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Opzet keynote
Waarom (geen) verandering?
Eigen ervaringen… (vroeger versus nu)
Wat heb ik geleerd… (plan & gedachten)
Stappenplan

Afsluiting & Vragen



Lifestyle verandering
Verandering… waarom eigenlijk?



Lifestyle verandering
Verandering…

Goede voornemens…. blijven bij voornemens…
Meeste ideeën zijn te vinden op… het kerkhof
Gemakkelijk gezegd… moeilijk gedaan...
Eigenlijk… is al niets meer…
Je kunt het wel willen maar….

wil je het ook kunnen??
Vooral niet te snel geloven op het woord!



Vroeger versus nu…
Verandering is mogelijk! 
We kunnen immers dagelijks leren…

Gaat NIET om aanleren van het nieuwe gedrag maar
om afleren van het oude gedrag…



Vroeger versus nu…
Eigen ervaringen…

Van geen beweging naar (te)veel beweging…
Van consumeren naar consuminderen…
Van chaotisch naar neurotisch…
Van alleseter naar selectie-eter



Vroeger versus nu…
Van geen beweging naar teveel beweging…

6jr VWO: 2x10km naar school fietsen
6jr Student: geen beweging, wel koekjes! 
4jr beginnend psycholoog: geworsteld!
2011 opdracht ‘pak gedrag aan’ (84 kilo)



Vroeger versus nu…
Van geen beweging naar teveel beweging…

2013: 3x/wk 10km hardlopen
2014: schaatsen
2015: racefiets en mtb
2016: zeilcursus
2017 & 2018: marathon
2019: kwart triatlon



Vroeger versus nu…
Van geen beweging naar teveel beweging…

2020?.... 

Gedragsverandering is mogelijk! 
Zelfs na jaren!

Smaakte naar meer dus…



Vroeger versus nu…
Van consumeren naar consuminderen…

2006: sparen voor speelkamer 
2009: huis met 6 slaapkamers
2012: hele families konden komen slapen
2016: verhuizen = alles weg
2017: niets meer kopen
2018: geen cadeautjes



Vroeger versus nu…
Van chaotisch naar neurotisch…

<2007
Financiën: rood staan / dwangbevel van de koningin
Administratie: dubbele verzekeringen
Spullen: sleutels overal vergeten
Afspraken: dubbel



Vroeger versus nu…
Van chaotisch naar neurotisch…

>2014
Financiën: ik geef niets uit 
Administratie: alles ingescand
Spullen: heel georganiseerd
Zelfs…



Vroeger versus nu…
Van alles eter naar selectieve eter…

• Plannen… plannen… plannen
• Jezelf leren kennen…
• Jaren vol blijven houden…

• Accepteren als het mis gaat…



Gedragsverandering
Mogelijk dus! 
Hoe???
Heel veel theorieën…



Gedragsverandering
Moeilijk…?
• Kwestie van een slim plan…
• Kwestie van muizenstapjes blijven zetten…
• Kwestie van opstaan na het vallen…
• Kwestie van nooit opgeven…
• Kwestie als een ‘lifestyle’ zien in plaats van als een ‘verandering’

Makkelijk…?
• Bloed, zweet, tranen…



Gedragsverandering
Wat ik heb geleerd van verandering… Slechts twee componenten
• Onhandige gedachten omzetten in helpende gedachten
⇒Nog eens omzetten en nog eens omzetten en nog eens omzetten
⇒Als het NOG NIET lukt betekent het dat er nog een onhandige gedachte zit

• Een slim plan bedenken
• Het slimme plan perfectioneren (aanpassen en aanpassen en aanpassen)
⇒Als het NOG NIET lukt betekent het dat het plan nog  niet goed genoeg is



Gedragsverandering
Voorbeelden ‘meer bewegen’

Onhandige gedachten: zweten - parkeren - trap lopen - moeite - ‘leuk’ - vermoeidheid
⇒Realistische gedachte: mag wat kosten – elk klein beetje – ook al hijg ik – hoeft niet leuk
⇒ Steeds aanpassen, bedenken of er nog één is…

Slim plan: hoe naar werk – trap pakken – uitzonderingen bedenken -
⇒ Steeds aanpassen, bedenken of het beter kan 
⇒Kleine stappen! 
⇒ Inplannen, inplannen, inplannen… CONCREET



Gedragsverandering
Voorbeelden ‘gezonder eten’

Onhandige gedachten: zelfgemaakte taart – 1x mag – lange tijd - honger – is nu feest 
⇒Realistische gedachte: niet gevraagd - klopt niet - geldt voor alles - verdragen - niet 

waard 
⇒ Steeds aanpassen, bedenken of er nog één is…

Slim plan: weekplanning – eten in vriezer – altijd gezonde voeding bij je - weten = meten
⇒ Steeds aanpassen, bedenken of het beter kan 
⇒Kleine stappen
⇒ Inplannen, inplannen, inplannen…



