
Op weg naar een gezonde
relatie met eten en jezelf 

Module 7 



Je eigen gedachten kunnen je aardig in de weg zitten als het gaat om het ontwikkelen van een 
gezonde relatie met eten en jezelf. En daarom is het van belang om op een effectieve manier om
te leren gaan met je eigen gedachten. Dat kan op verschillende manieren en daar gaat deze 
module over. 

Zoals je in het werkboek hebt kunnen lezen, heb je je gedachten altijd met een reden. Lees het 
hoofdstuk over gedachten vooral nog eens door zodat je die redenen goed begrijpt. Dat helpt 
wanneer je straks met de opdrachten aan de slag gaat. 

Door nuances aan te brengen in de gedachten die je hebt, kun je jezelf duidelijk maken dat het 
om een gedachte (of een gevoel) gaat èn dat het iets is van dit moment. Het is dus geen feit, 
maar jouw gedachte. En het is niet een gedachte die altijd hetzelfde zal blijven, maar nu op dit 
moment heb je wel die gedachte. En dat geeft ruimte! Want je hebt weliswaar misschien NU nog
het GEVOEL dat je iets niet kunt. Maar dat zou dus morgen, over een week of over een maand 
anders kunnen zijn. Of misschien heb je NU het GEVOEL dat je niet mag falen, maar dat is echt 
anders dan dat het nooit zou mogen. En onthoud: het is puur jouw gedachte/gevoel, het is geen
feit. Dat biedt perspectief!

Je kunt een gedachte ook toetsen op waarheid. Want veel van de dingen die wij denken of die 
wij tegen onszelf zeggen, zijn simpelweg niet waar. Je gedachten toetsen op waarheid houdt in
dat je checkt of een gedachte wel echt helemaal en volledig waar is. Heb je er bijvoorbeeld bewijs
voor dat het echt waar is? Of is het tegenovergestelde misschien toch ook wel eens 
voorgekomen?

 
Een voorbeeld: 
Stel ik heb als gedachte “ik kan niet veranderen”. Dan kan ik dat toetsen op waarheid. Want is het 
echt waar dat ik niet kan veranderen? Ik ben in de loop van mijn leven al heel veel veranderd, 
want ik ben niet meer hetzelfde meisje als ik was toen ik 5 was. Dus het is niet waar dat ik niet 
zou kunnen veranderen. Niemand blijft immers zijn/haar hele leven precies hetzelfde. Dus nee, 
het is niet waar dat ik niet kan veranderen.

Is het wel echt waar wat je nu denkt?

Nuanceren.

Toetsen op waarheid.
 

De achterliggende reden achterhalen.

Gedachten.



Nog een voorbeeld:
Stel ik heb als gedachte “Ik word niet geaccepteerd zoals ik ben”. Ook die gedachte kan ik 
toetsen op de waarheid. Want heb ik er bewijs voor dat ik niet word geaccepteerd zoals ik ben? 
Of is het tegenovergestelde ook wel eens voorgekomen? 

 
Er hoeft dus maar 1 situatie te zijn waarin ik wel eens ben geaccepteerd zoals ik ben en deze 
gedachte is niet waar en kan al aangepast worden tot “ik word vaak niet geaccepteerd zoals ik
ben” of volgens de nuance regel tot “ik heb NU het GEVOEL dat ik vaak niet word geaccepteerd”. 

 
Door hardop voor jezelf vast te stellen dat wat je denkt, niet waar is. Wordt het oprecht 
gemakkelijker om de gedachte los te laten. Het kan ook helpen de denkfouten te leren 
herkennen die je maakt in je gedachten. Daarover volgt op de volgende pagina meer informatie. 

Je kunt je gedachten ook toetsen op werkbaarheid. Persoonlijk vind ik dat heel waardevol. Want 
door jezelf af te vragen of een bepaalde gedachte je wel helpt, stel je eigenlijk een nog veel 
belangrijkere vraag. Want al zou een gedachte voor je gevoel waar zijn, als deze gedachte je toch
keer op keer in de weg staat, dan is het heel fijn als je deze gedachte los kunt laten. Toch? En dat
is dus echt aan jou. 

