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AANDACHTSPUNTEN VOOR COACHES 

Veelgestelde vragen deel 1 
Bij de helpdesk van BenFit komen de meest uiteenlopende vragen van coaches binnen, waarvoor jullie 

hartelijke dank! Voor jou als coach kunnen veel gestelde vragen van collega’s een aanvulling zijn bij je 

eigen werkzaamheden. Lees hier de belangrijkste vragen op een rijtje. 

 

Hoe om te gaan met onregelmatige diensten en BenFit? 

Het weekmenu van BenFit heeft een vaste indeling en vaste verdeling van de maaltijden over de dag; 3 

hoofdmaaltijden en 3 tussendoortjes. Regelmatig eten is een heel belangrijke richtlijn bij het aanleren van goede 

eetgewoontes. Voor mensen met onregelmatige diensten is dit juist vaak een probleem. Als coach kun je het 

beste met de klant doorlopen hoe de dagindeling bij verschillende diensten eruit ziet (bv. eet je bij 

avond/nachtdienst ’s avonds eerst een warme maaltijd thuis, is er een kantine op het werk, is er een koeling om 

iets in te bewaren, hoe zijn de pauzes verdeeld et cetera). Aan de hand hiervan kun je mensen adviseren om de 

BenFit voeding aangepast te verdelen over de dag. Je gaat hierbij uit van het voedingsadvies op het dagmenu en 

verdeelt alleen de maaltijden anders over de dag, waarbij je wel vasthoudt aan de verdeling van 3 hoofd- en 3 

tussenmaaltijden; dus om de 2 à 3 uur eten. Soms kan het zijn dat door het werk het niet lukt een uitgebreider 

tussendoortje te gebruiken; adviseer dan een deel te gebruiken (bv. alleen een portie fruit of iets dergelijks) en 

dan de rest te verschuiven naar een volgend eetmoment. Door stil te staan bij een goede verdeling en praktische 

adviezen en vervangingen aan te reiken krijgt ook iemand met onregelmatig werk meer structuur in zijn of haar 

eetpatroon! 

 

Hoe interpreteer je de getallen van de weegschaal? 

De meesten van jullie gebruiken een weegschaal die naast het totale lichaamsgewicht ook het vetpercentage 

meet en soms ook het vochtgehalte van het lichaam weergeeft. De basis van deze weegschalen (de ene is 

nauwkeuriger dan de andere) is dat op 2 of op 4 punten de dichtheid van het lichaam wordt gemeten. Deze 

dichtheid wordt omgerekend naar vetmassa en vetvrije massa. Het lichaam bestaat grofweg uit vetmassa en 

vetvrije massa (hieronder valt de spiermassa, maar ook de organen, het skelet en het vocht in het lichaam). 

De 2 belangrijkste redenen waarom je geen keiharde conclusies kunt trekken uit de getallen betreffende de 

lichaamssamenstelling zijn: 

 

• De dichtheidsmeting is een inschatting van dat moment (ook de soort kleding heeft bijvoorbeeld invloed op het 

eindresultaat! 
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• De omrekening van de gemeten dichtheid naar vet- en vetvrije massa wordt o.a. ook beïnvloed door het 

vochtgehalte van het lichaam. Als iemand bv. net begint met afvallen verliest het lichaam vocht. De vetvrije 

massa neemt dan dus af, maar niet de spiermassa!  

De enige manier om exact de lichaamssamenstelling te bepalen is door middel van onder water weging; dit is 

echter iets voor in een laboratorium en wordt in wetenschappelijke onderzoeken toegepast. Het is duidelijk niet 

iets voor in de sportschool! Kortom, het advies is dan ook: let vooral op het totale gewichtsverlies en interpreteer 

het verloop van de lichaamssamenstelling alleen op langere termijn, anders kun je verkeerde conclusies trekken. 

Bovendien als iemand geleidelijk afvalt (0,5-1 kg/week) en voldoende sport, dan kan het niet zo zijn dat de 

spiermassa afneemt, maar wordt de daling in vetvrije massa waarschijnlijk hoofdzakelijk veroorzaakt doordat 

het lichaam minder vocht vasthoudt. Gezien over langere termijn en met de juiste interpretatie hebben de 

gegevens natuurlijk wel een belangrijke aanvullende waarde! 

 

Hoe plaats je klanten in en uit het archief? 

Als klanten (tijdelijk) stoppen met BenFit kun je ze in het archief plaatsen door op het rode vlaggetje 

‘deelnemer op non-actief plaatsen’ de klikken. Dit rode vlaggetje staat boven de tabbladen in het 

klantbestand. Het programma vraagt dan ter controle: ‘Weet u zeker dat u de geselecteerde deelnemer op 

nonactief wilt plaatsen?’ 
Als klanten in het archief staan, kun je geen weken invoeren en lijsten uitdraaien. Gaat de klant weer verder 

en je wilt zijn/haar account uit het archief halen, dan kan dat door te klikken op ‘inactief’. Klik vervolgens op 

het groene vlaggetje om de deelnemer weer actief te maken. 

 

 


