
BAD BODY DAYS

WERKBOEK

JOUW WERKBOEK VOOR DIE DAGEN DAT
JE GEWOON NIET LEKKER IN JE VEL ZIT!



"Bleh. Ik voel me dik."

Is dit voor jou een herkenbare
gedachte, als je weer eens niet weet
wat je aan moet trekken? Als je net
een grote maaltijd hebt gegeten, en
jouw buik wat is opgezwollen? Of als
je op straat toevallig een etalage
passeert en je jouw eigen reflectie
bekijkt?  

Tegenwoordig is die zelfkritiek onder
vrouwen zeker niet ongewoon: "Mijn
dijen zijn te dik. Mijn kont hangt. Mijn
buik is te rond." Sterker nog, de
persoon die in de spiegel kijkt en
denkt, "yes, ik ben gewoon helemaal
oké zoals ik ben", kom je nog maar
sporadisch tegen!

Maar besef je: Je bent niet geboren
met deze zelf-kritische gedachten. 

Ik ken geen baby die denkt aan hoe
mollig zijn of haar beentjes wel niet
zijn.

En kijk eens om je heen naar hoe een
peuter of kleuter de wereld bekijkt.
Hoe nieuwsgierig! Zij rent, springt en
danst zonder er bij stil te staan.
Zonder zich druk te maken over hoe
zij eruit ziet. 

Zij kijkt in de spiegel en lacht naar
haar reflectie, gewoon omdat ze blij
is zichzelf te zien. Ze heeft absoluut
geen benul van het feit dat zij op één
dag, plots zal beseffen dat haar
lichaam misschien niet oké is, zoals
het is. 

Wanneer heb jij voor het eerst
geleerd dat jouw lichaam niet oké
was? 

Werd je gepest op school? Ben je
aangesproken door een familielid
over jouw lijf? Een vriendje? Of was
het jouw moeder die je zei "pas op, je
wilt toch niet te dik worden?"!

Bij mij in huis was het mijn moeder,
die al vanaf dat ik het me kan
herinneren wilde afvallen. Ze deed
Atkins en Montignac, maar niets
zorgde voor blijvend resultaat. Mijn
zus was van kinds af aan al voller
dan ik, en ook zij werd al op vroege
leeftijd gestimuleerd om "op te
letten" en mee te gaan naar "Weight
Watchers".

Ik werd altijd aangesproken op mijn
slankere figuur, en was als de dood
dit te "verliezen". Ik werd bang
gemaakt, en had continu het gevoel
alsof ik op mijn handen moest zitten.
Naar bed gaan met een hongerig
gevoel, gaf me het ultieme gevoel
van controle. Alsof ik er weer in
"geslaagd" was om te doen wat juist
was. 

En dat bericht, dat "dun" en "fit" zijn
beter was, werd alleen maar door alle
media om mij heen bevestigd. Door
de film en series, de magazines en
advertenties.  

DE "BAD BODY" DAY

WERKBOEK
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En ook al had ik misschien het
privilege van een slanker lijf, in een
maatschappij waarin slank zijn werd
gezien als een ultieme prestatie: ook
ik ontving de nodige kritiek. Mijn
eerste vriendje kon heel goed
benadrukken hoe mijn billen eigenlijk
veel te dik waren, en niet pasten bij
de rest van mijn lijf. 

En ik ontdekte hoe niemand eigenlijk
helemaal aan deze dieetmentaliteit
kan ontkomen: als we dik zijn haten
we ons lijf omdat het dik is. Als we
dun zijn, zijn we als de dood om aan
te komen. En omdat 99,99% van ons
niet voldoet aan het onrealistische
ideaalplaatje uit de media is er altijd
wel iets aan ons lijf om kritisch over
te zijn. 

En de slechte lichaamsgedachten die
continu in ons hoofd op poppen,
lijken op het eerste gezicht misschien
vrij onschuldig. Alsof ze er een beetje
bij horen.

Maar deze oordelende en negatieve
gedachten kunnen snel doorslaan in
een wervelwind van schaamte en
paniek, met gedachten als "ik hoop
niet dat iemand opmerkingen maakt
over mijn gewicht", of "ik heb ook
NIETS om aan te trekken! Waarom
past geen enkele outfit me meer?"
Maar ook gedachten als "waarom heb
ik het ooit zover laten komen?" en
"waarom kan ik gewoon niet stoppen
met eten?"

Je gaat misschien nog wel verder, als
je jezelf afvraagt hoe mensen ooit
van je kunnen houden met dit lijf, of
als je je afvraagt wat mensen achter
jouw rug om over je zeggen. 

