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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

Ik ben Henriet van Malestein, eerstejaars student aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik 

doe de opleiding Sport, Gezondheid en Management. In het tweede blok hadden wij het vak 

Health check en moesten we bij drie cliënten een aantal gezondheidstesten afnemen, de 

resultaten analyseren en hier een advies bij schrijven. Bij één van de cliënten moest dit 

advies persoonlijk gevoerd worden en op film komen. 

Ik vond het een hele leuke opdracht waar ik veel van geleerd heb. Ik weet nu veel meer af 

van de BRAVO-factoren. Het zijn factoren die de draad door je leven zijn en waar je je altijd 

aan moet houden. Ook heb ik de basisprincipes van een adviesgesprek geleerd; waar je op 

moet letten, wat je moet doen maar ook wat je juist niet moet doen. 

Ik wil graag mijn cliënten Alie van Malestein, Heintje van den Top en Mariëlla Hummel 

bedanken. Zij stonden open voor het afnemen van de gezondheidstesten en mijn advies 

voor de komende periode/de toekomst. Zonder hen was het niet gelukt deze opdracht uit te 

voeren. Daarnaast wil ik mijn docenten Kim en Karin bedanken, beide stonden gedurende 

het hele blok vol enthousiasme voor de klas, wat mij ook weer motiveerde om de lessen te 

volgen, de opdrachten uit te voeren en (hopelijk) het vak met een voldoende af te sluiten. 

Ook kon je voor vragen altijd bij hen terecht. 

 

 

Groningen, 03 februari 2014 

Henriet van Malestein 
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Inleiding 
 

Gezondheid. Gezondheid is een woord wat we tegenwoordig veel horen, want chronische 

ziekte komt steeds vaker voor. Het zal dus steeds slechter met de gezondheid gaan, denken 

wij. Maar dit is niet helemaal waar. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van een ziekte 

of zwakte. Het is veel meer. Gezondheid is ook hoe je je lichamelijk en geestelijk voelt. En 

dat is iets wat veel mensen niet weten. Ook al ben je ziek, je kunt je wel gezond voelen. 

Vanuit deze kennis zijn we blok 1.2 begonnen. In dit blok staat de gezondheidswaarde van 

sport en bewegen centraal. Een slechte leefstijl vormt een bedreiging voor de gezondheid. In 

de westerse maatschappij zie je dit terugkomen in de explosieve groei van overgewicht en 

de daarbij gepaard gaande chronische aandoeningen. 

Wat ga ik precies doen? 
Ik ga met behulp van verschillende gezondheidstesten en gesprekken de gezondheid van 3 

cliënten in kaart brengen. Van te voren laat ik elke cliënt een BRAVO-vragenlijst invullen en 

daarnaast doe ik zes gezondheidstesten (vetpercentage, BMI, buikomvang, longinhoud, 

bloeddruk en de glucose). Vervolgens werk ik de resultaten van de BRAVO-vragenlijst en de 

testen uit en schrijf ik een advies. Bij één cliënt zal ik persoonlijk het adviesgesprek voeren 

en dit wordt ook gefilmd. Ik vergelijk de resultaten van mijn cliënten met de normen in 

Nederland. Als laatst ga ik mezelf analyseren over de totstandkoming van het adviesrapport 

en over de uit uitvoering van het adviesgesprek. 

 

Ik heb van dit alles een mooi verslag gemaakt. Ik hoop natuurlijk dat de cliënten iets doen 

met mijn advies en voortaan beter te letten op hun gezondheid. 

 

Heel veel leesplezier! 
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Hoofdstuk 1: Het protocollenboek 
Ik heb mijn cliënten vooraf een BRAVO-vragenlijst laten invullen en bij elke cliënt zes testen 
gedaan om de gezondheid in kaart te brengen. In dit hoofdstuk licht ik de keuze van deze zes 
gezondheidstesten en de BRAVO-vragenlijst toe. Daarnaast beschrijf ik deze zes testen 
uitvoerig. Dat wil zeggen ik geef eerst een stukje uitleg, daarna leg ik uit hoe je de test moet 
uitvoeren en om de resultaten van mijn cliënten te vergelijken, voeg ik de normwaarden in 
Nederland toe. Tot slot zal stil ik nog iets vertellen over de validiteit en betrouwbaarheid van 
de gezondheidstesten. 
 

Toelichting van de keuze van de vragenlijst en de testen 

Om meer te weten te komen van mijn drie cliënten heb ik ze een vragenlijst over de BRAVO-
factoren laten invullen en een aantal testen bij ze gedaan. 
 
De vragenlijst bestaat uit een persoonlijk deel en vragenlijst over BRAVO-factoren (Bewegen, 
Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning). Het persoonlijke deel bestaat uit persoonlijke 
gegevens als naam, adres, leeftijd, geslacht en kort iets over eventuele blessures/klachten en 
medicijnen. Als ik dit weet kan ik er in mijn advies over hun gezondheid rekening mee 
houden.  
Daarnaast worden de BRAVO-factoren bij mijn cliënten in kaart gebracht; bewegen ze wel 
genoeg, roken ze, drinken ze niet te veel alcohol, eten ze gezond en nemen ze wel 
voldoende ontspanning? Vanuit deze vragenlijst kan ik zien of hij of zij een gezonde leefstijl 
heeft en kan ik al een begin maken met mijn advies. 
 
Om de gezondheid van mijn cliënt nog helderder te krijgen, doe ik zes gezondheidstesten. Ik 
bereken het vetpercentage, BMI, de buikomvang, de longinhoud, de bloeddruk en het 
glucose-gehalte in het bloed. Ik heb deze zes testen gekozen omdat stel één van deze zes 
testen voldoet niet aan de norm in Nederland er iets aan gedaan kan worden om dit weer op 
een goede norm te krijgen. 
 
Ik heb gekozen voor zowel een vragenlijst als de gezondheidstesten omdat je bij de uitslag 
van de testen meestal een verklaring kan vinden bij de BRAVO-factoren uit de vragenlijst. Is 
er bijvoorbeeld sprake van een te hoog BMI en een te grote buikomvang en zie ik bij de 
BRAVO-factoren dat hij of zij weinig beweegt en ongezond eet dan kan dit verklaren en een 
advies geven zodat beide factoren verbeterd worden.  
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De vragenlijst 

BRAVO-factoren vragenlijst 

 

Deze vragenlijst gaat over uw huidige leefstijl aan de hand van uw BRAVO-factoren. BRAVO 

staat voor  bewegen, roken, alcohol en voeding en ontspanning. Het beantwoorden van de 

vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. 

 

Wilt uw het rondje bij het voor jou juiste antwoord aankruisen?  

 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld! 
 

 

 

Persoonlijke gegevens 
Geslacht                                                   vrouw    man 

Voornaam   ………………………………………………………………………………………………. 

Achternaam   ………………………………………………………………………………………………. 

Voorletters   ………………………………………………………………………………………………. 

Straat + huisnummer  ………………………………………………………………………………………………. 

Postcode + woonplaats  ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon   ………………………………………………………………………………………………. 

Mobiel    ………………………………………………………………………………………………. 

E-mail adres   ………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum   ………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam van uw huisarts ………………………………………………………………………………………………………….. 

Heeft u een verwijzing van uw (huis) arts?   Ja  Nee 

Beroep    ……………………………………………………………………………………………….  

Sport    ………………………………………………………………………………………………. 

 

Gebruikt u medicijnen?           Ja            Nee 

Welke medicijnen gebruikt u? 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Heeft u klachten?   Ja    Nee 

Wat is/zijn uw klacht(en)?   
……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Hoe is/zijn uw klacht(en) ontstaan en hoelang bestaan de klachten? 
……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 
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BewegenLichaamisbeweging 
 

Lichaamsbeweging 

1. Beoefent u een sport? O ja     ga door naar vraag 2 

 O nee  ga door naar vraag 3 

2. Welke sport behoeft u, hoe vaak en hoe lang? 

Sport Aantal keren/week Aantal minuten/keer 

   

   

   

       

3. Fietst u? O Ja, recreatief  keer/week  min/keer 

 O Ja, woon-werk  keer/week  min/keer 

 O Nee 

4. Wandelt u? O Ja, recreatief  keer/week  min/keer 

 O Ja, woon-werk  keer/week  min/keer 

 O Nee 

5. Bent u het afgelopen jaar meer of minder gaan bewegen? 

 O ik ben meer gaan bewegen                    

 O ik ben minder gaan bewegen     

 O ik beweeg evenveel als afgelopen jaar  naar vraag 7 

 

6. Waarom bent u meer of minder gaan bewegen?  

klachten gezondheid motivatie conditie tijdgebrek anders 

O O O O O O 

7. Vindt u dat u voldoende beweegt? O ja 

 O nee, een beetje te weinig 

 O nee, veel te weinig 

8. Wilt u meer gaan bewegen? O ja  ga door naar vraag 10 

 O nee 

9. Waarom wilt u niet meer gaan bewegen? O ik beweeg genoeg 

 O ik ben bang voor blessures 

 O ik heb geen tijd 

 O ik heb geen zin  

 O niemand sport met mij mee 

 O ik zie er het nut niet van in 

 O andere reden: ………………………………… 
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Roken 
 

   

Roken 

 

10. Heeft u ooit gerookt? O ja  

 O nee ga door naar vraag 15 

   

11. Rookt u nu nog? O ja 

 O nee  ga door naar vraag 15 

 

12. Hoeveel sigaretten, shagjes of kleine sigaartjes rookt u gemiddeld per dag?  

geen minder dan 10 10 tot 20 meer dan 20 

O O O O 

 

13. Hoeveel grote sigaren of pijpen rookt u gemiddeld per dag? 

geen minder dan 5 5 tot 10 meer dan 10 

O O O O 

   

14. Bent u van plan om te stoppen met roken? O ja 

 O nee 

 O ik twijfel 

   

 

 

 

15. Drinkt u wel eens alcoholische drank? O ja 

 O nee ga door naar vraag 20 

 

16. Op hoeveel dagen van de week drinkt u alcoholische drank? 

minder dan 1 dag 1 à 2 dagen 3 à 5 dagen meer dan 5 dagen 

O O O O 

 

17. Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per keer? 

1 2 3 meer dan 3 

O O O O 

   

18. Vindt u van dat u teveel drinkt? O ja 

 O nee 

   

19. Bent u van plan om minder alcohol te gaan drinken? O ja 

 O nee 

 O ik twijfel 

 
 

  Alcohol 
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20. Hoeveel dagen in de week ontbijt u? O elke dag 

 O 4-6 dagen 

 O 3 dagen of minder 

21. Hoeveel dagen in de week eet u een warme maaltijd? O elke dag 

 O 4-6 dagen 

 O 3 dagen of minder 

22. Hoeveel dagen in de week eet u minimaal 200 gram groente(incl. roerbakgroente of sla)? 

O O O O O O O O 

0 1 2 3 4 5 6 7 

23. Hoeveel dagen in de week eet u (minstens) 2 stukken fruit?  

O O O O O O O O 

0 1 2 3 4 5 6 7 

24. Let je op het soort vet dat u eet (verzadigd/onverzadigd)? O ja 

 O nee 

 O soms 

25. Vindt u dat u gezond eet? O ja 

 O nee 

 O soms 

26. Bent u van plan om gezonder te gaan eten? O ja 

 O nee 

 O ik twijfel 

 

 

 

 

27. Vindt u dat u genoeg ontspanning heeft     

 

 

28. Wat is precies voor u ontspanning?  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ja 

O nee 

O sporten 

O wandelen 

O fietsen 

O lezen 

O tv kijken 

O slapen 

O met mijn kinderen spelen 

O Anders, ………………………………………………….. 

  

Voeding 
 

Ont
 Voeding 

spanning 
 

Voeding 

Ontspanning 
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29. Zou u meer ontspanning willen in uw dagelijks leven? 

 

 

 

 

 

 

 

30. Welk cijfer geeft u voor uw gezondheid? (tussen 1 en 10)? 

O O O O O O O O O O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

31. Bent u van plan gezonder te gaan leven? O ja (ga naar vraag 32) 

 O nee (ga naar vraag 33) 

 O ik twijfel 

32. Wat zou u graag willen veranderen? O mijn bewegen 

 O mijn roken  

 O mijn alcohol drinken 

 O mijn voeding 

 O           mijn ontspanning 

33. Zou u willen dat een leefstijladviseur daarbij helpt? O ja 

 O nee 

 O ik twijfel 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het invullen van deze BRAVO-vragenlijst. 

 

Heeft u nog vragen? 

……………………………….……………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

 

O ja 

O nee 

Uw gezondheid in het algemeen 
 

Uw gezondheid in het algemeen 
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Gezondheidstesten 
 

1. Het vetpercentage 

Bij het meten van het vetpercentage zeggen we iets over de lichaamssamenstelling van de 
cliënt. Met het vetpercentage wordt gemeten wat de verhouding is tussen het totale 
gewicht en het percentage vet in je lichaam. Het lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid 
vet nodig om goed te kunnen functioneren. Het vetweefsel dient namelijk als energiereserve 
in perioden van voedselschaarste, daarnaast zorgt het vet voor het op 
peil houden van de lichaamstemperatuur. Een hoog vetpercentage is 
een risicofactor voor welvaartsziekten als diabetes en hart- en 
vaatziekten. Het is daarom van groot gezondheidsbelang dat het 
vetpercentage niet te hoog is om zo overgewicht te bestrijden.  
 
Het vetpercentage meet je op vier verschillende plekken 

- triceps huidplooi 
- biceps huidplooi 
- subscapulaire huidplooi (onderste punt van het schouderblad) 
- suprailiacale huidplooi (boven de romp) 

 
Optimale vetpercentage is voor vrouwen en mannen verschillend, dit is 
te zien in de normentabel. Daarnaast moet ook de leeftijd van de cliënt 
mee genomen worden in de normering. De normeringen voor mannen    (Fitnessjunk, 2012) 
en vrouwen is terug te vinden in de normen tabel.  
 
Hoe meet ik het vetpercentage? 
Benodigdheden 

- Huidplooitang 
 
        

 
Methode      (Bodystore, 2001-2014) 

Als eerst vraag je naar de leeftijd van de cliënt (de leeftijd heb je nodig bij het aflezen van 
het vetpercentage uit de tabel). Daarna gaan we het vetpercentage meten. Deze wordt op 
vier punten gemeten: triceps huidplooi, biceps huidplooi, subscapulaire huidplooi en op de 
suprailiacale huidplooi. Pak op deze vier punten echt alleen een huidplooi, dus geen 
spierweefsel. Je meet elke plek twee keer. Is er een verschil tussen de eerste en de tweede 
keer dan pak je het gemiddelde. Het getal wordt in millimeters genoteerd. De getallen van 
de vier punten worden bij elkaar opgeteld en het vetpercentage wordt afgelezen in de tabel 
(deze vindt je in de bijlage 1 en 2). Als laatst wordt dit vergeleken met de onderstaande 
normwaarden. 
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Normwaarden en advies 
 

Mannen: 
 

Leeftijd Te laag Normaal Te hoog Veel te hoog 

20-39 <8% 8%-20% 20%-25% >25% 
40-59 <11% 11%-22% 22%-28% >28% 
60-79 <13% 13%-25% 25%-30% >30% 

 
Vrouwen: 
 

Leeftijd Te laag Normaal Te hoog Veel te hoog 

20-39 <21% 21%-33% 33%-39% >39% 
40-59 <23% 23%-34% 34%-40% >40% 
60-79 <24% 24%-36% 36%-42% > 42% 

 
Te laag = probeer aan te komen 
Normaal = je vetpercentage is goed. Probeer niet aan te komen en ook niet af te vallen 
Te hoog = probeer af te vallen 
Veel te hoog = probeer echt af te vallen. Een diëtist is nodig. 
(Erp, 2013) 
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2. BMI 

De Body Mass Index (BMI) is een index die de verhouding tussen de lengte en het gewicht bij 
een persoon weergeeft. Je kunt dit bereken met de formulier gewicht (kg) / lengte² (in 
meters). De beoordeling van BMI is bij kinderen (tot 18 jaar) anders dan bij volwassenen. Bij 
kinderen hangen lengte en gewicht sterk af van de leeftijd omdat ze nog in de groei zijn. Bij 
volwassenen ouder dan 70 veranderd je lichaam, waardoor het BMI bij volwassenen ouder 
dan 70 minder betrouwbaar is. Met het BMI (en daarnaast ook de gegevens van de 
buikomvang) wordt vaak gemeten of iemand overgewicht heeft. 
 
