
Op weg naar een gezonde 
relatie met eten en jezelf

Module 3



Je hebt je ideale eetpatroon in kaart gebracht en geprobeerd zoveel mogelijk volgens dat ideale 
eetpatroon te eten. In de praktijk blijkt dat vaak nog helemaal niet zo makkelijk te zijn. Daarom 
ga je nu praktisch invulling geven aan jouw ideale eetpatroon. Gebruik onderstaande blanco 
variatielijst om deze te vullen met voor jou prima/acceptabele ontbijtjes, tussendoortjes, lunches 
en avondmaaltijden. En denk daarbij ook aan snoep/snacks/lekkers. Hoe vaak vind je dat 
bijvoorbeeld oké? Of hoe groot mag een portie dan zijn? En probeer dan de komende weken 
nogmaals uit of dit echt jouw ideale eetpatroon is.

Eten volgens jouw ideale eetpatroon.

Ontbijt optie 1

Ontbijt optie 3
 

Ontbijt optie 2
 

Ontbijt optie 4
 



Eten volgens jouw ideale eetpatroon.

Lunch optie 1

Lunch optie 3
 

Lunch optie 2
 

Lunch optie 4
 



Diner optie 1

Diner optie 3
 

Diner optie 2
 

Diner optie 4
 

Eten volgens jouw ideale eetpatroon.



Eten volgens jouw ideale eetpatroon.

Tussendoortje optie 1

Tussendoortje optie 3
 

Tussendoortje optie 2
 

Tussendoortje optie 4
 



Vaak hebben we eetregels over die producten die we lastig vinden omdat we ze “ongezond” 
vinden en we bang zijn er te veel van te eten, maar ook over die producten waarvan we vinden
dat ze “gezond” zijn en die we vaker zouden moeten eten. 

 
Probeer vanuit je eetregels de rode draad te ontdekken in wat deze je proberen duidelijk te 
maken. Waar ben je bijvoorbeeld bang voor en wat vind je nu eigenlijk echt belangrijk als het op 
eten aankomt?

Wat willen jouw eetregels je vertellen?





Houd de komende weken weer 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?

 
Er is nu een extra kolom toegevoegd aan de opdracht om je werkelijke behoefte in kaart te 
brengen op het moment dat je toch anders eet dan je zou willen of die neiging ervaart. Probeer 
zoveel mogelijk om IN dat moment al je werkelijke behoefte vast te stellen en daar ook naar te 
handelen. Lukt dat niet, gebruik het dan om achteraf vast te stellen wat je nodig dacht te 
hebben. Denk ook na over hoe je in de toekomst deze momenten zou kunnen voorkomen.

Momenten in kaart brengen waarop je niet eet 
volgens je eigen ideale eetpatroon. 



Wat was je werkelijke behoefte?
 

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?)

Moment waarop je niet eet volgens je ideale eetpatroon of die neiging ervaart (dag-tijd)



Wat zou je dan echt heel lekker vinden om van te genieten? 
Kun je een top 5 maken van die dingen die je heel lekker vindt? 

Wat zou voor jou een fijn moment kunnen zijn voor een echt genietmomentje? 

Tip: ga nooit voor een genietmomentje als je moe bent of onrustig
of als je eigenlijk gewoon honger hebt. 

 
Dan blijft het namelijk nooit bij 1 koekje :-)

Genietmomentjes. 


