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Sessie 2: Gedrag en patronen, nu, verleden en 

toekomst  

 

Welkom terug bij deze 2e sessie van bli jvend op gewicht, de (audio)training voor het veranderen van je 

basishouding ten aanzien van eten, gewicht en gezondheid.  

 

Fijn dat je deze training opvolgt, het betekent dat je consequent bent! Wederom ben je een flinke stap verder 

door deze 2e sessie te beluisteren. Het geeft aan dat je ECHT gemotiveerd bent om een WERKELIJKE 

verandering door te voeren bij jezelf in de manier waarop jij tegen eten aankijkt. Het zal je helpen om je 

gezondheid een enorme sprong voorwaarts te laten maken. 

 

In  deze 2e sessie van je zelftraining bli jvend op gewicht gaan we verder in op je gedrag! Hoe gedrag 

ontstaat, hoe je het ontwikkelt, en ook hoe je het kunt veranderen! Veranderen om jouw persoonlijke succes te 

gaan halen! En check maar eens even: Wat is er NU al anders dan VOOR dat je met deze training begon? En je 

hebt pas één sessie geluisterd! Merk maar eens op wat er NU al anders voelt in je lichaam en in je manier van 

denken! 

 

Louis Moolenaar, Mental coach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voordat we aan de slag kunnen 

 

Voordat we sessie 2 induiken, wil ik als eerste even 2 dingen checken: 

 

Ten eerste: 

 

Heb je die ritmische zin van sessie 1 nog in je hoofd? 

“Ik kies voor mij. Ik kies voor mijn gezondheid. Wat er ook gebeurt, ik zet door.”  

 

Zorg dat deze zin continue in je hoofd blijft rondzingen. De komende dagen zul je hem nog vaak genoeg nodig 

hebben!  

 

“Ik kies voor mij. Ik kies voor mijn gezondheid. Wat er ook gebeurt, ik zet door.”  

 

Blijf hem oefenen:  Als je ‘s morgens opstaat, als je onder de douche gaat, als je thee aan het zetten bent, als je 

de auto instapt of op de fiets, als je naar het toilet gaat, als je een sleutel in een slot steekt, als je 

boodschappen doet, als je eten aan het maken bent, vóór je naar bed gaat… 

 

“Ik kies voor mij. Ik kies voor mijn gezondheid. Wat er ook gebeurt, ik zet door.”  

 

En als tweede check: 

 

Heb je het huiswerk gedaan?  

 

Weet dat de huiswerkopdrachten erg belangrijk zijn. Dit trainingsprogramma is een uitgekiend geheel, speciaal 

afgestemd op het tot stand brengen van een werkelijke verandering bij jou, van binnenuit. Je zult ook merken 

dat de opdrachten die we je als huiswerk geven iets op een diepere laag met je doen. Naarmate je verder in dit 

programma komt, stapelt hetgeen wat je leert en het hetgeen wat je oefent veelvuldig op elkaar. Wat je hebt 

geleerd krijgt veel meer waarde als je er mee oefent. Dus prima als je het huiswerk hebt gedaan! Als je de 

oefeningen doet en deze herhaalt merk je dat een aantal dingen op een gegeven moment vanzelf gaan; je gaat 

er steeds meer plezier in krijgen, en je zal steeds meer resultaat zal gaan boeken! 

 

En de andere kant is er dus ook: Als je het huiswerk NIET gedaan hebt, of maar GEDEELTELIJK gedaan hebt, 

weet dan dat het resultaat meer dan gehalveerd wordt. Je gaat er bij lange na niet uithalen wat er werkelijk in je 

zit aan mogelijkheden. Overweeg dan voor een echt goed resultaat deze sessie nu te stoppen en sessie 1 

nogmaals te doen.  

 

 



 

Je wilt resultaat, toch?  

 

En we weten allemaal dat je er iets voor te doen hebt om deze sessies en het huiswerk daadwerkelijk te doen! 