Hoe meet je het BMI? 
Benodigdheden 

- Weegschaal 
- Meetlint 
- Rekenmachine 

 
Methode 
Om het BMI te berekenen heb je het lichaamsgewicht in kg en de lichaamslengte in meters 
nodig. Deze worden gemeten met een weegschaal en een meetlint. Bij het meten van de 
lengte moeten de schoenen en sokken uit zijn en bij het wegen van het gewicht moeten alle 
kledingsstukken uit, behalve het ondergoed. Als je het gewicht en de lengte gemeten heb, 
kun je het BMI met de volgende formule berekenen: gewicht (in kg) / lengte²  (in meters). 
 
Een voorbeeld 
Tim weegt 75 kilo en is 1.80 meter.  
De berekening zal zijn: 75 / 1,80² = 23,14 
De score ligt tussen de 20 en 25, dus een prima verhouding tussen lengte en gewicht. 
 
 
Normwaarden en advies 
 
Mannen: 
 

Score onder de 20 
 Te licht, maar in principe geen probleem tot ongeveer 18,5. Is het BMI onder de 18,5 
ga dan naar de huisarts. Vanaf de 18,5: probeer wel langzaam iets aan te komen. 

Score tussen de 20 en 25 
Verhouding lengte en gewicht is prima. Probeer dit te behouden!! 

Score tussen de 25 en 28 
Dit is een signaal voor overgewicht. Afvallen is verstandig. 

Score tussen de 30-40 
Sprake van duidelijk overgewicht (obesitas). Afvallen is een absolute noodzaak. 

Score boven de 40 
Er is sprake van extreem overgewicht (morbide obesitas). Uw overgewicht is 
levensbedreigend. Neem contact op met uw huisarts. 
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Vrouwen: 
 

Score onder de 18,6 
 Te licht, probeer aan te komen 

Score tussen de 18,6 en 23,8 
Verhouding lengte en gewicht is prima. Probeer dit te behouden!! 

Score tussen de 23,9 en 28,5 
Dit is een signaal voor overgewicht. Afvallen is verstandig. 

Score tussen de 28,6-40 
Sprake van duidelijk overgewicht (obesitas). Afvallen is een absolute noodzaak. 

Score boven de 40 
Er is sprake van extreem overgewicht (morbide obesitas). Uw overgewicht is 
levensbedreigend. Neem contact op met uw huisarts. 

 
Advies 
Bij mannen waarvan het BMI hoger dan 25 is en bij vrouwen waarvan het BMI hoger dan 
28,6 is een verandering in energie-inname en energieverbruik aan te raden. Dit kan 
gebeuren door de energie-inname te verlagen (voeding) en/of het energieverbruik te 
verhogen (bewegen). Komt een BMI boven de 40 dan is het advies om zo snel mogelijk 
contact op te nemen met uw huisarts. 
(SGM, 2012) 
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3. De buikomvang 

Met de buikomvang wordt gekeken of je te veel vet hebt rond de buik. Te veel vet rondom 
de buik is gevaarlijker voor de gezondheid dan het vet rondom de benen en armen omdat ik 
je buik veel organen zitten. Een te grote vetophoping in de buikholte is een belangrijk 
risicofactor voor diabetes type 2 (suikerziekte) en hart- en vaatziekten. 
 

Hoe meet je de buikomvang? 
Benodigdheden 

- Meetlint 
 

Methode 
Om de buikomvang te meten, heb ik een duidelijk plaatje gevonden die de stappen precies 
beschrijft: 
 

  
 

Normwaarden en advies 
 

Buikomvang (volwassen) vrouwen: 
 

Aantal cm Uitslag 

minder dan 68 cm Je bent iets te licht: probeer aan te komen 
van 68 – 80 cm Precies goed: houd dit gewicht 
van 80 – 88 cm Je nadert de risicogrens: probeer richting de 80 te komen 
88 cm of meer Je gezondheid is in gevaar: probeer af te vallen 

 
Buikomvang (volwassen) mannen: 
 

Aantal cm Uitslag 

minder dan 79 cm Je bent iets te licht: probeer aan te komen 
van 79 – 94 cm Precies goed: houd dit gewicht 
van 94 – 102 cm Je nadert de risicogrens: probeer richting de 94 te komen 
102 cm of meer Je gezondheid is in gevaar: probeer af te vallen  
(BMI en buikomvang) 
(Ron, 2012)
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     4.   De longinhoud 
Voor het meten van de longinhoud is de Peak Expiratior Flow gemeten. Dit is de maximale 
luchtstroom bij uitademing in liters per minuut. Met deze meting kan beoordeeld worden of 
de luchtwegen (longen en luchtpijp) nog voldoende functioneren (om aan bijvoorbeeld 
fysieke activiteit deel te kunnen nemen). Bij mensen met longproblemen (astma of COPD) is 
de peakflow al gedaald. 
 
Hoe meet ik de longinhoud? 
Benodigdheden 

- Peakflow-apparaat 
- (schone) kokertjes/tuitjes 

 

Methode 
Pak het peakflow-apparaat en vervang het mondstukje (kokertje/tuitje). Zorg dat de cliënt 
geen kauwgom of eten in zijn of haar mond heeft. De cliënt moet recht op staan, diep adem 
halen en het apparaat aan de mond zetten (de cliënt moet zijn of haar hele mond om het 
kokertje heen doen). Blaas kort en zo hard mogelijk de lucht uit je longen. Haal het apparaat 
vervolgens uit de mond en noteer de resultaten. Doe de test daarna nog een keer en noteer 
het resultaat. Vergelijk het resultaat met de norm hieronder. 
 
Normwaarden en advies 
 

Mannen: 
 

Lengte Leeftijd 

 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

1.60 534 520 508 495 482 469 456 443 430 417 

1.65 552 539 526 513 501 487 475 462 449 436 

1.70 570 557 544 531 519 505 493 480 460 454 

1.75 589 576 563 550 537 524 511 498 486 472 

1.80 607 594 582 568 556 543 530 517 504 491 

1.85 625 612 600 586 574 561 548 535 522 509 

1.90 644 632 619 606 593 580 567 545 541 528 
 

Vrouwen: 
 

Lengte Leeftijd 

 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

1.45 365 357 348 339 330 321 312 303 294 285 

1.50 383 374 365 356 347 338 329 320 311 302 

1.55 400 390 381 372 363 354 345 336 327 318 

1.60 416 407 398 389 380 371 362 353 344 335 

1.65 433 423 414 405 397 388 379 370 361 352 

1.70 449 440 431 422 413 404 395 386 377 368 

1.75 466 456 447 438 429 420 411 402 393 384 

1.80 482 473 464 455 446 437 428 419 410 401 
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SCORE:  Boven / gelijk aan de norm :  Goed 
     Onder de norm  :  Onvoldoende 
 
Advies 
Is het resultaat gelijk of hoger dan de normwaarden: niks aan de hand. 
Is het resultaat veel lager dan de normwaarden, dan kun je vragen of de cliënt last heeft van 
symptomen als benauwdheid, kortademigheid, ademnood tijdens inspanning, piepende 
ademhaling, hoesten met of zonder slijm of allergische neus-, oog en huidklachten. Is dit het 
geval dan is het advies om even langs de huisarts te gaan. 
(SGM, 2012) 
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5. De bloeddruk 

Bloeddruk is de druk die wordt uitgeoefend op de wanden van de bloedvaten. Het hart 
pompt de hele dag bloed door de aders. Bij elke hartslag varieert de bloeddruk tussen een 
maximum (systolische) en een minimum (diastolische) druk. Je meet de onder- en de 
bovendruk.  
 De systolische druk (=bovendruk): De bloeddruk in een slagader op het moment dat de 

hartspier samentrekt. 
 De diastolische druk (=onderdruk): De bloeddruk in een slagader als de hartspier 

ontspant. 

Op het moment van de meting zijn er veel verschillende factoren die van invloed kunnen zijn 
op de bloeddruk. Bij lichamelijke inspanningen zoals sporten of tuinieren stijgt de bloeddruk. 
De spieren hebben meer zuurstof nodig waardoor het hart meer bloed door het lichaam 
moet pompen. Ook bij psychische activiteiten (stressvolle en drukke situaties) stijgt de 
bloeddruk.  

Lichamelijke inspanning die voor een verhoogde bloeddruk zorgt is overigens zeker niet 
negatief. Bij gezonde personen die voldoende bewegen stijgt de bloeddruk pas na een forse 
inspanning. Het is daarom van belang om een goede conditie te hebben. 
Daardoor stijgt de bloeddruk niet meteen tot grote hoogte. Uit onderzoek 
blijkt dat dagelijks bewegen (circa een half uur per dag) positieve invloed 
heeft op de bloeddruk. 

Hoe meet ik de bloeddruk? 
Benodigdheden 

- Bloeddrukmeter  
 
Methode 
De cliënt moet de bovenarm vrijmaken en gaat daarna rustig zitten en probeert zich te 
ontspannen (vertel een inleidend verhaaltje), als de persoon te gespannen is gaat de 
bloeddruk omhoog. Hij of zij legt zijn de arm gestrekt op tafel, met de hand open. De 
bloeddrukband wordt om de linkerarm ter hoogte van de biceps gedaan. De linkerarm 
omdat dit dichter bij het hard is. De band moet niet te strak, want er moeten nog twee 
vingers tussen kunnen. Er wordt als laatst nog gezegd dat de testpersoon niet mag praten. 
De bloeddrukmeter wordt aangezet (op ON) en druk op start. Daarna worden de gegevens 
afgelezen en de bloeddrukmeter weer uitgezet. 
 
Normwaarden en advies 
 

 Bovendruk Onderdruk 

Lage bloeddruk <  90 < 60 
Optimale bloeddruk Ca 120 Ca 80 
Gezonde bloeddruk < 140 < 90 
Hoge bloeddruk (hypertensie) 140 – 160 90 – 100 
Zeer hoge bloeddruk  > 160 > 100 

 

(SeniorenGids.nl, 2007) 
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Als je ouder wordt stijgt de bloeddruk. Zo mag een 80-plusser een bovendruk van 150-160 
hebben. 
(SGM, 2012) 

 

Advies 
Een te hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Hieronder staan een 
aantal adviezen beschreven. Door deze adviezen daalt soms de bloeddruk en verkleint u de 
kans op hart- en vaatziekten. 

 Als u rookt dan is stoppen met roken het belangrijkst. Roken is heel schadelijk voor uw 
hart en vaten.  

 Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en ontspanning door ten minste vijf dagen per 
week een halfuur intensief te bewegen, zoals stevig wandelen, fietsen, tuinieren, 
traplopen of zwemmen. 

 Eet gezond en gevarieerd. Eet vooral groente en fruit, aardappels en graanproducten. 
Kies voor magere melk- en vleesproducten, kip, vis of vleesvervangers. Eet weinig 
verzadigde vetten. Neem in plaats daarvan onverzadigde vetten zoals in vette vis, 
plantaardige olie en dieetmargarine. Voeg geen zout toe aan het eten. Eet weinig zoute 
producten zoals chips en zoute pinda’s en gebruik zo weinig mogelijk kant- en 
klaarproducten (kant-en klare maaltijden, -soepen, -sauzen en -kruidenmix), omdat daar 
veel zout in zit. Eet ook niet te veel drop. Drink maximaal twee glazen alcohol per dag, 
en liefst niet iedere dag. 

 Als u te zwaar bent, probeer dan af te vallen door gezond te eten en meer te bewegen 
(ten minste een uur per dag intensief bewegen). 

 Heeft u veel stress probeer dan te onderzoeken hoe het komt en neem, als dat kan,  
maatregelen om de stress te verminderen. Uw huisarts kan u helpen de oorzaak van de 
stress te vinden. Soms kan het maatschappelijk werk of een psycholoog u een stap 
verder helpen. 

 Als u bloeddruk echt (veel) te hoog blijft, neem dan contact op met uw huisarts. Uw 
huisarts schrijft u waarschijnlijk medicijnen voor waardoor u bloeddruk daalt. 

(genootschap, thuisarts.nl, 2013) 
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6. Het glucose-gehalte 

Om een indicatie te krijgen van het suikergehalte in het bloed is de glucosemeting 
uitgevoerd. Het streven is naar een normaal glucosegehalte van het bloed. Dat betekent een 
waarde tussen de 4 en 7 mmol/l als u nuchter bent.  Glucose komt in het bloed door middel 
van de voeding en is vaak afkomstig van koolhydraten (deze zijn terug te vinden in suiker, 
brood, pasta en rijst). Het lichaam zet een deel van de glucose om in een chemische stof die 
we glycogeen noemen. Glycogeen wordt opgeslagen in de lever en de spieren. De rest van 
de glucose wordt door de bloedbaan getransporteerd om brandstof te leveren aan de cellen 
en organen van uw lichaam. Dit is de glucose die we meten bij de glucosemeting. De 
hersenen en de cellen in uw lichaam hebben de energie van de glucose nodig om te kunnen 
werken. Het is dus belangrijk dat uw bloedsuikerspiegel zich op een gezond niveau bevindt. 
Dit is de reden dat we een glucosemeting uitvoeren. 
 
Hoe meet ik het glucosegehalte? 
Benodigdheden 

- twee plastichandschoentjes 
- één naald 
- één teststrookje 
- glucose meter (kastje) 
- alcoholdoekjes 
- prullenbakje 
- pleisters 

 
Methode 
Het meten van het glucosegehalte is lastig. Je moet veel stappen doen. Daarom staat 
hieronder stap voor stap wat je moet doen. 

1) Vraag de cliënt om je handen te wassen 
2) De testafnemer doet twee plastichandschoenen aan 
3) Druk het apparaat aan op de aanknop die rechts voorop zit. 
4) Zorg er voor dat je een nummer links op het scherm ziet staan dat het zelfde is als het 

nummer die ook op het doosje van de teststrips staan. ( klopt dit nummer niet, dan zit 
er in het doosje een strip met een barcode er op. Stop deze strip onder in het apparaat 
en het goeie nummer komt voorop het scherm te zien). 

5) Stop een teststrip in het apparaat onder in. Zorg dat de pijltjes naar boven wijzen als je 
de teststrip onder in het apparaat stopt en zorg dat het gele kussentje omhoog wijst. 

6) Doe dan het klepje omhoog als het apparaat dat aangeeft. Op dat moment heb je 45 
sec. de tijd om alles te doen. 

7) Gebruik de wijsvinger van de patiënt. Welke hand maakt niet uit.  
8) Pak een alcohol doekje en maak het puntje van de wijsvinger schoon. 
9) Vraag of de patiënt het bloed zo veel mogelijk naar het puntje van de wijsvinger wil 

drukken (de vinger wordt dan rood). 
10) Je gaat nu een naaldje pakken. De naaldjes zijn er los bij. (Op het naaldje zitten 3 

streepjes. 1ste kleine streepje is voor kindervingers, 2de middelste streepje is voor 
‘normale’ vingers,  en 3de langste streep is voor vingers waar een eeltlaag op zit. In de 
meeste gevallen gebruiken we het middelste streepje). Draai en trek het paarse 
uiteinde er af. De naald zit in het prikkertje en is maar 1x te gebruiken.  
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11) Zet de prikker aan de zijkant van de vinger. Prik de vinger. De eerste druppel veeg je af 
met een alcoholdoekje. Probeer dan weer een grote druppel te krijgen en deze te laten 
druppelen op het gele kussentje van het stripje (gooi altijd meteen de prikker in de 
gele prullenbak) . 

12) Leg het stripje in het apparaat en druk dan het klepje weer naar beneden. Het 
apparaat doet er nu precies 12 sec. over om het bloed te analyseren. Hij maakt daarbij 
een piep geluid. Er komt een cijfer op het scherm te staan. 

13) maak de vinger van de patiënt weer schoon met een alcoholdoekje 
14) Geef hem of haar als dat nodig is een pleister. 
15) Open het klepje. Haal het teststrookje er uit en gooi deze ook in de gele prullenbak. 
16) Pak een alcoholdoekje en maak het klepje schoon. Doe dan het klepje weer dicht.  

(Erp, 2013) 

 
Normwaarden en advies 
 

Glucosegehalte te laag (hypo) normaal Verhoogd (hyper) sterk verhoogd 

score onvoldoende Goed = NORM onvoldoende zeer onvoldoende 

 < 4 mmol/l 4 - 7,8 mmol/l 7,8 – 11 mmol/l > 11 mmol/l 

 
Advies 
Het kan voorkomen dat uw glucose-uitslag boven de 7.8 mmol/l is. Hieronder staan wat 
adviezen beschreven wat u dan kan doen.  

