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‘Sinds ik mij bezig houd met goede voeding en een ge-

zonde leefstijl, kom ik enorme hoeveelheden informa-

tie tegen. Interessant, maar ook frustrerend. We leven 

in een wereld vol verleidingen en vol ‘zes weken chal-

lenges’, wonderpilletjes en andere ‘quick fixes’ die op 

termijn toch niet zo effectief blijken. Deze ‘oplossin-

gen’ geven in mijn optiek een verkeerd beeld van het 

echte proces om te komen tot een gezonde leefstijl.’

‘Met het teruggaan naar de basis bedoel ik dat we 

moeten kijken naar ons eigen gedrag, de keuzes die 

we maken en de (eet-)patronen die we ons (on)be-

wust eigen hebben gemaakt. Alléén kennis over ge-

zond eten is niet genoeg.’

INZICHT IN PATRONEN
Hoe vaak eten mensen eigenlijk nog omdat ze echt 

trek hebben? ‘Het gaat vaak niet om het eten zelf, 

maar aan het proces wat daaraan vooraf gaat. Ik 

vind het daarom belangrijk dat mijn cliënten inzicht 

krijgen in deze patronen, aanleidingen of gewoontes. 

Dit door bijvoorbeeld even afstand te nemen van de 

situatie en jezelf af te vragen: ‘waarom heb ik hier 

nu behoefte aan?’. Hierdoor ontstaat er ruimte om 

bewust een keuze te maken en ‘overkomt’ het je niet. 

Ik wil hen laten inzien dat ze dus altijd een keuze 

hebben en het heft weer in eigen handen kunnen 

nemen.’ Dit betekent overigens niet dat je jezelf 

daarmee alles hoeft te ontzeggen. Van Brummen-

Meiberg: ‘Zolang je maar bewust blijft kiezen mag 

je vertrouwen op die keuzes, en geniet daar dan ook 

met volle teugen van!’

PERSOONLIJK CONTACT
Haar coaching gaat verder dan alleen de vraag wát je 

eet. ‘Het onderwerp voeding klinkt misschien luchtig, 

maar het kan voor mensen heel persoonlijk worden om 

daar over te praten, zeker wanneer hier je ‘last’ zit’, 

aldus Van Brummen-Meiberg. ‘Als mensen geïnteres-

seerd zijn in een traject bij Voedzaam en Krachtig, 

begin ik daarom altijd met een vrijblijvend kennisma-

kingsgesprek. Ik vind het belangrijk dat mensen zich 

op hun gemak voelen. Dat persoonlijke contact is de 

belangrijkste basis voor alles.’

‘Bij de start van een traject kijken we naar het huidige 

voedingspatroon en stellen we doelen vast. Er wordt 

in eerste instantie vaak gedacht aan doelen op fysiek 

vlak, bijvoorbeeld vijf kilo afvallen. Ik daag mijn cliën-

ten op zo’n moment uit om na te denken over wat er 

dan anders zou zijn. Wat is hier het gewenste effect 

van? Vaak zijn dit dingen als ‘ik wil mij energieker 

voelen’ of ‘ik wil mij fijner voelen in mijn eigen lijf’. 

Resultaten die dus niet af te lezen zijn aan het cijfer 

op de weegschaal.’

VOEDINGSADVIEZEN
‘Ik breng in dit gesprek ook de gebeurtenissen in 

beeld die samenhangen met het voedingspatroon: op 

welke momenten is het lastig vol te houden, welke 

belemmeringen en krachten zijn er? Met dit totaal-

beeld volgt het adviesgesprek waarin de persoonlijke 

voedingsadviezen worden gegeven. Mijn cliënten ont-

vangen een werkboek met opdrachten die ondersteu-

nend zijn in het behalen van de doelen. De rest van 

het traject wordt ingevuld met consulten waarin deze 

opdrachten en voortgang worden besproken.’

BLIJVENDE BEWUSTWORDING
‘Ik investeer veel in de coaching. Naast de standaard 

consulten ben ik gedurende het hele traject bereik-

baar per telefoon, mail en WhatsApp. Dit omdat mijn 

cliënten juist buiten de consulten voor bepaalde uitda-

gingen of verleidingen komen te staan. Alleen het feit 

dat ze mij op dat moment kunnen bereiken is vaak al 
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voldoende. Ook hiermee ‘stapt men weer even uit de 

situatie’, om vervolgens bewust een keuze te maken.’

TRAJECT MET UPS EN DOWNS 
‘Ik richt me altijd op de lange termijn. Het doel is om 

oude gewoontes te doorbreken en deze te vervangen 

door nieuw, gezond(er) gedrag. Dat heeft gewoon tijd 

nodig. Gelukkig kiezen veel mensen ook voor een lan-

gere periode, gemiddeld vijf à zes maanden. Het is dus 

een heel persoonlijk traject, vaak met ups en downs. 

Maar uiteindelijk wordt de juiste balans gevonden.’ 

‘Tja, en de weegschaal? Die gooi ik eigenlijk het liefste 

uit het raam’, zegt ze lachend, maar ook serieus. 

‘Ik vind het belangrijkste dat mensen hier uitein-

delijk stralend, energiek en zelfverzekerd de deur 

uit lopen. En dat resultaat vertelt het cijfer op de 

weegschaal niet!’
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Gewichtsconsulente Mariska van 

Brummen -Meiberg: 

“Ik vind het daarom belangrijk dat 

mijn cliënten inzicht krijgen in 

deze patronen, aanleidingen of 

gewoontes