Denk aan je JA en denk aan je eindresultaat! Jij kiest voor succes of niet. En het is allemaal aan jou. JIJ bepaalt 

wat je uit dit trainingsprogramma haalt, JIJ weet of je werkelijk wilt veranderen, JIJ bent in deze de baas. De 

baas over wat je wel en niet doet, de baas over jouw verandering, de baas over jouw gedachten! Wat je ook 

doet, weet dat het jouw beslissing is.  

 

Wat zegt de coach in jou tegen jezelf? Luister er naar, hij is je beste vriend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aan de slag 

 

Ok, ben je er nog bij?! Mooi! Je hebt karakter! Jij gaat voor wat je werkelijk belangrijk vindt! En ik beloof je: het 

gaat nu erg interessant worden! 

 

We gaan het nameli jk hebben over jouw gedrag. 

 

En dan hoor ik in trainingen mensen vragen: “Gedrag, tja, wat is ‘gedrag’?” 

Nou, dat is snel genoeg uitgelegd: Gedrag is alles wat iemand doet. Alles wat je bij iemand kunt zien en kunt 

horen. Dus als ik een camera op zou hangen en die zou jou filmen, een camera met beeld en geluid, en we 

spelen dat later af, dan kijken en luisteren we naar jouw gedrag. Alles wat je doet en zegt! En we zien dus ook 

alles wat je niet doet en zegt. 

 

En zou het niet ongelofelijk interessant zijn om te weten hoe gedrag ontstaat? Want als je weet hoe het 

ontstaat, dan  kun je het ook makkelijker veranderen! 

 

Mensen, en jij dus ook, doen niet zo maar wat. Alles wat ze doen of niet doen heeft een logische oorzaak en 

een goede bedoeling. Het is dus heel logisch dat mensen, en JIJ ook, JUIST DAT gedrag vertonen. En als je 

eenmaal weet HOE je het doet, en WAAROM je het doet, dan is het vervolgens ook mogelijk om jezelf ANDER 

gedrag aan te meten. Gedrag dat beter bij je past, of beter gezegd: gedrag waarmee jij succesvol gaat zijn. 

Waarmee jij je DOELEN gaat halen. 

 

Laat me je eerst eens vertellen hoe menseli jk gedrag ontstaat. 

 

Waardoor denk je dat jouw gedrag aangestuurd wordt?  

Heel simpel gezegd kun je gedrag in 2 soorten verdelen: 

 

1. Gedrag dat je automatisch doet, wij noemen dit ‘je patroon’, iets wat je ‘gewoonlijk’ doet. 

2. Gedrag dat je doelbewust doet, dus waar je bij nadenkt om je doel te halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Automatisch gedrag 

 

Laten we eerst eens kijken hoe het komt dat je ‘automatisch gedrag’ hebt. Je zou kunnen zeggen: het is het 

gedrag dat je laat zien als je er verder niet bij nadenkt. We gaan eens wat meer inzoomen op dat automatische 

gedrag. 

 

In je werkboek van sessie 2 zie je hoe dat ontstaat.  

 

Kijk maar eens naar het plaatje “Het ontstaan van ons gedrag”. In het midden vind je een blokje met daarin het 

woord ‘NU’. Dit is het huidige moment. NU, het moment waarop je dit aan het luisteren bent en als je het iets 

ruimer neemt zou NU ook bijvoorbeeld ‘vandaag’ of  ‘de afgelopen uren’ kunnen zijn. 

 

Links van het blokje met NU zie je het verleden. Nu denk je bij ‘het verleden’ misschien aan je jonge jaren, 10 of 

20 jaar, of misschien nog wel langer geleden… En dat klopt!  Dat is het verleden. En het verleden kan ook 

vorige week zijn, of gisteren. Zelfs een aantal uren terug kun je onder je verleden scharen als je dat wilt! En ook 

in dit verleden heb je een aantal dingen gedaan. En heb je dingen NIET gedaan. En ook toen was dat volkomen 

logisch. 