- Zorg dat u voldoende drinkt (anderhalve tot twee liter suikervrij vocht per dag)  
- Zorg dat u voldoende eet 
- Zorg regelmatig voor lichaamsbeweging 

Is uw glucosegehalte na een week nog steeds te hoog. Neem dan contact op met uw 
huisarts. Uw huisarts zal controleren of uw glucose inderdaad te hoog is en zal uw naar alle 
waarschijnlijkheid medicijnen voorschrijven. 
(genootschap, thuisarts.nl, 2013) 
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Validiteit/betrouwbaarheid  

In dit kopje ga ik de validiteit/betrouwbaarheid van de BRAVO-vragenlijst en de zes gevoerde 
gezondheidstesten behandelen. Het is namelijk belangrijk of de uitgevoerde testen wel 
betrouwbaar zijn. Dit om er zeker van te zijn dat de cliënt ook daadwerkelijk een 
betrouwbare uitslag en een daarop advies krijgt. 
 

De BRAVO-vragenlijst 
De BRAVO-vragenlijst is een test waar ik meer inzicht krijg in de leefstijl van mijn cliënt. Deze 
is zo goed als betrouwbaar omdat de cliënt dit over zichzelf heeft ingevuld. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal hij of zij dit eerlijk invullen; anders houdt hij of zij zichzelf voor de gek 
en heb je een stuk minder aan het advies. Wel kan het zo zijn (en dat hoop ik dan ook) dat 
als je de BRAVO-vragenlijst drie maanden later opnieuw invult dat er veranderingen zijn 
plaatsgevonden omdat hij of zij iets met mijn advies gedaan heeft. Een voorbeeld is Sam. 
Sam at geen fruit. In mijn advies vertelde ik dat fruit heel belangrijk is; er zitten veel 
vitaminen in en vitaminen zorgen ervoor dat je lichaam goed functioneert. Drie maanden 
later is de oude BRAVO-vragenlijst niet meer betrouwbaar, want Sam eet nu elke dag fruit. 
De BRAVO-vragenlijst moet dus opnieuw worden ingevuld om het betrouwbaar te maken. 
 

De gezondheidstesten 
De zes gezondheidstesten zijn testen die allemaal bij de dokter of het ziekenhuis worden 
uitgevoerd en dus zouden alle testen betrouwbaar moeten zijn. Maar is dit ook zo? Ik ga de 
testen één voor één langs. 
 
Het vetpercentage 
Het vetpercentage kun je ook op andere manieren berekenen, maar met een 
huidplooimeter krijg je de meest nauwkeurige uitslag. Je meet namelijk het vet op vier 
verschillende plaatsen. Wel moet je precies de plekken hiervoor weten anders is de uitslag 
hiervan minder betrouwbaar. Advies is om het vetpercentage te meten bij een deskundige, 
dan weet je zeker dat de uitslag betrouwbaar is.  (Trainer, 2013) 
 
BMI 
De BMI-test is geen betrouwbare test. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de 
verhouding tussen spiermassa en vetweefsel. Het kan voorkomen dat mensen met veel 
spiermassa volgens de BMI in de categorie obesitas vallen. Andersom kan het ook zijn dat 
mensen met een hoog vetpercentage wel een gezond BMI hebben omdat zij hele dunne 
benen en armen hebben. Het zal een vertekend beeld geven en er kunnen verkeerde 
adviezen worden gegeven. (Scheepbouwer, 2013) 
 
De buikomvang 
De buikomvang is een test die betrouwbaar is. Je hebt alleen een meetlint nodig en er kan 
eigenlijk niets verkeerd gaan. Vooral als deskundigen de test uitvoeren; zij weten precies de 
plaats waar je dit moet meten. Als je zelf thuis de buikomvang wilt meten kan het 
voorkomen dat je niet op de goede plek meet, waardoor de uitslag minder betrouwbaar 
overkomt. Doe de buikomvang-test dus altijd bij een dokter/deskundige of in het ziekenhuis. 
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De longinhoud 
Je longinhoud meten met een peakflow is betrouwbaar. (Zoons) Het apparaat is simpel en bij 
een goede uitleg van wat je moet doen, kan iedereen een betrouwbaar resultaat krijgen. 
 
De bloeddruk 
Als u uw bloeddruk bij de dokter of het ziekenhuis laat opmeten is de uitslag heel 
betrouwbaar. Er bestaan veel verschillende soorten bloeddrukapparaten. De huisarts en/of 
het ziekenhuis heeft een bloeddrukapparaat waarbij het apparaat niet reageert op de 
gespannenheid van mensen. Mijn oma vertelde (leest u ook in de testresultaten van Heintje 
van den Top) dat zij voor thuis een bloeddrukapparaat had aangeschaft, maar elke keer weer 
gaf deze hele hoge waardes aan. Hiervoor is zij naar de huisarts gegaan, want een hoge 
bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Bij de huisarts werd haar bloeddruk 
gemeten en deze was nu wel goed. De dokter vertelde dat dokters en ziekenhuizen 
bloeddrukapparaten hebben die niet reageren op de gespannenheid van mensen.  Wil je dus 
een betrouwbare uitslag van uw bloeddruk? Ga dan langs de huisarts. Dit geldt vooral voor 
mensen die al gespannen raken als zij hun bloeddruk moeten opmeten. 
 
Het glucosegehalte 
Het glucosegehalte in het bloed is betrouwbaar als je dit bij een deskundige laat meten. Hij 
of zij heeft er een goed apparaat voor en heeft er verstand van. Niet alle glucosemeters voor 
thuis zijn betrouwbaar. Glucosemeters blijken vaak ongeveer 20% af te wijken van de 
internationaal vastgestelde referentiemethoden. Daarnaast moet de patiënt zelf de meting 
goed uitvoeren. Wast hij zijn handen bijvoorbeeld niet goed of komt er niet genoeg bloed uit 
de vinger, dan kan dat de meting al enorm verstoren. (4) 
 
 
Laatste advies 
Doe je al deze testen wel thuis, dan kun je ze betrouwbaarder maken door alle testen twee 
keer uit te voeren. Zijn de uitslagen hetzelfde dan weet je dat de uitslag goed is. Verschillen 
de uitslagen van elkaar doe de test dan een derde keer. 
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Hoofdstuk 2: Het adviesrapport 
In dit hoofdstuk geef ik per cliënt een uitwerkt rapport met daarin de uitslagen van zowel de 
vragenlijst over de BRAVO-factoren als de gezondheidstesten, daarna ga ik de uitslagen 
analyseren en vergelijken met de norm in Nederland. Ook ga ik dieper in op de 
gedragsdoelen van de cliënt. Tot slot geef ik voor elke cliënt een advies en conclusie. 
 
Hieronder een overzicht van mijn drie cliënten die ik ga behandelen. 
 
Cliënt 1 

Naam: Heintje van den Top - Prophitius 

Geslacht: vrouw 

Leeftijd: 72 jaar 

Adres: Varenweg 18, 3849 PJ, Hierden 

Beroep: oma zijn (geen werk) 

 

 

Cliënt 2 

Naam: Mariëlla Hummel 

Geslacht: vrouw 

Leeftijd: 19 jaar 

Adres: Veldkersmeen 21, 3844 RA, Harderwijk 

Beroep: student (werkt in een supermarkt) 

 

 

Cliënt 3 

Naam: Alie van Malestein  

Geslacht: vrouw 

Leeftijd: 48 jaar 

Adres: Lageweg 18, 3849PE Hierden 

Beroep:  sportstimulering en sportpromotie bij de gemeente Harderwijk 
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Cliënt 1 = Heintje van den Top 

Uitslagen van de gezondheidstesten 
 

 

Test Uitslag Goede normen Uitslag 

Het vetpercentage 76 cm = 39,1%(1) 24%-36% Te hoog 
- triceps huidplooi 14 mm   
- biceps huidplooi 18 mm   
- subscapulaire huidplooi 16 mm   
- suprailiacale huidplooi 30 mm   

BMI 25,7(2) 18,6 - 23,8 Te hoog 
- lengte 1,65 m   
- gewicht 70 kg   

De buikomvang 92 cm 68 – 80 cm Te hoog 
De longinhoud 240 352 (3) Te laag 
De bloeddruk    

- bovendruk 165 120 Veel te hoog 
- onderdruk 78 80 Netjes 
- rusthartslag 56 50 Netjes 

Het glucosegehalte in het bloed 4.2 mmol/l 4-7,8 mmol/l  Netjes! 

 
(1) = Het vetpercentage bereken je door alle cijfers van de vier punten bij elkaar op te tellen (14+18+16+30=76 cm). In de omrekentabel 
kun lees je af dat bij 76 cm een vetpercentage van 39,1% hoort. De omrekentabel is te vinden in de bijlage. 
(2) =BMI bereken je met de formule gewicht/(lengte x lengte). Bij Heintje is dit 70 /(1,65 x 1,65) =  25,7 
(3) = Om achter de juiste peakflow/longinhoud te komen moet je een tabel aflezen. Deze staat op pagina 48. Heintje is 72 jaar oud en haar 
lengte is 1,65. Aflezen wordt dit een juiste peakflow van 352. 

 

Toelichting op de tabel hierboven 
In de tabel hierboven heeft u een kort, maar duidelijk overzicht van de resultaten van de 
gezondheidstesten van mevrouw van den Top. Al gelijk valt op dat de bloeddruk (bovendruk) 
van mevrouw veel te hoog is: 165 waar 120 gemiddeld is. Mevrouw is vaak gespannen en 
wordt al gespannen als ze het woord bloeddruk hoort, heeft ze me verteld. Daarna vertelt ze 
dat ze bij de huisarts een bloeddrukapparaat hebben die niet reageert op de gespannenheid 
van mensen (veel mensen komen maandelijks bij de huisarts om hun bloeddruk op te meten 
en zijn het uur daarvoor heel gespannen). Bij mevrouw van den Top is de bloeddruk bij de 
huisarts wel goed, dus ze vindt het zelf op dit moment geen reden om naar de huisarts te 
stappen. Daarnaast is het vetpercentage, BMI en de buikomvang ook te hoog. Hier zou wat 
aan gedaan moeten worden, maar hier kom ik later in het advies op terug. De longinhoud is 
echter te laag: 240 waar 352 zou moeten. Mevrouw ondervindt hier weinig last van. Fietsen 
is geen probleem en ook bij het wandelen heeft mevrouw geen last van kortademigheid. 
Wel geeft ze zelf toe dat ze in vergelijking met twee jaar geleden veel minder loopt en fietst 
en dat als er een sterke wind staat ze meer problemen heeft als vroeger. “Maar iedereen 
wordt ouder”. Het glucosegehalte in het bloed zit tussen de gestelde normen en is dus goed! 
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Uitslagen van het intakeformulier  

De gehele vragenlijst met antwoorden vindt u in bijlage 2. Hieronder staat een korte 
samenvatting van alle antwoorden van de BRAVO-vragenlijst, waar elke BRAVO-factor apart 
wordt beschreven. 
 

Heintje van den top 
Geboortedatum: 08 – 02 – 1941  
 

- Gebruikt medicijnen om de bloeddruk laag te houden 
- Gebruikt medicijnen voor diabetes --> om haar bloedsuikerspiegel op gang te houden 
- Heeft geen klachten of blessures 

 
Bewegen 
 doet niet aan sport 
 fietst  6 keer per week 30 minuten 
 wandelt 1 keer per week 45 minuten 
 is in het afgelopen jaar minder gaan bewegen door een gebrek aan motivatie 
 vindt dat ze te weinig beweegt en wil ook meer gaan bewegen 

 
Roken 
 heeft nog nooit gerookt 

 
Alcohol 
 drinkt nooit een alcoholische drank 

 
Voeding 
 ontbijt elke dag 
 eet elke dag een warme maaltijd 
 eet elke dag minimaal 200 gram groente 
 eet elke dag minstens twee stuks fruit 
 let op het soort vet dat ze eet 
 vindt dat ze gezond eet 
 is niet van plan gezonder te eten 

 
Ontspanning 
 vindt dat ze genoeg ontspanning heeft en hoeft ook niet meer ontspanning 
 ontspanning is lezen, wandelen en fietsen en bij de kinderen langsgaan 

 
Gezondheid in het algemeen 
 geeft een cijfer 8 voor haar gezondheid 
 is van plan gezonder te leven door het bewegen te veranderen 
 een leefstijladviseur hoeft hierbij niet te helpen 
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Het advies 

Het advies dat ik u voorschrijf is een combinatie van de gezondheidstesten die ik bij u heb 
afgenomen en de BRAVO-vragenlijst die u zelf hebt ingevuld. Aan de hand van de BRAVO-
vragenlijst kan ik misschien afleiden waarom u bij de gezondheidstesten een te hoog of een 
te lage uitslag heeft. 
 
Als ik zo uw BRAVO-vragenlijst heb ik doorgenomen zie ik veel goede dingen.  
Als eerst heeft u nog nooit gerookt, hier word ik gelijk blij van. Dit is ontzettend slecht voor 
uw gezondheid. Begin hier ook zeker niet aan.  
 Daarnaast drinkt u ook nooit een alcoholische drank. Ik heb begrepen uit een eerder 
gesprek dat u het niet drinkt omdat u het niet lekker vindt. Dat is alleen maar positief, mijn 
advies is houdt dat vooral zo vol want alcohol is niet goed voor je. Alcohol is een giftige stof 
die spiercellen in het hart kan aantasten. Ook verhoogt alcohol de het risico op een hoge 
bloeddruk en hartziekte, wat voor uw bloeddruk heel negatief kan zijn.  (hartwijzer.nl) 

 Aan uw voedingspatroon heb ik helemaal niets aan te merken. U ontbijt elke dag, eet 
elke dag een warme maaltijd met minimaal 200 gram groente, eet elke dag minstens 2 stuks 
fruit en let op het soort vet (verzadigd en onverzadigd) wat u eet. Mijn advies is blijf hier 
mee door gaan. Ontbijt is echt de belangrijkste maaltijd van de dag, ’s nachts heeft ons 
lichaam het zonder eten moeten doen en heeft zelf eten verteerd. Om toch goed te kunnen 
functioneren en presenteren hebben we na het opstaan (een goed) ontbijt nodig. Daarnaast 
zet (een goed) ontbijt de darmen aan het werk en het zorgt voor een gevuld gevoel. De 
verleiding is minder groot om in de ochtend al te snacken of te snoepen. (Brood) 
 Zelf vind u uw ontspanning ook goed. U ziet lezen, wandelen en slapen als 
ontspanning. Zelf heeft u in een eerder gesprek gezegd dat uw eigenlijk de hele dag 
ontspant. U bent oma en heeft geen werk. U kan de hele dag kiezen wat u wil doen. Dit is 
alleen maar goed en ik geef als advies mee, doe echt allemaal dingen die u leuk vindt! 
 Als laatst het kopje bewegen. U fietst zes keer per week 30 minuten en wandelt één 
keer per week 45 minuten. Als ik dit vergelijk met de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
dan voldoet u hier aan. Deze Nederlandse Norm Gezond Bewegen houdt in dat u minstens 
een half uur matig intensief beweegt  (wandelen of fietsen) op minimaal vijf en bij voorkeur 
alle dagen van de week. (Marensa, 2013) U geeft zelf aan dat u in het afgelopen jaar minder bent 
gaan bewegen, dit kwam door een gebrek aan motivatie. U vertelde dat u het jaar ervoor 
elke dag na het eten een halfuur tot een uur wandelde met uw man. Mijn advies is om dit 
tóch weer in te gaan voeren in uw dagelijks leven omdat u aangaf dat u zelf meer wilt gaan 
bewegen. Dit is een hele goede oplossing. Als ik dit terugkoppel naar de uitslagen van de 
gezondheidstesten dan is het een hele goede oplossing om uw BMI, buikomvang en 
vetpercentage naar beneden te brengen, deze waren alle drie aan de hoge kant en geven 
aan dat u overgewicht heeft. Overgewicht ontstaat door een positieve energiebalans. Dit 
betekent dat de energie-inname (voeding) hoger is dan het energieverbruik (bewegen). 
Omdat ik voeding op uw voeding niets heb aan te merken (u eet zelfs geen tussendoortjes), 
moeten we hier bij het bewegen zijn. U moet meer bewegen. Daarnaast verbetert ook uw 
conditie, als u meer beweegt. Hierdoor wordt ook de uitslag van longinhoud beter, want 
deze was ook aan de lage kant. 
 Daarnaast komt uit de test dat uw bovendruk van de bloeddruk te hoog is. U heeft 
zelf aangegeven dat u als u alleen het woord ‘bloeddruk’ al hoort in de stress raakt en dat dit 
ook zo was toen ik in het begin alle gezondheidstesten vertelde en uitlegde. Bij de dokter 
was een bloeddrukapparaat waarbij de bloeddruk niet op deze spanning ingaat en waarbij 
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dus wel een bloeddruk van rond de 130 wordt gemeten. Ik snap dat uw aan mijn uitslag van 
de bloeddruk geen waarde hecht. Mijn advies is om inderdaad uw bloeddruk alleen bij de 
dokter op te laten meten en als de bloeddruk dan wel te hoog is, maatregelen nemen. Om 
toch nog even terug te komen op het bewegen. Als u veel beweegt, verlaagt dit ook uw 
bloeddruk. Nog een reden om meer te bewegen om te bewegen! Want uw bloeddruk moet 
op momenten als deze 140 is naar beneden. 
 
