
Op weg naar een gezonde
relatie met eten en jezelf 

Module 8 



Luister jij naar je lichaam? En handel je er dan ook naar? 

Vaak luisteren we bijzonder slecht naar ons lichaam, terwijl dat zo waardevol is! Veel van de 
keuzes en de beslissingen die we maken op een dag, maken we met ons hoofd. We hebben 
ergens gedachten over of een mening en daar laten we ons door beïnvloeden. Herken je dat?

 
Een paar voorbeelden om het te verduidelijken:

Je lijf geeft aan dat het moe is, maar je hoofd zegt "nog even deze serie afkijken", "ik heb nu geen 
tijd voor een pauze" of "stel je niet zo aan, neem maar een bak koffie".

 
Je lijf geeft aan dat er een toiletbezoek nodig is, maar je hoofd zegt "nog even dit afmaken" of "ik 
kan het nog best even ophouden tot ik thuis ben".

 
Je lijf geeft aan dat het pijn heeft, maar je hoofd zegt "niet zo aanstellen, pak maar een pijnstiller" 
of "het gaat zo vast wel over".

 
Je lijf geeft aan dat het genoeg heeft gegeten, maar je hoofd zegt "het is zo lekker, ik neem nog 
wat", "ik kan echt niet stoppen" of "mijn dag is nu toch al verpest, dus ik kan net zo goed nog wat
nemen".

 
Je lijf geeft aan dat het honger heeft maar je hoofd zegt "nog even geduld, ik ben bijna klaar", "je 
mag nog niet eten, het is nog geen tijd" of "je kunt echt nog geen honger hebben". 

 
Je lijf geeft aan het onrustig is, maar je hoofd zegt "stel je niet zo aan", "zo erg is het allemaal niet" 
of "er zijn genoeg mensen die het slechter hebben dan jij". 

 
Je lijf geeft aan het bang is, maar je hoofd zegt "kop op", "er is niets om bang voor te zijn" of "nog 
even doorzetten". 

 
Herken je het nu? Je lijf geeft keer op keer heel adequaat aan wat het nodig heeft, maar dan 
moet je er wel naar luisteren èn er naar handelen. Een gezonde relatie met eten valt en staat met
goed kunnen luisteren naar je lichaam. Merk jij de signalen die je lichaam geeft op en doe je er
dan ook wat mee?

 
In de volgende opdracht ga je dat eens voor jezelf in kaart brengen. 

Luisteren naar je lichaam.



Hoe voel ik me op dit moment? 
(denk aan rustig, onrustig, zenuwachtig, blij, bang, boos etc.)

Wat voel ik op dit moment/welke fysieke signalen ervaar ik op dit moment? 
(denk aan honger, dorst, aandrang, warm, koud, vermoeidheid pijn, spanning etc.)

Waar heb ik op dit moment behoefte aan/wat heb ik nodig? 
(denk aan rust, tijd voor mezelf, even wat eten of drinken, slapen, gezelligheid, gezelschap etc.)

Neem de komende weken elke dag een paar keer de tijd om echt even stil te staan bij je lichaam. 
Dat kan bijvoorbeeld voor elk eetmoment, bij elke kop koffie of wanneer je toch op het toilet zit. 
Haal een paar keer wat dieper adem en stel jezelf de volgende vragen:

Oefening luisteren naar je lichaam.



Wat valt je op als je de voorgaande oefening en je antwoorden nog eens doorleest? Hoe goed luister 
jij echt naar je lichaam en waar zitten je ontwikkelpunten? 

Conclusie. 


