
Hoe motiveer je je 
werknemers om 
gezond te leven?
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Marijs

• 54 jaar, werkt 4/5de, Alleenstaande moeder van 3 tieners

• Verhoogde kans op diabetes type 2
➢ Erfelijke aanleg

➢ Overgewicht

➢ Hoge bloeddruk

➢ Ongezonde leefstijl door stressvolle leefsituatie

• Advies arts: diabetes type 2 kan worden uitgesteld of voorkomen

➢ Gezonde leefstijl aannemen en regelmatig op controle komen

➢ Brochure over diabetes en preventie

➢ Doorverwijzing naar diëtiste



Determinanten van gedrag

➢ Leefstijlfactoren leveren de hoofdbijdrage aan 
morbiditeit en mortaliteit in Europa: De meest 
prevalente chronische gezondheidsproblemen 
zijn sterk gerelateerd aan leefstijl

➢ Leefstijlelementen zijn afhankelijk van je 
omgeving: je netwerk en gemeenschap en je 
leef- en werkomstandigheden 
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Depressieve stoornis 

Bron: gezondheidsenquête 2013



“The variations in health inequalities within and

between countries highlight that they are socially

constructed, that they can be reduced by reasonable

means, and that they are therefore avoidable and
unfair“

M. Marmot, ‘Fair society, healthy lives’ 2012

Sociale gradiënt in gezondheid 

Percentage personen dat zich in mindere of in slechte gezondheid voelt
Bron: Belgische gezondheidsenquêtes 97-13



Gezonde en ongezonde keuzes

Determinanten van gedrag

GEDRAG

Denken dat men 
genoeg beweegt

Weinig 
uitnodigende 
buurt

Niet thuis voelen in 
een fitnessclub

MEER BEWEGEN

Niet gebruikelijk 
bij vrienden

Moe zijn na het werk

Geen aangepaste 
sportoutfit

Lichamelijke beperking

Niet fijn vinden

‘Lukt me niet om vol te 
houden’

Weinig energie na 
scheiding

Geen tijd



35.000 keuzes per dag

Gezond en ongezond



Illusie 1

‘Ik weet wat gezond is, dus ga ik 
vanaf nu gezond leven’



▸ Gezondheidsgevolgen pas op lange termijn

▸ Eigen gedrag wordt verantwoord en 

verdedigd

▸ Weerstanden : onbetrouwbare bron, privé 

materie, sociale norm

▸ Toegankelijkheid van de informatie

▸ Complexe of tegenstrijdige boodschappen

▸ Toegenomen informatiemaatschappij en 

participatienorm

Misvatting 1: kennisoverdracht zorgt voor gezond gedrag

Kennisoverdracht 
is slechts een 
deel van een 
ruimere strategie



Illusie 2

‘Als jij dat zegt, dan doe ik dat 
direct’ 



▸ Door middel van verboden, huishoudelijk reglement, sancties, …

▸ Wordt controlerend ervaren en roept weerstand op tegen bemoeizucht

▸ versterkt minderwaardigheid 

▸ Voor iedereen gelijk?

Misvatting 2 : gezond gedrag kan je afdwingen

Ottowa Charter 1986 :
Making the healthy choice the easy choice.



Illusie 3

“Ik ben vrij en in staat om zelf 
voor gezond gedrag te kiezen, 

dus doe ik dat”



Misvatting 3 Als je mensen empowert, gedragen ze zich 
vanzelf gezonder 

▸ Sociale gezondheidsongelijkheid  

is grotendeels door 

omgevingsfactoren bepaald 

▸ stapeleffecten van ongezonde 

woning, ongezonde buurt, te 

weinig gezond aanbod, 

stresserende leef- en 

werkomstandigheden,…



Misvatting 3: een eigen rationele keuze?

Gezond leven start bij een 
toegankelijk gezond aanbod 
en een gezonde omgeving 



Kindertijd Beginnen te 
roken

Stoppen met 
roken

Gezondheidspro-
blemen door het 

roken

Meer kans op 
rokende 

ouder(s) als 
rolmodel

Meer kans op 
rookomgeving 

tijdens 
zwangerschap

Veel rokers bij 
je sociaal 
netwerk

Minder bezig 
kunnen zijn 

met 
gezondheids-

risico’s 

Minder positieve 
ervaring en gevoel 

van impact

Veel kans op 
voortdurende 

stress

Fysieke en sociale stapeleffecten

Veel kans dat er 
geen geld is 

voor 
nicotinepleisters 

Grotere 
nicotine 

afhankelijk
heid

Minder 
mensen die je 
aanmoedigen 

Minder je 
weg vinden 
in waar je 
hulp krijgt

Minder kans op 
verstaanbare 

hulp in je eigen 
taal

Dikwijls 
andere 

gezondheids
-problemen 

die 
verergeren

Weinig kans 
dat je zorg 

betaalbaar is
Weinig 

middelen voor 
vervoer  naar 
de zorg en 

weinig tijd vrij

Veel kans op 
opgezonde 
huisvesting

Veel kans op 
betutteling of 
discriminatie 
bij de zorg

Meer kans op 
financIële 

problemen door 
ziekte



Illusie 4

“Ik beschik over de nodige 
gezondheidsvaardigheden om 

gezond te leven”