Tot slot is uw onderdruk (van de bloeddruk), rusthartslag en glucosegehalte in het bloed 
goed. U geeft op de vragenlijst aan dat uw medicijnen gebruikt om uw bloedsuiker op gang 
te houden. Het is dan heel positief dat uw glucosegehalte gewoon goed is! 
 
Naar aanleiding van de vragenlijst en de gezondheidstesten en door een eerder gevoerd 
gesprek heb ik een gedragsdoel opgesteld voor de komende periode: 

 probeer echt die wandeling na het eten met uw man weer toe te voegen aan het 
dagelijks leven.  

 
Dit was mijn advies, ik hoop dat u er iets aan hebt en dat u er iets mee gaat doen. Ik wil 
graag een vervolg afspraak maken voor over een maand. We kunnen dan kijken of u met uw 
gedragsdoel bezig bent, te kijken of uw vetpercentage, BMI en buikomvang misschien iets 
lager zijn geworden en of uw longinhoud ook iets verbeterd is.  
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Cliënt 2 = Mariëlla Hummel 

Uitslagen van de gezondheidstesten 

 
 

Test Uitslag Goede normen Uitslag 

Het vetpercentage 57 cm = 28,5 %(1) 23%-34% Prima! 
- triceps huidplooi 12 mm   
- biceps huidplooi 12  mm   
- subscapulaire huidplooi 21 mm   
- suprailiacale huidplooi 12 mm   

BMI 22,20(2) 18,6 - 23,8 Netjes 
- lengte 1,75 m   
- gewicht 68 kg   

De buikomvang 72 cm 68 – 80 cm Prima! 
De longinhoud 510 589 (3) Te laag 
De bloeddruk    

- bovendruk 123 120 Prima! 
- onderdruk 71 80 Netjes 
- rusthartslag 56 50 Netjes 

Het glucosegehalte in het bloed 6.2 mmol/l 4-7,8 mmol/l Prima! 

 
(1) = Het vetpercentage bereken je door alle cijfers van de vier punten bij elkaar op te tellen (12+12+21+12=57 cm). In de omrekentabel 
kun lees je af dat bij 57 cm een vetpercentage van 28,5% hoort. De omrekentabel is te vinden in de bijlage. 
(2) =BMI bereken je met de formule gewicht/(lengte x lengte). Bij Mariëlla is dit 68 /(1,75 x 1,75) = 22,20 
(3) = Om achter de juiste peakflow/longinhoud te komen moet je een tabel aflezen. Deze staat op pagina 48. Mariëlla is 19 jaar oud en haar 
lengte is 1,75. Aflezen wordt dit een juiste peakflow van 589. 

 

Toelichting op de tabel hierboven 
In de tabel hierboven heeft u een kort, maar duidelijk overzicht van de resultaten van de 
gezondheidstesten van student Mariëlla Hummel. Het enige puntje van kritiek is haar 
longinhoud. Deze is lager (510) dan de norm voor haar leeftijd en lengte (589). Zelf vertelt ze 
dat ze met hockeyen altijd voor een training of wedstrijd een pufje gebruikte voor haar 
inspanningsastma. De verklaring waarin dit dus lager is dan de norm geeft ze zelf al. Zelf 
ondervindt ze daarna gelukkig geen hinder bij sporten, dus ziet het zelf niet als een 
probleem. Verder zijn de resultaten allemaal netjes of zelfs prima. Haar vetpercentage, BMI, 
buikomvang en glucose liggen allemaal tussen de normen en haar bloeddruk zit ook dicht bij 
de norm die goed is. 
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Uitslagen van het intakeformulier 

De gehele vragenlijst met antwoorden vindt u in bijlage 2. Hieronder staat een korte 
samenvatting van alle antwoorden van de BRAVO-vragenlijst, waar elke BRAVO-factor apart 
wordt beschreven. 
 

Mariëlla Hummel 
Geboortedatum: 01 – 02 – 1994  
 

- Gebruikt geen medicijnen  
- Heeft geen klachten of blessures 

 
Bewegen 
 sport niet 
 fietst 5 keer per week 20 minuten 
 wandelt niet 
 bent in het afgelopen jaar minder gaan bewegen i.v.m. tijdgebrek 
 vindt dat ze te weinig beweegt en wil meer gaan bewegen 

 
Roken 
 nog nooit gerookt 

 
Alcohol 
 drinkt 1 à 2 dagen per week meer dan 3 glazen alcohol 
 vindt niet dat ze te veel alcohol drinkt en wil ook niet minderen met alcohol 

 
Voeding 
 ontbijt elke dag 
 eet elke dag een warme maaltijd 
 eet 6 dagen per week minimaal 200 gram groente 
 eet elke dag minstens 2 stuks fruit 
 let soms op het soort vet dat ze eet 
 is niet van plan gezonder te eten 

 
Ontspanning 
 Niet voldoende ontspanning 
 Wel soms heel druk met school, dan stress 
 Ziet tv kijken, wandelen en slapen als ontspanning 

 
Gezondheid in het algemeen 
 Geeft cijfer 8 voor haar gezondheid 
 Vindt dat ze gezond leeft en is niet van plan om nóg gezonder te leven 
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Advies 

Het advies dat ik u voorschrijf is een combinatie van de gezondheidstesten die ik bij je heb 
afgenomen en de BRAVO-vragenlijst die je zelf hebt ingevuld. Aan de hand van de BRAVO-
vragenlijst kan ik misschien afleiden waarom je bij de gezondheidstesten een te hoog of een 
te lage uitslag hebt. 
 
Als eerst de BRAVO-factor bewegen. Je sport en wandelt niet. Je fietst wel vijf keer per week 
20 minuten naar school. Als ik dit vergelijk met de Nederlandse Norm Gezond Bewegen is dit 
niet voldoende. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen zegt dat een volwassen iemand 
tussen de 18 en 55 jaar minstens vijf keer per week minimaal een half uur een matig 
inspannende activiteit (wandelen of fietsen).  (Marensa, 2013) Ook geef je toe in een eerder 
gesprek dat je ook wel eens met de bus gaat als je geen zin hebt om te fietsen. Mijn advies is 
om dit zeker nooit meer te doen. Bewegen is zo belangrijk!! Om toch aan de 30 minuten 
matig intensieve ontspanning te komen, kom je 10 minuten te kort. Uit de vragenlijst komt 
dat je vindt dat je te weinig ontspanning hebt doordat je veel aan school moet doen. Ook zie 
je wandelen als ontspanning. Je vertelde dat je dit vaak op ’s zondags tussen het huiswerk 
door met je moeder en zusje deed en dat het echt een goede pauze tussen het huiswerk 
was. Mijn advies is om elke dag tussen het huiswerk door even 10-15 minuten te wandelen 
door de buurt. Het geeft je een fris hoofd, je krijgt meer energie en kunt daarna weer vol aan 
je schoolwerk.  
 Daarnaast sport je ziet. In Nederland geldt ook de Fitnorm. De Fitnorm houdt in dat je 
minimaal drie keer per week een inspannende activiteit moet doen.  (Marensa, 2013) Omdat je 
niet sport, haal je helaas deze norm niet. In het vorige gesprek vertelde je dat je jarenlang 
gehockeyd hebt. Je bent dit jaar begonnen met studeren en op kamers gaan wonen in 
Nijmegen. Wel was je van plan om in Nijmegen te gaan hockeyen en heb je een aantal 
trainingen mee gedaan, maar door tijdgebrek ben je er mee gestopt. Toch mis je het 
hockeyen wel en je ziet het wel als prioriteit om het hockeyen weer op te pakken. Mijn 
advies is echt: Doe dit! Omdat je natuurlijk niet ineens veel meer tijd over hebt, zou ik 
beginnen met alleen trainen. Voor wedstrijden ben je zo halve en soms hele zaterdagen 
kwijt. Probeer het hockey als een vaste wekelijkse activiteit te beschouwen (net als ontbijt, 
lunch en avondeten). Plan om deze activiteiten je huiswerk. Je zegt dat je hockey heel graag 
wil, ik zou zeggen om in plaats van om half 11 naar bed te gaan en dan nog een uur op je 
telefoon te zitten, iets langer door gaan met school. Zo kun je tóch hockeyen en heb je je 
huiswerk af.  
 Ook geef je aan dat je in de lente weer wilt beginnen met hardlopen. Ik vind dit een 
heel goed doel. Als ik een trainingsschema voor je moet opzetten, doe ik dit graag! (Zie 
bijlage 3 voor het trainingsschema hardlopen). Door het hardlopen wordt je conditie 
verbeterd, je krijgt er energie van en het helpt mee in het vergroten van de ontspanning. Als 
je weer gaat hockeyen én gaat hardlopen voldoe je ook aan de Fitnorm. Alle redenen om het 
weer op te pakken!  
 Dan nu de BRAVO-factor roken. Roken heb je nog nooit gedaan. Mijn advies is ook 
om er nooit aan te beginnen. Je bent nu student, dus je komt waarschijnlijk ooit wel in de 
verleiding. Sla echt elk aanbod af. Het is heel erg slecht voor je. 
 Alcohol drink je op 1 dag van de week en dan wel drie glazen of meer. Zelf vindt je 
niet dat je te veel drinkt en wil ook niet minderen met alcohol. Ik vind dat je aan de 
hoeveelheid alcohol ook niets hoeft te veranderen, maar wel aan het aantal drankjes op een 
avond. Ik begrijp dat je student bent en avondjes op stap gaan hoort daar zeker bij en 
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natuurlijk mag daar alcohol gedronken worden. Maar je drinkt wel drie of meer alcoholische 
drankjes op een avond. Drie is echt de max. Probeer dit echt aan te houden. Te veel alcohol 
is echt heel slecht voor je. Ik wil hier graag een gedragsdoel van maken. Dit doel heb ik zelf 
voor je gemaakt, in een vervolg gesprek zullen we hier verder op in gaan en zal ik je hier 
meer over vertellen.  
 De V van voeding. Je ontbijt elke dag, eet elke dag een warme maaltijd, eet 6 dagen 
per week minimaal 200 gram groente, eet elke dag minstens twee stuks fruit en let soms ook 
op het vet dat je eet. Hier ben ik allemaal heel tevreden over en mijn advies is om dit vol te 
houden. Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Het ontbijt zorgt na een hele nacht 
niet eten voor de energie, het zet je stofwisseling in gang en je hebt vol gevoel waardoor je 
niet snel zal snacken rond 10 of 11uur. Groente en fruit is heel belangrijk voor je lichaam, dit 
eet je ook dus dat is echt prima. Soms let je op het soort vet dat je eet. Probeer dit altijd te 
doen. Vet is belangrijk en heb je nodig, maar te veel en verkeerd vet is echt niet goed. Te 
veel vet is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Probeer vooral onverzadigd vet te eten, 
het onverzadigde vet zit in zuivel en vlees.  (Nederland) (Brood). 

 Daarnaast vind je dat je niet ontspanning hebt, hebt het heel druk met school. Je 
vindt tv kijken, wandelen en slapen ontspanning. Zoals ik net al als advies had gegeven, 
bouw het hockeyen echt in in je wekelijkse schema. Je bent er even uit en kunt daarna weer 
vol aan school zitten. Daarnaast had ik als advies gegeven om 10 tot 15 minuten te wandelen 
tussen het huiswerk door. Je maakt je hoofd leeg om daarna weer vol aan de bak te kunnen.  
 Je gezondheid in het algemeen geef je een cijfer 8.  Je vindt dat je gezond leeft en je 
bent niet van plan om nog gezonder te leven. Dit cijfer vind ik naar aanleiding van je BRAVO-
factoren wel aan de hoge kant. (Vraag die ik zou kunnen stellen: hoe ben je aan dit cijfer 
gekomen). Aan bewegen, alcohol en ontspanning kan nog iets gedaan worden. Je 
rookgedrag en voeding daarentegen is wel goed. Probeer echt aan mijn adviezen te werken.  
 

Dan de uitslagen van de gezondheidstesten. Deze waren allemaal netjes of goed op je 
longinhoud na. Je geeft zelf als verklaring dat je tot een jaar geleden een pufje gebruikte 
voor het hockeyen omdat je inspanningsastma hebt. Dit is zeker een reden waarom de 
longinhoud niet voldoet aan de norm. Daarnaast denk ik omdat je minder bent gaan 
bewegen/sporten, dat je conditie achteruit is gegaan en daardoor ook je longinhoud. Om dit 
te verbeteren moet je meer sporten. Je geeft zelf al aan dat je dit echt wel wilt en ik heb dit 
ook in het advies hierboven beschreven. Als je weer gaat hockeyen en elke dag 10-15 
minuten gaat wandelen (en in het voorjaar weer begint met hardlopen), dan ben ik er van 
overtuigd dat de longinhoud over 4 maanden zeker is verbeterd. 
 

Dit was mijn advies, ik hoop dat je er iets aan hebt en dat je er natuurlijk iets mee gaat doen. 
Ik wil graag een vervolg afspraak maken voor over een maand. Om te kijken of je het 
bewegen en sporten volhoudt en om te vragen hoe het nu met je is en of je al meer 
ontspanning voelt! Hieronder heb ik nog kort je drie gedragsdoelen beschreven: 
 

Gedragsdoelen 

- Loop elke dag tussen het huiswerk dat je maakt 10 tot 15 minuten door je buurt heen. 
Het is als een pauze tussen het huiswerk door. Daarna kun je weer met nieuwe energie 
aan je huiswerk. Het helpt én voor je ontspanning én voor je beweging!! 

- Het hockeyen weer oppakken. Ik zou beginnen met alleen trainen vanwege de weinige 
tijd die je hebt. Het is zo goed voor je, je kunt het hockeyen zien als ontspanning. 



 
34 

Daarnaast wil je in het voorjaar het hardlopen weer oppakken. Ook dit vind ik een heel 
mooi doel. Als je het beide volhoudt, voldoe je ook aan de Fitnorm!! 

- Op een avond niet meer dan drie alcoholische drankjes drinken. 
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Cliënt 3 = Alie van Malestein  

Uitslagen van de gezondheidstesten 
 
 

Test Uitslag Goede normen Uitslag 

Het vetpercentage 61 cm = 27,3%(1) 23%-34% Goed 
- triceps huidplooi 13 mm   
- biceps huidplooi 4 mm   
- subscapulaire huidplooi 19 mm   
- suprailiacale huidplooi 25 mm   

BMI 26,12(2) 18,6 - 23,8 Te hoog 
- lengte 1,75 m   
- gewicht 80 kg   

De buikomvang 106 cm 68 – 80 cm Te hoog 
De longinhoud 465 404(3) Prima! 
De bloeddruk    

- bovendruk 145 120 Te hoog 
- onderdruk 90 80 Netjes 
- rusthartslag 53 50 Netjes 

Het glucosegehalte in het bloed 4.2 mmol/l 4-7,8 mmol/l Netjes! 

 
(1) = Het vetpercentage bereken je door alle cijfers van de vier punten bij elkaar op te tellen (13+4+19+25=61 cm). In de omrekentabel kun 
lees je af dat bij 61 cm een vetpercentage van 33,4% hoort. De omrekentabel is te vinden in de bijlage. 
(2) =BMI bereken je met de formule gewicht/(lengte x lengte). Bij Alie is dit 80/(1,75 x 1,75) = 26,12 
(3) = Om achter de juiste peakflow/longinhoud te komen moet je een tabel aflezen. Deze staat op pagina 48. Alie is 48 jaar oud en haar 
lengte is 1,75. Aflezen wordt dit een juiste peakflow van 404. 