Gedragsverandering
Andere voorbeelden – voorbeelden ADHD

• 36jr client wilde beter slapen….
• 28jr client wilde minder dingen vergeten
• 45jr cliente wilde huishoudelijke taken beter uitvoeren
• 16jr client nam zich voor huiswerk te maken
⇒Beter taken oppakken / niet meer uitstellen
⇒Minder snel overal ja op zeggen
⇒Etc…



Gedragsverandering
Stappenplan
1. Benoem oude gedrag
+        Bedenk wat de redenen zijn om dit oude gedrag uit te voeren
+        Bedenk niet-helpende gedachten die je motiveren om dit oude gedrag uit te voeren
2.       Benoem het nieuwe gedrag
+        Bedenk wat de redenen zijn om dit nieuwe gedrag uit te voeren
+        Bedenk compensaties voor de voordelen van het oude gedrag
+        Bedenk de andere handelingen die bij dit nieuwe gedrag horen (gedragsreeks)
3. Bedenk een slim plan voor het nieuwe gedrag
+        Bedenk helpende gedachten die je motiveren om dit nieuwe gedrag uit te voeren



Gedragsverandering
Stappenplan: zelf koken
1. Benoem oude gedrag: eten afhalen
+        Redenen voor oude gedrag: snel eten / honger stillend, uitrusten / tv kijken
+        Niet-helpende gedachten: ‘het het nu wel verdiend! Zo hard gewerkt! Is laat’
2.       Benoem het nieuwe gedrag: zelf koken
+        Redenen voor nieuwe gedrag: gezonder, kleinere hoeveelheid, minder geld
+        Bedenk compensaties voor voordelen oude gedrag: vriezer, restje, iets klaar
+        Gedragsreeks: bedenken, boodschappen doen, voorbereiden
3. Slim plan: op zondag bekijken, bedenken, boodschappen doen
+        Helpende gedachten: gezonder, fitter



Gedragsverandering
Stappenplan: eerder naar bed
1. Benoem oude gedrag: voor tv blijven hangen
+        Redenen voor oude gedrag: zit zo lekker, nog geen zin)
+        Niet-helpende gedachten: ‘anders heb ik niets leuks gedaan’
2.       Benoem het nieuwe gedrag: om 23.00 uur op bed liggen
+        Redenen voor nieuwe gedrag: minder vermoeid, stabieler, overzicht
+        Bedenk compensaties voordelen oude gedrag: andere tijd tv, al pyjama aan
+        Gedragsreeks: bedenken tijd avondritueel, voor die tijd alles gedaan hebben
3. Slim plan: in kaart brengen hoe lang alles duurt en dan terugrekenen
+        Helpende gedachten: ik verdien het me uitgerust te voelen, heerlijk naar bed!



Gedragsverandering
Stappenplan: op tijd komen
1. Benoem oude gedrag: te laat weggaan
+        Redenen voor oude gedrag: afhandelen, nuttig zijn, afleidbaarheid
+        Niet-helpende gedachten: ‘wachten = zonde’
2.       Benoem het nieuwe gedrag: op tijd komen
+        Redenen voor nieuwe gedrag: meer rust, meer respectvol, minder schuldig
+        Gedragsreeks: klaarmaken, parkeren, naar toilet
3. Slim plan: uitzoeken hoeveel tijd
+        Helpende gedachten: rustiger, geeft meer overzicht, niet altijd effectief kunnen zijn



Gedragsverandering
Voorbeeld vanuit de zaal???
1. Benoem oude gedrag
+        Bedenk wat de redenen zijn om dit oude gedrag uit te voeren
+        Bedenk niet-helpende gedachten die je motiveren om dit oude gedrag uit te voeren
2.       Benoem het nieuwe gedrag
+        Bedenk wat de redenen zijn om dit nieuwe gedrag uit te voeren
+        Bedenk compensaties voor de voordelen van het oude gedrag
+        Bedenk de andere handelingen die bij dit nieuwe gedrag horen (gedragsreeks)
3. Bedenk een slim plan voor het nieuwe gedrag
+        Bedenk helpende gedachten die je motiveren om dit nieuwe gedrag uit te voeren



Take-home message
• Lifestyle verandering is prima te doen
• Geen tijdelijk iets, maar jarenplan
• Plan maken en constant evalueren en bijstellen
• Als je muizenstapjes blijft zetten kom je er vanzelf
• Spoor onhandige gedachten op en zet deze om!



Afsluiting

Vragen??

sannelisevink@gmail.com
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