Deze golf van ongenoegen over jouw
lijf, noemen we ook wel een "bad
body day". Het is een dag die in feite
een beetje lijkt op een "bad hair day".
Je stapt uit je bed, en het zit gewoon
niet goed. Wat je ook probeert.

Jouw lichaam zit je die dag gewoon
niet lekker. Je zit gewoon niet lekker
in jouw vel.

Eerder is eerlijk, iedereen heeft er
weleens last van. Zelfs de modellen
op de catwalk, de BOPO's (body
positivity aanhangers) en de meest
intuïtieve eters onder ons. Zelfs de
mindsetgoeroe's die alles weten van
zelfacceptatie en zelfliefde.

We hebben allemaal weleens zo'n
off-day.

Hoe je werkt met deze vervelende
gedachten en waarom dat zo
belangrijk is, leer ik je in dit
werkboek. 

WERKBOEK
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1.) WAAROM JE EEN BAD BODY DAY
MOET ONDERVANGEN

Bad body days lijken op het
eerste gezicht misschien
helemaal geen relevant
onderwerp, als het gaat om jouw
relatie met eten.

Maar ze liggen dikwijls
diepgeworteld aan de kern van
onze chaotische relatie met
eten.

Er is immers een reden waarom
we continu in die dieet-overeet
cirkel stappen: de vicieuze cirkel
van eetregels en eetbuien.

Één van de belangrijkste redenen
waarom we niet uit deze vicieuze
cirkel kunnen stappen, heeft te
maken met een bepaalde
ontevredenheid over ons lijf.

Daarom is het zo belangrijk om die
bad body bays te tackelen. Zo
voorkom je dat je weer in dat
eeuwig draaiende hamsterwiel
stapt.

eetregels of
dieetregels

ontevredenheid over jouw lijf

innerlijke rebel

eetbui of overeten

schuldgevoelens
of schaamte

stress

negatieve gedachten

3



Het idee dat er iets mis kan zijn
met ons lichaam is ons
aangeleerd. We worden immers
niet geboren met het idee dat ons
lijf niet goed is zoals het is. Het is
iets wat we leren, door jarenlang
te luisteren naar de media. Door
de overtuigingen en commentaren
van vrienden en familie, die net
als wij leven in de dieetcultuur die
we met z'n allen hebben
gecreëerd en geïnternaliseerd.

Sta eens even stil bij deze
uitspraak: "Dun" of "slank" zijn, is
niet beter dan "dik" zijn.

Is dit iets waarvan je heel hard
nee zit te schudden? Dat is niet
gek hoor, als jij in dezelfde
dieetcultuur bent opgegroeid als
ik. 

We hebben ons leven lang geleerd
dat we ons lichaam moeten
controleren. Dat dun goed is, en
dik slecht, en dat jij
verantwoordelijk bent voor hoe
jouw lijf eruit ziet. De #fitspo op
Instagram claimt dat we vooral
minder moeten eten en meer
moeten sporten, en dan komt
alles wel goed. Magazines bieden
ons week in week uit nieuwe
oplossingen om snel kilo's te
verbranden.

DIT IS NIET OVERAL ZO .

In Uganda bestaat nog steeds een
volk dat dikke vrouwen veel
mooier vindt dan dunne vrouwen.
Vlak voor het huwelijk worden de
vrouwen in een speciale hut
geplaatst om zo snel mogelijk aan
te komen, zodat ze extra mooi zijn
voor hun man. (Iets wat niet meer
het tegenovergestelde kon zijn
van wat vrouwen in Nederland
vaak doen voor een huwelijk!) 

Het feit dat dik zijn, gezien wordt
als iets negatiefs is een
overtuiging. Een aangeleerde
overtuiging. En gelukkig betekent
dat ook dat het iets is wat we
kunnen "overschrijven". Je kunt
een cassettebandje immers
terugspoelen en een nieuw lied
opnemen. Je kunt jouw oude
overtuigingen naar de prullenbak
slepen. Je kunt het afleren! 

WE ZIJN ZOVEEL MEER DAN
ONS LICHAAM 

Sta eens stil bij iemand die je
liefhebt, iemand van wie je heel
veel houdt. Denk je dan meteen
aan hoe slank en fit zijn of haar
lijf is? Hoe gespierd zijn of haar
armen of benen zijn? Of dacht je
eerder aan hoe lief en vrijgevend
deze persoon is? Aan hoe hard
iemand werkt om zijn of haar
familie te onderhouden? Als die
persoon overlijdt is het lichaam
en hoe diegene eruit zag
waarschijnlijk het laatste wat je
gaat missen. 
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Helaas hebben we als mensen ook
veel minder controle over ons
lichaam dan we denken. 

