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Waarom vind ik dit zo’n goed idee? Allereerst 

natuurlijk omdat het deze nierpatiënte enorm 

blijkt te helpen! Maar waarom werkt die regel 

dan zo goed, niet alleen voor haar, maar ook 

voor mijzelf en wie weet ook voor u? Vanuit de 

psychologie van gedragsverandering drie 

verklaringen.

1 BELONEN werkt beter dan straffen. Jezelf ál 

het ongezonde – en vaak lekkere – eten ontzeg-

gen in een streng dieet-regime voelt voor veel 

mensen als straf. Maar ook uzelf streng toespre-

ken en een schuldgevoel aanpraten als u toch 

hebt ‘gezondigd’ is een vorm van straffen. 

Straffen is tijdelijk best effectief: u zult de 

volgende dag dat extra koekje vrijwel zeker 

laten liggen. Maar wat doet u overmorgen? 

Onderzoek wijst uit dat belonen veel effectiever 

is op de lange termijn: het is makkelijker om 

gezond eten vol te houden, als u ook af en toe 

iets ongezonds mag nemen wat u héél lekker 

vindt (minimaal een 8!). Een beloning voor al uw 

discipline geeft de energie en motivatie om door 

te zetten.

2 ZELFCOMPASSIE ligt in het verlengde 

hiervan, ofwel lief zijn voor u zelf als het tegen-

zit, niet te streng zijn als iets een keertje niet gaat 

zoals u wilt. Veel mensen komen in de verleiding 

om te gaan snoepen als ze niet lekker in hun vel 

zitten of als er iets vervelends is gebeurd. Daarna 

worden ze vaak boos op zichzelf omdat ze 

hebben ‘gezondigd’. De ‘truc’ is dat u zichzelf dan 

opstelt als uw eigen beste vriend(in). Wat zou u 

tegen hem of haar zeggen? Wees net zo aardig, 

zorgzaam en mild tegen uzelf als tegen vrienden 

of familie. Gun uzelf zo nu en dan iets lekkers 

(maar dan wel alleen als het minimaal een 8 

waard is!).

3 BEWUSTE AANDACHT werkt beter dan 

de automatische piloot. Als u iets met uw volle 

aandacht ofwel mindful doet, worden uw 

ervaringen levendiger en intenser. Zo werkt het 

ook met eten. Vaak stoppen we van alles in onze 

mond zonder daar echt bij stil te staan. We eten 

op de automatische piloot, terwijl we ondertus-

sen doorwerken of televisie kijken. Maar als u 

bewust stilstaat bij wat u aan het eten bent, 

geniet u er veel meer van. En dan is het cirkeltje 

weer rond: u geniet echt van uw beloning (zie: 

punt 1 hierboven) en van wat u uzelf hebt gegund 

(zie: punt 2). 

Tip voor mindful eten: gebruik aandachtig al uw 

zintuigen. Ruik aan het eten en kijk ernaar 

voordat u begint. Proef het goed terwijl u kauwt. 

Probeer smaken te onderscheiden en sta stil bij 

de structuur van het eten.

Gaat u het experiment aan?

De bedenker van de slimme ‘Minimaal een 

8’-regel heeft inmiddels haar streefgewicht 

bereikt. Tegelijk heeft zij mij gemotiveerd de regel 

eveneens toe te passen. Doet u ook mee? 

Gezond eten en afvallen. 

Dit werkt!
Voor het leefstijlproject Beterschappen spreek ik flink 

wat nier patiënten. Een aantal heeft verrassende ideeën, 

waar ik zelf ook weer van leer. Zo sprak ik een vrouw die 

heel graag wilde afvallen, maar het moeilijk vond om 

zoetigheid te laten staan. Zij bedacht de ‘Minimaal een 

8-regel’: voordat ze iets eet, staat ze er eerst bij stil of ze 

het wel écht heel lekker vindt, en dus waard om het te 

eten, ook al past het niet bij haar dieet en doel om af te 

vallen. Alleen als ze minstens het rapportcijfer 8 geeft, 

neemt ze het, en anders laat ze het staan. 
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Binnenkort start Beterschappen weer 

met online leefstijlbegeleiding, een 

groepsprogramma. speciaal voor 

nierpatiënten met een nierfunctie van 

30% of hoger en een te hoog gewicht 

(BMI van 25 of hoger). Beterschappen 

is een initiatief van nierpatiënt  

Eddie van Breukelen en diëtist en 

leefstijlcoach Femke Vlieland. Het 

programma duurt twee jaar en wordt 

vergoed vanuit de basisverzekering. 

Voldoende lichaamsbeweging, 

uw eetpatroon en uw mentale 

gezondheid staan centraal. Hieraan 

werkt u met deskundigen als een 

fysiotherapeut, een diëtist en een 

psycholoog. Ook individuele gesprek-

ken zijn onderdeel van de begeleiding. 

Ook wijzer van elkaar

Thuis kunt u aan de slag met online 

leerstof. Ervaringen uitwisselen met 

mede-deelnemers en elkaar steunen, 

is eveneens onderdeel van het pro-

gramma. In april is een eerste groep 

begonnen met deze Gecombineerde 

Leefstijl interventie (GLI). Er start zo 

snel mogelijk een tweede groep. Wilt u 

meedoen?  Meld u gauw aan.

Meer weten? Kijk op  

www.beterschappen.nl.

Probeer de regel eens één of twee weken uit, om 

te kijken of het voor u ook werkt. 

Nog even dit: toen ik een collega hierover vertel-

de, riep ze meteen dat ze de hele dag zou 

snoepen omdat ze alles wat snoep is, minimaal 

een 8 waard vindt. Dat is natuurlijk niet de 

bedoeling. De ‘Minimaal een 8’-regel is juist een 

hulpmiddel om gezond eten makkelijker vol te 

houden. Zijn er voor u heel veel ongezonde 

verleidingen en bent u ook dol op snoep, net als 

mijn collega? Schroef dan de regel op naar 

‘Minimaal een 9’: alleen snoepen en eten waar u 

écht héél erg van geniet. Opzet is natuurlijk wel 

dat gezonde keuzes de overhand houden.

Te hoog 

gewicht?

Doe mee aan 
Beterschappen

Katja, de auteur van dit artikel, 

doet promotie-onderzoek naar 

e-coaching van nierpatiënten 

(E-GOAL). Ze is ook betrokken bij 

Beterschappen, een project over 

voeding en leefstijl voor nier-

patiënten, met mogelijkheden voor 

zowel één-op-één begeleiding als 

een groepstraining. 


