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Stress, ego-depletie en falende afslankpogingen
De positieve invloed van wilskrachtmanagement 

Door: ir. Willem Koert, wetenschapsverslaggever

Het wordt steeds duidelijker dat langdurige psychologische stress een factor is die bijdraagt aan overgewicht, 
en dat gezondheidswerkers die patiënten met overgewicht gezonder willen laten eten met die stressfactor 
rekening moeten houden. Voor hen biedt sociaal-psychologische begeleiding handvatten.  

Overgewicht is het grootste gezondheidsprobleem van 
deze planeet. Wereldwijd, en zelfs in landen waar hongers-
noden voorkomen, neemt het aantal te dikke mensen nog 
steeds toe. Experts van de wereldgezondheidsorganisatie 
WHO verwachten binnen afzienbare tijd ‘een lawine aan dia-
betes type-2’, en maken zich zorgen over de maatschappelijke 
kosten daarvan. Artsen, diëtisten en andere gezondheidswer-
kers doen hun best om dikke mensen gezonder te laten eten, 
maar hun inspanningen zijn meestal vruchteloos. Slechts  

 
veertig procent van alle serieuze afslankpogingen succesvol 
is.1

Een belangrijke factor die afslankpogingen kan doen 
slagen of mislukken is van psychologische aard. Afvallen 
kost vaak meer wilskracht dan mensen kunnen opbrengen. 
Bovendien eten veel mensen te veel omdat ze voedsel gebrui-
ken als ‘troosteten’. De behoefte aan troosteten, in de vorm 
van calorierijke hartige en vette snacks en snoepgoed, neemt 
toe door psychologische stress.2

Stress als factor
Voor het slagen van een afslankdieet moeten diëtisten 

en begeleiders niet alleen manipuleren met de samenstelling 
van het dieet, maar zullen ze ook rekening houden met stress, 
en de trek in calorierijk voedsel die stress veroorzaakt. Ook 
als er in het leven van hun cliënten op het eerste gezicht geen 
stressoren aanwezig zijn, kan stressmanagement de kans op 
het slagen van een afslankdieet vergroten. Uit studies weten 
we immers dat het volgen van een caloriearm dieet op zich-
zelf een stressfactor is, en dat mensen op een caloriearm dieet 
meer stresshormonen aanmaken dan normaal.5,6

De Amerikaanse sociaal-psycholoog Roy Baumeister, 
verbonden aan Florida State University, ontwikkelde in de 
afgelopen kwart eeuw ideeën die bruikbaar zijn voor ieder-
een die werkt met te dikke mensen. Baumeister, die met zijn 
ruim vierhonderd publicaties geldt als één van de belang-
rijkste psychologen van dit moment, bestudeerde de men-
selijke behoefte om ergens bij te horen, de manier waarop 
de omstandigheden de seksualiteit veranderen, de vrije 
wil en het vermogen van mensen om door wilskracht hun 
leven vorm te geven. Wilskracht staat bij Baumeister voor 

Stress maakt echt dik
Chronische stress als gevolg van bijvoorbeeld de zor-

gen voor een zieke geliefde, werkloosheid of een onharmo-
nieuze arbeidssituatie werkt de aanmaak van stresshormo-
nen en ontstekingsfactoren in de hand. Daardoor legt het 
lichaam voedingsstoffen sneller en makkelijker vast in de 
vorm van vet.3

Enkele maanden geleden publiceerden onderzoe-
kers van Ohio State University een studie die aantoonde 
hoe sterk het fysiologische effect van stress op de vet-
stofwisseling precies is.4 De onderzoekers bepaalden aan 
de hand van vragenlijsten hoeveel stress vrouwen in hun  

 
leven hadden, en lieten de vrouwen vervolgens een maal-
tijd gebruiken. Na het nuttigen van een maaltijd neemt het 
calorieverbruik door het lichaam toe, en dat gebeurde dus 
ook met de proefpersonen in deze studie. De onderzoe-
kers konden aantonen dat de aanwezigheid van chroni-
sche stress het calorieverbruik na de maaltijd verminderde, 
en de omzetting van voedingsstoffen in lichaamsvet ver-
hoogde. Per dag verbrandden mensen met stress ongeveer 
100 kilocalorieën minder dan mensen zonder stress, becij-
ferden de onderzoekers. Op jaarbasis zou het effect voor 
maar liefst vijf kilogram extra lichaamsvet kunnen zorgen.