95% van alle mensen die op dieet
gaan om gewicht te verliezen,
komt al dat gewicht binnen 5 jaar
weer aan. Er zijn geen diëten die
wetenschappelijk bewezen leiden
tot gewichtsverlies op de langere
termijn. En nog erger, dieetgedrag
is de nummer 1 voorspeller van
gewichtstoename. 

Onze lichamen zijn ingesteld op
het behoud van een bepaald
vetset-gewicht, ons setpoint. En
ook al blijven we falen als het
gaat om permanent
gewichtsverlies, we blijven onszelf
voor ons kop slaan. We blijven op
zoek naar dé perfecte oplossing
om voor altijd een "perfect lijf" te
kunnen creëren. 

We hongeren onszelf uit, op zoek
naar een dunner lichaam (wat zou
moeten staan voor oneindig
geluk). En terwijl we onze buik,
dijen, heupen, borsten en cellulitis
haten, haten we in feite alles wat
ons echt vrouw maakt.

JE DIK VOELEN IS GEEN
GEVOEL

Het maakt helemaal niet uit hoe
hun of dik je bent, want zelfs de
slankste vrouwen onder ons,
kunnen zich met vlagen dik
voelen. Gelukkig is "je dik voelen"
geen gevoel, en kun je jouw geluk
niet vinden in een bepaalde
kledingmaat! 

#happinessisnotadresssize

Maar hoeveel tijd en energie wil jij
nog spenderen aan het creëren
van jouw ideale lijf?

Ik weet inmiddels maar al te goed
wat dit doet met jouw
zelfverzekerdheid, en dit
negatieve effect wordt ook keer
op keer aangetoond in
wetenschappelijke onderzoeken. 

We hoeven niet zoveel stress en
negativiteit te voelen over ons
lichaam. We kunnen namelijk ook
leren ons lichaam te accepteren
zoals het is, en daarmee een stuk
meer van onszelf houden! 
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Jouw lichaam accepteren, de weg
naar zelfacceptatie, is helaas
geen snelweg. Ja, er bestaan
meerdere wegen naar Rome. Maar
wat ik heb geleerd over de wegen
naar zelfacceptatie, is dat het
merendeel van die wegen lang en
kronkelig zijn.

Het is soms twee stappen vooruit,
en dan weer één stapje terug.

Als je toch wilt beginnen aan die
weg, zijn er een aantal stappen
die je meteen al kunt zetten.
Acties die je nu kunt ondernemen.
Ik zal ze hieronder voor je
samenvatten.

1 . LEER 

Één van de meest besproken
redenen om gewicht te verliezen
is voor onze gezondheid. Obesitas
wordt gezien als de nummer 1
reden van ongezond zijn, en de
medische wereld helpt zeker niet
mee als het gaat om het
ontkrachten van deze statement. 

Toch is er behoorlijk wat
onderzoek wat laat zien dat dit
niet helemaal is hoe de vork in de
steel zit. En dat hóe we vechten
tegen deze boosdoener (met een
scala aan diëten), meer schade
aanricht aan onze gezondheid dan
het dik zijn zelf.

Daag jezelf uit om een andere bril
op te zetten en leer meer over
gezond gedrag, onafhankelijk van
jouw gewicht. Lees in elk geval de
volgende boeken:
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"INTUITIVE EATING" 
VAN EVELYN TRIBOLE AND ELYSE RESCH

"HEALTH AT EVERY SIZE" VAN LINDA BACON

https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=39499&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fhealth-at-every-size%2F1001004009658437%2F%3FsuggestionType%3Dsuggestedsearch%26bltgh%3DlauR8dMb9ikZCYDUVWJHGQ.1.2.ProductTitle&name=haes
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=39499&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fintuitive-eating%2F9200000000035311%2F%3FsuggestionType%3Dsearchhistory%26bltgh%3DqhY6qi3olZfY3D5PhW5INA.1.2.ProductTitle&name=ie
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=39499&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fintuitive-eating%2F9200000000035311%2F%3FsuggestionType%3Dsearchhistory%26bltgh%3DqhY6qi3olZfY3D5PhW5INA.1.2.ProductTitle&name=ie
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=39499&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fhealth-at-every-size%2F1001004009658437%2F%3FsuggestionType%3Dsuggestedsearch%26bltgh%3DlauR8dMb9ikZCYDUVWJHGQ.1.2.ProductTitle&name=haes


2 . LUISTER

Daarnaast helpt het ontzettend,
om op dat pad naar
zelfacceptatie, te luisteren naar
vrouwen die die weg al hebben
afgelegd. Inspirerende verhalen
die de dieetmentaliteit
tegenspreken, en je een ander
geluid laten horen.

Luister naar podcasts terwijl je op
weg bent naar je werk, de
boodschappen of het huishouden
doet. Bekijk films en
documentaires die je mindset
beïnvloeden op een positieve
manier.

