
 

 

1. Aandachtspunten voor coaches – Als resultaat uitblijft 

 

AANDACHTSPUNTEN VOOR COACHES 

Als resultaat uitblijft  
Soms kan het zijn dat je tijdens de begeleiding van klanten met BenFit voor vragen komt te staan. Het kan 

zijn dat het resultaat in het gewichtsverlies tegenvalt of stopt. Aan welke zaken moet je dan denken? Wat 

kun je hier als coach wel of niet aan doen? Hier een aantal zaken op een rijtje die je een houvast kunnen 

geven om daarbij na te lopen: 

• Hoe is het met de motivatie van de deelnemer; volgt hij/zij de voedings- en beweegadviezen goed op? Niet 

alleen op gewone doordeweekse dagen maar ook in bijzondere situaties zoals de weekenden, feestjes, 

vakanties e.d. 

• Lukt het om de frequentie en intensiteit van het geadviseerde sporten vol te houden? Moet/kan dit verder 

opgebouwd worden? 

• Speelt er in de persoonlijke privé- of werksituatie van de deelnemer iets waardoor het op dit moment  

minder goed lukt de adviezen vol te houden? 

• Is er in de medische situatie van de deelnemer iets gewijzigd: gebruikt hij/zij medicijnen waardoor het 

afvallen moeizamer gaat of is er een andere medische oorzaak aan te wijzen? 

• Heeft de deelnemer een uitgebreid dieetverleden met veel jojoën? Hierdoor kan het zijn dat het lichaam (de 

stofwisseling) moet wennen en het even duurt voordat er voldoende resultaat geboekt wordt.  

• Soms kan het ook zijn dat een deelnemer al veel afgevallen is en dat nu, ondanks dezelfde adviezen, het 

gewicht blijft stilstaan. Het lichaam zoekt voortdurend naar een evenwicht en in zo’n situatie is het belangrijk 

om de deelnemer te blijven motiveren. In de meeste gevallen wordt, door consequent volhouden, het 

evenwicht doorbroken en zal het gewichtsverlies opnieuw op gang komen. 

 

Maar wat te doen wanneer je alle bovenstaande tips bent nagelopen en weet dat het daar niet mee te maken 

kan hebben?  

Mocht het gewicht van een deelnemer desondanks gedurende 6 weken blijft steken op hetzelfde (te hoge) 

gewicht, mail dan naar de helpdesk van BenFit via het Vragen?-formulier in de online coachomgeving. 

Wij zijn graag bereid om dan op individueel niveau mee te kijken of er voor betreffende deelnemer nog 

aanvullende adviezen te geven zijn waardoor het afvallen toch weer op gang komt. 
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