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Wie ben ik?
 

Maar liefst 25 jaar lang heb ik geworsteld met eten. 
Perioden van streng lijnen, overeten en snaaibuien wisselden elkaar af, door telkens in
dezelfde valkuil te stappen en hoop te putten uit de zoveelste voedingshype of het
allernieuwste dieet. Om vervolgens weer keihard terug te vallen in mijn oude
eetpatronen...  zo schommelde ik heen en weer tussen de 71 en 107 kilo.
 

 
Waarom dit e-book? 

Tot ik doorkreeg dat ik vastzat in een vicieuze cirkel  en ik deze met succes wist te
doorbreken! Al vrij snel werd mij duidelijk dat ik mijn kennis en ervaring niet voor mezelf
kon houden maar dat het mijn roeping was om ook andere vrouwen te helpen om hun
patroon van afvallen en aankomen te doorbreken. Nadat ik mijn ervaringen dan ook met
de nodige kennis had aangevuld, opende ik eind 2017 mijn eigen praktijk en sinds dien
begeleid ik vrouwen in het terugpakken van de regie op hun eetgedrag en daarmee op
hun gewicht.
 
Ik doe dit door hen het ontbrekende stukje van deze ingewikkelde puzzel te geven. Daar
waar afslankprogramma's zich namelijk over het algemeen richten op wat je moet eten,
ben ik er van overtuigd dat minstens zo belangrijk is om zicht te krijgen op waarom je
eet.
 
Via dit e-book  wil ik je dan ook een kijkje achter de schermen van een snaaibui geven.
Juist omdat je heus wel weet dat die snaaibuien jouw niet gaan helpen om je doelen te
behalen maar omdat het je desondaks niet lukt om niet toe te geven aan dat dwingende
gevoel iets te moeten eten. Op deze manier wil ik je helpen inzien waarom je eerdere
pogingen om succesvol af te vallen niet zijn gelukt, zodat je het besluit kunt nemen het
dit keer echt anders aan te pakken en te gaan voor een echte verandering in plaats van
je te storten op weer een nieuw dieet met weer dezelfde oude 
resultaten.
 
Ik wens je heel veel leesplezier!
 
 
 

 
 



Wat is een snaaibui?
 

Voor je verder leest is het wel even handig om uit te leggen wat ik nu versta onder een
snaaibui. Want wat voor de een voelt als een snaaibui kan voor de ander voelen als een
normaal tussendoortje. Daar waar de een een hele rol koek of zak drop opeet, kan de
ander na het eten van een croissantje het gevoel hebben een snaaibui te hebben gehad.
De hoeveelheden voedsel die in een snaaibui worden gegeten kunnen dus verschillend
zijn en zijn niet bepalend voor of iets een snaaibui is of niet. 
 
Veel belangrijker dan de hoeveelheid eten is het gevoel dat wordt ervaren tijdens een
snaaibui. 

Een snaaibui gaat namelijk altijd samen met
negatieve gevoelens. 
 
Zodra een snaaibui de kop opsteekt begint
namelijk een innerlijke strijd tussen een
korte termijn behoefte bevrediging en een
langere termijn wens om af te vallen. Niet
iedereen is zich direct bewust van deze
negatieve gevoelens. Sterker nog, we zoeken
juist vaak naar "excuses" om toe te kunnen
geven aan het eten. Hiermee lijkt de snaaibui
een vrijwillige keus, maar dit is het niet!
 
Mocht je de innerlijke strijd immers eerder
niet hebben gemerkt, dan merk je deze na
afloop van de snaaibui zeker wel: je voelt je
schuldig... 
 
Je hebt dit niet gewild, dit helpt je namelijk
niet om je doelen te halen. Je weet dit best,
maar iets in jou was sterker..... het leuk alsof
je geen keus had, geen controle.

Snaaibuien geven dan ook vaak aanleiding tot een gevoel van "wat heeft het allemaal
voor zin, het lukt me toch niet", waardoor de hele poging tot afvallen wordt gestaakt.
 