 

Toelichting op de tabel hierboven 
In de tabel hierboven heeft u een kort, maar duidelijk overzicht van de resultaten van de 
gezondheidstesten van Alie van Malestein. Haar BMI en buikomvang zijn te hoog. Dit geeft 
aan dat Alie overgewicht zou hebben. Zelf wist ze dit al; ze is twee jaar geleden begonnen 
met diëten en is toen 15 kilo afgevallen. Ze zat bij een dieetclub en omdat het zo goed ging 
en ze op haar streefgewicht zat, dacht ze vorig jaar dat ze wel alleen verder kon. Helaas lukte 
dit toch niet en is ze in een jaar tijd weer 10 kilo aangekomen. Vanaf 1 februari sluit ze toch 
weer aan bij de dieetclub en hoopt ze op haar streefgewicht (70 kg) te komen. Daarnaast is 
ook de bovendruk van haar bloeddruk te hoog (145, waar 120 goed is). Hier schrok Alie zelf 
wel van, maar achteraf snapt ze wel waarom dit zo is. Ze heeft een drukke periode op het 
werk achter de rug en heeft stressvolle weken gekend. Dit is vanaf 1 februari over en dan 
hoopt ze dat haar bloeddruk weer naar beneden gaat. Het vetpercentage is volgens de 
normen ook goed. Alie heeft het vet rondom haar buik zitten. Op haar armen bij haar 
schouder zit nauwelijks vet, vandaar de lage waarde. Het glucosegehalte in het bloed (4.2 
mmol/l) en de longinhoud (465) liggen beide tussen de normen en zijn goed en hier hoeft 
Alie geen verandering in te brengen.
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Uitslagen van het intakeformulier 

 
De gehele vragenlijst met antwoorden vindt u in bijlage 2. Hieronder staat een korte 
samenvatting van alle antwoorden van de BRAVO-vragenlijst, waar elke BRAVO-factor apart 
wordt beschreven. 
 

Alie van Malestein 
Geboortedatum: 27 – 11 – 1965 
 

- Gebruikt geen medicijnen  
- Heeft geen klachten of blessures 

 
Bewegen 
 hardloopt 1 keer per week 45 minuten  
 wandelt 1 keer per week 90 minuten 
 fietst 1 keer per week 15 minuten 
 wandelt 7 keer per week 10 minuten (hond uitlaten) 
 is in het afgelopen jaar meer gaan bewegen voor een betere gezondheid 
 vindt dat ze te weinig beweegt en wil meer gaan bewegen 

 
Roken 
 heeft ooit gerookt, maar is nu gestopt (al 15 jaar) 

 
Alcohol 
 drinkt 1 à 2 dagen per week 2 glazen alcohol 
 vindt niet dat ze te veel alcohol drinkt en wil ook niet minderen met alcohol 

 
Voeding 
 ontbijt elke dag 
 eet 4-6 keer per week een warme maaltijd 
 eet 6 dagen per week minimaal 200 gram groente 
 eet elke dag minstens 2 stuks fruit 
 let op het soort vet dat ze eet 
 is niet van plan gezonder te eten 

 
Ontspanning 
 vindt niet dat ze voldoende ontspanning en wil meer ontspanning 
 Ziet sporten, fietsen, wandelen en lezen en als ontspanning 

 
Gezondheid in het algemeen 
 Geeft cijfer 8 voor haar gezondheid 
 Twijfelt om gezonder te gaan leven 
 Wil haar bewegen en voeding veranderen 
 Twijfelt of een leefstijladviseur hierbij nodig is 
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Advies 

Het advies van mevrouw van Malestein ga ik haar persoonlijk vertellen. Ze heeft op 02 
februari 2014 een afspraak hiervoor bij mij staan. Het advies dat ik u voorschrijf en u ga 
vertellen is een combinatie van de gezondheidstesten die ik bij u heb afgenomen en de 
BRAVO-vragenlijst die u zelf hebt ingevuld. Aan de hand van de BRAVO-vragenlijst kan ik 
misschien afleiden waarom u bij de gezondheidstesten een te hoog of een te lage uitslag 
heeft. 
 
We beginnen met de B van bewegen. U hardloopt één keer per week 45 minuten, wandelt 
één keer per week 90 minuten, wandelt zeven keer met week 10 minuten en fietst één keer 
per week 15 minuten. U bent in het afgelopen jaar meer gaan bewegen voor een betere 
gezondheid, maar wil nóg meer gaan bewegen. Ik raad u dit ook aan. Als eerst voldoet u niet 
aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm houdt in dat u elke week minstens 
vijf dagen een half uur matig intensief moet bewegen. U voldoet alleen aan deze norm op de 
dagen dat u hardloopt en 90 minuten wandelt. Op één dag komt u op 25 minuten door het 
fietsen en de hond uitlaten en op de overige dagen wandelt u alleen één keer 10 minuten. 
Mijn advies is echt om meer te bewegen en dus wel aan de norm te voldoen. Bewegen is 
ontzettend belangrijk. Het houdt u fit, stimuleert de ademhaling en bloedsomloop, de 
spieren en gewrichten worden soepeler en sterker en je voelt je er geestelijk beter door. Als 
je ’s ochtends wandelt, ervaar je de hele dag dat je meer energie hebt. (Waarom is bewegen 

belangrijk?). Als ik daarnaast naar de uitslagen van de gezondheidstesten kijk, is uw BMI en 
buikomvang te hoog. U heeft zelf al aangegeven dat u op 1 februari weer wilt beginnen met 
afvallen. Dit raad ik u ook aan. Uw voeding is helemaal in orde, dus moeten we iets aan de 
beweging doen en daar kan ook zeker iets aan gedaan worden en daar (zoals u in een eerder 
gesprek verteld heeft) wilt u volledig voor gaan. Mijn advies is om te beginnen met een 
langere ronde met uw hond te lopen. U loopt nu 10 minuten, maar maak daar eens een half 
uur van. Dat vindt uw hond heel fijn en het is voor uwzelf ook veel beter. U geeft ook aan dat 
u vindt dat u te weinig ontspanning heeft en wandelen wel ontspanning is. Hier hebben we 
twee vliegen in één klap. U gaat meer bewegen en ervaart meer onstpanning. U vertelde in 
het vorige gesprek ook dat u vaak uw dochter naar school brengt en ook weer ophaalt. Dit 
gaat snel met de auto, want dat is wel zo makkelijk; dan ben je er in vijf minuten. Neem 
voortaan de fiets, fiets elke dag met uw dochter mee naar school en weer terug en als u haar 
weer moet ophalen fietst u ook naar school en weer terug. Zo fiets je op een dag een uur en 
dit is heel goed voor de beweging én helpt ook mee om meer ontspanning te ervaren, want 
u geeft aan dat u fietsen ook als ontspanning ziet. 
 
Daarnaast heeft u ooit gerookt, maar rookt nu al 15 jaar niet meer. Dit is een hele tijd en dat 
vind ik heel knap. Mijn advies is: probeer ook echt niet in de verleiding te komen. Roken is 
ontzettend slecht voor u, en dat weet u waarschijnlijk zelf ook. Begin er echt niet meer aan.  
 
U drinkt 1 à 2 dagen per week 2 glazen alcohol. U vindt niet dat u te veel alcohol drinkt en 
wil ook niet minderen met alcohol. Ik vind dit heel netjes. Op een avond is het maximale 
aantal alcoholische dranken 3 glazen. U zit hieronder dus dat is prima. Te veel alcohol is 
namelijk een risico voor een laag ijzergehalte in je bloed, leververvetting, vermoeidheid, 
depressie, problemen op het werk, kanker en een hoge bloeddruk. 
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U ontbijt elke dag, eet 4-6 ker per week een warme maaltijd, eet 6 dagen per week minimaal 
200 gram groente, eet elke dag minstens twee stuks fruit en let op het soort vet dat u eet. Ik 
heb zoals ik hier lees helemaal niets op aan te merken. Maar om u toch te helpen bij het 
afvallen zou ik u willen vragen om deze week een voedingsdagboek bij te houden, waarin u 
opschrijft wat u allemaal eet op een dag. Vanuit dit dagboek kan ik eventueel zien of er nog 
winst te behalen is. 
 
Als laatst uw ontspanning. U vindt dat u niet genoeg ontspanning heeft. En ziet wandelen, 
sporten, lezen en fietsen als ontspanning. Om tóch weer bij het wandelen aan te komen. U 
ziet wandelen als ontspanning, dus als u elke dag dat half uur wandelt ervaart u misschien 
dan wel de ontspanning. 
 
Gedragsdoelen: 

- Wandeling van 30 minuten met de hond 
- Voedingsdagboek bijhouden 
- Twee keer per week gaan hardlopen en gaan trainen voor 10 km hardlopen 
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Hoofdstuk 3: Het adviesgesprek 
In dit hoofdstuk laat ik het adviesgesprek met mijn cliënt zien. Ik heb zoals in de voorgaande 
hoofdstukken de gezondheid van drie cliënten in kaart gebracht en er een advies over 
geschreven. Van één cliënt moest ik het advies met haar zelf bespreken en dit op film zetten. 
Ik moest letten op mijn houding en de verhouding praattijd coach / cliënt. Ik moest 
openvragen gebruiken, reflecteren en tussendoor samenvatten. Daarnaast moest ik inspelen 
op de wensen en behoeften van mijn cliënt en als laatst moest ik het/de doel(en) van mijn 
cliënt bespreken. Hier heb ik allemaal aandacht aan besteed en het is (hopelijk) een goed 
adviesgesprek geworden. U kunt het gesprek vinden op YouTube of als u op de volgende link 
drukt:  
 
Ik heb het adviesgesprek gevoerd met Alie van Malestein. Alie is 48 jaar oud en wil graag 
haar leefstijl veranderen. Ik wil haar hier graag bij helpen. Ze heeft al één kort 
introductiegesprek gehad en toen heb ik ook zes gezondheidstesten bij haar afgenomen. 
Vervolgens heeft ze op internet een BRAVO-vragenlijst ingevuld. Bij het adviesgesprek zie ik 
Alie voor de tweede keer. 
 
De voorbereiding van het adviesgesprek 
Na het afnemen van de gezondheidstesten, het invullen van de BRAVO-vragenlijst en het 
analyseren van de resultaten hiervan geef ik deze cliënt een persoonlijk adviesgesprek. Dit 
doe ik via een vast protocol: 

1) Eerst is zij verwelkomt en er volgt een korte introductie. 
2) Vervolgens worden de uitslagen per gezondheidstest gegeven, laat ik zien in welke 

norm deze zitten en leg ik uit wat deze uitslag precies betekent. Dit gebeurt per test in 
deze volgorde. 

3) Daarna neem ik de BRAVO-vragenlijst door, koppel ik deze vragenlijst aan de uitslagen 
van de gezondheidstesten en geef ik een advies. Ook worden er doelen opgesteld. 

4) Hierna vraag ik de cliënt om het nog eens samen te vatten en de doelen te benoemen. 
5) Dan vraag ik of de cliënt nog vragen heeft. 
6) Als laatst sluit ik af en maak ik een vervolg afspraak.  

 
Introductie 
Goedemorgen Alie. Goed dat u er weer bent. We hebben vorige week een kort gesprek 
gehad en ik heb een aantal gezondheidstesten bij u afgenomen. U heeft op internet de 
BRAVO-vragenlijst ingevuld. De uitslagen van de gezondheidstesten en de BRAVO-vragenlijst 
heb ik goed bekeken. Deze uitslagen wilde ik vandaag met u bespreken. Ik laat zien hoe u 
scoort ten opzichte van de norm in Nederland. Aan de hand hiervan geef ik u het advies en 
de hulp om uw leefstijl te verbeteren.   
 
Afsluiting 
Ik ga het advies en de doelen uitwerken en dan zal ik het u sturen via de mail. Ik hoop dat u 
wat aan mijn advies heeft gehad en dat u ook daadwerkelijk gaat werken aan uw doelen. 
Zullen we voor uw voedingsschema een vervolgafspraak maken? Dan kunnen we ook de 
afgelopen week doornemen. Hopelijk heeft u de week meer als ontspannend ervaren en 
kunt u vertellen of het al gelukt is om aan uw doelen te werken. 
En als er wat is kunt u me altijd bellen, mailen of even langskomen. 
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Een aantal vragen die ik stel naar aanleiding van de BRAVO-factorenvragenlijst 
Bewegen 

- U fietst één keer per week 15 minuten, waar fietst u dan naar toe? 
- U wandelt zeven keer per week 10 minuten, wat is dit voor wandeling? 
- U bent in het afgelopen jaar meer gaan bewegen, maar vindt nog steeds dat u te weinig 

beweegt. Wat zou u meer willen bewegen? 
- Op welke manier zou u meer willen bewegen? 
- Weet u de reden waarom bewegen zo belangrijk is? 

 
Roken 

- Wat is de reden dat u ooit begonnen met roken? 
- Hoe lang heeft u gerookt? 
- Wat is de reden dat u destijds ook weer bent gestopt? 
- Weet u de gevaren en gevolgen van roken? 

 
Alcohol 

- U geeft aan dat u 1 à 2 dagen per week 2 glazen alcohol drinkt, is dit dan 1 of vaker 2 
dagen? 

- Wat drinkt u voor alcoholische drank? 
- U drinkt op een avond/dag echt niet meer dan 2 glazen alcohol? 

 
Voeding 

- Eet u ook tussendoortjes? 
- Wat drinkt u op een dag?  
- 4-6 dagen een warme maaltijd. Is dit eerder op 4 dagen of op 6 dagen? 
- Hoe let u op het soort vet dat u eet? 
- (Om af te vallen, wat u wilt hebben we ook porties nodig van wat u eet. Zou u voor 

volgende week een eet-dagboek bij willen houden dan kan ik kijken of we ook iets aan 
de voeding kunnen doen). 

 
Ontspanning 

- Waarom heeft u te weinig ontspanning? 
- U ziet sporten, fietsen, wandelen, lezen en tuinieren als ontspanning, wat vindt u het 

leukst om te doen? 
- Hoe zouden we zelf er voor kunnen zorgen dat u meer ontspanning ervaart? 
- Weet u de reden waarom ontspanning zo belangrijk is? 

 
Gezondheid in het algemeen 

- U zegt dat u uw bewegen en voeding wilt veranderen, terwijl u eerder in de vragenlijst 
aangeeft dat u niet van plan is om gezonder te eten. Hoe zou u uw voeding dan willen 
veranderen? 

- U geeft aan dat u twijfelt om gezonder te gaan leven, maar wil wel uw bewegen en 
voeding veranderen. Hier klopt volgens mij iets niet? 

- U geeft een 7 voor uw gezondheid, hoe bent u aan dit cijfer gekomen? 
- Hoe zouden we een 8 van dit cijfer kunnen maken? 
- U twijfelt of een leefstijladviseur hierbij nodig is. Wat verwacht u van een 

leefstijladviseur? 
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Hoofdstuk 4: De evaluatie 
In dit laatste hoofdstuk ga ik de totstandkoming van het adviesrapport en de uitvoering van 
het adviesgesprek evalueren aan de hand van de STARR-methode. Bij de STARR-methode 
beschrijf en onderzoek je de situatie als eerst, pas dan ga je reflecteren. STARR staat voor 
situatie, taak, actie, resultaat en reflectie. Deze vijf punten ga ik bespreken bij het 
adviesrapport én de uitvoering van het adviesgesprek. 
 

Totstandkoming adviesrapport 

Situatie 
Voor de totstandkoming van dit adviesrapport is veel vooraf gegaan. Zo hadden we dit hele 
blok 2 lessen die in het teken stonden van Health check. Op de maandagochtend een 
werkcollege advisering, op dinsdagmiddag een werkcollege testen en meten en op 
donderdagochtend een praktijkles testen en meten. Bij het werkcollege advisering oefende 
we echt het adviesgesprek. We kregen tips qua communiceren, luisteren, opbouw, 
empathie. Ook oefende we met het voeren van een adviesgesprek, hebben we ons eigen 
advies gesprek beoordeelt (zie bijlage 5) en zijn we zelf cliënt geweest. Bij het werkcollege 
testen en meten hebben we veel geoefend met de zes gezondheidstesten die uitgevoerd 
moesten worden. Als eerst moest elk studiegroepje een protocol maken voor één van de 
testen, vervolgens gingen we de testen bij ons eigen studiegroepje uitvoeren en daarna kon 
de hele klas langskomen bij ons ‘teststation’. Iedereen mocht de testen ook zelf uitvoeren. 
De glucosetest was het ingewikkeldst. Onze docent Karin hamerde erop dat iedereen ook 
deze test een keer gedaan moest hebben zodat iedereen precies wist hoe elke test 
uitgevoerd moest worden. Bij de praktijklessen testen en meten hadden we elke week een 
praktijktest die geoefend moest worden. Halverwege het blok kwam ik er achter dat deze 
testen voor blok 4 bedoeld waren en dit niet bij onze cliënten afgenomen moest worden, al 
mocht dit natuurlijk wel.  
 
