
Module 2

Op weg naar een gezonde 
relatie met eten en jezelf



Hoe zou je dan eten? Wat zou je eten? Wat zou je niet meer eten? Welke relatie wil je dan 
hebben met eten? Welke rol zouden snoep/snacks spelen? 

 
Vragen die kunnen helpen bij het vaststellen van je ideale eetpatroon zijn bijvoorbeeld: 

Eet je liever 3x een wat grotere hoofdmaaltijd of eet je ook graag wat tussen je maaltijden
door? 

Eet je graag elke dag op grofweg dezelfde manier of eet je liever anders/meer (misschien ook
wat minder "gezond") in het weekend?

Zijn er bepaalde producten die je heel lekker vindt, maar die je jezelf nu ontzegd of alleen als
"eetbui voedsel" eet? En zou je die ook "gewoon" als snack willen kunnen pakken?

Zijn er bepaalde producten die je alleen eet "omdat ze zo gezond zijn", maar die je eigenlijk
helemaal niet zo lekker vindt? En zou dat ook anders kunnen? 

Beschrijf je ideale eetpatroon. 



Wat weerhoudt je ervan dit ideale eetpatroon ook in de praktijk te brengen? 
Waarom doe je het niet op deze manier? 
Waarom lukt dat niet?

Wat weerhoudt je ervan zo te eten? 



Wat zijn jouw eetregels? Het gaat om ALLE regels die jij hebt omtrent eten. Hierbij kun je denken 
aan: welke producten wel en welke niet, bepaalde combinaties van producten die wel of juist niet 
samen mogen, hoeveelheden per dag in calorieën, koolhydraten, vetten en/of eiwitten, wat mag 
wel of niet per eetmoment etc. 

 
En wat zou er gebeuren als je die regels niet op zou volgen? Wat zou de consequentie zijn? Zet
dat er per eetregel bij. 

 
Ook gedachten die je hebt over "gezond" of "ongezond" eten kun je hierbij in kaart brengen. En 
bijvoorbeeld ook de gedachten die jij hebt over jouw relatie met eten en wat je wel of niet zou 
kunnen laten staan of nodig hebt. Ook gedachten als "mijn bord moet leeg", "het moet op" of “ik
heb dit nodig” etc. horen in dit overzicht thuis.

Eetregels en gedachten.





Hormonaal (is het een reactie op hormonale schommelingen?)

Emotioneel (is het een reactie op negatieve emoties, stress of onrust?)

Mentaal (is het een reactie op strenge restricties of gedachten en overtuigingen?)

Fysiek (is het een reactie op fysieke signalen zoals honger, dorst of vermoeidheid?)

Houd de komende weken bij wanneer je overeetmomenten (of ondereetmomenten) ervaart met 
behulp van dit schema. Probeer ook vast te stellen wat er op dat moment echt speelt. Is het 
fysiek (denk aan pijn, honger, vermoeidheid en dorst), emotioneel (denk aan onrust, stress of 
verdriet), mentaal (denk aan gedachten als "nu maakt het toch niet meer uit" of "ik heb het nu 
echt nodig") of spelen je hormonen wellicht een rol?

 

Snoep/snack/overeetmoment/eetbui of neiging daartoe (dag-tijd)

Overeetmomenten in kaart brengen. 