 
Elke gedachte die jou in de weg staat (op welke manier dan ook) mag je gewoon loslaten. En 
door keer op keer vast te stellen dat een gedachte voor jou niet werkt/jou niet helpt en daarna
direct te besluiten daar dus ook niet in mee te gaan, laat je deze gedachte in kracht afnemen.
Want als jij er niet meer naar luistert en er niet meer in mee gaat, dan wordt deze gedachte 
steeds minder sterk. Het kost wel echt even wat tijd en energie, maar uiteindelijk zul je merken
dat deze gedachte steeds minder vaak voorkomt. Totdat je op een bepaald moment tot de 
conclusie komt, dat je deze gedachte al weken niet meer hebt gehad.

Helpt deze gedachte je bij het bereiken van je doel?
Toetsen op werkbaarheid.
 



De gedachtes waar we het meeste last van hebben, zijn vrijwel altijd negatieve gedachtes. Deze
negatieve gedachtes bevatten echter vaak denkfouten en overdrijvingen en dat is precies waar we bij
deze opdracht naar op zoek gaan. Het is makkelijker om afstand te doen van een gedachte als je de
conclusie trekt dat er wel erg veel denkfouten in zitten. Hierbij een overzicht van veel voorkomende
denkfouten.

 
Zwart-wit denken: Denken in termen als “alles”, “niets”, “altijd” en “nooit”. Bijvoorbeeld: “Ik heb
vanmiddag een gebakje gegeten, dus nu is mijn dag mislukt”, “Ik mag nooit meer snoepen” of “Ik
moet elke dag sporten”. 

 
Etiketten plakken/labelen: Jezelf in een hokje stoppen. Bijvoorbeeld: “Ik ben nu eenmaal een
chocoholic”, “Ik ben echt geen sport-type” of “Ik heb gewoon geen discipline”. 

 
Overdrijven: Je ziet 1 negatieve gebeurtenis als een zich herhalend patroon van mislukkingen. In plaats
van “Ik heb vandaag een snoepje genomen” zeg je “Ik zal altijd verslaafd blijven aan snoep”. 

 
Negatief filteren: Je hebt de neiging alleen het negatieve te zien. Bijvoorbeeld: “Dit was echt een
slechte week (omdat het maandag niet zo goed ging) ” in plaats van "Het ging de hele week prima
behalve maandag" . 

 
Gedachtenlezen: Je gaat er bij voorbaat al vanuit dat je weet wat anderen over je denken en dat dat
negatief zal zijn. Bijvoorbeeld: “ik weet gewoon dat ze het stom vindt als ik nee zeg tegen een
taartje”. 

 
De toekomst voorspellen: Je voorspelt dat wat er nog staat te gebeuren, vast slecht zal aflopen. Je
gaat bij voorbaat uit van een negatieve uitkomst. Bijvoorbeeld door te zeggen “Na twee dagen
geef ik het toch weer op”. 

 
Emotioneel redeneren of denken met je gevoel: Je baseert je gedachten op hoe je je voelt. Als je je
slecht voelt, krijg je de gedachte dat ook altijd alles tegenzit bijvoorbeeld. 

 
“Zou-moeten”-denken: Je bekritiseert jezelf met regels, verplichtingen of andere strenge eisen. Je
praat in termen van “moeten”, “dat mag niet” en “dat hoort niet”. Bijvoorbeeld: “Ik moet fruit eten en
mag niet snoepen” in plaats van “Ik kies voor wat meer fruit en wat minder snoep”. 

 
Persoonlijk opvatten van neutrale gebeurtenissen: Je geeft een persoonlijke en vaak negatieve lading
aan volledig onschuldige gebeurtenissen. Je hebt bijvoorbeeld het idee dat mensen over je gewicht
praten, terwijl ze gewoon aan het praten zijn over je nieuwe jas. 

 
De verantwoordelijkheid van je eigen successen en prestaties buiten jezelf leggen: Als iets goed ging,
was dat omdat iemand anders je zo goed had geholpen, niet omdat jij goed je best deed.
Bijvoorbeeld: “Het was makkelijk om gezond te eten op dat feestje, omdat mijn zus speciaal voor
gezonde hapjes had gezorgd”. 