Misvatting 4 
Een interventie heeft bij iedereen evenveel effect 

De gezondheidsvaardigheden van de Belg

Bron: CM-UCL-KUL Vandenbroucke S. Et al, 2014



Misvatting 4 
Een interventie heeft bij iedereen evenveel effect 

Dimensies van gezondheidsvaardigheden

Toegang hebben tot Vaardigheden om gezondheidsinformatie op te zoeken

Begrijpen Vaardigheden om de beschikbare gezondheidsinformatie 
te begrijpen

Evalueren Vaardigheden om de beschikbare informatie te 
interpreteren, te filteren, te beoordelen en te evalueren 

Toepassen Vaardigheden om deze informatie te gebruiken om een 
beslissing te nemen over de gezondheidszorg, 
ziektepreventie en gezondheidsbevordering en zo de eigen 
gezondheid te handhaven of te verbeteren.



Gedrag veranderen

de gezonde keuze 
toegankelijk maken
aantrekkelijk maken

ondersteunen



▸Aangrijpingspunten voor verandering:

COM-B model verklaart gedrag (Michie et al., 2011)

Determinanten van gedrag



Fit in je hoofd versus Goed-Gevoel-Stoel 

• Je verdient alle 
hulp en steun

• Je hebt het recht 
om jezelf te 
beschermen

• Je mag jezelf 
goed doen

• Je mag jezelf 
graag zien

• Belangrijk thema

• Drempels bij de 

universele site 

Fit in Je Hoofd

• Draaglast 

erkennen, 

draagkracht 

toevoegen

• Sociale steun

• Autonomie

• Duurzaam

Vormgeving en communicatie 
op maat



Stoppen met roken toegankelijker maken

Wat werkt niet?

▸ Info gezondheidseffecten van 

roken

▸ Overtuigen met argumenten

▸ Alle aandacht op afkeuring 

rookgedrag

▸ Geen aandacht voor positieve 

door bevestiging, andere 

genotsvormen, sociale steun

Wat werkt wel?

▸ Kennisvergroting stopproces

▸ Individuele begeleiding op maat

▸ Reële slaagkansen uitzoeken

▸ Sociale steun vergroten

▸ Voordelen voor zichzelf

▸ Aanbod stoppen in vertrouwde 

omgeving

▸ Beleidsparticipatie vergroten



Gedrag veranderen

Inwerken op competenties
• Actieplanning 

• Re-attributietraining 

• Stapsgewijze training

• Sociale steun mobiliseren



Functioneel

Geletterdheid

Gecijferdheid

Zoeken op het internet,
digitale vaardigheden

Communicatief

Informatievaardigheden: 
kennis- en infoverwerking

Gespreksvaardig-heden: 
durven vragen stellen

Sociale vaardigheden: 
sociale steun zoeken, 
omgaan met  druk, hulp 
vragen

Kritisch

Gezondheidsinformatie 
kritisch analyseren

Conclusies maken voor 
zichzelf

Toepassen op eigen 
gezondheid

Inschatten van vereiste en aanwezige 
gezondheidsvaardigheden



Beh

Rekening houden met en versterken van aanwezige 
gezondheidsvaardigheden



Gedrag veranderen

Inwerken op drijfveren

• Implementatie-intenties formuleren

• Motivationele gesprekvoering

• Public commitment



Streven naar autonome motivatie (Deci & Ryan, 2017)

Kwaliteit van motivatie

▸Gezond gedrag meestal extrinsieke motivatie

• Negatief: gecontroleerde motivatie of ‘moetivatie’

◦ Bestraffing, beloning, schuld, schaamte, …

◦ Welzijn ↓

• Positief: autonome motivatie

◦ Persoonlijk zinvol, passend bij identiteit

◦ Welzijn, gedragsinitiatie, gedragsbehoud ↑



Behoeften ondersteunen

Autonome motivatie

Intentie omzetten in gedrag

Gedrag volhouden

Welzijn

3 universele basisbehoeften

Kwaliteit van motivatie



Gezond gedrag volhouden

▸Versterk de tevredenheid met 

(effecten van) nieuw gedrag

▸Slijt nieuwe gewoontes in en vermijd 

triggers van oude gewoontes 

• Duurzaam

• Sterker dan bewuste intenties

▸Focus op behaalde successen in 

kleine stappen



Gedrag veranderen

Inwerken op omgeving

• Nudging

• Entertainment education

• Fiscale maatregelen (vettaks, 

suikertaks)



▸ Verleg de sociale norm 

‣ creëer kansen in alle omgevingen en 

op alle momenten

▸ Bijvoorbeeld fruit in het zicht, 

statafels, actieve lunchpauzes, 

fietsaccommodaties

Gezond gedrag overal ingebed



Gedrag niet enkel bewust gestuurd

▸ Via kleine aanpassingen in de omgeving ‘een 

duwtje geven’ richting gezond gedrag

▸ Kan op het juiste moment en de juiste plaats 

ingezet worden wanneer het gedrag gesteld zal 

worden, bijvoorbeeld op het moment dat iemand 

moet kiezen de trap of de lift te gebruiken

Techniek: Nudging

Fysieke omgeving aanpassen



Gezond leven boodschap



Gezond leven boodschap



Gezond leven boodschap



gezondleven.be

Voor meer info

Bruno.Buytaert@gezondleven.be

02/422.49.42

www.gezondleven.be