3 . VOLG EN ONTVOLG

Wat kan helpen in jouw weg naar
meer zelfacceptatie is het
veranderen van de media waaraan
jij dagelijks wordt blootgesteld.
Onderzoek de komende week op
welke momenten, en op welke
plekken jij afbeeldingen tegen
komt van slanke vrouwen. Waar jij
wordt gestimuleerd om jouw
lichaam te veranderen en om te
streven naar slank?

Dit kunnen magazines zijn die jij
leest, tv programma's die jij
bekijkt en social media accounts
die jij volgt op bijvoorbeeld
Facebook en Instagram.
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FOOD PSYCH VAN CHRISTY HARRISSON
(PODCAST)

EMBRACE (DOCUMENTAIRE)

"WHY DIETING USUALLY DOESN 'T WORK"
- SANDRA AAMODT (TED TALK)

https://christyharrison.com/foodpsych/
https://christyharrison.com/foodpsych/
https://www.ted.com/talks/sandra_aamodt_why_dieting_doesn_t_usually_work


Zeg de (glossy) abonnementen
op. En laat ze vooral liggen als
je in de wachtruimte zit.
Ontvolg kanalen die jou een
slecht gevoel geven over jouw
lijf.
Stop met het kijken van tv-
series vol mooie slanke
vrouwen die proberen te
voldoen aan allerlei
schoonheidsidealen.
Stap uit de Facebookgroepen
die jouw stimuleren om
eetregels te hanteren, en
gericht zijn op gewichtsverlies.
Ontvolg (op Instagram) de
vrouwen die plaatjes delen
van strakke benen, billen en
buiken.
Vul jouw tijdlijn eens met
echte vrouwen. Zoek
bijvoorbeeld op #bodypositive.
#bodypositivity,
#healthateverysize en
#bodylove en vul je tijdlijn
met vrouwen die écht en
onbewerkt zijn. 

Als jouw tijdlijn continu in het
teken staat van (vrienden die
bezig zijn met) afvallen,
dieetprogramma's, fitness, en
supplementen, dan is het niet gek
dat jouw gedachten hierdoor
beïnvloed worden.

Mijn beste tip? Doe een media
detox! (de enige detox die jou lijf
écht nodig heeft)

4. NEEM AFSCHEID

A. Van jouw weegschaal.

B. Van de kleren die je niet (meer)
passen.

Als je écht wilt streven naar het
liefhebben en accepteren van
jouw lijf, dan moet je stoppen met
jezelf beoordelen aan de hand
van een cijfer op de weegschaal.
Echt waar, het doet je geen goed.

Gooi ook de oude kleren weg die
je nog steeds gebruikt als "doel"
of als "referentiekader" om te
controleren of jouw lichaam groeit
of krimpt. De fixatie op een
bepaalde maat, of een slanker
figuur dat je gelukkiger zou
moeten maken, zorgt er alleen
maar voor dat je blijft oordelen en
vergelijken.

Ons lichaam verandert continu, en
als jouw geluk afhankelijk blijft
van jouw maat, dan zal dat een
levenslange lijdensweg zijn
zonder einde. Het leven is iets wat
je hier en nu moet doen, en niet
pas als je in een bepaalde maat
past. Dus zorg voor kleding die je
NU past.
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5. ZOEK NAAR STEUN

De weg naar zelfacceptatie is de
weg die je uiteindelijk vrijheid en
voldoening op kan leveren. Iedere
keer dat we vechten tegen ons
natuurlijke lijf (of vetset-point),
doen we onnodig moeite.

Zo heb ik jarenlang gevochten
tegen die billen van me, maar ze
zitten er uiteraard nog steeds. En
ook al vond mijn ex dat ze
misschien niet goed pasten bij
mijn lijf, en heb ik jarenlang
gezocht naar een perfect
voedings- en eetschema's om die
billen te veranderen, het heeft me
alleen maar verder weg gebracht
van wat ik eigenlijk diep van
binnen wilde: genieten van mijn
leven en mijn lijf volledig
omarmen. 

Steun zoeken, is één van de
dingen die je gaat helpen in jouw
eigen weg naar zelf-acceptatie. 

Gelukkig sta je er op aarde niet
alleen voor. Vind steun van
buitenaf in een coach of een
vertrouwenspersoon. Of in de Blij
Dieetvrij Club, waar je verbinding
kunt zoeken met andere vrouwen
in dit proces.

De Blij Dieetvrij Club is een fijne
laagdrempelige plek waar je jouw
verhalen kunt delen en steun kunt
vinden van andere vrouwen. Als jij
van je durft te laten horen.

Vind daarnaast steun in jezelf
door te reflecteren op jouw eigen
kritische gedachten.

