
Module 1

Op weg naar een gezonde 
relatie met eten en jezelf



Omdat er zoveel verschillende factoren een rol kunnen spelen bij de eetkeuzes die je maakt, ga je
eerst eens het een en ander op een rijtje zetten over jouw leven. Welke rollen vervul je
bijvoorbeeld allemaal en hoe voel je je daarbij? Hoe ziet je eetgedrag er uit? Wat heb je allemaal
al gedaan om daar verandering in te brengen en waarom was dat lastig om vol te houden?
Welke rol speelt eten in jouw leven en hoe is dat ontstaan? Zo maar een greep uit de vragen om
in kaart te brengen waar de schoen voor jou nu het meeste wringt. Eten is namelijk een vorm van
gedrag en gedrag is altijd verklaarbaar.  Het in kaart brengen van je leven geeft mogelijk direct al
inzichten in jouw eetgedrag en daarmee in de aangrijppunten voor verandering.

Mijn leven in kaart

Gezin

Cijfer:
Wat zou jij kunnen doen om het rapportcijfer een punt te laten stijgen?

Wat gaat goed?

Wat zou je graag anders zien?

Ervaar je invloed om dit te veranderen?

Voel je je gewaardeerd en gerespecteerd? Wanneer niet?

Waar sta je over 5 jaar?

Beschrijf je gezinssituatie:



Werk/ studie

Cijfer:
Wat zou jij kunnen doen om het rapportcijfer een punt te laten stijgen?

Wat gaat goed?

Wat zou je graag anders zien?

Ervaar je invloed om dit te veranderen?

Voel je je gewaardeerd en gerespecteerd? Wanneer niet?

Waar sta je over 5 jaar?

Beschrijf je werk/ studie situatie ( wat doe je, hoeveel uur, hoeveel dagen):



Hobbies/ Vrije tijd

Cijfer:
Wat zou jij kunnen doen om het rapportcijfer een punt te laten stijgen?

Wat gaat goed?

Wat zou je graag anders zien?

Ervaar je invloed om dit te veranderen?

Voel je je gewaardeerd en gerespecteerd? Wanneer niet?

Waar sta je over 5 jaar?

Heb je hobbies? Wat doe je graag in je vrije tijd?



Sociale relaties

Cijfer:
Wat zou jij kunnen doen om het rapportcijfer een punt te laten stijgen?

Wat gaat goed?

Wat zou je graag anders zien?

Ervaar je invloed om dit te veranderen?

Voel je je gewaardeerd en gerespecteerd? Wanneer niet?

Waar sta je over 5 jaar?

Welke belangrijke ander is/ zijn er in jouw leven?



Persoonlijke ontwikkeling

Cijfer:
Wat zou jij kunnen doen om het rapportcijfer een punt te laten stijgen?

Wat gaat goed?

Wat zou je graag anders zien?

Ervaar je invloed om dit te veranderen?

Voel je je gewaardeerd en gerespecteerd? Wanneer niet?

Waar sta je over 5 jaar?

Ben je bewust bezig met je persoonlijke ontwikkeling? Hoe geef je dit vorm?



Gezondheid

Cijfer:
Wat zou jij kunnen doen om het rapportcijfer een punt te laten stijgen?

Wat gaat goed?

Wat zou je graag anders zien?

Ervaar je invloed om dit te veranderen?

Voel je je gewaardeerd en gerespecteerd ? Wanneer niet?

Waar sta je over 5 jaar?

Hoe is je algehele gezondheid? Ervaar je momenteel ergens klachten?



Beschrijf je eetgedrag

Welke gebruiken of gewoontes heb je?
Welke type(n) eetgedrag uit het werkboek herken je en waarom?  
Wie of wat bepaald hoeveel, wat en wanneer jij eet?

Wanneer en waardoor is jouw relatie met eten verstoord geraakt denk je?

Wat zie jij als knelpunten in je eetgedrag?



Hoe werd er vroeger bij jullie thuis gereageerd op emoties?

Wat heb je eerder ondernomen om controle te krijgen over je eetgedrag? 
Waarom ging dit mis, waarom was het lastig vol te houden denk je?

Ben je vaak moe? Zo ja, hoe denk je dat dit komt?

Ervaar je veel stress? Zo ja, in welke situatie(s) en welk cijfer zou je de stress geven (van
0-10 waarbij 0 = afwezig, 10 = extreem hoog)

Waren eten en de weegschaal vroeger bij jullie thuis regelmatig onderwerp van
gesprek?



Zijn er ingrijpende gebeurtenissen geweest in je leven die belangrijk zijn voor het
traject?

Zijn er momenteel zaken die meer aandacht en energie vragen dan "normaal"?

Wat zou er veranderen in je leven wanneer je een relaxte relatie met eten zou hebben?

Welke kennis heb je over gezonde voeding?

Wat kon je nergens kwijt maar vind je wel belangrijk om te vermelden?



Welke factoren spelen een rol in je eetgedrag

Als je zo dit allemaal eens hebt opgeschreven, welke factoren denk je dat mogelijk een
rol spelen op jouw eetkeuzes en waarom denk je dat?