“Hoewel mensen beter dan dieren in staat zijn zich-
zelf te controleren, is dat vermogen aanzienlijk  minder 
dan de meesten van ons graag zouden willen. Het gebrek 
aan zelfcontrole staat dan ook centraal in de meeste per-
soonlijke en sociale problemen waar de inwoners van 
ontwikkelde landen mee kampen.” 18
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zelfcontrole, rationaliteit, het maken van intelligente keuzes, 
planning en autonomie. Wat Baumeister heeft ontdekt over 
wilskracht is relevant voor gezondheidswerkers die mensen 
gezonder willen laten eten. Dit artikel vat samen wat Bau-
meister op dat gebied in wetenschappelijke tijdschriften heeft 
gepubliceerd.

Ego-depletie
Aan Baumeisters wilskrachtonderzoek ligt het uitgangs-

punt ten grondslag dat, wanneer mensen falen in hun leven, 
ze dat meestal doen omdat hun wilskracht tekortschiet. Het 
vermogen van mensen zichzelf onder controle te houden en 
richting te geven aan hun handelen is begrensd. Wie zich ver-
zet tegen verleidingen, moeilijkheden en vermoeidheid over-
wint en complexe problemen oplost, put uit een reservoir, en 
naarmate dat reservoir leegloopt, vermindert de wilskracht. 
Dat fenomeen noemt Baumeister ‘ego-depletie’. Signalen die 
kunnen wijzen op ego-depletie zijn onder meer concentratie-
stoornissen, irritatie en meer trek in zoetigheid.

Baumeister kwam ego-depletie op het spoor in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw, toen hij onderzoek deed naar de 
omstandigheden waaronder mensen complexe taken tot een 
goed einde brengen.7 Het volgen van een caloriearm dieet 
is zo een complexe taak, constateerde Baumeister. Het dieet 
wordt ineens een stuk moeilijker wanneer er onverwachte en 
vervelende dingen gebeuren. Een veelvoorkomende reactie 
is nu eenmaal die negatieve impulsen te verzachten door het 
eten van vette, zoete en zoute voedingsmiddelen; niet zel-
den geven afslankers onder vervelende omstandigheden aan 
dat verlangen naar dergelijke voedingsmiddelen toeneemt. 
Het vermogen hun lange termijndoel na te streven ofwel het 
krijgen van een gezond gewicht  is tijdelijk verdwenen.8 Het 
bezwijkt onder het verlangen naar het kortstondige plezier 
van ongezond eten. Het gevolg van een reeks aan dergelijke 
zwaktemomenten is vaak dat afslankers het vertrouwen ver-
liezen in hun vermogen een gezond gewicht te bereiken. 

In experimenten maakte Baumeister duidelijk dat uiteen-
lopende handelingen waarvoor wilskracht nodig is, uit het-
zelfde reservoir putten. Hij bracht bijvoorbeeld proefperso-
nen in een situatie waarin ze zichzelf moesten dwingen om 
radijsjes te eten, en een schaal met chocolade onaangeroerd 
te laten. Moesten die proefpersonen ook nog hun hersenen 
breken over onoplosbare puzzels, dan snoepten ze sneller 
alsnog van de chocolade.9 In een ander experiment ontdekte 
Baumeister dat proefpersonen sneller opgeven om een onop-
losbare puzzel op te lossen als ze verlangens of gedachten 
moeten onderdrukken.10

Wilskracht is een spier
Zelfcontrole of wilskracht lijkt op een spier, concludeerde 