Schrijf over hoe je je voelt in jouw
lijf, over wat je bezig houdt, waar
je je zorgen over maakt, ook al
lijkt het niets met jouw lijf te
maken te hebben. In de volgende
hoofdstukken ga ik hier verder op
in. 

Als je jouw relatie met eten én
met jezelf aan het herstellen bent,
zullen de "bad body" gedachten je
soms overvallen. 

De volgende stappen kunnen je
dan helpen in het vinden van
meer houvast, en tegelijkertijd
ruimte voor groei en verandering
creëren.
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Ik beschrijf stap voor stap de
belangrijkste stappen die je kunt
zetten op een bad body day. Dat
betekent dat je dit werkboek kunt
bewaren en gebruiken op het
moment suprême. Maar je kunt
hem ook op een andere dag al
doornemen, zodat je alvast weet
welke stappen onderdeel
uitmaken van het proces.

1 . ADEM IN EN UIT

Ontdek en herken jouw slechte
lichaamsgedachten voor ze alle
kanten op gaan en adem in en uit. 

Het klinkt simpel. Maar echt waar.
Als het je lukt om je heel even te
focussen op jouw adem, word je in
elk geval even met twee benen op
de grond gezet. Je verplicht jezelf
namelijk om even te focussen op
het hier en nu, in plaats van op de
"ja maar, wat als".

Merk je slechte
lichaamsgedachten op? Ga dan
even op een rustige plek zitten,
sluit jouw ogen en probeer je
bewust te worden van het hier en
nu. Jouw voeten op de grond.
Jouw billen op jouw stoel, bed of
bank.

Focus je op de fysieke sensaties
van jouw lijf. En stop die
paniekgedachten. Of negatieve
flow.

2 . STOP MET BODY-CHECKING

Ik zie je wel voor jouw spiegel
staan om te kijken of jouw buik
gegroeid is. Of je een extra
rolletje kunt ontdekken. Om te
checken of je dijen dikker zijn. Je
trekt jouw favoriete broek aan om
te kijken of hij strakker zit dan
normaal.

Je zoekt naar dat kleine bewijs om
jezelf te vertellen dat je niet gek
aan het worden bent, maar dat je
écht bent aangekomen.

Nee, ik wil je niet aanraden om dit
te doen. Ik wil juist dat je ermee
stopt. En dat je je er bewust van
wordt als je het misschien in het
geheim doet: het obsessief
controleren van jouw lijf. 

Dwing jezelf om afstand te nemen
van jouw spiegelbeeld en pak
vooral dit werkboek erbij.
Jij weet zelf ook dat het je niets
oplevert om naar jezelf te kijken.
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5.) STAP VOOR STAP OMGAAN MET
EEN BAD BODY DAY

STAP 1 . 
CREËER RUST & INZICHT



3 . ONTDEK WAT JE EEN BETER
GEVOEL GEEFT

Schrijf nu 4 dingen op die je
meteen zou kunnen doen, en die
je een beter gevoel kunnen geven.
Bedenk wat je hier en nu kunt
doen. In minder dan 5 minuten.

Zorg ervoor dat het niets met eten,
diëten of het veranderen van jouw
lichaam te maken heeft.

Ik heb wat voorbeelden
opgeschreven van dingen die ik
graag doe op dit moment. Dit zijn
de dingen die ik zelf heb bedacht
toen ik in het verleden deze
oefening heb gedaan. Het is
inspiratie, maar absoluut geen
must. Jij weet het beste wat voor
jou helpt.

Schrijf op wat jou helpt om je een
goed gevoel te geven, en kies er
één. Doe dat als je jouw werkboek
hebt afgerond, of op de andere
momenten van slechte
lichaamsgedachten.
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Een kop hete thee zetten.
Een dutje doen onder de dekens.
Een roman lezen.
Heel hard meezingen met een vrolijk
liedje.
Foto's maken.
Een blok door het bos lopen.
Een vriendin bellen die het gevoel
herkent.
Even met mijn lijf schudden 
Een yoga nidra sessie volgen (zoals
te vinden bij de hulpmiddelen in de
Blij Dieetvrij Club)

VOORBEELDEN:

JOUW LIJSTJE

1.

2.

3.

4.



Misschien vraag je je nu af
waarom je jouw gevoelens moet
identificeren? Eerder gaf ik
immers aan dat je dik voelen,
geen gevoel is! (ook al voelt het
soms mogelijk wel zo!)

Het lastige is echter, dat zo'n bad
body day wel vaak veroorzaakt
wordt door negatieve gevoelens.
Ook al hebben deze negatieve
gevoelens van oorsprong niets
met jouw lijf te maken.

Hieronder zie je hoe dit precies
werkt.