  

Ik kom bijvoorbeeld uit een gezin waar mijn ouders voor veel harmonie gingen.  

Bij momenten waar ik eigenlijk heel kwaad was op iemand kreeg ik als kind te horen: “Maak je maar niet zo 

druk, zo belangrijk is het toch niet? Bewaar de goede lieve vrede maar”. En dat heb ik braaf gedaan…. En dat 

was goed!  Het gaf mij de gelegenheid om zonder al te veel rompslomp op te groeien in ons harmonieuze 

gezin. Het heeft me ook bij vrienden en in mijn werk veel opgeleverd. Want veel mensen vinden dat best 

prettig. 

 

Het heeft me ook het één en ander gekost! Ik heb veel minder geleerd om voor mijzelf op te komen. Dat was 

soms best lastig! Ik was heel erg gewend geraakt om het de ander naar de zin te maken. En als ik het werkelijk 

ergens niet mee eens was, nou dan moest er heel wat gebeuren voordat ik mijn stem ging verheffen, of op zijn 

minst mij op een normale manier hard kon maken voor hetgeen er voor MIJ belangrijk was…. En ondanks dat 

het vroeger heel functioneel was om dit te doen, (ik kon mij namelijk heel makkelijk bewegen in ons gezin) 

leverde dat mij in het NU vaak niet op wat ik wilde. En dat heeft geduurd tot de tijd dat ik uitgelegd kreeg wat 

ik hier nu weer aan jullie doorgeef en het ging toepassen. Er mee ging oefenen en oefenen en oefenen, net zo 

lang als het voor mij mijn nieuwe 2e natuur werd. 

 

 

 

 

 



 

 

Nog een voorbeeld van onze meegnomen patronen uit het verleden: 

 

In de vorige sessie hadden we het er over dat iedereen gebieden in zijn leven heeft waar hij of zij Heer en 

Meester over is en dat iedereen ook wel zijn uitdagingen heeft. Eén van mijn uitdagingen lagen op het gebied 

van gezonder eten, en meer sporten. Eten was bij mij niet extreem, maar ik at gewoon veel ongezonde dingen: 

Veel snoepen, wit brood met veel boter en zoetigheid, dat soort dingen. Regelmatig zag je mij aan de vette 

kaasfondue, en niet met broccoli en andere groenten om in te dopen, maar natuurlijk weer met wit stokbrood, 

waar bijna geen voedingsstoffen in zitten.  

 

En nog een voorbeeld: Een volgens mijn vrienden hilarisch voorbeeld is mijn chocoslagroom experiment. 

Je kent dat wel hè? Die kant en klare slagroom in zo’n spuitbus… Daar zit veel in, hoor! En heerlijk zoet en vet, 

natuurlijk! En ik presteerde het menig keer om zo’n hele spuitbus met één beker chocolademelk helemaal op te 

maken. Warme chocomel en dan een flinke kraag slagroom er op spuiten en het er dan met een lepeltje eten 

waar dan nog net een beetje chocomel op zit. En dan snel weer een nieuwe laag slagroom er op en lepelen 

maar weer… 

 

Puur ongezond natuurlijk, en mijn buik  groeide maar aan en aan. 

 

Het gaat dus om een oud patroon dat je nog steeds voortzet. Vergelijk het maar met dat je een reis maakt naar 

bijvoorbeeld de zuidpool. Je trekt dan dikke thermokleding aan zodat je je aanpast aan de omgeving. En dat is 

helemaal prima. Het gekke is alleen dat er een heleboel mensen als ze terug zijn in nederland nog steeds in 

thermokleding rondlopen. En dan klagen dat ze het zo warm hebben! Tja, ‘vroeger’ was die kleding passend, 

maar nu niet meer en hebben ze dus iets anders aan te trekken. Hetzelfde geldt voor gedrag en zoals we later 

zullen zien ook voor gedachten. Dus het is zaak om gedrag wat vroeger functioneel was te scheiden van gedrag 

wat NU passend is! 

