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VRAGEN DIE JE MOET

STELLEN AAN JOUW NIEUWE
AFSLANKCOACH 

VOORDAT JE START MET
AFVALLEN

Je wilt afvallen en zoekt daarom een goede coach. Want afvallen met een

coach levert veel betere resultaten dan wanneer je dit alleen probeert. Als je

op internet kijkt word je overladen met coaches die zeggen dat zij dé expert

zijn op het gebied van afvallen. Maar welke coach moet je kiezen om het beste

resultaat te behalen? Om je hierbij te helpen, heb ik een checklist voor je

gemaakt. Stel de 7 vragen uit deze checklist en je weet meteen of dit de juiste

afslankcoach is die jou gaat helpen om af te vallen én op gewicht te blijven.

 

Liefs,

Eveline van de Waterlaat

Diëtist / Psycholoog / Auteur

http://www.super-shape.nl/


VRAAG 1: HEEFT DE COACH EEN OPLEIDING
GEVOLGD?
Het is misschien een voor de hand liggende vraag, maar je zult versteld staan hoeveel

afslankcoaches geen opleiding gevolgd hebben. Veel mensen die zelf succesvol

afgevallen zijn, vinden het leuk om anderen hier ook bij te helpen. Echter een goed

bedoeld advies is niet altijd het juiste advies. Wat voor de een werkt, kan schadelijk zijn

voor de ander. Als je een openhart operatie moet ondergaan laat je dit toch ook niet

doen door iemand die geen hartchirurg is? Of iemand een opleiding gedaan heeft kun je

vaak terugvinden op de website of zoals bij mij op mijn LinkedIn profiel.

 

Heeft de coach een opleiding gevolgd? Ja / Nee

 

Er is momenteel een wildgroei aan beroepen op het gebied van voeding en afvallen.

Denk aan voedingscoach, gewichtsconsulent, voedingsdeskundige en dieetcoach. Helaas

zijn dit geen beschermde titels en daarom kan iedereen, ook zonder een opleiding, zich

zo noemen. Alleen diëtist is een beschermde titel. Dat betekent dat je deze alleen mag

dragen als je de 4 jarige hbo opleiding Voeding en Diëtetiek hebt afgerond én een

paramedische stage hebt gelopen. Om geregistreerd te blijven als diëtist moet je iedere

5 jaar kunnen aantonen dat je beschikt over actuele ervaring en kennis. Dit wordt

geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici, dat door iedereen ingezien kan

worden.

In tegenstelling tot alle andere afslankcoaches mag een diëtist als enige ook mensen

begeleiden die medicatie gebruiken. Zodra je medicatie of voedingssupplementen

gebruikt heeft alleen een diëtist voldoende medische kennis om je hier goede

voedingsadviezen over te geven. Ook als je alleen een ‘pilletje’ voor je bloeddruk

gebruikt. Wil je zeker zijn dat je door een diëtist met actuele kennis en ervaring begeleid

wordt? Check dan voor de zekerheid het kwaliteitsregister voor paramedici. Alle

afslankcoaches bij Super Shape zijn daarom geregistreerd diëtist.

 

Is de coach een diëtist? Ja / Nee

VRAAG 2: WELKE OPLEIDING HEEFT DE COACH
AFGEROND?

https://www.linkedin.com/in/evelinevandewaterlaat/
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/raadplegenregister/default.aspx


VRAAG 3: KRIJG JE ALLEEN VOEDINGSADVIEZEN
OF OOK PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING?

Waarom is het belangrijk om dit te weten? Tussen weten en doen zit een groot verschil

en daarom is het belangrijk dat je ook psychologische begeleiding krijgt bij het

toepassen van de adviezen. Anders val je snel terug in oude gewoontes waardoor je jojo-

gedrag bevordert. Zorg dat de coach je op beide gebieden kan helpen.  Psychologische

ondersteuning helpt om een serieuze gedragsverandering te bewerkstelligen, zodat je

niet alleen afvalt, maar ook op gewicht blijft. Zo begeleiden wij je ook op het gebied van

emotie eten, omdat ik naast diëtist ook psycholoog ben. Ik heb over de psychologie van

het afvallen en op gewicht blijven een boek geschreven, genaamd: Nu afvallen en

nooit meer aankomen.

 

Krijg je ook psychologische begeleiding? Ja / Nee

 

VRAAG 4: HOE WEET IK OF HET EEN ERVAREN
COACH IS WAAR IK MIJN GEWENSTE
RESULTATEN BIJ GA HALEN?

Kijk wat de resultaten zijn van de klanten van deze coach. Die vind je meestal wel op de

website of de Facebookpagina.

Naast de ervaring van de coach is het natuurlijk ook belangrijk dat zij veel mensen echt

geholpen heeft en zichtbare resultaten heeft geboekt. Zo vind je op onze website

tientallen verhalen van mensen die hun beoogde gewicht hebben behaald.