Baumeister in 1999.11 Een ‘morele spier’, om precies te zijn, 
want de meeste dingen die we kunnen dankzij wilskracht 
komen niet alleen onszelf, maar ook onze omgeving ten 
goede. Zijn onderzoek toonde aan dat wilskrachtige mensen 
sociaal succesvoller zijn, tijdens hun opleiding betere cijfers 
halen en bovendien gezonder zijn dan mensen met weinig 
wilskracht.12 Mensen met veel wilskracht hebben uiteraard 
ook meer kans van slagen als ze proberen af te slanken.13,14 In 
een recente studie toonden Baumeister en zijn collega’s aan 
dat mensen met veel wilskracht bovendien gelukkiger zijn.15 
Dat komt vooral omdat wilskracht conflicten helpt voorko-
men, en er toe bijdraagt dat conflicten niet escaleren. Boven-
dien blijkt uit Baumeisters experimenten dat wilskrachtige 
mensen vaker bereid zijn anderen te helpen, en vermindert 
die bereidheid als het wilskrachtreservoir afneemt.16 

Spieren bewegen ons voort, en wilskracht doet dat in 
overdrachtelijke zin ook. Spieren worden moe bij langdurig 
gebruik, en dat geldt blijkens Baumeisters experimenten ook 
voor wilskracht. De vergelijking tussen wilskracht en spieren 
gaat echter nog verder, toonde Baumeister aan. 
• Als de glucosespiegel in het bloed beneden een bepaalde 

waarde zakt, wordt het voor spieren steeds moeilijker 

om intensieve inspanningen te verrichten. Hetzelfde 
geldt voor wilskracht; ook het mobiliseren van wils-
kracht wordt moeilijker als de glucosespiegel bene-
den een bepaalde waarde zakt.17 Om die reden kunnen 
mensen op dieet zich in de supermarkt laten verleiden 
om ongezonde levensmiddelen te kopen als ze een lege 
maag hebben. Om dezelfde reden is alcohol vaak funest 
als het aankomt op wilskracht, want ook kleine hoeveel-
heden alcohol verlagen de glucosespiegel. 

• Langdurige fysieke inspanning verlaagt de glucosespie-
gel. Dat is één van de redenen waarom spieren tijdens 
hoog-intensieve inspanning moe worden. Het gebrui-
ken van wilskracht verlaagt de glucosespiegel echter 
ook, ontdekte Baumeister.18

• Tenslotte worden spieren sterker door frequent gebruik. 
Als ze moe zijn, hebben ze rust nodig om te herstellen, 
maar na die herstelperiode zijn ze sterker dan voor-
heen. Door dat principe kunnen sporters hun mus-
culatuur sterker en groter maken. Ook wilskracht kan 
getraind worden, maakt Baumeister op uit studies 
van collega-onderzoekers.19 Wie maar lang genoeg 
een beroep doet op zijn wilskracht, verandert van-
zelf in een wilskrachtiger individu. Baumeister trekt 
die conclusie onder meer uit onderzoek naar de effec-
ten van bewegingsprogramma’s. Proefpersonen die 
meer gaan bewegen, gaan dikwijls ook minder roken, 
alcohol drinken en opwekkende middelen als cafeïne 
gebruiken. Dat wijst op een toegenomen wilskracht.  
Baumeister vermoedt dat mensen nu over minder wils-
kracht beschikken dan enkele decennia geleden. Dat 
komt niet doordat ze genetisch zijn veranderd, maar 
doordat zij hun wilskracht minder hebben hoeven trai-
nen. “Dat komt voor een groot deel doordat scholen en 
ouders discipline niet meer zo belangrijk vinden”, zegt 
Baumeister. “En dat heeft weer te maken met die zelf-
waarderingsbeweging uit de jaren zeventig, die bena-
drukte hoe belangrijk het is je kind te prijzen en aan te 
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moedigen. Zaken als discipline bijbrengen en kritiek 
geven, zijn sindsdien in de knel gekomen.”20

• Sportprestaties vragen om focus en concentratie. Zelfs 
getalenteerde en getrainde atleten presteren beneden de 
maat als die focus ontbreekt, bijvoorbeeld door verdriet 
of anderssoortige stress in de persoonlijke levenssfeer. 
Psychologische stress of life stress vermindert sport-
prestaties – en doet dat ook met andere handelingen 
die wilskracht vragen, zoals het volgen van een calorie-
arm dieet. Baumeister en zijn medewerkers lieten proef-
personen hun eigen drankjes samenstellen terwijl ze 
mogelijke persoonlijke scenario’s moesten doordenken. 
Moesten de proefpersonen hun gedachten laten gaan 
over een toekomst waarin ze eenzaam oud werden, dan 
waren die drankjes ongezonder van samenstelling.21