Taak  
Op donderdag 20 en vrijdag 21 december mocht in de box met testen mee naar huis. Ik had 
van te voren goed nagedacht over mijn drie cliënten. Ik koos mijn moeder, mijn oma en een 
vriendin. Zo had ik drie cliënten van verschillende leeftijdsklasse en ik dacht dat dit ook 
verschillende resultaten zou geven. Op donderdagavond had ik mijn moeder gepland voor 
de testen, op vrijdagochtend mijn oma en op vrijdagmiddag mijn vriendin Mariëlla. Zo had ik 
voor iedereen genoeg tijd om de testen uit te voeren en kon ik de testen ook rustig uit 
voeren. Dat wilde ik graag. Ik kwam op donderdagmiddag thuis, we gingen eten en na het 
eten heb ik de hele tafel leeggemaakt en mijn testjes één voor één uitgestald. Ik had al klein, 
maar duidelijk scoreformulier getypt en deze lag voor me. Mijn moeder zat naast me. Ik 
legde eerst uit welke testen ik ging afnemen en daarna legde ik uit hoe ik de testen ging 
afnemen. Ik wilde toch al wel als een ‘professional’ overkomen. Ook wilde ik rustig 
overkomen, om zo deze rust op mijn cliënten over te brengen. 
 
Actie 
Ik wist dat mijn moeder overgewicht had, dus ik wilde niet met de testen vetpercentage, 
buikomvang en BMI beginnen. Ik begon met de bloeddruk. Mijn moeder heeft en had een 
stressvolle periode waarin ze elke maand haar bloeddruk bij de dokter moet laten opmeten. 
Ik heb deze periode heel vaak gezegd “mam, je moet echt leuke dingen voor jezelf gaan 
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doen!” Ik hoopte stiekem wel dat de bloeddruk dus toch nog een beetje aan de hoge kant 
was, waardoor ik nu helemaal het recht van spreken had en haar kon vertellen dat het nu 
echt de tijd was om aan zichzelf te denken. Het klopte, haar bloeddruk was te hoog 
(bovendruk 145, waar 120 gemiddeld is). Ook dit had ze zelf wel verwacht en ze vroeg gelijk 
‘zullen we zaterdag maar eens een dagje naar Amersfoort gaan’. Ik hoefde nog helemaal 
geen advies te geven, maar ze kwam zelf al met een oplossing. Hierdoor werd de sfeer 
minder gespannen als eerst (ik was natuurlijk wel een beetje zenuwachtig om de testjes af te 
nemen; hoe reageerde ze en ging het wel goed?). Ik ben de hele tijd heel rustig gebleven en 
heb bij elke test precies uitgelegd wat ik ging doen. Mijn moeder vond mij al heel 
professioneel en zei ‘goh je hebt er echt verstand van’. Mijn vader en zusje vonden het beide 
heel jammer dat ik hun niet als cliënten gekozen had. Dit gaf mij natuurlijk vertrouwen voor 
de testen die ik bij mijn oma en Mariëlla ging uitvoeren.  
 Ik ken mijn oma natuurlijk al mijn hele leven, dus ik wist dat ze voor deze testen best 
zenuwachtig kon zijn. Ik kwam om 10:00 aan en zei “zullen we anders eerst samen thee 
drinken?” Ik hoopte dat ze zelf hierdoor rustiger werd. Toen we samen thee hadden 
gedronken gingen we aan tafel zitten. Ik heb ook bij oma weer de tafel helemaal 
leeggemaakt. Zo had ik genoeg ruimte om de testjes uit te stallen. Daarna heb ik verteld 
welke testen ik ging afnemen en uitgelegd hoe ik dit ging doen. Natuurlijk moest ik dit wel 
een aantal keer herhalen en was ze bang dat ze het misschien verkeerd had gedaan. Ik heb 
het elke keer weer rustig uitgelegd en vertelt dat er eigenlijk niets fout kon gaan. Toen alle 
testen afgenomen waren zei mijn oma dat elke test heel duidelijk was en dat ik het goed en 
rustig overbracht. Ze zei zelfs  “moet ik het ziekenhuis niet even bellen om te vragen of ze 
nog iemand nodig hebben die testen afneemt”. Opa zei ook dat dit echt iets was wat bij mij 
paste. Ik vind dit inderdaad heel leuk om te doen, maar als het dan al door twee personen 
bevestigt wordt, is het al helemaal leuk.  
 Bij mijn vriendin Mariëlla gingen de testen afnemen ook heel goed. Als vriendinnen 
onder elkaar is het in het begin natuurlijk allemaal heel grappig, maar toen ik echt de tafel 
leeg maakte en de testen ging uitstallen werd het serieus. Ik vertelde wederom welke testen 
ik ging uitvoeren en hoe ik deze testen uitvoerden. Het ging eigenlijk heel goed en deze keer 
ook heel snel. Mariëlla vond dat ik duidelijk alle testen van te voren had uitgelegd; ze wist 
wat ze kon verwachten. Ook vond ze het heel leuk en interessant dat deze testen eens bij 
haar werden uitgevoerd. 
 Ik had bij alle drie de cliënten ook de normen erbij. Ze wilde allemaal gelijk weten of 
de uitslagen ook goed waren. Mijn oma (en ik zelf ook) schrok wel van de uitslagen van het 
vetpercentage, BMI en de buikomvang. Ik vond (en dat dacht ze zelf ook) dat ze geen 
overgewicht had. Ze was wel iets dikker, maar niet heel dik. Toen ook de uitslag van de 
bloeddruk aan de hoge kant was, vroeg ik waar dit aan kon liggen. Toen vertelde ze het hele 
verhaal dat ze altijd bij de dokter haar bloeddruk opmat. Omdat mijn oma geen computer 
heeft, liet ik haar ook alvast de BRAVO-vragenlijst invullen. Het drong wel echt tot haar door 
dat ze in vergelijking met hoeveel ze een jaar eerder bewoog op dit moment echt minder 
beweegt. Ze zou die avond na het eten gelijk weer gaan wandelen. Dit vond ik natuurlijk heel 
mooi om te horen. Ik vertelde dat ik het advies snel zou overhandigen en dat ze daar 
hopelijk iets mee gaat doen. Bij mijn vriendin Mariëlla had ik als student verwacht dat haar 
voedingspatroon niet heel goed was, echter dit was juist wel gewoon goed. Ik vertelde gelijk 
dat ze daar zeker mee door moest gaan. En zelf was ze hier ook heel blij mee. 
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Resultaat 
Ik vond het heel lastig om dit allemaal tot één verslag te maken. Ik wist eigenlijk niet zo goed 
hoe de opbouw en structuur moest zijn. Toch ben ik er aan begonnen. Ik heb het 
beoordelingsformulier er naast gelegd en heb me echt per hoofdstuk aan het 
beoordelingsformulier gehouden. Bij hoofdstuk 1 moest dit en dit. Bij hoofdstuk 2 dat etc. Ik 
moest bij hoofdstuk 1 beginnen om de protocollen van alle testen te verzamelen. Ik heb de 
standaardprotocollen gepakt die op blackboard stonden en ben gaan zoeken op internet om 
deze protocollen aan te vullen. Daarna heb ik een stukje getypt over de keuze en toelichting 
van deze protocollen. Hier ben ik ook ingegaan op de BRAVO-vragenlijst die ik al mijn 
cliënten heb laten invullen. Ik heb ook toegelicht dat ik vanuit de BRAVO-vragenlijst 
eventueel dingen zou halen waardoor bepaalde resultaten van de gezondheidstesten boven 
of onder de norm zou kunnen liggen. Ik vind dit heel slim van mezelf, dat ik deze koppeling 
heb kunnen maken. Ik denk dat ik hierdoor mijn advies ook beter heb kunnen geven. Daarna 
heb ik nog een stukje getypt en ook gezocht op internet over de betrouwbaarheid van de 
testen. Zou je elke uitslag zo waar kunnen nemen. Daarna heb ik de resultaten van mijn 
cliënten in duidelijke en overzichtelijke tabellen gezet. Vanuit deze tabellen kon ik heel 
gemakkelijk zien of de resultaten goed of niet goed waren en er dus een advies over geven. 
Ik heb eerst van elke cliënt zo’n tabel met toelichting gemaakt. Daarna heb ik van alle 
BRAVO-vragenlijsten de belangrijke punten opgeschreven. Dit ook weer per cliënt. Zo had ik 
een heel duidelijk overzicht van elke cliënt. Daarna ben ik begonnen met het schrijven van 
het advies en heb ik de dag erna het adviesgesprek met mijn moeder gehouden. Zo zat alles 
nog vers in mijn hoofd. Ik had het advies goed voorbereid. De evaluatie hierover komt het 
kopje hieronder. Na dit adviesgesprek heb ik gelijk die avond de evaluatie getypt. Dit ging 
ook gemakkelijk omdat het adviesgesprek nog vers in mijn hoofd zat. Tot slot heb ik het 
voorwoord, de inleiding en het nawoord getypt. Ik heb de bronnenlijst eraan toegevoegd en 
het verslag was ook die avond klaar. Uiteindelijk heb ik er vier volle dagen over gedaan om 
dit verslag in elkaar te zetten. Ik had verwacht dat het met twee dagen wel lukte, maar ik wil 
dan toch alles netjes en duidelijk hebben, waardoor het toch wat langer duurder. 
Desalniettemin ben ik echt heel blij met het uiteindelijke verslag.  
 
Reflectie 
Ik vind dat ik dit verslag en ook het adviesgesprek goed heb aangepakt en ook op tijd ben 
begonnen. Ik wilde het verslag voor dinsdag de 28e af hebben zodat ik de rest van de week 
voor SBG kon leren. Ik heb het verslag zelfs op de 24e af. Ik ben ook heel blij met de manier 
waarop dit gebeurd is. Als eerst vind ik het heel fijn dat ik de tijd heb genomen om de testen 
uit te voeren. Hierdoor verliep het allemaal rustig en kon ik precies doen wat ik wilde 
(duidelijk uitleggen, rustig overkomen en een goede sfeer neerzetten). Ik heb, zoals 
hierboven ook al is genoemd, veel complimenten gehad over het afnemen van deze testen. 
Ik denk dat dit komt doordat ik alles goed voorbereid had. Ik had in de lessen goed geoefend 
met alle testen en had thuis alle protocollen nog eens rustig doorgenomen. Ik wist wat ik 
wilde uitleggen en vertellen. Daarnaast ben ik ook heel blij over hoe ik dit verslag in elkaar 
heb gezet. Ik houd van structuur, dit ervaarde/ervoer ik van te voren niet. Ik wist echt niet 
hoe ik moest beginnen. Ik ben rustig gaan zitten, heb het beoordelingsmodel bekeken en 
heb dit er de hele tijd naast gelegd. Hierdoor kreeg ik de structuur en kon ik goed 
doorwerken. Ik heb per hoofdstuk gewerkt. Ik ging door tot het hoofdstuk volledig af was, zo 
hoefde ik het op het einde alleen nog een keertje door te lezen. Ook kon ik het afstrepen en 
hoefde ik er dus eigenlijk niet meer naar terug te kijken. Hoofdstuk 1 was helemaal klaar, op 
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naar hoofdstuk twee. Als laatst heb ik dus het voorwoord, de inleiding en het nawoord nog 
getypt en de bronnenlijst toegevoegd. Ik heb het verslag even twee dagen links laten liggen 
en het daarna nog eens helemaal doorgelezen. Dan zie je sommige spelfouten ineens wel. 
 Ik heb een tijdje nagedacht over verbeterpunten, maar die zijn er eerlijk gezegd echt 
niet. Ik heb wel eens verslagen gemaakt waar alles op het laatste moment moest gebeuren 
of er juist al vroeg mee begon terwijl ik daardoor eigenlijk niet het goede deed, waardoor ik 
weer opnieuw moest beginnen. Ook ben ik niet altijd zo goed voorbereid als bij deze testen, 
waardoor ik soms een beetje stotter of het niet precies weet. Hier was dat echt niet het 
geval. Ik wist waar ik over praatte. Ook ben ik dus erg op tijd begonnen waardoor ik geen 
stressvolle situaties had (vorig blok sporthart wel). Ik heb er dus van geleerd dat ik dit 
voortaan gewoon altijd moet doen. Het geeft een veel beter gevoel en ook een gevoel van 
rust. Je hebt (als dat echt nodig zou zijn) nog een week om het aan te passen. En ik vind het 
heel fijn dat je er niet ’s avonds tot 22:00 aan zit om toch die deadline te halen. Ik hoop dan 
ook dat ik dit verslag met een goed cijfer afrondt. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te 
maken. Ik vind verslagen maken, namelijk echt veel leuker dan leren! Wat ik echt geleerd 
heb van deze opdracht stond al in het voorwoord beschreven en ook weer kort in het 
nawoord. Maar dat is dat ik nu veel meer van de BRAVO-factoren afweet. Het zijn factoren 
die de draad door je leven zijn en waar je je altijd aan moet houden. Ook heb ik de 
achterliggende gedachte van deze factoren geleerd: ik begrijp nu waarom bewegen zó 
belangrijk is en waarom je echt niet moet beginnen met roken. Daarnaast heb ik de 
basisprincipes van een adviesgesprek geleerd; waar je op moet letten, wat je moet doen en 
ook wat je juist niet moet doen. Hoe communiceer je, hoe luister je en hoe breng je 
empathie over. Ik weet nog niet welke richting ik op wil aan het einde van het tweede jaar, 
maar ik weet nu wel dat ik dit in ieder geval heel leuk vindt om te doen.  
 

Uitvoering adviesgesprek 

Situatie 
Bij het adviesgesprek was het de bedoeling dat ik een echt advies zou geven aan één cliënt. 
Dit advies ging over de uitslagen van de BRAVO-vragenlijst en de gezondheidstesten. Ik koos 
voor zowel een BRAVO-vragenlijst als de gezondheidstesten omdat je in de BRAVO-
vragenlijst vaak een verklaring kon vinden voor de uitslagen van de gezondheidstesten. Deze 
testen heb ik 19 en 20 december 2013 uitgevoerd bij mijn cliënten en heb er in de laatste 
week van januari een advies over geschreven en op 02 februari 2014 dit advies besproken 
met mijn cliënt Alie. Ik had alle uitslagen hierdoor nog vers in mijn hoofd, waardoor het 
voeren van het gesprek goed ging. 
 
Taak 
Ik had als taak om advies aan mijn cliënt te geven. Ik had de uitslagen van te voren heel goed 
doorgenomen en al een kort advies voorbereid. Zo wist ik wat ik wilde zeggen en kwam ik 
niet met een mond vol tanden te staan. Dit was ook hetgeen wat ik van mij zelf verwachtte. 
Ik houd er altijd van om goed voorbereid te zijn en dat was in dit geval ook zo. Ik had alle 
resultaten en de normen van hoe de uitslagen moesten zijn geprint. Hier heb ik een boekje 
van gemaakt en aan mijn cliënt gegeven bij de introductie van het gesprek. Zo kon mijn 
cliënt meekijken en wist ze waar ik het over had. Ook kon ze dit boekje mee naar huis nemen 
om het nog eens rustig door te lezen. Mijn cliënt vertelde me dat ze verwachtte dat ik een 
goed en duidelijk advies kon geven over de uitslag van de BRAVO-vragenlijst en van de 
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gezondheidstesten. Het moest een advies zijn waar ze ook daadwerkelijk iets aan had. Het 
moest dus passen in haar dagelijkse schema en het moest haalbaar zijn. Ik ben met ideeën 
gekomen en heb in het gesprek gevraagd of dit ging lukken. Alie vond elk advies en dus haar 
gedragsdoelen haalbaar en gaat er ook zeker mee aan de slag. Dit moest goed voorbereid 
zijn, zodat ik het ook duidelijk en rustig kon overbrengen. Ik wilde dat mijn cliënt zich op haar 
gemak voelde mij bij. Je moet als het ware toch een band proberen te bouwen, het zijn toch 
persoonlijke dingen en uitslagen die je bespreekt.  
 