 

En het is goed om te weten dat alle gedrag dus een logische oorzaak heeft gehad. 

 

Veel mensen die meer eten dan goed voor ze is vinden deze logische oorzaak in hun opvoeding of 

vriendenkring. Wat je als kind meekrijgt is heel indrukwekkend. Dus als je als voorbeeld hebt meegekregen dat 

altijd pizza en patat eten ok is, dan ga je dat als vanzelf overnemen. Dit is GEWOON voor jou en dus wordt dit 

jouw AUTOMATISCHE gedrag. 

 

De ervaringen die je vroeger hebt gehad heb je als waarheid aangenomen.  En om je goed in je omgeving te 

voelen, en omdat het de makkelijkste weg was, heb je dit gedrag gekopieerd. En dat is logisch…. Want je weet 

immers niet beter… En als je het WEL wist, dan is het op zijn minst niet gemakkelijk om tegen de stroom in te 

zwemmen! Om ondanks die voorbeelden om je heen iets ANDERS te gaan doen. En zo is het dus LOGISCH dat 

jij jouw automatische gedrag hebt ontwikkeld. 



 

Er is alleen iets veranderd. Je WIST toen niet beter. Dat klopt. En nu je verder bent weet je dat wel. Je weet nu 

beter wat je werkelijke doelen zijn, je weet ook dat er 2 soorten gedrag zijn. JE oude automatische gedrag en je 

DOELBEWUSTE gedrag. En je weet ook nog eens dat je elk moment een keuze kan maken om te veranderen.  

 

Want je huidige gedrag was TOT NU TOE! 

 

En in deze training krijg je ook nog eens een heleboel handvatten aangereikt om die verandering van jouw 

gedrag kracht bij te zetten….Weet je bijvoorbeeld de ritmische zin nog? Maak je JA-vuist maar eens, knijp er 

krachtig in, en laat die zin maar binnen komen: 

“Ik kies voor mij, ik kies voor mijn gezondheid, wat er ook gebeurt, ik zet door…!” 

 

En als je dit allemaal weet, merk je dat het steeds makkelijker wordt om WERKELIJK te veranderen, want:  

toen je niet beter wist, deed je gewoon wat je dacht dat goed was. Nu WEET je beter en DOE je beter. 

En anders doen is ook ander resultaat! 

 

Koppel je gedrag los van je verleden, schudt dat automatische gedrag van je af en richt je op jouw NIEUWE, 

DOELBEWUSTE gedrag.   

 

“Ik kies voor mij, ik kies voor mijn gezondheid, wat er ook gebeurt, ik zet door…!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oefening 1 

 

Neem nu een moment de tijd en ga in je werkboek bij sessie 2 naar de invuloefening ‘Oud gedrag’. Vul hier DIE 

dingen in, waardoor het logisch was, dat je juist DAT deed, dat AT, of dat je DAT NIET DEED of NIET AT.  

Omschrijf met een steekwoord je gedrag, bijvoorbeeld: Pizza eten, en geef daarna in het onderste vak je 

logische verklaring, die gevormd is in je verleden. Dus bijvoorbeeld: ‘Voorbeeld van mijn ouders’.  

Wees hier niet te moeilijk in voor jezelf.  Er is altijd een logische en goede reden geweest om dat gedrag 

vroeger te doen. Ook voor diegenen van wie je hebt overgenomen, bijvoorbeeld je vrienden of ouders. 

Iedereen heeft er er een goede bedoeling mee, al zie je die misschien niet 1.2.3. Weet dat voor ELK gedrag 

een logische verklaring is. 

 

Let op: Dit betekent niet dat het NU voor jou nog steeds zinnig gedrag is he! Het had in het VERLEDEN een 

logische oorzaak, dat is alles. Het kan nu klinkklare onzin zijn als je dat gedrag nog steeds volhoudt! 