Toepassing
De belangrijkste boodschap van Baumeister is dat wils-

kracht eindig is. Voor iedereen die een dieet volgt, bete-
kent dit dat er ergens een einde komt aan het vermogen het 
eetgedrag te sturen, en verleiding het hoofd te bieden. Het 
moment waarop de wilskracht het begeeft, is op de korte ter-
mijn afhankelijk van factoren als de glucosespiegel, de ver-
moeidheid en - last but not least - stress. Op de langere ter-
mijn is het moment afhankelijk van de mate waarop zij hun 
wilskracht hebben getraind. 

Afslankers kunnen, of zij nu onder stress staan of niet, 
hun kansen op het welslagen van hun dieet vergroten door 
te voorkomen dat hun glucosespiegel te laag wordt. Dat kan 
door voedingsmiddelen met snel opneembare koolhydraten 
uit het dieet te weren. Die laten de insulinespiegel stijgen, 
als gevolg waarvan de glucosespiegel sterk kan dalen. Voe-
dingsmiddelen met veel voedingsvezels of eiwitten hebben 
het tegenovergestelde effect, en horen dan ook thuis in een 
caloriearm dieet. 

Voorkomen van vermoeidheid door voldoende te slapen 
is een andere strategie om de wilskracht op peil te houden. 

Een andere wilskracht-besparende strategie is het inbouwen 
van nuttige routines in het alledaagse leven, die het nemen 
van allerlei triviale beslissingen overbodig maken. Ook 
kleine beslissingen over de route naar het werk, kleding en de 
volgorde waarin we onze werkzaamheden verrichten, gaan 
ten koste van het beperkte wilskrachtreservoir. 

Dieet tijdens stress
Als ego-depletie optreedt, kan de hoeveelheid wilskracht 

te gering zijn om een dieet vol te houden. Uit Baumeisters 
werk blijkt dat afslankers die situatie het beste het hoofd kun-
nen bieden door hun wilskracht strategisch in te zetten. Dat 
zal neerkomen op het maken van keuzes. Zolang bijvoor-
beeld de zorgen voor een ziek familielid het behoud van een 
broodwinning een zware wissel trekken, is het wellicht te veel 
gevraagd om èn biologisch te eten èn minder calorieën te 
eten èn dagelijks te bewegen. Het kan onder die omstandig-
heden wellicht verstandiger zijn de beschikbare wilskracht 
aan te wenden om dagelijks een uur te wandelen. Wanneer 
de situatie verbetert, kunnen afslankers hun doelstellingen 
verruimen. 

Tot slot
De benadering die Baumeister voorstaat, kan ertoe lei-

den dat tijdens stressvolle perioden het nagestreefde doel 
niet dichterbij komt. Toch is de moeite niet verspild. Wie er 
in het bovenstaande voorbeeld in slaagt tijdens een moei-
lijke periode toch dagelijks te bewegen, bouwt wilskracht op 
en ontwikkelt een wilskrachtreservoir dat de kans op slagen 
van toekomstige afslankpogingen of van andere pogingen 
het leven in een betere richting te sturen, vergroot. We heb-
ben die wilskracht harder nodig dan ooit, vindt Baumeister. 
“Uit een experiment dat we uitvoerden in Duitsland bleek 
dat mensen de helft van de tijd eigenlijk iets anders willen 
doen dan wat ze op dat moment doen. Wie achter de com-
puter zit, moet zichzelf steeds dwingen om niet zijn e-mail 
of Facebook te checken. We worden blootgesteld aan meer 

verleidingen dan ooit. Daarom zijn zo veel mensen ook con-
tinu aan het worstelen, met het feit dat ze te dik zijn, dat ze te 
veel geld uitgeven en dat ze niet sporten.” 20       <
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