Actie 
Ik vond het adviesgesprek heel leuk om te doen. Ik wilde de BRAVO-factoren één voor één 
langs gaan en dan bij het bewegen en voeding een koppeling maken naar de uitslagen van 
het BMI, buikomvang en bloeddruk. De uitslagen van deze testen waren namelijk te hoog. Zo 
wilde ik vertellen hoe deze uitslagen via bewegen en voeding naar beneden konden. Ik vind 
dat dit ook goed is gelukt. Ik koppelde het aan elkaar. Wel sprong ik van bewegen op 
voeding en van voeding weer terug op bewegen en toen naar roken en alcohol. Het was dus 
niet zo gestructureerd als ik had gehoopt, maar je weet natuurlijk nooit hoe zo’n gesprek 
gaat lopen. Ik vond dat ik heel rustig en duidelijk praatte en ik denk dat dit ook wel is 
overgekomen op mijn cliënt. Ik had het gevoel dat Alie zich bij mij op haar gemak voelde. Ze 
was heel open en vertelde al dingen over haar thuissituatie.  
 
Resultaat 
Het uiteindelijke resultaat is een mooi adviesgesprek voor mijn cliënt Alie. Mijn filmpje 
duurde in totaal 53 minuten. Ik heb dit ingekort tot 35 minuten. Het is te veel dat weet ik, 
maar ik kon het echt niet meer inkorten. Ik ben nu wel heel bang dat ik belangrijke stukken 
eruit heb geknipt, maar een filmpje van 53 minuten zou echt veel te lang zijn. Ik vind het wel 
jammer dat het zo kort mocht duren. Want een heel advies geven binnen een kwartier aan 
een cliënt dat komt volgens mij nooit voor. Daarbij heb je dan niet de tijd om je cliënt ook 
aan het woord te laten en ga je volgens mij alleen de uitslagen van de testen langs. Ik hoop 
dat 35 minuten niet te lang is en dat u het ook een goed adviesgesprek vindt. Mijn cliënt Alie 
was zeker tevreden over het gesprek. Ze zei dat ze echt aan deze doelen wilde werken. Ook 
vond ze het professioneel en ze vond dat ik wist waar ik over praatte. Het is toch een mooi 
compliment om dit te horen. 
 
Reflectie 
Ik vond dat ik het goed heb gedaan. Mijn doel was een goed advies geven, maar ook er voor 
zorgen dat Alie zich op haar gemak voelde. Doordat ik merkte dat ze al gelijk heel open was, 
denk ik dat dit wel gelukt is. Zoals ik hierboven al vertelde is mijn advies te lang. Ik heb het al 
ingekort, maar heb daardoor misschien wel belangrijke informatie  geschrapt, waardoor ik 
toch met een dubbel gevoel terugkijk op het advies omdat ik niet alles heb kunnen laten 
zien. Doordat ik alles voor mijn cliënt had geprint was mijn voorbereiding prima. Ik had het 
verslag eigenlijk al veel eerder af en moest alleen het gesprek nog voeren en de evaluatie 
typen. Het gesprek heb ik op zondagmiddag gevoerd. Dit was achteraf een beetje aan de late 
kant. Ik heb nog best een tijdje in de stress gezeten over wat ik nou moest doen. Filmpje 
helemaal sturen, filmpje verkorten, opnieuw filmen? Uiteindelijk heb ik opnieuw een verkort 
adviesgesprek gevoerd, alleen deze vond ik van veel mindere kwaliteit. Je had het gesprek al 
een keer gevoerd, dus het kwam niet heel spontaan over. Toen heb ik maar gekozen om het 
filmpje in te korten. Hier heb ik nog best lang aan gezeten, waardoor ik de evaluatie pas 



 
46 

zondagavond kon typen. Dit wil ik in het vervolg echt veranderen. Ik wil een week voor de 
deadline écht alles ingeleverd hebben. Dat bespaard je toch wel veel stress. Ik dacht dat ik 
het goed voor elkaar had om het verslag vroeg af te hebben, maar in het filmpje ging toch 
meer tijd zitten. 
Wat heb ik nou echt geleerd? Ik heb heel veel geleerd van de BRAVO-factoren. Ik weet nu 
echt dat ze enorm belangrijk zijn en hoe je ze moet toepassen. Daarnaast heb ik de basis 
geleerd van een adviesgesprek. Dingen waar je op moet letten, wat je moet overbrengen en 
ook dingen wat je juist niet moet doen. Omdat ik dit vak zo’n leuk vak vond heb ik er ook de 
volle 100% motivatie en energie ingestopt. Al deze dingen kan ik zeker toepassen in andere 
situaties. In blok 4 komt de stage in de fitnessschool aan bod. Ik denk dat ik ‘het overbrengen 
van informatie naar mensen’ geleerd heb bij dit vak en dat dit een stuk gemakkelijker gaat 
bij de fitness. Daarnaast kan ik de mensen bij de fitness ook veel meer vertellen over de 
BRAVO-factoren en eigenlijk alle mensen in mijn omgeving kan ik hier over vertellen. 
 
Kortom, ik vond het echt een hele leuke opdracht en heb er veel van geleerd. 



 
47 

Nawoord 
 

Ik heb van het maken van dit verslag, en het volgen van de lessen van Health check veel 

geleerd. Ik heb geleerd om verschillende gezondheidstesten uit te voeren: het 

vetpercentage, BMI, de buikomvang, de longinhoud, de bloeddruk en het glucosegehalte in 

het bloed. Daarbij heb ik geleerd welk advies ik bij afwijkende scores moet geven en hoe 

belangrijk de BRAVO-factoren zijn. Ook heb ik de geleerd om professional met cliënten om te 

gaan en hoe ik professioneel een adviesgesprek moet doen. 

 

Ik vind dat ik een duidelijk verslag in elkaar heb gezet. Het duurde even voordat ik een goede 

structuur had gevonden en een goede lay-out uit om het verslag in elkaar te zetten, maar 

toen ik beide dingen had, kon ik lekker doorwerken. Ik had bij elk hoofdstuk het 

beoordelingsmodel er naast staan, dus ik wist precies wat er in elk hoofdstuk geschreven 

moest worden. Dat vond ik erg fijn. 

 

Als laatst wil ik nogmaals mijn cliënten Alie van Malestein, Heintje van den Top en Mariëlla 

Hummel en mijn twee docenten Kim en Karin bedanken. Zonder hen was het niet gelukt om 

deze opdracht uit te voeren.  

 

Ik hoop dat ik met dit verslag alles heb benoemd en in kaart heb gebracht, wat de bedoeling 

was voor dit ‘project’. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 = Het vetpercentage bij mannen 

In de meest linkerkolom lees je de hoeveelheid vet af. Kijk daarna in welke leeftijdscategorie 
je zit en je kunt het vetpercentage aflezen. 
 

 

(Erp, 2013) 
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Bijlage 2 = het vetpercentage bij vrouwen 

In de meest linkerkolom lees je de hoeveelheid vet af. Kijk daarna in welke leeftijdscategorie 
je zit en je kunt het vetpercentage aflezen. 
 

 
(Erp, 2013) 
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Bijlage 3. Het hardoploop opbouw schema Mariëlla Hummel 

In het opbouwschema wordt er gewerkt met hardlopen en wandelen. Het hardlopen betreft 
een looppas welke goed aanvoelt en met zo’n intensiteit dat je makkelijk met een eventueel 
loopmaatje kan praten (=regelmatige ademhaling). De bedoeling van de wandelpauzes is dat 
men actief kan herstellen van de looppas. Actief herstel geeft een beter trainingsresultaat 
dan passief herstel zoals zitten of over een hek gaan hangen. Door een goed actief herstel 
blijft het lichaam beter voorbereid op de volgende training. Bovendien laat je d.m.v. deze 
“intervalvorm” de spieren en pezen (bewegingsapparaat) beter wennen aan de constante 
schokbelasting. Het geheel blijft nu goed beheersbaar en je zal merken dat het, zeker in de 
beginperiode, snel de goede kant opgaat. Om de intensiteit van het lopen nauwkeurig te 
bepalen, is het gebruik van een hartslagmeter het overwegen waard. 
 
In de eerste maanden van je opbouw werk je dus met een duurlooptempo (en wandelen). 
Dit is de meest geschikte vorm om het uithoudingsvermogen te verbeteren. Ook op het 
niveau van vetverbranding heb je hiermee het meeste effect, aangezien een dergelijke 
trainingsopbouw het “afvallen” bevordert. Later kunnen de trainingen eventueel uitgebreid 
worden met varianten als heuvelloopjes, intensieve interval en wedstrijden. 
 
Zorg dat je voldoende herstelt van trainingen en waak voor overbelasting. Houd rekening 
met de weersomstandigheden m.b.t. je kleding en houd de staat van je loopschoenen in de 
gaten. Probeer te variëren in de ondergrond waar je op loopt. Twijfel je, (nog moeie, zware 
benen of een algemeen “vermoeid gevoel”), sla dan gerust een dagje over of doe een 
alternatieve training zoals zwemmen, fietsen, fitness of wandelen. 
 
Doe een goede warming-up maar en een nog betere cooling-down. Na een training zijn je 
spieren juist extra kort en is het goed ze juist dan rustig weer een beetje op te rekken. 
Besteed dus meer tijd aan je cooling-down dan aan je warming-up. (vaak gebeurd het 
andersom) 
 
Houd deze richtlijnen in de gaten en je bent goed en verantwoord bezig met het opbouwen 
van je “hardloopcarrière”.  
En, vergeet het belangrijkste niet: genieten… 
 

Beginnersschema 
 

Week Dag 1 Dag 2 Dag 3 

1 30 min. wandelen 40 min. wandelen 45 min. wandelen 
2 10-12 x: 

1 min. lopen 
2 min. wandelen 

10-12 x: 
1 min. lopen 
2 min. wandelen 

4-5 x: 
3 min. lopen 
3 min. wandelen 

3 4 x: 
3 min. lopen 
3 min. wandelen 

5 x: 
3 min. lopen 
3 min. wandelen 

4 – 5 x: 
3 min. lopen 
2 min. wandelen 

4 4 x: 
4 min. lopen 
3 min. wandelen 

4 x: 
4 min. lopen 
2 min. wandelen 

4 x: 
5 min. lopen 
3 min. wandelen 

5 2 x: 2 x: 15 min. lopen 
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6 min. lopen 
3 min. wandelen 

7 min. lopen 
3 min. wandelen 

6 2 x: 
7,5 min. lopen 
2 min. wandelen 

2 x: 
7,5 min. lopen 
2 min. wandelen 

15 min. lopen 

7 10 min. lopen 
5 min. wandelen 
10 min. lopen 

10 min. lopen 
4 min. wandelen 
10 min. lopen 

10 min. lopen 
3 min. wandelen 
10 min. lopen 

8 10 min. lopen 
5 min. wandelen 
10 min. lopen 
5 min. wandelen 
10 min. lopen 

10 min. lopen 
4 min. wandelen 
10 min. lopen 
4 min. wandelen 
10 min. lopen 

10 min. lopen 
3 min. wandelen 
10 min. lopen 
3 min. wandelen 
10 min. lopen 

9 15 min. lopen 
5 min. wandelen 
15 min. lopen 

20 min. lopen 
5 min. wandelen 
15 min. lopen 

20 min. lopen 
4 min. wandelen 
15 min. lopen 

10 20 min. lopen 
3 min. wandelen 
10 min. lopen 

20 min. lopen 
2 min. wandelen 
10 min. lopen 

30 min. lopen 

 

*Met lopen in de tabel bedoel ik hardlopen. 

 
(Run, 2014)
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BRAVO-factoren vragenlijst uitgewerkt 
 

Deze vragenlijst gaat over uw huidige leefstijl aan de hand van uw BRAVO-factoren. BRAVO 

staat voor  bewegen, roken, alcohol en voeding en ontspanning. Het beantwoorden van de 

vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. 

 

Wilt uw het rondje bij het voor jou juiste antwoord aankruisen?  

 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld! 
 

 

 

Persoonlijke gegevens 
Geslacht                                                   vrouw    man 

Voornaam   Heintje 

Achternaam   van den Top - Prophitius 

Voorletters   M 

Straat + huisnummer  Varenweg 18 

Postcode + woonplaats  3849 PJ, Hierden 

Telefoon   0341-451687 

Mobiel    x 

E-mail adres   x 

Geboortedatum   08 – 02 – 1941 

 

Naam van uw huisarts  Hermanides 

Heeft u een verwijzing van uw (huis) arts?   Ja  Nee 

Beroep    Oma (geen werk)  

Sport    Geen 

 

Gebruikt u medicijnen?           Ja            Nee 

Welke medicijnen gebruikt u? Bloeddruk verlagers en medicijnen voor diabetes mellitus type 2 

 

Heeft u klachten?   Ja    Nee 

Wat is/zijn uw klacht(en)?   
……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Hoe is/zijn uw klacht(en) ontstaan en hoelang bestaan de klachten? 
……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 
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BewegenLichaamisbeweging 
 

Lichaamsbeweging 

1. Beoefent u een sport? O ja     ga door naar vraag 2 

  nee  ga door naar vraag 3 

2. Welke sport behoeft u, hoe vaak en hoe lang? 

Sport Aantal keren/week Aantal minuten/keer 

   

   

   

       

3. Fietst u?  Ja, recreatief      6 keer/week   30 min/keer 

 O Ja, woon-werk       keer/week     min/keer 

 O Nee 

4. Wandelt u?  Ja, recreatief      1 keer/week     45 min/keer 

 O Ja, woon-werk  keer/week  min/keer 

  O Nee 

5. Bent u het afgelopen jaar meer of minder gaan bewegen? 

 O ik ben meer gaan bewegen                    

  ik ben minder gaan bewegen     

 O ik beweeg evenveel als afgelopen jaar  naar vraag 7 

 

6. Waarom bent u meer of minder gaan bewegen?  

klachten gezondheid motivatie conditie tijdgebrek anders 

O O  O O O 

7. Vindt u dat u voldoende beweegt? O ja 

 O nee, een beetje te weinig 

  nee, veel te weinig 

8. Wilt u meer gaan bewegen?  ja  ga door naar vraag 10 

 O nee 

9. Waarom wilt u niet meer gaan bewegen? O ik beweeg genoeg 

 O ik ben bang voor blessures 

 O ik heb geen tijd 

 O ik heb geen zin  

 O niemand sport met mij mee 

 O ik zie er het nut niet van in 

 O andere reden: ………………………………… 
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Roken 
 

   

Roken 

 

10. Heeft u ooit gerookt? O ja  

  nee ga door naar vraag 15 

   

11. Rookt u nu nog? O ja 

 O nee  ga door naar vraag 15 

 

12. Hoeveel sigaretten, shagjes of kleine sigaartjes rookt u gemiddeld per dag?  

geen minder dan 10 10 tot 20 meer dan 20 

O O O O 

 

13. Hoeveel grote sigaren of pijpen rookt u gemiddeld per dag? 

geen minder dan 5 5 tot 10 meer dan 10 

O O O O 

   

14. Bent u van plan om te stoppen met roken? O ja 

 O nee 

 O ik twijfel 

   

 

 

 

15. Drinkt u wel eens alcoholische drank?     O  ja 

     nee ga door naar vraag 20 

 

16. Op hoeveel dagen van de week drinkt u alcoholische drank? 

minder dan 1 dag 1 à 2 dagen 3 à 5 dagen meer dan 5 dagen 

O O O O 

 

17. Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per keer? 

1 2 3 meer dan 3 

O O O O 

   

18. Vindt u van dat u teveel drinkt?  O ja 

   O nee 

   

19. Bent u van plan om minder alcohol te gaan drinken?  O ja 

   O  nee 

   O ik twijfel 

 
 

  Alcohol 
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20. Hoeveel dagen in de week ontbijt u?  elke dag 

 O 4-6 dagen 

 O 3 dagen of minder 

21. Hoeveel dagen in de week eet u een warme maaltijd?  elke dag 

 O 4-6 dagen 

 O 3 dagen of minder 

22. Hoeveel dagen in de week eet u minimaal 200 gram groente(incl. roerbakgroente of sla)? 

O O O O O O O 
 

0 1 2 3 4 5 6   7 

23. Hoeveel dagen in de week eet u (minstens) 2 stukken fruit?  

O O O O O O O 
 

0 1 2 3 4 5 6     7 

24. Let je op het soort vet dat u eet (verzadigd/onverzadigd)?    ja 

   O nee 

   O  soms 

25. Vindt u dat u gezond eet?  ja 

  O nee 

 O soms 

26. Bent u van plan om gezonder te gaan eten? O ja 

  nee 

 O ik twijfel 

 

 

 

 

27. Vindt u dat u genoeg ontspanning heeft     

 

 

28. Wat is precies voor u ontspanning?  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ja 

O nee 

O sporten 

 wandelen 

 fietsen 

 lezen 

O tv kijken 

O slapen 

 naar mijn kinderen gaan 

O Anders, ………………………………………………….. 