 

Ok, zet deze training even op pauze, veel succes bij het invullen van de oefening ‘oud gedrag’, en tot straks! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De keuze is aan jou 

 

Over dat slechte eetgedrag van mij, ik noem het trouwens liever ‘niet gewenste’ eetgedrag: Ik heb het best 

lang volgehouden. Veel langer dan goed voor mij was. Het had ook te maken met de manier waarop ik op dat 

moment leefde, de baan die ik had, mijn vrijgezellen leven, mijn vrienden en het had ook te maken met het feit 

dat ik er niet goed bij na had gedacht hoe slecht mijn automatische gedrag voor mij was. En hoe makkelijk het 

eigenlijk was om het vizier de andere kant op te draaien…. mijn gedrag te veranderen.  

 

Daar kwam ik achter toen ik een training volgde zoals deze die JIJ nu luistert. Ik kan me het moment nog heel 

goed herinneren. Dat moment dat ik bij mezelf merkte: Ja, het is wel lekker makkelijk om gewoon in mijn oude 

patroon te blijven zitten en te doen wat ik altijd al deed, maar ik voelde dat ik mezelf daarmee tekort deed. Ik 

wist dat er meer in zat. Ik kwam er dus achter dat mijn gedrag van toen een automatisch patroon was uit het 

verleden. En ik wist ook dat dit het moment was, waarop ik kon kiezen: Of ik blijf mezelf voor de gek houden 

met het idee dat het allemaal prima is en dat het mij niet zal gaan lukken om te veranderen… OF ik ga er NU 

ECHT voor! 

 

En ik herinner me dat ik me besefte dat mijn gedrag eigenlijk heel erg slecht voor mij was en ik er last van 

kreeg. Mijn conditie liep terug, ik kreeg een behoorlijk buikje, ik had weinig energie, en ik voelde dat ik er in 

wilde veranderen. 

 

Ik weet ook nog dat ik toen in die periode ook een film zag: The matrix.  En mijn keuzemoment voelde precies 

zoals in een fragment dat de hoofdrolspeler (Neo) de keuze krijgt: OF je neemt de BLAUWE pil, het verhaal 

stopt en je gelooft lekker wat je zelf wilt geloven, OF …. je neemt de RODE pil, en dan laat ik je zien HOE ver je 

kunt gaan! 

 

En toen besloot ik, net zoals JIJ dat NU hebt gedaan: Ik ga ervoor! Er zijn velen die mij voor zijn gegaan, en NU 

zal IK laten merken dat OOK IK kan veranderen! 

 

Besef je goed dat JIJ NU kunt veranderen; in het verleden zijn al heel veel momenten voorbij gekomen dat je 

de mogelijkheid had om een andere weg in te slaan, en TOEN heb je het niet gedaan. TOEN koos je om je 

oude gedrag gewoon door te zetten, je over te geven aan die patronen die bij je VERLEDEN horen. En je voelt 

in je lichaam dat het goed is dat je deze nieuwe beslissing hebt genomen! 

 

Knijp nog eens in je vuist en voel de kracht van die JA beslissing! 

 

En ik heb het je beloofd: Ik ga je helpen! Je moet het wel ZELF doen, maar je hoeft het niet ALLEEN te doen! 

 



 

 

Allereerst moet je dus  doorhebben hoe je gedrag gestuurd wordt. Dit ga ik je in deze sessie uitleggen. En 

samen met de volgende sessies zul jij jezelf veel meer kunnen sturen naar JOUW persoonlijke succes: Een 

andere houding richting eten en snoepen. Andere patronen die iedereen zich in het NU kan aanmeten. Als je 

werkelijk wilt… 

 

En JIJ wilt dat, heb je aangegeven. 

 

Er zijn een paar belangrijke dingen over gedrag die je gewoon MOET weten als je aan je basishouding wilt 

werken. En over patronen: Wat ik geleerd heb is dat de dingen die ik er allemaal over dacht en de stemmingen 

die ik opriep niets met mijn doelen in de toekomst te maken hadden. Ik had heel automatisch mijn ervaringen 

en beslissingen uit je verleden meegenomen naar het moment van NU. Ik ging gewoon in mijn oude patroon 

door. Dit voelde namelijk als de makkelijkste en de meest logische weg. En dat was het ook, voor zover ik wist. 

