
Maar wat is nu eigenlijk leefstijl?
Als je dit 5 jaar geleden had gevraagd aan een wiilekeurige voorbijganger, dan
had je telkens een ander antwoord gekregen. want eerlijk ge..gd ¡ãdereen
zag zi4n of haar leefstijl als de juiste leefstijl. Er werd lang niet alti¡d over na-
gedacht hoeveel en wat men at of dronk en nog minder of men goed sliep en
voldoende ontspanning nam.

Leefstijl in de prakt¡jk

Tegenwoodþ in ds waan van de gezondho¡ds-
hypes kijken we hier iets anders legen aan.
teefsti,l is een veelomvattênd plaatje. Het gaat
niet alleen om gezond eten, of niel drinken en
roken maar ook om ontsfrannen, b€wegen en
slapen. Dit pallet ¡s d€ basis voorie leefstil.

St¡p aan de horizon
Vaak komt men met een vr¿r¿¡g zoals "ik wil af-
vallen" of "¡k w¡l stoppen met roken" of ,.ik wil
gezonder levon",
Om deze missie een kans van slagLen te g€ven is
hðt belangriik det do cl¡ent we€t WAAROM hü of
ztt wil aivallen, stoppen met þken of gezonder
te leven.

Deze vraag beantwoorden is n¡Et altid even een-
voud¡g maar wel cruciaal, Want op het moment
dat i6 cliont "de waarom vraâg" kan beantwoor-
den, dan is er een doel!

Belangrijk is dit doel n¡et uít het v¡z¡6r te vèli6-
zen, het ¡s de bekende stip aan de horizon.

Het doel moet gevoeld en gedragen worden door
de client. Zo is "de huisarts vindt dat ik moet af-
vallen" of de "longarts zegt dat ¡k mo€t stoppen
nEt roken" geen doel.

Een doel is pas een doel als ie zelf voelt en be-
leeft waarom ie iets w¡lt doen.

Het omschriiven van het doel kan esn lest¡gê
zijn, het verÞ¡st doorvragen. Soms zijn er in het

begin ook voorbeelden nodig om de client op
weg te helpen.

Wanneer een cl¡ent dus in de praktik komt om-
dat h¡j wil stoppen met roken, dan ga we op zoek
naar "de waarom vraag", Dit kan bijvoorbeeld
zin omdat zin omdat hi wil voetballen mêt zin
kleinzoon en dit hem nu prcblemen oplevert.
Møt dít gegeven gaan we op zoek naar anlwoor-
den, Deze antwoorden helpen de cl¡ent om betér
locus te houden op zþ doel.

Stappenplan
Een coaching gesprek verloopt volg€ns een aan-
tal fases:
. Wat is de huidige situatie
o waardoot is het probleem ontstaan
o hoe staat het met ziin doozettingsvermogen
o hoeveel konnis h€eft híj van gezonde voeding/

beweg¡ng / slapen/ontspannen
o wat is zün sterke en zwakke kant
o waaþm zal het nu wel lukken
. Gewenste s¡tuatie
o wat is exacte hulpvraag
o waar wil de client naar to€
o hoè wil h¡j daâr komðn
. Welke belemmeringen komt hü tegen om de

gewengte situat¡e te bereiken
o wat houdt hem tègen
o wat heeft hij te leÞn
. Welke ondersteuning heeft hij nodig om zijn

doel te bereiken
o welke ondersteuning van de coach
o hoe kunnen de 1 e stappen gezet wotden

Babysteps
Veranderingen h þ leven toepassen kost tiid.
GemiddeH staat er voor ied€re kleinê
verandoÌing 6 weken voordat het enigszins ¡nge-
b€d is in dageliikse leefpatþon.
Met andee woorden, om van wens naar velte-
teren tot vertrouwen in zichzelf te komen, ben Þ
zo eên iaartie verder.