  

Voeding 
 

Ont
 Voeding 

spanning 
 

Voeding 

Ontspanning 
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29. Zou u meer ontspanning willen in uw dagelijks leven? 

 

 

 

 

 

 

 

30. Welk cijfer geeft u voor uw gezondheid? (tussen 1 en 10)? 

O O O O O O O 
 

O O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

31. Bent u van plan gezonder te gaan leven?  ja (ga naar vraag 32) 

 O nee (ga naar vraag 33) 

 O ik twijfel 

32. Wat zou u graag willen veranderen?  mijn bewegen 

 O mijn roken  

 O mijn alcohol drinken 

 O mijn voeding 

 O           mijn ontspanning 

33. Zou u willen dat een leefstijladviseur daarbij helpt? O ja 

  nee 

 O ik twijfel 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het invullen van deze BRAVO-vragenlijst. 

 

Heeft u nog vragen? 

……………………………….……………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

 

 ja 

O nee 

Uw gezondheid in het algemeen 
 

Uw gezondheid in het algemeen 

 



 
59 

BRAVO-factoren vragenlijst uitgewerkt 

 

Deze vragenlijst gaat over uw huidige leefstijl aan de hand van uw BRAVO-factoren. BRAVO 

staat voor  bewegen, roken, alcohol en voeding en ontspanning. Het beantwoorden van de 

vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. 

 

Wilt uw het rondje bij het voor jou juiste antwoord aankruisen?  

 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld! 
 

 

 

Persoonlijke gegevens 
Geslacht                                                   vrouw    man 

Voornaam   Mariella 

Achternaam   Hummel 

Voorletters   M 

Straat + huisnummer  Veldkersmeen 21 

Postcode + woonplaats  3844 RA Harderwijk 

Telefoon   ………………………………………………………………………………………………. 

Mobiel    ………………………………………………………………………………………………. 

E-mail adres   ………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum   01 – 02 – 1994  

 

Naam van uw huisarts ………………………………………………………………………………………………………….. 

Heeft u een verwijzing van uw (huis) arts?   Ja  Nee 

Beroep    Student (werkt in supermarkt)  

Sport    Geen 

 

Gebruikt u medicijnen?           Ja            Nee 

Welke medicijnen gebruikt u? 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Heeft u klachten?   Ja    Nee 

Wat is/zijn uw klacht(en)?   
……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Hoe is/zijn uw klacht(en) ontstaan en hoelang bestaan de klachten? 
……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 
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BewegenLichaamisbeweging 
 

Lichaamsbeweging 

1. Beoefent u een sport? O ja     ga door naar vraag 2 

  nee  ga door naar vraag 3 

2. Welke sport behoeft u, hoe vaak en hoe lang? 

Sport Aantal keren/week Aantal minuten/keer 

   

   

   

       

3. Fietst u? O Ja, recreatief  keer/week  min/keer 

 O Ja, woon-werk      5 keer/week    20 min/keer 

 O Nee 

4. Wandelt u? O Ja, recreatief  keer/week  min/keer 

 O Ja, woon-werk  keer/week  min/keer 

  Nee 

5. Bent u het afgelopen jaar meer of minder gaan bewegen? 

 O ik ben meer gaan bewegen                    

  ik ben minder gaan bewegen     

 O ik beweeg evenveel als afgelopen jaar  naar vraag 7 

 

6. Waarom bent u meer of minder gaan bewegen?  

klachten gezondheid motivatie conditie tijdgebrek anders 

O O O O  O 

7. Vindt u dat u voldoende beweegt? O ja 

 O nee, een beetje te weinig 

  nee, veel te weinig 

8. Wilt u meer gaan bewegen?  ja  ga door naar vraag 10 

 O nee 

9. Waarom wilt u niet meer gaan bewegen? O ik beweeg genoeg 

 O ik ben bang voor blessures 

 O ik heb geen tijd 

 O ik heb geen zin  

 O niemand sport met mij mee 

 O ik zie er het nut niet van in 

 O andere reden: ………………………………… 
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Roken 
 

   

Roken 

 

10. Heeft u ooit gerookt? O ja  

  nee ga door naar vraag 15 

   

11. Rookt u nu nog? O ja 

 O nee  ga door naar vraag 15 

 

12. Hoeveel sigaretten, shagjes of kleine sigaartjes rookt u gemiddeld per dag?  

geen minder dan 10 10 tot 20 meer dan 20 

O O O O 

 

13. Hoeveel grote sigaren of pijpen rookt u gemiddeld per dag? 

geen minder dan 5 5 tot 10 meer dan 10 

O O O O 

   

14. Bent u van plan om te stoppen met roken? O ja 

 O nee 

 O ik twijfel 

   

 

 

 

15. Drinkt u wel eens alcoholische drank?  ja 

    O nee ga door naar vraag 20 

 

16. Op hoeveel dagen van de week drinkt u alcoholische drank? 

minder dan 1 dag 1 à 2 dagen 3 à 5 dagen meer dan 5 dagen 

O  O O 

 

17. Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per keer? 

1 2 3 meer dan 3 

O O O  

   

18. Vindt u van dat u teveel drinkt?   O ja 

  nee 

   

19. Bent u van plan om minder alcohol te gaan drinken?   O ja 

  nee 

   O ik twijfel 

 
 

  Alcohol 
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20. Hoeveel dagen in de week ontbijt u?  elke dag 

 O 4-6 dagen 

 O 3 dagen of minder 

21. Hoeveel dagen in de week eet u een warme maaltijd?  elke dag 

 O 4-6 dagen 

 O 3 dagen of minder 

22. Hoeveel dagen in de week eet u minimaal 200 gram groente(incl. roerbakgroente of sla)? 

O O O O O O 
 

O 

0 1 2 3 4 5 6 7 

23. Hoeveel dagen in de week eet u (minstens) 2 stukken fruit?  

O O O O O O O 
 

0 1 2 3 4 5 6     7 

24. Let je op het soort vet dat u eet (verzadigd/onverzadigd)?   O ja 

   O nee 

  soms 

25. Vindt u dat u gezond eet?  ja 

  O nee 

 O soms 

26. Bent u van plan om gezonder te gaan eten? O ja 

  nee 

 O ik twijfel 

 

 

 

 

27. Vindt u dat u genoeg ontspanning heeft     

 

 

28. Wat is precies voor u ontspanning?  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ja 

 nee 

 sporten 

 wandelen 

O fietsen 

O lezen 

 tv kijken 

 slapen 

O met mijn kinderen spelen 

O Anders, ………………………………………………….. 

  

Voeding 
 

Ont
 Voeding 

spanning 
 

Voeding 

Ontspanning 
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29. Zou u meer ontspanning willen in uw dagelijks leven? 

 

 

 

 

 

 

 

30. Welk cijfer geeft u voor uw gezondheid? (tussen 1 en 10)? 

O O O O O O O 
 

O O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

31. Bent u van plan gezonder te gaan leven? O ja (ga naar vraag 32) 

  nee (ga naar vraag 33) 

 O ik twijfel 

32. Wat zou u graag willen veranderen?  mijn bewegen 

 O mijn roken  

 O mijn alcohol drinken 

 O mijn voeding 

 O           mijn ontspanning 

33. Zou u willen dat een leefstijladviseur daarbij helpt? O ja 

  nee 

 O ik twijfel 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het invullen van deze BRAVO-vragenlijst. 

 

Heeft u nog vragen? 

……………………………….……………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 ja 

O nee 

Uw gezondheid in het algemeen 
 

Uw gezondheid in het algemeen 
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BRAVO-factoren vragenlijst uitgewerkt 

 

Deze vragenlijst gaat over uw huidige leefstijl aan de hand van uw BRAVO-factoren. BRAVO 

staat voor  bewegen, roken, alcohol en voeding en ontspanning. Het beantwoorden van de 

vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. 

 

Wilt uw het rondje bij het voor jou juiste antwoord aankruisen?  

 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld! 
 

 

 

Persoonlijke gegevens 
Geslacht                                                   vrouw    man 

Voornaam   Alie 

Achternaam   van Malestein - van den Top  

Voorletters   A.K. 

Straat + huisnummer  Lageweg 18 

Postcode + woonplaats  3849 PE, Hierden 

Telefoon   0341-451687 

Mobiel    0650501696 

E-mail adres   alievanmalestein@gmail.com 

Geboortedatum   27 – 11 – 1965  

 

Naam van uw huisarts  Hermanides 

Heeft u een verwijzing van uw (huis) arts?   Ja  Nee 

Beroep    Oma (geen werk)  

Sport    Geen 

 

Gebruikt u medicijnen?           Ja            Nee 

Welke medicijnen gebruikt u? 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….………………………………  

 

Heeft u klachten?   Ja    Nee 

Wat is/zijn uw klacht(en)?   
……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Hoe is/zijn uw klacht(en) ontstaan en hoelang bestaan de klachten? 
……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………… 
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BewegenLichaamisbeweging 
 

Lichaamsbeweging 

1. Beoefent u een sport?  ja     ga door naar vraag 2 

 O nee  ga door naar vraag 3 

2. Welke sport behoeft u, hoe vaak en hoe lang? 

Sport Aantal keren/week Aantal minuten/keer 

Hardlopen 1 keer 45 minuten 

Wandelen 1 keer 90 minuten 

   

       

3. Fietst u? O Ja, recreatief       keer/week    min/keer 

  Ja, woon-werk      1 keer/week    15 min/keer 

 O Nee 

4. Wandelt u?  Ja, recreatief      7 keer/week     10 min/keer 

 O Ja, woon-werk  keer/week  min/keer 

  O Nee 

5. Bent u het afgelopen jaar meer of minder gaan bewegen? 

  ik ben meer gaan bewegen                    

 O ik ben minder gaan bewegen     

 O ik beweeg evenveel als afgelopen jaar  naar vraag 7 

 

6. Waarom bent u meer of minder gaan bewegen?  

klachten gezondheid motivatie conditie tijdgebrek anders 

O  O O O O 

7. Vindt u dat u voldoende beweegt? O ja 

  nee, een beetje te weinig 

 O nee, veel te weinig 

8. Wilt u meer gaan bewegen?  ja  ga door naar vraag 10 

 O nee 

9. Waarom wilt u niet meer gaan bewegen? O ik beweeg genoeg 

 O ik ben bang voor blessures 

 O ik heb geen tijd 

 O ik heb geen zin  

 O niemand sport met mij mee 

 O ik zie er het nut niet van in 

 O andere reden: ………………………………… 
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Roken 
 

   

Roken 

 

10. Heeft u ooit gerookt?  ja  

    O nee ga door naar vraag 15 

   

11. Rookt u nu nog?     O ja 

  nee  ga door naar vraag 15 

 

12. Hoeveel sigaretten, shagjes of kleine sigaartjes rookt u gemiddeld per dag?  

geen minder dan 10 10 tot 20 meer dan 20 

O O O O 

 

13. Hoeveel grote sigaren of pijpen rookt u gemiddeld per dag? 

geen minder dan 5 5 tot 10 meer dan 10 

O O O O 

   

14. Bent u van plan om te stoppen met roken? O ja 

 O nee 

 O ik twijfel 

   

 

 

 

15. Drinkt u wel eens alcoholische drank?      ja 

      O nee ga door naar vraag 20 

 

16. Op hoeveel dagen van de week drinkt u alcoholische drank? 

minder dan 1 dag 1 à 2 dagen 3 à 5 dagen meer dan 5 dagen 

O  O O 

 

17. Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld per keer? 

1    2 3 meer dan 3 

O  O O 

   

18. Vindt u van dat u teveel drinkt?   O ja 

    nee 

   

19. Bent u van plan om minder alcohol te gaan drinken?  O ja 

     nee 

   O ik twijfel 

 
 

  Alcohol 
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20. Hoeveel dagen in de week ontbijt u?  elke dag 

 O 4-6 dagen 

 O 3 dagen of minder 

21. Hoeveel dagen in de week eet u een warme maaltijd? O  elke dag 

  4-6 dagen 

 O 3 dagen of minder 

22. Hoeveel dagen in de week eet u minimaal 200 gram groente(incl. roerbakgroente of sla)? 

O O O O O O 
 

O 

0 1 2 3 4 5 6   7 

23. Hoeveel dagen in de week eet u (minstens) 2 stukken fruit?  

O O O O O O O 
 

0 1 2 3 4 5 6     7 

24. Let je op het soort vet dat u eet (verzadigd/onverzadigd)?    ja 

   O nee 

   O  soms 

25. Vindt u dat u gezond eet?  ja 

  O nee 

 O soms 

26. Bent u van plan om gezonder te gaan eten? O ja 

  nee 

 O ik twijfel 

 

 

 

 

27. Vindt u dat u genoeg ontspanning heeft     

 

 

28. Wat is precies voor u ontspanning?  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ja 

 nee 

 sporten 

 wandelen 

 fietsen 

 lezen 

O tv kijken 

O slapen 

O naar mijn kinderen gaan 

O Anders, ………………………………………………….. 

  

Voeding 
 

Ont
 Voeding 

spanning 
 

Voeding 

Ontspanning 
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29. Zou u meer ontspanning willen in uw dagelijks leven? 

 

 

 

 

 

 

 

30. Welk cijfer geeft u voor uw gezondheid? (tussen 1 en 10)? 

O O O O O O O 
 

O O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

31. Bent u van plan gezonder te gaan leven?  ja (ga naar vraag 32) 

 O nee (ga naar vraag 33) 

 O ik twijfel 

32. Wat zou u graag willen veranderen?  mijn bewegen 

 O mijn roken  

 O mijn alcohol drinken 

 O mijn voeding 

 O           mijn ontspanning 

33. Zou u willen dat een leefstijladviseur daarbij helpt?  ja 

   O nee 

   O ik twijfel 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het invullen van deze BRAVO-vragenlijst. 

 

Heeft u nog vragen? 

……………………………….……………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

……………………………….……………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 ja 

O nee 

Uw gezondheid in het algemeen 
 

Uw gezondheid in het algemeen 
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Bijlage 5. Analyseren oefen-adviesgesprek 

 
Goede punten 

- Zit op een goede afstand van elkaar 
- Onderscheid tussen de opening, de kern en afsluiting is duidelijk 
- Na de bravo-factor bewegen een goede samenvatting: “ik vind inderdaad dat je genoeg 

beweegt; je traint 2x per week, op school sport je”. 
- Communiceert rustig, duidelijk en verstaanbaar 
- Stelt al goede vragen (bijv. ‘ik zie dat je let op verzadigd en onverzandigd vet, hoe let je 

hier op?’ En ‘ik zie dat je 2x per week traint, is dit intensief?’) 
- Luistert aandachtig 
- Laat de ander uitspreken 
- Goede afsluiting, met vragen en nieuwe afspraak 
- “je bent wel van plan gezonder te gaan eten, hoe zie je dit voor je?” “weet ik eigenlijk 

niet”  “daar heb ik wel een goed advies voor!! (goed voorbereid) 
 
Verbeterpunten 

- Wat rumoerig op de achtergrond  in een rustige omgeving het adviesgesprek 
opnemen 

- Kromme rug  rechtop zitten 
- Pen in de hand  moet weg 
- Kijkt te veel op het blaadje  moet minder 
- Serieus blijven 
- Niet wijzen met de pen  

 
TIPS 

- De ‘waarom-vraag’ mag niet gesteld worden, maar ‘wat is de reden dat’ 
- Veel openvragen stellen en DOORVRAGEN 
- De cliënt ook vragen voor een oplossing (de motivatie moet uit de cliënt komen). 
- De ladder (1-10) vraag stellen en ‘hoezo is het geen 5, maar een 6’, hoe kunnen we dit 

brengen naar een 9? 
- In de afsluiting een duidelijke samenvatting (bijv. de laatste vraag bravo-formulier) 
- Goed reageren op gevoelens van (non)-verbale signalen (een schrikreactie ‘oh schrik je 

hiervan?’ 
- Client zelf verantwoordelijk maken voor het proces 
- Een goede introductie is belangrijk  tijd maken. 
- Duidelijk spreken 
- Papier mag wel, niet vasthouden maar neerleggen. 
 

 