Een ander belangrijk kenmerk van een snaaibui, is het soort eten dat wordt gegeten
tijdens een bui. Je zult je namelijk niet snel vergrijpen aan een zak wortelen. Eten dat
wordt gegeten tijdens een snaaibui bevat altijd veel suiker en/ of vet, eet makkelijk weg
en is snel voor handen. Dit laatste betekent dat het etenswaar vaak in een pak of een
zak zit en direct klaar is voor consumptie. Denk maar aan snoep, koek, chips en
chocolade. 



Oorzaken van snaaibuien
 
Snaaibuien kennen verschillende oorzaken. Ik deel snaaibuien in in 3 categorieën:
 

 Hongerbuien
Hongerbuien ontstaan doordat we ons lichaam letterlijk uithongeren. Dit gebeurt bij diëten
die te weinig voedingsstoffen bevatten en waarbij we eten opdelen in "goed" en "slecht". Dit
zijn eigenlijk alle diëten die beloven dat je meer dan een pond per week kunt afvallen. Zo'n
streng dieet is best tijdelijk vol te houden, maar ergens zal ons lichaam zorgen dat we zo'n
trek krijgen, dat we wel moeten gaan eten. Helaas kiezen we daarbij dan juist vaak die
dingen die we onszelf in de voorafgaande periode volledig hebben ontzegt, en dat zijn dan
juist weer suikerrijke en vette producten. Naast dat we ons dan weer rot voelen over de
snaaibui, eten we niet die producten waar ons lichaam juist zo naar hunkert. Verwacht dan
ook niet dat je honger daadwerkelijk is gestild met de snaaibui en bereid je maar alvast voor
op de volgende.

 
Aangeleerde hongerbuien

Aangeleerde hongerbuien hebben niets te maken met echte honger! Dit zijn snaaibuien die
ontstaan doordat we ons op bepaalde momenten hebben aangeleerd te eten. Dit kan zijn in
een bepaalde context, bijvoorbeeld snaaien zodra je in de auto zit. Of snaaien in het
weekend. Je kan jezelf ook hebben aangeleerd te eten als reactie op bepaalde emoties.
Bijvoorbeeld bij verdriet, waarbij eten als troost wordt ingezet. Vaak zijn we ons helemaal
niet bewust van dit soort gedragingen. Ze ontstaan soms al in onze kindertijd, waarin we
vele gewoontes krijgen aangeleerd van onze ouders. Aangeleerde hongerbuien kunnen ook
ontstaan door strenge lijnperiodes. Zelfs wanneer je stopt met lijnen en je lichaam geen
echte honger heeft, kan het zijn dat je jezelf onbewust hebt aangeleerd dat de kans op
schaartse en honger altijd op de loer ligt, waardoor je continue een tekort oftwel honger
ervaart en je geneigd bent te eten wanneer er eten voorhanden is.

 
Buien door een verhoogde gevoeligheid voor voedselverleidingen

Tot slot kan het zijn dat snaaibuien ontstaan als gevolg van een verhoogde gevoeligheid
voor voedselverleidingen. Deze verhoogde gevoeligheid speelt op wanneer de omgeving jou
doet denken aan eten. Dit kan zijn door iets wat je ziet, hoort, ruikt, enz.
Ook dit type snaaibuien heeft niks met echte honger te maken. Ook al heb je net gegeten,
kan het je gebeuren dat het water je letterlijk in de mond loopt wanneer de verleidingen
zich openbaren.

 



Niet gek dus dat je pogingen om af
te vallen niet slagen. Maar wist je
dat je je problemen dus eigenlijk
alleen maar groter maakt wanneer
je op een verkeerde manier
probeert af te vallen?
 
En met verkeerde manier bedoel ik
dat het weinig nut heeft om alleen
te kijken naar wat je eet, terwijl je
niet aan de slag gaat met waarom je
eet. Immers heb je kunnen lezen
dat lang niet alle snaaibuien gaan
over honger, maar over hele andere
redenen om te gaan eten. Dat soort
snaaibuien gaan niet vanzelf over
wanneer je snapt dat 

een appel een verstandiger keus is dan een zak chips.
 