 

Er is nog een belangri jke instinker voor je oude gedrag: 

 

Eten is bedoeld om je te voeden. Eten is nodig: 

• Om energie te hebben om de dingen te doen die we willen doen. 

• Om je lichaam goed te laten functioneren. 

• En simpelweg: om te leven! 

 

Mensen zijn de enige wezens op aarde die ETEN ook nog voor andere VALSE doelen gebruiken: 

• Ze gebruiken het om zich minder eenzaam te voelen. 

• Ze gebruiken het om zich niet te vervelen. 

• Om sociaal in contact te zijn. 

 

Dus ga eens terug naar het overzicht, en vul bij het gedrag ook eens in waar jouw eten een vervanger voor kan 

zijn: Je kunt dit invullen bij ‘Valse doelen’. Vul het eerste in dat in je opkomt. Dit is vaak ook het beste antwoord. 

Niet denken maar doen!  

 

Neem de tijd. 

 

Zet mij maar even in de wachtstand en ik sta weer tot je beschikking als je de oefening gedaan hebt!  Tot zo! 

 

 

 



 

Oefening 2 

 

Heb je een aantal van deze valse doelen bij jezelf ontdekt? Mooi zo! Volg dan deze weg naar een werkelijke 

oplossing hiervoor. 

 

Besef je:  

• Je weet dat hier een duidelijke behoefte van je ligt! 

• Eten is hiervoor niet de geëigende manier. 

 

Bedenk minimaal 5 andere manieren waarop je de vervulling van deze wensen dichterbij kunt brengen; als je er 

meer kunt verzinnen is het ook goed. 

 

En wat ga je doen? Welk nieuw DOELBEWUST gedrag ga jij uitvoeren? 

Spreek met je zelf een actie af die je binnen 2 dagen uit kunt voeren. Mag ook iets kleins zijn, maar zet hem in 

beweging! Dus: Check je valse doelen, bedenk 5 andere manieren en bepaal je eerste actie! 

 

Dit is je laatste vraag over je automatische gedrag. Het is dan ook belangrijk dat je deze beantwoordt met alles 

dat je in je hebt.Het is de bedoeling dat je dit gedrag straks los gaat laten. Maar iets wat je LOS moet laten, zul 

je eerst VAST MOETEN PAKKEN. 

 

Dus vul deze oefening zorgvuldig in, dan zul je zien dat je het straks makkelijker los kunt laten. Ga naar oefening 

NIEUW GEDRAG  bij in je werkboek van sessie 2 en vul het in. 

 

Zet mij maar even op pauze!  Ik ben er straks weer voor je! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tijd voor verandering 

 

We hebben tot nu aan toe veel gekeken naar het ontstaan van je oude automatische gedrag,  

Hoe het ontstaan is, waarom het logisch is, voor welke oneigenlijke doeleinden je het doet en nu is het tijd om 

dit los te laten en een andere kant op te kijken. 

 

Iets wat je al veel eerder hebt willen doen, maar wat je toen niet lukte omdat je te weinig kennis had van je 

gedrag. Nu je andere dingen WEET kun je andere dingen gaan DOEN. 

 

In het overzicht “Het ontstaan van je gedrag”, waarin je kon zien dat je gedrag in het nu afhankelijk was van je 

ervaringen in het verleden, zie je NOG een blokje staan. Je gedrag in het NU is namelijk niet ALLEEN 

afhankelijk van je VERLEDEN. Het is ook afhankelijk van je TOEKOMST. Want als je in de toekomst iets wilt 

bereiken, dan is het wel handig om wat je NU doet daarop af te stemmen, toch? 

