
Op weg naar een gezonde
relatie met eten en jezelf 

Module 11 



Hoe belangrijk zijn deze positieve punten voor jou? Hoeveel waarde hecht je daaraan? 

Zoals je in het werkboek al hebt kunnen lezen, betekent zelfacceptatie niet dat je alles aan jezelf 
geweldig, mooi of leuk vindt. Het betekent wel dat je jezelf accepteert zoals je bent. Het betekent
ook niet dat je niets aan jezelf zou mogen willen veranderen. Het betekent wel dat je jezelf ook
accepteert als er niets zou veranderen. Maar dat blijkt in de praktijk voor veel vrouwen best een 
uitdaging. 

 
En aangezien we vaak geneigd zijn vooral op een negatieve manier naar onszelf te kijken en de 
nadruk te leggen op onze negatieve punten, wil ik je vragen in ieder geval eens op een wat 
positievere manier naar jezelf te kijken. 

 
Schrijf minimaal 5 positieve punten op over jezelf. Denk daarbij aan dingen die je hebt bereikt, die 
je hebt gedaan, waar je trots op bent, die je mooi vindt aan jezelf of waar je blij mee bent. 

Zelfbeeld en zelfacceptatie.

Mijn positieve punten.
 



Hoe belangrijk zijn deze punten voor jou? Hoeveel waarde hecht je daaraan? In welke mate 
bepalen ze je zelfbeeld of zelfacceptatie? 

Je mag natuurlijk ook dingen aan jezelf willen veranderen. Niet omdat je niet goed genoeg bent 
zoals je nu bent. Maar omdat je aan jezelf mag willen werken. Waar wil jij aan werken? Waar ben
je niet blij of tevreden mee? Waar baal je van? 

Hier wil ik aan werken.



Wat vind jij eigenlijk echt belangrijke eigenschappen of kenmerken bij andere mensen? Wat 
waardeer je het meeste in hen? 

En hoeveel waarde hecht je aan diezelfde punten bij anderen? Bij je vrienden of familie? Bij je 
partner of kinderen? Zijn die punten die jij aan jezelf zou willen veranderen, ook punten die je bij
de mensen die dichtbij je staan belangrijk vindt? Hecht je daar waarde aan bij anderen? 



hoe belangrijk vind jij diezelfde eigenschappen of kenmerken bij jezelf? 

Staan er bij de kenmerken en eigenschappen die jij in anderen waardeert ook uiterlijke 
eigenschappen? Zoals kledingmaat, gewicht of haarkleur? Of littekens, cellulites of lipoedeem? 
Waarschijnlijk niet. Wat vertelt dat jou over wat nu eigenlijk echt belangrijke eigenschappen of 
kenmerken zijn? 



Wat valt je op aan hoe jij naar jezelf kijkt en naar anderen? Zou je ook op een andere manier naar 
jezelf kunnen kijken? Of minder waarde kunnen hechten aan die punten die jij niet positief vindt 
aan jezelf? Zou je jezelf ook kunnen leren accepteren zoals je bent en voor wie je bent? 

Conclusie. 