 
Jezelf vergelijken met anderen, bij voorkeur met mensen die het “beter” lijken te hebben/doen dan
jij. Bijvoorbeeld: “Hij heeft meer wilskracht” of “Zij kan wel alles eten”.

Denkfouten. 



Welke denkfouten herken jij bij de gedachten die jou het meest dwars zitten? En zou je daar ook 
een redelijke gedachte van kunnen maken? 
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Denkfouten herkennen. 
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Welke denkfouten maak je vaak? En wat is het effect van die denkfout opmerken en je
gedachte redelijker maken? 



Welke belemmerende overtuigingen staan jou het meeste in de weg? 

Belemmerende overtuigingen, zijn overtuigingen of verhalen over jezelf die je in de weg staan bij het 
bereiken van je doelen. Ze weerhouden je er bijvoorbeeld van te functioneren zoals je zou willen. 
Of ze maken het lastiger om veranderingen door te voeren. Belemmerende overtuigingen zijn 
daarmee dus gedachten die je niet helpen. En toch gaan we er vaak in mee. Om afstand te leren 
nemen van deze overtuigingen, kan het helpen deze te nuanceren. Op die manier "geloof" je ze nog 
steeds, maar zijn ze echt minder belemmerend.

 
Een aantal voorbeelden van veelvoorkomende belemmerende overtuigingen:

Ik ben niet goed genoeg
Ik mag er niet zijn
Ik mag geen nee zeggen
Ik ben onbelangrijk
Niemand houdt van mij
Ik hou niet van mijzelf
Ik ben (te) lelijk, te dik of te dun
Ik ben het niet waard/ik ben 
niet de moeite waard
Ik mag niet genieten
Het leven is zwaar
Succes is niet voor mij weggelegd
Ik ben bang voor verandering
Ik vertrouw anderen niet
Ik wil anderen geen pijn doen
Ik wil geen hulp vragen
Ik wil niet afhankelijk zijn
Ik word niet geaccepteerd zoals ik ben 
Ik word niet serieus genomen
Niemand helpt mij/niemand kan mij 
helpen

Ik ben bang voor conflicten
Ik ben bang om verlaten te worden 
Anderen laten mij in de steek
Het lukt mij toch nooit
Ik durf geen risico’s te nemen
Ik durf geen verplichtingen aan te gaan
Ik kan niet kiezen
Ik kan niet veranderen
Ik krijg nooit wat ik wil
Ik mag geen fouten maken
Ik mag niet falen
Ik moet perfect zijn
Ik mag mijn gevoelens niet tonen
Ik mag mijn mening niet geven
Ik moet alles onder controle houden
Ik moet mezelf bewijzen
Ik moet voldoen aan de verwachtingen 
van anderen
Wat zullen anderen van mij denken als ik… 
Ik ben nu eenmaal zo

Belemmerende overtuigingen. 



De achterliggende reden van de gedachte achterhalen.
Nuanceren. 
Toetsen op waarheid - denkfouten herkennen.
Toetsen op werkbaarheid. 

Er zijn dus diverse manieren om je gedachten te analyseren en er afstand van te leren nemen.
 

 
Daar ga je in de volgende opdracht mee aan de slag. 

Welke overtuigingen zou je daar tegenover kunnen zetten? 
Probeer de overtuigingen eens af te zwakken of om te buigen. 
Denk ook aan het toevoegen van de woorden “Ik heb het gevoel dat…” of “Op dit moment heb ik 
nog het idee dat…” uit de nuance methode. 



Toetsen op werkbaarheid - helpt deze gedachte me? 

De gedachte die mij nu in de weg staat / waar ik mee zit.

Nuanceren - maak er een gedachte van die je nu op dit moment hebt. 

Wat ga ik doen? Ga ik mee in deze gedachte of neem ik er afstand van? 

Achterliggende reden achterhalen - wat wil deze gedachte me vertellen? 

Toetsen op waarheid - is deze gedachte wel echt waar/zitten er denkfouten in? 



Wat valt je op als je de voorgaande opdrachten nog eens doorleest? Welke gedachten zitten jou het 
meeste in de weg als het gaat om het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf? Op 
welke manier kun jij het makkelijkste afstand leren nemen van deze gedachten? Welke manier gaat je
het beste af of past het beste bij jou? 

Conclusie. 