Zie je hoe we hierin het rotgevoel
wat ten grondslag ligt aan de "bad
body day" helemaal niet
adresseren? De schuld- en
schaamtegevoelens zijn een soort
cover-up, en vaak ook lekker
behapbaar om mee aan de slag te
gaan. 

Deze flow kunnen we pas
oplossen als we het rotgevoel
identificeren. Als we dit gevoel
erkennen, het ruimte geven. Als
we onszelf alleen maar afleiden,
door iets anders te gaan doen,
ontdekken we nooit de sleutel die
de deur naar blijvende
verandering kan openen.

Die bad body day is een teken dat
er iets anders "aan de hand" is,
ook al weten we onszelf maar al
te goed te overtuigen van het feit
dat ons lichaam het probleem is.
(Dat is immers ook wat de
maatschappij ons vertelt!)

In een soort hulpeloze manier
maken we vervolgens plannen om
ons lichaam te veranderen, te
verbeteren, in de hoop dat we die
negatieve gevoelens kunnen
controleren. 
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STAP 2 . 
IDENTIFICEER JOUW GEVOELENS

Rotgevoel

Lichaamstrigger

"Ik voel me dik"

Lichaamskritiek

Plannen om jouw
lichaam te
veranderenGrote maaltijd,

opgeblazen buik, 
bepaalde kleding

Schuld en schaamte
gevoelens leiden ons af

van ons originele
gevoel.

Een poging om jouw
schuld en schaamte 

gevoelens te
controleren

Negatief gevoel, nu
denken we dat ons

lichaam het probleem
is.



En het is ook niet gek dat we onze
negatieve gevoelens niet verder
onderzoeken, als we deze
automatisch wijten aan
problemen met ons lijf.

Misschien heb je als kind wel
geleerd om jouw gevoelens niet te
uiten? Of heb je niet geleerd wat
je er mee aan moest?

Dan is het niet vreemd dat je als
volwassene nu die gevoelens
verstopt en al jouw energie richt
op datgene wat onze cultuur ziet
als acceptabel: namelijk het
haten van ons lichaam en er alles
aandoen om deze te repareren. 

En misschien weet je wel dat er
diep van binnen een ander
probleem schuilgaat onder dit
gedrag, maar is het nog gewoon te
pijnlijk om dit onder ogen te zien. 

Het is ook op één of andere gekke
manier geruststellend om ons te
focussen op dat lijf. Wij vrouwen
vinden onderling zoveel
verbinding door te klagen over
ons lijf. Door dat haatgevoel met
elkaar te delen.

En als we ons maar daar op blind
staren dan hoeveel we ons niet te
focussen op ons ongelukkige
relatie, op onze uitzichtloze baan
waarin anderen ons niet op
waarde schatten. Dan hoeven we
ons niet te richten op vrienden die
ons een slecht gevoel geven over
onszelf. Of wat er in ons leven dan
ook vraagt om een hele hoop zorg
en aandacht.
 
En bovenal, dan hoeven we niet
voor onszelf op te komen, onze
ruimte te claimen en aan te en
aan te geven dat we beter
verdienen.
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WAT VOEL JE ECHT?

Los van het waarom, probeer je
eens te focussen op wat je écht
voelt als de gedachte "Ik voel me
dik in jouw hoofd" op popt.
Hieronder zie je een aantal
voorbeelden van hoe deze
vertaalslag er dan uit komt te
zien. 

Uiteraard zijn de gevoelens
slechts voorbeelden. Probeer voor
jezelf te reflecteren op hoe je
jouw gevoel het beste kunt
omschrijven. Lukt het je niet om
meteen met een antwoord te
komen, start dan eens met de zin
"Op dit moment voel ik me... " en
begin gewoon met schrijven. 

Schrijf het van je af, en kijk dan of
je een gevoel kunt identificeren in
jouw geschreven verhaal. Probeer
jouw gevoelens niet te
rationaliseren of uit te leggen.
Zoals: "Ik voel dit, maar dat zou
niet hoeven, want...". 
Blijkbaar is het er. Wees
nieuwsgierig en accepteer jouw
gevoelens zonder oordeel!
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JOUW VERTALING:

 Momenteel voel ik me....

HELPENDE GEDACHTE:

“Ik voel me . .
opgeblazen
bezorgd
ongelukkig
kapot
angstig
beschaamd
ontmoedigd
teleurgesteld
hopeloos
onrustig

NIET HELPENDE
GEDACHTE:
 
"Ik voel me dik"

https://blijdieetvrij.nl/werk-met-mij/
https://blijdieetvrij.nl/werk-met-mij/


LEER VAN JOUW SLECHTE
LICHAAMSGEDACHTE

Het bijzondere is dat in de exacte
woorden waaruit jouw slechte
lichaamsgedachte is opgebouwd,
vaak een link zit naar jouw echte
problemen, zorgen of emoties.

