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Leefstijlinterventies, of meer?
Kwaliteit van leven
Om kwaliteit van leven meetbaar te maken zijn er
een aantal gevalideerde testen die samengevoegd
zijn in een zogenoemde vitacheck. Hieruit komen
onder andere de persoonlijke basisbehoeften naar
voren.
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verandering is dan ook een logische stap. Maar
wat nu als het in de praktijk lastig blijkt om deze

De vitacheck biedt een mooie structuur om vanuit te werken én
om te toetsen of de interventies werken.
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dan is het nog steeds weinig waard als men het

Vitaliteit

niet vol kan houden.

Vitaliteit gaat over leven in harmonie met jezelf,

voedingspatroon of leefstijlprogramma al bestaat,

anderen en onze planeet. In de praktijk betekent

Sturen op volhouden

dit dat je gaat voor een maximale kwaliteit van
leven, los van gezondheid. Aan de basis van

Leefstijlinterventies gericht op gedragsverandering
zijn zeker nuttig en noodzakelijk, maar ze hebben
minder waarde wanneer er geen reden is om dit
gedrag (blijvend) aan te passen. Het gaat om de
vrienden die men heeft, het opleidingsniveau, het
inkomen, de werkomgeving, erkenning, de locatie
waar men woont, etc. Deze kunnen allemaal een
duurzaam positieve uitkomst "in de weg" staan en
moeten meegenomen worden als obstakel bij het
inzetten
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nemen. Hiermee wordt er veel meer gestuurd op
(de perceptie van) autonomie.
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jaar,

vitaliteit staan dan ook onze mentale en fysieke
basisbehoeften. Deprivatie van betekenisvolle
relaties en autonomie zijn bijvoorbeeld de grootste
stoorzenders voor vitaliteit. Een hulpmiddel om de
kwaliteit van leven te verhogen is het ontdekken en
eiken van een moreel kompas. Door onder andere
onze waarden en deugden in kaart te brengen,
maken we vaker beslissingen die bij onze eigen "ik"
passen. Op deze manier werken we niet top-down,
maar bottem up om onze doelen te behalen!

Je zorgt goed voor anderen, maar zorg je ook
goed voor JEZELF?

zonder

verdere begeleiding, te zien dat men niet alleen terug bij af is,
maar in veel gevallen zelfs zwaarder is geworden (Nordmo M

Wat maakt voor jou het leven de moeite waard?

2020).

info@vitanorm.nl

info@christeans.com

info@bootcampleek.nl

Workshops
"Volhouden"

"Veranderen"
Tijdens

deze

workshop

behandelen

we

welke

Tijdens deze driedaagse workshop gaan we meer

factoren van invloed zijn op onze gezondheid en

uit

hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Verder

leefstijlfactoren, duurzame gedragsverandering en

geven we praktische handvatten mee om de juiste

we gaan dieper in op welke vormen van motivatie

voorwaarden te creëren voor een gezonde leefstijl.

er zijn (zelfdeterminatie-theorie).

Inhoud:

Inhoud:

theorie:

voeding, slaap, bewegen en stress

leefstijlinterventies

halen.

We

praktijk:

troubleshooting: dagelijkse valkuilen

oefeningen

met individuele vitaliteitscheck

met individuele vitaliteitscheck

duur: 2 dagdelen, c.a. 8 uur

duur: 3 dagdelen, c.a. 12 uur

legt

een

solide

basis

en

geeft

de

theorie: leefstijl, motivatie, gedragsverandering

praktijk: wilskrachttraining & kracht van spelen

"Veranderen"

behandelen

wilskracht

"Volhouden"

geeft

als

skillkracht,

naast

een

Rots&Water

basis,

meer

heldere inzichten om betere beslissingen te maken

praktische handvatten hoe je het jezelf een stuk

op het gebied van bewegen, voeden, slapen en

makkelijker

stressmanagement.

vol te houden!

kunt

maken

"Op Maat"

om

leefstijlveranderingen

"Totaal"
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Inhoud:
Voeding, Slaap, Bewegen, Stress of Gedrag

met tools te geven.

Inhoud:

- Voeden op lichaamsgevoel (honger/verzadiging)

ALLE indhoud van de 3 modules

- Slaap zonder zorgen (dutten als geheim wapen)

met individuele vitaliteitscheck

- Bewegen (zonder energielekken, Rots & Water)

duur: 5 dagdelen, c.a. 20 uur

- Stressmanagement (positieve stress gebruiken)
- Slechte gewoontes afleren (roken/voeding)
duur: 1 dagdeel, c.a. 4 uur

Deze

workshop

geeft
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inzichten

en

praktische handvatten op het gebied van een van

Dit traject geeft inzicht, praktische handvatten en
skills voor het leven!

de leefstijlfactoren.

Totale aanpak
Een overzicht van onderdelen die doorlopend worden bijgesteld en getoetst naar de laatste inzichten:
Bewegen (zonder energielekken, Rots & Water)

Slechte gewoontes afleren (roken/voeding)

Voeden op lichaamsgevoel (honger/verzadiging)

Levensvraagstukken om stappen te zetten!

Slaap zonder zorgen (dutten als geheim wapen)

Emoveren (emotie inzetten voor motivatie)

Stressmanagement (positieve stress gebruiken)

Door op deze manier te werken, zijn de interventies niet aangeleerd, maar worden ze geïnternaliseerd.

Je krijgt skills for life!

Voor meer informatie:
info@vitanorm.nl

info@christeans.com

info@bootcampleek.nl
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Je zorgt goed voor anderen, zorg je ook goed voor JEZELF?

Theorie, praktijk & een veel fun!

Fysieke & Mentale motivatietraining!

Op locatie of (gedeeltelijk) online.

Voor meer informatie:
info@vitanorm.nl

info@christeans.com

info@bootcampleek.nl