 

In deze training ga ik je leren hoe jij jouw brein kunt sturen om succesvol en blijvend jouw streefgewicht te 

bereiken. En dat blijvende heeft er mee te maken dat jij voor jezelf een andere basishouding richting eten gaat 

creëren, waardoor je steeds meer als vanzelf datgene eet wat goed voor je is. En het jou gaat lukken om dat 

dieet wel consequent vol te houden… En daarna niet weer het JOJO effect in te zetten door weer als een gek 

aan te komen! 

 

Dus: Jouw gedrag in het NU, is als een soort automatisme verbonden aan al je ervaringen en beslissingen in het 

VERLEDEN en als je verder niets doet, blijf je trouw aan je oude gedrag, wat te maken heeft met je VERLEDEN. 

Je huidige gedrag is dus ook afhankelijk van je verbondenheid aan de doelen in je TOEKOMST en als je dat 

werkelijk wilt dan kun je je huidige gedrag ook afstemmen op een nieuwe situatie, namelijk die DOELEN in de 

TOEKOMST.. 

 

Nogmaals: Het heeft misschien een logische oorzaak dat je iets op een bepaalde manier deed (we noemen dat 

een patroon), maar dat is wel TOT NU TOE. Het is gedrag dat mogelijk in het verleden nuttig was en voor je 

heeft gewerkt, en het kan heel goed zijn dat het zelfde gedrag je NU in de weg zit. Daarom is het goed om je te 

beseffen dat je elk moment weer een andere keuze hebt. Een keuze om het gedrag wat bij je verleden hoort 

niet meer te gebruiken, maar een nieuw gedrag, dat hoort bij hetgeen dat je wilt bereiken in de toekomst. En 

straks gaan we je uitleggen hoe je dat het beste kunt doen, dat veranderen! Als je maar goed beseft dat als je 

succesvol wilt zijn, jouw gedrag voor een groot deel  afhankelijk moet zijn van jouw DOELEN in de TOEKOMST. 

We noemen dit DOELBEWUST gedrag. Die doelen kunnen op KORTE termijn zijn, zoals bijvoorbeeld straks, of 

vandaag. En ook op LANGE termijn, bijvoorbeeld binnen een jaar, of binnen 5 jaar. 

 

Truc is nu, dat je goed zicht krijgt op je gedrag in het NU. 



 

Welk gedrag hoort er bij VROEGER / bij het VERLEDEN? 

En welk gedrag hoort er bij je TOEKOMST bij je DOELEN? 

 

Hoe meer je kennis hebt van alles wat je doet, hoe meer invloed je er op zult kunnen uitoefenen.  

 

Daarvoor is de volgende huiswerkopdracht bedoeld, die je heel veel inzicht kan gaan geven!   De komende tijd, 

tot je volgende sessie, ga ik je vragen om het één en ander van wat je doet  te noteren in je GR boekje dat je in 

je werkboek vindt.  

 

Wat is een GR Boekje? 

Dit boekje bestaan uit 2 delen:  

• De G van Gedrag. 

• en de R van Resultaat. 

 

Ik wil dat je bij ‘gedrag’ noteert wat je doet, wat je eet, wat je zegt, enz. Doe dit ZEER frequent, zo mogelijk 

meerdere keren per uur. Het minimum is 4x per dag. Maar het mag ook elke 5 minuten. En ik wil dat je bij dat 

gedrag, eronder aangeeft of dit bij je OUDE patroon of bij je NIEUWE patroon hoort;  

 

Onder gedrag hoort trouwens ook alles wat je NIET gedaan hebt, bijvoorbeeld: Je hebt NIET die gezonde 

appel genomen, je hebt NIET gesport, etc. Of: je hebt NIET die snoepzak gepakt, of je bent NIET op de bank 

geploft! 

 

Dus noteer je gedrag en vink aan of het OUD gedrag is of NIEUW DOELBEWUST gedrag. 