En þ, ieder mens heeft tiidens clit veranderpro-
ces een terugval (of meerdere). (JezelD sfrafian
helpt niet, noch denken "ach alles is nu toch
fout, ik ga weer op de oude voet veder".
Nse, accepteer dât h€t een dag fout ken gaan en
pak de volgende dag de dÞad weer op.

Fases
Voordat een client bii je komt ¡s h¡j of zij ,,on-

bewusl onbekwaam", door prikkels die komen
vanuit de cliont zelf of vanuit derdon, ontstaat
er eên leerbehoefre. De clienl gaat op zoek naar
een handvet. Dit kan ziin via intemet maar ook
via een coach. Op zo'n mornent ¡s de cliènt "be-
wust onbkwa¿¡m". Hier start het leerproces van
veranderingen.
Stapsgewi¡s leert de client nieuwe qewoontes,
denkl na over wat hi wel of niet moet doen en zit
in het trdect "bewust bekwaam". De client blüfi
deze nþuwe gewoontes toepassen en hiermee
sliiten deze veranderingen als een gewoonte ¡n

tìet dageliikse ritme, de c{ent b aângEkonren tii
"onbêwust bekwaem". Zonder echt ne te d6nt€n
is de nieuwe loefstiil èen gs$oonte Srro.don.

Om af te slu¡ten met de titel leefst¡il ¡n
de prahi¡k:
. hou het prakisch
. zorg voor kbhe aanpassingen, babysteps =

langzaam en bedacht-¿aam vooruit
. geef handvatten
o ieder kþin resuhaa{ zorg voor zeftertþuwen
o wees þ ewan bewust dat ve€nderÍE€n tiid

nod(¡ hebben
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Thema:
Obesitas en ademhaling

ln deze editie o.a.:

. Longfunctie en ergometrie bij obesitas

. Casus: OSAS bij obesitas
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Accuramed is meer dan
17 jaar een marktspeler
én dienstverlener voor
o.a. longfunctie.
cardiologie, allergologie,
sportgeneeskunde en
revalidatie. We zijn
continu op zoek naar
nieuwe innovaties voor
u en uw patlënten.
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PRODUCTEN
. Complete longfunct¡e van A tot Z ñet

integråtie ¡n het z¡elenhuis informatie
systeem (Zl5).

. Management van Th2 gedreven

inflammatie dankzij de Niox Vero.

. Bacteriefilters met BFÊ en VFÊ d¡e

naadloos op al uw apparatuur p¿ssen.

. Spacechamber voozetkamer voor
thuis -en ziekenhuisgebruik.

' Vooruitstrevende en eenvoudí9e
non- invâsieve ñeting v¡n cardiac
output ook tÛdens ¡nspånningstesten.

R.dacüc:
Mathijs Korenhof

Ralph Oosthoek

Vercna Vucinæ-Mælean
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Boulevard 1

3707 BK ZETST

030 - 69 34 020

030 - 69 34 008

nvla@walstrsst.nl

ffi.walslreåt.nl
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www.nYb.nl

DIENSfEN
' Eigen technische dienst en helpdesk

voor directe ondersteuning bij
storingen.

. Eigen ICT dienstvoor het bouwen

en onderhouden van geavancee¡de

koppelingen of research op maat-

' Continuë zoektocht nâàr niewe
meet¡nñovât¡es om u een voorsptong
te geven,

. Professioneel team dat u begeleidt
naar de optimale oplossing.

Voor meer producten en diensten kunt u

ons naruur lrjl. corìtôcteren of l. ¡kr u op

www.accuramed be.

U kunt eveneens een demonstratie
èanvragen van ons productengamnrð

,r",ñul¿r,
Stee¡weg 65 ll-35'10 Bcrbroek (lerk-de-Stad)
r "12 (c)11 51 11 11 | | r12 (0)11 lJ Bó Et / infoi!accuramed.be

lnnovatieve producten en diensten
voor artsen, anal¡sten en patiënten
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