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Nieuwe gewoonte aanleren: gewenste patroon in kaart brengen 

Triggers  Verlangen  Respons  Gevoel  

Stap 4: Er zullen triggers zijn die bij 
jou het verlangen aanwakkeren om 
de gekozen gewoonte te vertonen. 
Hoe meer met van die triggers je 
dagelijks mee in aanraking komt, hoe 
sterker het verlangen wordt om deze 
respons te vertonen. Schrijf hieronder 
zoveel mogelijk triggers op, die dat 
verlangen aanwakkeren. 

Stap 3: Zorg dat je helder krijgt welk 
verlangen er schuilgaat onder de 
wens om meer van die gewoonte te 
vertonen. Welk gevoel wil je ervaren 
als gevolg van de nieuwe gewoonte? 
Vaak gaan er meerdere verlangens 
schuil onder één respons. Schrijf het 
hieronder uit. 

Stap 1: Bedenk welke nieuwe, 
positieve gewoonte je graag zou 
hebben om je oude alcohol 
gewoontes mee te vervangen. Schrijf 
hieronder de respons op, die hoort bij 
de nieuwe gewoonte.  
 
(De nieuwe gewoonte is extra 
effectief als het helpt om de 
verlangens te vervullen die je vond in 
de oefening ‘Plan om het 
gewoontepatroon te doorbreken’.) 

Stap 2: Welke gevoelens worden bij 
jou opgeroepen  

(1) Terwijl je die nieuwe 
gewoonte uitvoert? 

(2) Kort nadat je die nieuwe 
gewoonte hebt uitgevoerd? 

(3) Lang nadat je die nieuwe 
gewoonte hebt uitgevoerd? 

 
 

Op de onderste pagina vind je een extra blad dat je kunt printen als je schrijfruimte tekortkomt  

http://www.gewoontegedrag.nl/
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Nieuwe gewoonte aanleren: ondersteunende stappen bedenken 

Triggers vermeerderen Verlangen vergroten Respons stimuleren Positieve gevoel vergroten & 
Negatieve gevoel afzwakken 

Schrijf hieronder op hoe jij ervoor gaat 
zorgen dat je zoveel mogelijk in 
aanraking komt met triggers die jou 
laten denken aan de respons en de 
positieve gevoelens die je zal ervaren 
nadat je de respons uitvoert. 

Maak het zo aantrekkelijk mogelijk 
om de gewenste respons uit te 
voeren.  
Schrijf hieronder op hoe jij je 
verlangen gaat vergroten om die 
gewoonte te starten. 

Schrijf hieronder op hoe jij het zo 
simpel mogelijk gaat maken om de 
gewenste respons uit te voeren.  

Schrijf hieronder op hoe jij zoveel 
mogelijk positiviteit gaat ervaren 
dankzij jouw nieuwe gewoonte. 
 

Op de onderste pagina vind je een extra blad dat je kunt printen als je schrijfruimte tekortkomt 
*Bekijk ook het blad met tips  

http://www.gewoontegedrag.nl/
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Voorbeeld nieuwe gewoonte aanleren: gewenste patroon in kaart brengen 

Triggers  Verlangens Respons  Gevoel  

● Donderdagavond. 
● In de woonkamer op de bank. 

Vermaakt willen worden. Gewenste gewoonte: koken als hobby. 
 
Doordat ik plezier haal uit de creativiteit 
van het koken vermaak ik mij. Ook 
doordat ik druk bezig ben krijg ik niet de 
behoefte om ondertussen alcohol te 
drinken.  
 
Het bezig zijn in de keuken maakt dat ik 
mijn donderdagavond vul met 
kokkerellen in de keuken in plaats van 
zitten op de bank of feesten. 

Tijdens het koken: 
Gevoel dat ik enerzijds productief ben, 
maar toch ben ik ook aan het spelen. 
 
Direct na het koken: 
Voldaan. Trots. Gezond. Creatief. Zin 
om het volgende keer beter te doen. 
 
Later als ik hier aan terugdenk: 
Trots. Optimistisch. Energiek. Uitgerust. 

● Een lange werkdag met overuren. 
● Na periode van stress. 
● Vermoeid zijn. 
● Overtuiging dat bier helpt met 

ontspannen. 

Ontspannen. Gewenste gewoonte: koken als hobby. 
 
Door op mijn gemak te koken ontspan 
ik. Dan is het niet meer “nodig” om 
alcohol te drinken om te kunnen 
ontspannen.  
 
Als ik gezond kook, krijg ik extra energie 
van het eten waardoor ik minder snel 
vermoeid raak. 

Tijdens het koken: 
Gevoel dat ik enerzijds productief ben, 
maar toch ben ik ook aan het spelen. 
 
Direct na het koken: 
Voldaan. Trots. Gezond. Creatief.  Zin 
om het volgende keer beter te doen. 
 