 

Als je de GEDRAGskant hebt ingevuld, dan ga je naar het RESULTAAT gedeelte en beantwoord je de 2 

schaalvragen. Onderstreep het cijfer dat gevoelsmatig bij deze vraag hoort! 

 

Ga net zo lang door als je kunt herinneren wat je allemaal gedaan en gegeten hebt. Stop niet te snel! Maak echt 

even tijd om het in alle rust op te schrijven! 

 

Dat dus voor wat betreft je huiswerk voor de tijd tot de volgende sessie! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samenvatting 

 

Even een resumé: 

 

Sessie 1 

 

In sessie 1 hebben we gekeken naar jouw keuze voor verandering. Je hebt toen uitgesproken dat je WERKELIJK 

aan de slag wilde met dit programma. We hebben uitgelegd dat het voor ECHT resultaat noodzakelijk is om 

met regelmaat, zo mogelijk dagelijks, de tijd te nemen om dit programma met volle concentratie te kunnen 

volgen. 

 

We hebben besproken dat je een aantal opdrachten uit gaat voeren volgens het beproefde recept en je werd je 

ervan bewust dat je sommige dingen HEEL anders moet gaan doen als dat je ze altijd had gedaan! 

 

Ik heb je aan het dromen gezet om je resultaat helder te krijgen, en ik reikte je de eerste hulpmiddelen aan, die 

JIJ als JE EIGEN COACH, in kunt zetten: 

 

• De JA-vuist (Span hen nog maar eens aan, hij is er nog hoor!) 

• Het ritmische zinnetje: “Ik kies voor mij, Ik kies voor mijn gezondheid, wat er ook gebeurt, ik zet door!” 

 

Je bent je ook bewust geworden dat je ALTIJD een keuze hebt. 

 

Je hebt de balans opgemaakt van je oude en nieuwe gedrag en opgemerkt wat het je oplevert en wat het je 

kost! Je hebt jouw drie motivatiepunten opgeschreven. Herhaal ze nog eens even! Wat zijn ze? 

 

Sessie 2 

 

En in deze 2e sessie heb je geleerd dat Gedrag twee pijlers heeft: 

 

• Je automatische oude gedrag heeft te maken met je patronen uit je verleden 

• Je DOELBEWUSTE gedrag, is gelinked aan het geen je wilt bereiken in de toekomst 

 

En we weten dus ook dat als je niets doet en op de automaat gaat, je in je oude patronen zult vervallen. 

 

Gebruik alles wat je tot nu toe hebt geleerd! Zet alles in: je hulpmiddelen, je werkboek, je GR boekje, je 

spiekbriefje met motivatiewoorden, je ritmische zin, je Ja-vuist. 

 

Gebruik minimaal 10x per dag je ritmische zin en je vuist. Deze nieuwe gedachte moet inslijten! 



 

 

Einde sessie 2  

 

Dit  sluit deze 2e sessie af! Complimenten!  

 

Je bent lekker op weg zo! Zet door hè, wat er ook gebeurt! 

 

In de volgende sessie gaan we het hebben hoe je NOG makkelijker je gedrag kunt sturen. 

We gaan samen kijken naar iets heel simpels, wat je de hele dag door doet, en wat je optimaal af kunt gaan 

stemmen op het behalen van JOUW PERSOONLIJKE succes.  

 

DUS: Veel succes en plezier met het invullen van jouw GR dagboek, maak gebruik van al je gereedschappen     

en heel graag tot snel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Huiswerk 

 

Houdt tot de volgende sessie goed je GR boekje bij.  

 

Doe dit zo vaak mogelijk, liefst meerdere keren per uur, maar minimaal 4x per dag en schrijf dan ALLE acties die 

je je kunt herinneren die met jouw doel te maken hebben! 

 

Kijk minimaal 4x per dag op je motivatiekaartje en realiseer je dan waarom je deze training doet. Gebruik hierbij 

je JA-vuist en je ritmische zin. Een verplicht moment is in ieder geval: (‘s ochtends) als je net uit bed bent 

opgestaan. 


