: door
meditatie, schrijven in een dagboek, kleine
dank-baarheidsrituelen, bewust ademhalen,
mindful bewegen, bosbaden, lego bouwen,
etc.

9.) MAAK HET BEVREDIGEND

VAN WAT JE ZOU MOETEN DOEN,
NAAR WAT JE ZOU WILLEN DOEN.
Schrijf jouw ideeën hier op. Waar besteed JOUW te gekke toekomstige zelf haar tijd aan? Waar
maakt ze tijd voor? Wat vind jij écht belangrijk? Waar hecht jij waarde aan?
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En ook al doen we alles "goed", soms lukt het dan alsnog niet om dat nieuwe gedrag uit te
voeren.

En daar hebben we allerlei redenen voor...

Let eens op wanneer jij probeert jouw gedrag te verantwoorden! 
Met één van de onderstaande uitvluchten, bijvoorbeeld. 

10.) STOP DE ZELF-SABOTAGE

UITVLUCHTEN

1.) Moral licensing.  We staan onszelf iets "slechts" toe, omdat we elke dag "goed"
zijn geweest.

Ik heb nu elke dag in mijn dankbaarheidsdagboek geschreven, ik verdien wel een
dagje vrij!

Op zich is het mooi om perfectionisme los te laten, maar het klinkt alsof er meer zit
achter deze uitvlucht!

2,) Morgen. Vandaag maakt niet uit, want vanaf morgen...

3.) Valse keuze: als je 2 zaken als conflicterend beschouwd, terwijl ze dat eigenlijk
niet zijn. 

Als ik eerder naar bed ga, heb ik helemaal geen tijd meer voor mijzelf!
Ja maar, als ik frietjes bestel, lukt het me helemaal niet meer om te luisteren naar
mijn hongergevoelens!

4.) Gebrek aan controle: we claimen dat het aan de omstandigheden ligt, en niet
aan ons.

Ja maar, ik heb mijn handen vol aan de kinderen.

Focus je op datgene wat je WEL kan doen. Wat je WEL kan controleren.Er is vaak écht
wel een manier.

5.) Jezelf opzetten voor mislukking. 
Ok, ik ga eerst een kwartiertje tv kijken, en daarna wel een blokje lopen.
Ik heb nog wat werk te doen, maar ik kan écht wel bewust eten terwijl ik mijn werk
afmaak.

6.) Twijfelachtige veronderstelling: als je denkt dat kan niet/heeft toch geen zin. 

Ja maar, ik heb al gedoucht, dan kan ik toch niet meer gaan sporten?
Als ik niet een heel uur kan wandelen, heeft het echt geen zin om naar het bos te
gaan.
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" IN  DE  ROMMELIGHEID  EN  DE  TURBULENT IE  
VAN  HET  DAGEL I JKS  LEVEN ,  

BIEDEN  JE  WAARDEN  HET  KOMPAS ,  
ZE  GEVEN  AAN  WAAR  HET  WARE  NOORDEN  I S ,  
EN  WANNEER  JE  AAN  HET  SJOEMELEN  BENT ,  
EN  ST IEKEM  EEN  ANDERE  KANT  OP  GAAT . "

-  ROOS  VONK .

NIET KUNNEN, OF NIET WILLEN?

7.) Zorgen voor anderen (in plaats van voor jezelf). 

Als ik niet die hele traktatie opeet, voelt zij zich straks ongemakkelijk.
Als mijn partner op de bank iets lekkers eet, verwacht hij écht wel dat ik mee eet,
ook al heb ik zelf geen trek.

8.) Neppe zelfactualisatie (het leven is te kort om niet...)

Het leven is te kort om een gerecht met groenten te bestellen!
Waarom zou ik gaan mediteren als ik ook gewoon tv kan kijken?

9.) Een muntje: want wat is nou één muntje op een hele stapel?

Wat maakt 1 weekje iets minder tijd voor mezelf nou uit?
Ik heb al zolang niet gestudeerd, waarom zou ik het morgen wel doen?

We willen langer slapen, maar ook nog even
tv kijken met onze partner. 

Of: We willen minder alcohol drinken, maar
ook gezellig mee feesten met onze
vrienden.

Als je een beetje naar rechts, en een beetje
naar links beweegt, gebeurt er uiteindelijk
niets. 

(Net zoals je op een schommel uiteindelijk
weer in het midden uit komt!).

Maar als een gewoonte wordt herhaald,
ontkiemt deze en wordt ze steeds sterker. ;)

Ga eens na in hoeverre er geen sprake is
van een valse keuze? Kan het ook allebei?

Door je bewust te worden van de
uitvluchten die je gebruikt kun je
ontdekken wanneer iets een kwestie is van
niet kunnen, en niet willen. 

Of niet durven?

Soms saboteren we ons eigen gedrag,
omdat we bang zijn voor wat er gebeurt als
we het daadwerkelijk gaan doen en
volhouden.

Sta eens stil of een angst mogelijk een rol
speelt, en welke dan? 

Geef deze de ruimte, maar bedenk ook hoe
deze je in de weg staat. En of deze
überhaupt realistisch is?

Bedenk wat JOUW waarden zijn. Jouw te
gekke toekomstige zelf. En verwar deze niet
met die van een ander.
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Het is veel makkelijker om vast te houden aan een nieuwe gewoonte, als we een heel helder
beeld hebben van de waarde die dit oplevert.

Je geeft jouw partner elke ochtend een zoen als je wakker wordt, omdat je weet dat deze
gewoonte ervoor zorgt dat je meer liefde voelt. 

Als jij daar waarde aan hecht, is het makkelijker om dit structureel vol te houden.

Schrijf op welke uitvluchten je herkent en reflecteer hierop: 
Komt dit omdat je iets doet wat je niet écht wil? Waar je niet écht in gelooft? 
Of ben je ergens bang voor? In hoeverre is die angst realistisch en/of behulpzaam?

EINDREFLECTIE

WAT JE TE DOEN STAAT?

Creëer helderheid op 2 vlakken:

1.) Op het vlak van jouw waarden. 
Jouw identiteit, en te gekke toekomstige zelf!

2.) Op het vlak van acties.
Wat ga je precies doen? Maak implementatie intenties, zorg voor triggers.

Maak het voor de hand liggend, aantrekkelijk, makkelijk en bevredigend.
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OVER DEZE MASTERCLASS

Over de trainer/auteur: 

Saskia is sociaal psycholoog, MSc. mindset coach en online
trainer. 

Ze gelooft dat alles draait om balans, en helpt zelfbewuste
vrouwen breken met eetbuien en emotie eten, zodat ze
zich vrij voelen van obsessieve gedachten rondom eten, en
aandacht kunnen besteden aan datgene waar ze écht
gelukkig van worden in hun leven. 

BRONNENLIJST
Trigger-waarschuwing: veel van de boeken over
gedragsverandering, zijn geschreven vanuit een
dieetmentaliteit. Ben je je aan het losmaken van het
dieetdenken?  Lees ze dan vooral niet (of nog niet).

Clear, J. (2019). Elementaire gewoontes. Amsterdam: Bruna
Uitgevers.
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