
Module 4

Op weg naar een gezonde
 relatie met eten en jezelf



Weet jij wanneer je echt honger hebt? En hoe dat voelt? En herken jij het als je echt vol zit? En hoe dat 
voelt? Vaak herkennen we de uitersten wel, maar tussen heel erg honger hebben en heel erg vol 
zitten, zitten nog een heleboel andere mogelijkheden. Zoals een beetje honger of trek hebben en een 
beetje vol zitten of voldaan zijn. In het midden van deze 2 uitersten zit de neutrale toestand: geen 
honger, maar ook niet vol. Meestal is dat de plek waar je je bevindt tussen 2 eetmomenten in. 

 
Probeer de komende dagen een paar keer per dag voor jezelf te bepalen waar jij je op dat moment
bevindt op de honger-verzadigingsschaal van de volgende pagina. Vul het eens in net voordat je gaat
eten en direct erna, maar ook op een aantal willekeurige momenten. Des te beter je in kunt schatten
waar je je op de honger-verzadigingsschaal bevindt, des te makkelijker wordt het om naar je lijf te 
luisteren en te eten als je echt honger hebt en te stoppen net voordat je echt vol begint te raken. Je lijf
wordt dan leidend in het bepalen of je wel of niet wilt eten, in plaats van je hoofd.

TEKENEN VAN HONGER TEKENEN VAN VERZADIGING
Knorrende maag
Duizeligheid / licht in hoofd
Prikkelbaar worden
Buikpijn
Hoofdpijn

Vol gevoel in maagstreek / buik
Zere / gevoelige kaken
Smaak wordt minder interessant /
nieuwe hap smaakt minder lekker
Minder snel eten / bestek tussentijds
neerleggen

 Honger en verzadiging



Datum:                Tijd:                Moment van de dag: 

Datum:                Tijd:                Moment van de dag: 
                                                                                                                            

Heel erg honger                       Neutraal                                   Heel erg vol
 

Heel erg honger                       Neutraal                                   Heel erg vol
 

Datum:               Tijd:                 Moment van de dag: 

Heel erg honger                       Neutraal                                   Heel erg vol
 

Datum:               Tijd:                  Moment van de dag: 

Heel erg honger                      Neutraal                                    Heel erg vol
 

Opdracht: Honger-verzadigingsschaal
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Opdracht: Honger-verzadigingsschaal

Lukt het je om de verschillende gradaties van honger en verzadiging te voelen? 
Merk je een duidelijk verschil in honger net voor en net na een maaltijd? 

Merk je een duidelijk verschil in verzadiging net voor en net na een maaltijd? 
Kun je voelen waar je zit op de schaal tussen 2 maaltijdmomenten in?  

 
Des te beter je dit leert voelen, des te makkelijker het wordt om wat te eten 

als je daadwerkelijk honger hebt en ook weer te stoppen voordat je propvol
zit.  
 Maar heb je ook echt honger als je denkt honger te hebben?

Of speelt er misschien ook iets anders?



Zoals je hebt kunnen lezen in het werkboek zijn er heel veel verschillende soorten “honger” ofwel 
redenen om te gaan eten terwijl je geen echte honger hebt. En in elke vorm van “honger” of 
reden om te gaan eten, kun je jezelf wellicht herkennen. Maar lukt het je ook op dat op het 
moment zelf te herkennen? Met onderstaande tabel ga je dat een dag bijhouden.

 
Zet een vinkje bij alle hongergevoelens die je per maaltijdmoment herkent.

Opdracht: Verschillende soorten honger herkennen 

Wat valt je op?
 



Houd eens een aantal dagen bij hoe laat je eet, wat je eet en wanneer je dan weer trek begint te 
krijgen. Op die manier krijg je inzicht in wat echt goed vult en voedt, en wat eigenlijk minder 
goed vult/voedt. 
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Hoe goed verzadigen jouw keuzes?