Later als ik hier aan terugdenk: 
Trots. Optimistisch. Energiek. Uitgerust. 

● Echtgenoot die een drankje 
aanbiedt. 

● Vinden dat ik een beloning heb 
verdiend. 

Zin in iets lekkers.  Gewenste gewoonte: koken als hobby. 
 
Door lekker te hebben gegeten is mijn 
lekkere trek gestild. Ik voel dan minder 
de behoefte om ook nog alcohol te 
drinken voor het lekker. 
 

Tijdens het koken: 
Gevoel dat ik enerzijds productief ben, 
maar toch ben ik ook aan het spelen. 
 
Direct na het koken: 
Voldaan. Trots. Gezond. Creatief.  Zin 
om het volgende keer beter te doen. 
 
Later als ik hier aan terugdenk: 
Trots. Optimistisch. Energiek. Uitgerust. 

http://www.gewoontegedrag.nl/
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Voorbeeld nieuw gewoonte aanleren: ondersteunende stappen bedenken 

Triggers vermeerderen Verlangen vergroten Respons stimuleren Positieve gevoel vergroten & 
Negatieve gevoel afzwakken 

Ik zorg dat ik tussen de middag al een 
stuk fruit op heb zodat ik niet te vroeg 
honger krijg. Dan voel ik mij niet 
gehaast om snel te koken.  
 
Ik print het recept met foto uit en plak 
hem op de koelkast. De lege pannen zet 
ik een avond van tevoren al op het 
fornuis. Dan wordt ik er telkens aan 
herinnerd als ik in de keuken ben. 
 
Ik leg kookboeken op tafels in 
verschillende kamers van mijn huis. 
Dan wordt ik steeds verleid om alvast 
lekkere recepten uit te kiezen.  
 
Ik zet eerst mijn favoriete muziek, 
podcast of luisterboek aan nadat ik 
thuiskom van het werk. Daarna schenk 
ik iets te drinken in en relax ik een paar 
minuten terwijl ik het aan de 
keukentafel opdrink. Vervolgens begin 
ik met koken. Zo heb ik mijn eigen 
kookritueel. 

Ik kies mijn favoriete gerechten om te 
koken. 
 
Ik bedenk vooraf welke muziek, 
podcasts of luisterboeken ik wil 
opzetten tijdens het koken. Dan kan ik 
me hierop verheugen. 
 
Ik nodig vrienden uit om samen te 
genieten van wat ik gekookt heb. 
 
Na het eten sta ik stil bij hoe lekker het 
eten was en hoe ontspannen ik me 
hierdoor voel.  

Ik focus voor nu alleen op zo vaak 
mogelijk ‘s avonds lekker koken. Over 
een maand ben ik het waarschijnlijk 
normaal gaan vinden om meer te koken 
in plaats van op de bank te gaan zitten 
met een alcoholisch drankje. Na die 
maand ga ik kijken hoe ik de gewoonte 
kan afleren om alcohol te drinken als ik 
op visite ga. 
 

De avond van tevoren tref ik al 
voorbereidingen. Bijvoorbeeld snijd ik 
alvast groenten en kruid ik vlees. Zo 
wordt het op de dag zelf nog simpeler 
om iets lekkers te koken.  
 

Zelfs als ik een avond niet kook 
doorloop ik wel mijn kookritueel. Dan 
doe ik voorbereidingen voor het koken 
van morgen. Ook vries ik restjes van 
vorige maaltijden in. Deze kan ik 
makkelijk opwarmen, zodat ik niet 
genoodzaakt ben om op de bank te 
ploffen met ongezond eten. 
 

Ik plan vooruit. Ik kies de recepten die ik 
deze week wil koken en zorg dat ik alle 
ingrediënten in huis heb. Ook zet ik een 
reminder in mijn agenda om op tijd 
spullen uit de vriezer te halen. 
 

Als ik gasten uitnodig om te komen 
eten, zeg ik dat ze voor zichzelf drank 
mee moeten nemen als ze alcohol 
willen. 

Ik luister mijn favoriete muziek, 
interessante podcasts of spannende 
luisterboeken tijdens het koken. 
 
Op een kalender houd ik bij op welke 
dagen ik de tijd heb genomen om te 
koken. Voor de dagen dat ik heb 
gekookt doe ik €4 in die pot als 
beloning. Voor de dagen dat ik niet heb 
gekookt haal ik €2 eruit. Het geld in de 
pot mag ik gebruiken voor leuke uitjes 
en vakanties. 
 
Als het gerecht dat ik heb gemaakt is 
mislukt troost ik mezelf met een lekker 
ijsje als toetje. Ik gun mezelf die 
troostprijs zodat het altijd leuk blijft, 
zelfs als het niet ging zoals gehoopt.  
 