In het Engelstalige boek "When
women stop hating their bodies"
vind je een compleet overzicht
van voorbeelden. 

Zo kunnen gedachten die
geformuleerd zijn met woorden
als jezelf te dik of te groot vinden,
symbool staan voor zorgen over
teveel ruimte innemen, of teveel
aandacht opeisen. Dit zijn een
aantal voorbeelden:

Wil je écht leren van jouw slechte
lichaamsgedachten voor je ze
helemaal aan de kant zet? Kijk
dan eens of je kunt ontdekken of
er een bepaalde symboliek in zit.

Bedenk welk lichaamsdeel van
jouw lijf vaak het onderwerp is
van jouw slechte
lichaamsgedachten, en schrijf dan
in exacte bewoordingen op wat je
erover denkt. Exact die woorden
kunnen mogelijk ook een ander
deel van jouw leven beschrijven.
Een deel van jouw leven waar je
mee worstelt, of bepaalde
problemen waar je tegenaan
loopt.
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SLECHTE LICHAAMSGEDACHTE ECHTE ZORGEN

Mijn buik steekt teveel uit.

Mijn borsten hangen zo.

Het is gewoon te veel, te vet. 

Mijn armen zijn te zacht en flubberig.

Mijn dijen zijn erg hobbelig.

Ik steek teveel uit en vraag teveel om
aandacht.

Ik hang teveel aan andere mensen. Ik ben
te afhankelijk.

Ik heb gewoon  te veel te doen. Ik kan het
allemaal niet aan.

Ik ben niet sterk genoeg, ik kom niet voor
mezelf op.

Ik voel me heel onvoorspelbaar, de ene dag
blij en de andere ongelukkig.



Misschien heb je gevoelens,
waarvan je vind dat je ze
eigenlijk niet zou mogen
voelen?
Misschien heb je bepaalde
wensen of verlangens waarvan
je denkt dat ze slecht zijn?
Of je bezit bepaalde
persoonlijkheidseigenschappe
n die je als onwenselijk
beschouwd?
Je voelt alsof je op een
bepaalde manier faalt?

LEER VAN JOUW SLECHTE
LICHAAMSGEDACHTE
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SLECHTE LICHAAMSGEDACHTE ECHTE ZORGEN



Nu weet je welk gevoel jouw
gedachten mogelijk veroorzaakte.
Bekijk vervolgens welke
lichaamstrigger jouw bad body
day veroorzaakte. Op die manier
kun je jouw bad body days ook
enigszins voorkomen. Hieronder
vind je een paar voorbeelden van
lichaamstriggers en hoe je deze
kunt voorkomen. 

Probeer voor jezelf eens na te
gaan welke triggers jij in jouw
leven herkent, en hoe je deze kunt
aanpakken.

Sommige lichaamstriggers zijn
moeilijk te voorkomen. Sta open
voor de meest creatieve
oplossingen. Bedenk wat je anders
doet op de dagen dat je niet
zoveel aan jouw lijf denkt (los van
de afwezigheid van het rotgevoel
wat onderdeel uitmaakt van de
oorzaak van de bad body day). 

Welke kleding draag je, wat doe je
die dag precies, met wie ben je?
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STAP 3 . 
ONTDEK DE TRIGGER

LICHAAMSTRIGGER OPLOSSING

Geen oude foto's
bekijken.

Ik zie een foto van
mezelf.

Ik heb een overvolle
buik.

Ik draag een te strakke
broek.

Te kleine broeken
weggooien.

Eerst passen, en als de
maat klopt pas in de

spiegel kijken.

Collega  aanspreken
over deze

opmerking(en).

Ik zie mezelf in de
spiegel van een

pashokje.

Een collega spreekt me
aan over mijn gewicht.

Vaker kleinere porties
eten. Mindful eten.

LICHAAMSTRIGGER OPLOSSING



Nu je weet welk gevoel, en welke
trigger onderdeel zijn van de
oorzaak van jouw bad body day,
probeer het verhaal eens wat
context te geven. Gebruik
woorden om jezelf het hele
verhaal te vertellen, zodat je ook
kunt zoeken naar een lange
termijn oplossing.

En schiet vooral niet in de stress
over alle ingrijpende dingen die je
dan zou moeten regelen. Oordeel
niet over jouw verhaal. Je schrijft
het verhaal vooral om wat orde te
scheppen voor jezelf.

Bedenk even wat je aan het doen
was, voordat jouw bad body day
startte? Ben je ongelukkig of
onzeker over bepaalde facetten in
jouw leven? Ben je de afgelopen
tijd afgeleid of druk geweest en is
dit het eerste moment dat je even
de tijd hebt om überhaupt iets te
voelen?