 

Is het een ervaren coach? Ja / Nee

http://www.nooitmeeraankomen.nl/
https://www.super-shape.nl/category/ervaringen/


VRAAG 5: HOE INTENSIEF WORD JE BEGELEID?

We beginnen vaak met heel veel enthousiasme aan een dieet. De eerste paar weken gaan

daarom vaak goed. Echter na een paar weken wordt het volgen van een dieet vaak een

stuk lastiger. Zodra er een te lange tijd tussen de afspraken zit is de kans groot dat je

denkt ‘Ach, ik heb nog een paar weken om dit gebakje te compenseren’. En voor je het

weet zijn die weken voorbij en is er helemaal niets af. Daarom hebben wij ervoor gekozen

om je wekelijks persoonlijk te begeleiden. Op deze manier heb je een goede stok achter

de deur en kunnen we je tijdig helpen tijdens moeilijke periodes.

 

Krijg je wekelijkse persoonlijke begeleiding? Ja / Nee

VRAAG 6: KRIJG JE OOK PERSOONLIJKE
BEGELEIDING BIJ HET OP GEWICHT BLIJVEN?

We weten allemaal dat afvallen een doel op zich is, maar op gewicht blijven is vaak nog

veel moeilijker. Daarom is het niet alleen belangrijk om goede begeleiding te krijgen bij

het afvallen, maar ook bij het op gewicht blijven. Daarom hebben wij er voor gekozen om

je, na het behalen van je streefgewicht, nog minimaal een jaar lang persoonlijk te blijven

begeleiden. Op deze manier heb je alle moeilijke momenten in het jaar, zoals een

vakantie, de feestdagen en verjaardagen minimaal 1x succesvol doorlopen. 

 

Krijg je persoonlijke begeleiding bij het op gewicht blijven? Ja / Nee

http://www.super-shape.nl/
https://www.super-shape.nl/


VRAAG 7: IS ER EEN KLIK?

Tenslotte is het belangrijk dat er een klik is met je coach. Dat jij je op je gemak voelt bij

je coach en deze persoon vertrouwt. Met een klik bedoel ik niet alleen dat je gezellig

met je coach kunt kletsen, maar dat je het gevoel hebt dat dit de persoon is die je ook

daadwerkelijk kan helpen bij het behalen van je doelen. Een coach die niet alleen juicht

als het goed gaat, maar je ook een spiegel voorhoudt, zodat je niet alleen je

streefgewicht behaald, maar ook echt een gedragsverandering krijgt. Bekijk daarom

altijd uitgebreid de website van de desbetreffende coach. Lees wat iemand te vertellen

heeft en kijk vooral ook wat anderen over deze coach te zeggen hebben. Om deze reden

kun je bij ons vrijblijvend een intake gesprek plannen, zodat je kunt ervaren wat wij voor

je kunnen betekenen. 

 

Is er een klik? Ja / Nee

 

Heb je alle 7 vragen met 'ja' kunnen beantwoorden dan weet je zeker

dat je de juiste afslankcoach hebt gevonden die jou gaat helpen om af

te vallen én op gewicht te blijven.

WIL JIJ ONDER GOEDE BEGELEIDING AFVALLEN?
 MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK VOOR EEN INTAKE GESPREK

Ja, ik plan een intake gesprek in

https://www.super-shape.nl/over-super-shape/
http://www.super-shape.nl/
https://www.super-shape.nl/contact-2/


 

Michelle Aarts, 

diëtist

 

Je doel bereiken is

zoveel makkelijker (en

gezelliger), als je hierbij

door iemand wordt

geholpen. Ik help jou,

als diëtist, persoonlijk

bij het bereiken van

jouw doel. En daarna

blijf ik je begeleiden,

om je te helpen jouw

'nieuwe ik' ook

daadwerkelijk te

behouden.

 

Danique Henraat,

diëtist

 

Als diëtist en echte

Bourgondiër weet ik hoe

belangrijk het is om

lekker te blijven koken

en gezellig met je gezin

mee te kunnen eten.

Zodat je een gezonde

levensstijl en in balans

blijven makkelijk kunt

volhouden. Ik help

je hier graag bij!

 

Eveline van de

Waterlaat, diëtist,

psycholoog en auteur

Ik zorg ervoor dat je je

bewust wordt van wat je

eet en leer je wat je

moet doen als je een

keer een uitspattinkje

hebt gehad. Je staat er

niet alleen voor, we

doen het samen!

Gedurende het hele

traject maar ook de

periode erna.

Plan een intake gesprek in

EVEN VOORSTELLEN

http://www.super-shape.nl/
https://www.super-shape.nl/michelle/
https://www.super-shape.nl/danique/
https://www.super-shape.nl/eveline/
https://www.super-shape.nl/contact-2/