Ik probeer nog beter te worden in het 
koken van mijn favoriete gerechten. 
Door op een speelse manier 
verschillende recepten uit te proberen 
leer ik steeds beter hoe ik mijn 
lievelingseten nog lekkerder kan 
bereiden. 
 
 
 
 
 

http://www.gewoontegedrag.nl/
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Tips voor ondersteunende stappen bedenken 

Triggers vermeerderen Verlangen vergroten Respons stimuleren Positieve gevoel vergroten & 
Negatieve gevoel afzwakken 

Zorg dat je zoveel mogelijk triggers in je 
omgeving hebt, die bij jou het verlangen 
aanwakkeren om de gekozen positieve 
respons te vertonen.  
 
Zorg dat je de triggers zo vaak mogelijk 
waarneemt.  
 
Voeg ook zelf extra triggers toe. Hang 
bijvoorbeeld reminders op je koelkast, 
wc-deur en spiegel. 
 
Zorg dat je al precies weet wat voor 
respons je wilt gaan vertonen. Hoe 
gedetailleerder, hoe beter. Vul de 
volgende zin in voor verschillende 
situaties waarin je het respons wilt 
vertonen: 
Ik ga … [respons] vertonen als ...[tijd] op 
....  [locatie]. Bijvoorbeeld, ik ga met 
collega Jan praten over voetbal als ik 
vrijdagmiddag op de bedrijfsborrel ben. 
 
Bedenk dat een vaak voorkomende 
voorafgaande actie ook een trigger kan 
worden. Het helpt daarom om rituelen 
op te bouwen. Als jij altijd de nieuwe 
gewoonte start na het avondeten dan 
wordt avondeten een trigger die je laat 
verlangen naar het uitvoeren van de 
gewoonte.  

Maak het zo aantrekkelijk mogelijk om 
de gewenste respons uit te voeren.  
 
Maak het normaal om tijdens die 
respons ook nog iets anders leuks te 
doen; bijvoorbeeld als je het 
avonddrankje wil vervangen met 
sporten maak je dit leuker door tijdens 
het sporten een goed luisterboek aan te 
zetten.  
 
Betrek ook vrienden, familie of 
kennissen erbij zodat jullie elkaar 
kunnen motiveren. 
 
Zorg dat je duidelijk weet hoe de 
gewoonte helpt om je behoeftes te 
vervullen. Als een volgende keer die 
behoefte opkomt, zal je gaan verlangen 
naar het uitvoeren van je nieuwe 
gewoonte. 

Houd het zo simpel mogelijk. 
 

Focus op één gewoonte tegelijk.  
 

Hoe vaker je de gewoonte herhaalt, 
hoe sterker hij wordt. 
 

Maak het zo simpel mogelijk om de 
nieuwe gewoonte te starten. Zorg dat 
het minder dan 2 minuten kost om de 
eerste stap van de gewoonte uit te 
voeren. Het is prima als je na 2 minuten 
al stopt maar zorg dat je altijd wel die 
eerste stap zet in plaats van een ander 
respons vertoont. Starten is vaak de 
grootste drempel dus als het normaal 
wordt om te starten heb je alvast een 
groot obstakel achter de rug. Je kunt 
dan op je gemak toewerken naar 
steeds meer tijd spenderen aan de 
gewoonte. 
 

Zorg dat je alle benodigdheden van 
tevoren al hebt klaargezet. Bijvoorbeeld 
als je gewoonte wordt om uitgebreid te 
koken wil je er niet te laat achterkomen 
dat je ingrediënten mist.  
 

Plan hoe je wil reageren op afleidende 
situaties. Bijvoorbeeld, hoe reageer je 
als een gast alcohol wil drinken? Ter 
plekke een plan moeten maken, stelt je 
wilskracht op de proef. Vooruit plannen 
maakt het simpel om passend te 
reageren.  

Maak het zo prettig mogelijk om de 
gewoonte uit te voeren. 
 
Gun jezelf elke keer een kleine beloning 
zo snel mogelijk nadat je de gewenste 
respons vertoont.  
 
Maak het zo leuk mogelijk.  
 
Voorkom de starre serieuze aanpak. 
 
Zorg dat je gefocust blijft op wat je 
goed doet, want je wilt leren hoe je dit 
blijft herhalen. Laat los wat er nog 
minder goed gaat, want zo’n focus 
slurpt onnodig veel energie.  
 
Houd bij hoe vaak je achter elkaar de 
gewenste respons vertoont en probeer 
je reeks gaande te houden.  
 
Wees lief voor jezelf. Het is geen race. 
Je mag blijven probere,n totdat het lukt. 
Nieuwe gewoontes aanleren gaat voor 
iedereen met vallen en opstaan.  

http://www.gewoontegedrag.nl/
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Extra blad voor als er te weinig schrijfruimte was 
Triggers Verlangen Respons Gevoel 
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