Met "verkeerde manier" doel ik echter ook op de rigoureuze diëten die wonderen beloven
als "val nu 10 kilo af in 3 weken tijd". Sprookjes bestaan niet en dit sprookje helaas dus
ook niet. Juist doordat diëten inspelen op onze grootste wens "afvallen, en snel een
beetje!", zijn we zo ontzettend vatbaar voor nieuwe hypes. Ik hoop echter je met dit e-
book inzicht te hebben gegeven in waarom juist dit soort diëten mede oorzaak zijn van
het mislukken van jouw pogingen om succesvol af te vallen!
 

Lijnen
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Gevolgen van snaaibuien
 

Niet alleen kunnen snaaibuien er toe leiden dat het je niet lukt om succesvol af te vallen
en dat je je poging tot afvallen uiteindelijk staakt. Het tegenovergestelde kan ook
gebeuren, namelijk dat je, in het licht van je doel om af te vallen, snaaibuien gaat
compenseren door streng(er) te gaan lijnen.
 
Daar waar je met het staken van je poging je doelen niet gaat bereiken, zal je dat met
streng(er) gaan lijnen echter ook niet gaan lukken. 
 
Voor je het weet beland je namelijk van de regen in de drup waarbij snaaibuien leiden tot
lijnen en lijnen leidt tot hongerbuien en aangeleerde hongerbuien. 



Doorbreken van snaaibuien
 

Inmiddels ben je een stuk wijzer over het ontstaan van snaaibuien en heb je een
realistischer beeld van de redenen waarom jouw eerdere pogingen om succesvol af te
vallen steeds mislukken. Ik hoop dan ook van harte dat dit e-book je zal helpen om niet
langer in dezelfde valkuilen  van lijnen en snaaibuien te stappen. 
 
Ben je na het lezen van dit e-book klaar om je snaaibuien ook daadwerkelijk bij de bron
aan te pakken om zo een echte verandering in gang te zetten en daarmee op termijn
succesvol af te vallen? Dan is het belangrijk dat je gaat leren:
 
 

Hoe je kunt  voorkomen dat je lichaam echte honger heeft door te leren eten naar behoefte.  
 

&
 

Hoe je zicht kunt krijgen op jouw redenen om te gaan eten, m.a.w. hoe je zicht krijgt op de soort
snaaibuien die jij hebt, om vervolgens te snappen wat er voor jou nodig is om een einde aan deze

snaaibuien te maken.
 

 
Dit hoef je niet alleen te doen! Als geen ander weet ik hoe ingewikkeld dit kan zijn en ik
help je hier dus graag mee. Ik bied je een gratis consult aan van 20 minuten waarin ik je
een gouden tip geef waarmee je direct aan de slag kunt! Dus neem vandaag nog contact
met me op via info@gripopjeeetgedrag.nl om een afspraak te maken.
           
                                                  Of klik op 
 
 
Tot slot laat ik je nu natuurlijk niet met lege handen achter! Ik ga je namelijk  maar liefst
10 waardevolle tips meegeven om in de tussentijd je snaaibuien te overleven. Op de
volgende pagina tref je een handig kaartje aan met deze "Eerste Hulp bij Snaaibuien" -
tips, dat je eenvoudig uit kunt knippen om zo bij je te dragen om je te bewapenen tegen
moeilijke momenten!

 
 
 
 

https://gripopjeeetgedrag.nl/contact/


eb ik een mooi programma voor
 

volg me ook op facebook

Poets je tanden

Ga buiten een wandeling maken

Bel een vriend(in) 

Kauw op een stuk kauwgom

Ga iets doen waar je je bij moet concentreren, zoals een sudoku

Ga iets actiefs doen, zoals je was opvouwen en strijken

Of ga juist voor ontspanningsoefeningen/ yoga oefeningen

Zeg tegen jezelf en herhaal: "ik heb geen echte honger, dit gevoel is over een paar minuten weer weg.
Ik wil niet eten, want dan voel ik me straks veel rotter dan nu!".

Zeg tegen jezelf: "Er is niks aan de hand. Als ik niets eet gebeurt er niks. Ik overleef dit moment echt
wel!

Ga douchen of neem een bad
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Vergeet me niet te volgen op facebook, waar
ik veel tips en kennis gratis met je deel!

https://www.facebook.com/gripopjeeetgedrag/
https://gripopjeeetgedrag.nl/

