
Met trots presenteren we een nieuw gezicht in 
Women’s Health: sportdiëtist Saraï Pannekoek 
deelt in deze column haar tips voor een gezond 
en duurzaam leven. En dat is allesbehalve saai! 

Het nieuwe jaar is aangebroken. Terwijl ik nieuwe 
ondernemersplannen aan het smeden ben voor de 
komende maanden, vliegen de goede voornemens 
me om de oren. Afvallen, minder snoepen, regel-
matig mediteren en vaker sporten heb ik de afgelo-
pen weken het vaakst gehoord in mijn omgeving. 
Logisch, want een nieuw jaar staat vaak voor een 
fris begin. 
Zelf ben ik niet echt van de goede voornemens. 
Waarschijnlijk omdat ik uit ervaring weet dat ze 
na enkele weken toch sneuvelen. Zo duurde mijn 
voormalige ik-stop-met-chocolade-eten-voornemen 
welgeteld twee weken! Yep, zelfs voor een diëtist 
bleek dit een lastige opgave. Onder deze o zo goede 
voornemens liggen namelijk hardnekkige gedrags-
patronen, die zich al heel wat jaren hebben inge-
nesteld in het doen en laten. Gedragingen waar 

een 1-januari-momentje 
niet zo snel verandering 
in zal brengen. Althans, 
niet op de lange termijn. 
Gedragsverandering kost 
namelijk tijd en gaat het 
best gepaard met kleine 
en vooral concrete stapjes. 
Read that again.
Vandaar dat ik me een 
aantal jaren geleden richtte 

op het proces en concrete stappen, in plaats van 
alleen het doel of de uitkomst. In eerste instantie 
wilde ik beter eten – voor mijn eigen gezondheid 
evenals die van Moeder Aarde. Ik besloot mijn 
dagelijkse groente-inname te verhogen tot onge-
veer 400 gram per dag. Meer groente eten is een 
heel goede gewoonte voor mijn gezondheid nu, 
maar ook als ik straks een rimpelig honderdjarig 
omaatje ben. De uitdaging zat ’m in het toevoegen 
van groente bij het ontbijt en de lunch. “Wie doet 
er nou groente bij het ontbijt?”, zei een sporter. 
Nou, ik! Ik deed wortelrasp in mijn havermoutpap, 
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maakte bietenpannenkoekjes en ik at scrambled 
tofu met veel groente bij de lunch. Ik zocht steeds 
weer naar nieuwe uitdagende recepten en ik 
maakte zelfs een habit tracker, zodat ik elke avond 
mijn nieuwe gewenste gewoontes kon afvinken. 
Ging dit alles van een leien dakje? Nee, zeker in 
het begin was het best pittig. Ik vergat bijvoorbeeld 
met grote regelmaat extra groente te kopen bij het 
boodschappen doen of ik maakte mijn havermout-
pap op de automatische piloot (zónder groente). 
Maar ik pakte de groen(t)e draad altijd weer op. 
Op deze manier slopen de nieuwe gewoontes 
 langzaamaan in mijn levensstijl.
Nu ik erop terugkijk, kan ik zeggen dat ik een 
duurzame gedragsverandering heb ondergaan, 
zonder dat ik er voor mijn gevoel écht heel veel 
moeite voor heb gedaan. Meer groente eten zit nu 
echt in mijn systeem. Voor mijn gezondheid van 
nu én later. Zoals fi losoof en schrijver Will Durant 
zei: ‘You are what you repeatedly do. Excellence then 
is not an act, but a habit.’
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C O L U M N S A R A I

‘ Ik ben niet 
van de goede 
 voornemens: 
ze sneuvelen 
toch altijd snel’
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