Om je te helpen heb ik een eigen
voorbeeld uitgewerkt.
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STAP 4. 
BESCHRIJF HET TOTAALPLAATJE

LICHAAMSTRIGGER GEVOELENS TOTAALPLAATJE

Ik voel me plotseling
heel alleen, ik twijfel of
ik überhaupt wel geld
uit wil geven. Kan ik het
niet beter in mijn bedrijf
stoppen. Ik voel me
onzeker over de
toekomst en mis
iemand waarmee ik
daarover kan praten.

Soms voel ik me opeens heel alleen in mijn eigen
bedrijf. Ik heb het gevoel alsof ik alle belangrijke
beslissingen alleen moet nemen, en dit overweldigd
me met vlagen. Helemaal als ik ongesteld ben, ben
ik een stuk minder positief ingesteld dan normaal. Ik
merk dat ik ga denken in problemen in plaats van in
oplossingen. Ook maak ik me extra zorgen over geld.
Ik wil graag een goede moeder zijn, maar ook een
bedrijf opbouwen, en de combinatie valt me zwaar.
Het voelt alsof ik moet kiezen voor het één of het
ander, en ik vlucht naar de winkelstraat als ik er voor
mijn gevoel even uit moet.
Het leidt me af om kleding te passen, en even niet te
hoeven nadenken over mijn werk of gezin. 

Ik sta in de paskamer
van de H&M. Ik ben
ongesteld, en mijn huid
is onrustig, mijn buik
opgeblazen. Mijn broek
zit strak en drukt in
mijn buik. Als ik ga
zitten om mijn
schoenen uit te trekken
voel ik hoe mijn buik
over mijn broek rolt.



Werk jouw totaalplaatje uit, en
creëer hiermee overzicht. Het
schrijven alleen al, daagt je uit
om stil te staan bij jouw gevoel.
Het kan zijn dat het gevoel je
plots overweldigd, en dat is
helemaal normaal als je gewend
bent om jouw gevoelens weg te
stoppen of te verzachten. Probeer
jouw gevoel echt even te voelen.
Sta erbij stil.

Gebruik hiervoor eventueel de
audio "Surfen op gevoel" die je
vindt bij de hulpmiddelen op de
Blij Dieetvrij Club membersite.

©BL I J  DIEETVRIJ                                         

WERKBOEK

17

LICHAAMSTRIGGER

GEVOELENS

TOTAALPLAATJE



Als trainer zei ik ook altijd: Niet
DIP-pen, maar DIM-men (Denken
IN Mogelijkheden, in plaats van
Denken in Problemen). Dat is een
quote die je vast vaker hebt
gehoord.

Ook al kun je niet alles wat je
ontdekt meteen oplossen, het kan
je wel een vredig gevoel geven
om te gaan denken in
oplossingen, in plaats van in
problemen.

Als je niet direct oplossing kunt
bedenken, is het soms lastig om
te accepteren dat je op iets stuit
waar je mogelijk gewoon mee
moet leren leven.

Soms ligt iets buiten onze cirkel
van invloed en kunnen we er
weinig aan veranderen. 

Maar weet dat het werken aan de
problemen die je wél kunt
oplossen je vaak een hoop
gemoedsrust en vertrouwen
oplevert. Stel je zelf dus vooral de
vraag, wat je NU aan jouw
problemen zou kunnen doen.

Ik geef je weer een aantal
voorbeelden aan de hand van
mijn verhaal, voor je zelf aan de
slag kunt.
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STAP 5. 
BRAINSTORM VOOR OPLOSSINGEN

PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSING

Ik voel me alleen in mijn bedrijf.

Ik heb het gevoel alsof ik alle belangrijke
beslissingen alleen moet nemen, en dit
overweldigd me met vlagen. 

Ik maak me zorgen over geld. 

Ik wil graag een goede moeder zijn, maar ook
een bedrijf opbouwen, en de combinatie valt me
zwaar. 

Ik kan contact leggen met andere zelfstandig
ondernemers om samen te werken en te sparren.

Ik kan een  businesscoach inhuren die me kan
helpen bij de strategische beslissingen, en die me
helpt bij het creëren van overzicht.

Ik kan met mijn man in gesprek gaan over deze
zorgen, hij kan me geruststellen.. 

Ik kan me meer focussen op alles wat ik nu al
gedaan krijg en mijn successen meer vieren. Ook
het loslaten van mijn perfectionisme kan helpen. 



Beschrijf hieronder welke
mogelijkheden jij hebt om jouw
problemen aan te pakken.
Zet jouw oplossingen dan nu om
in één concreet actieplan, zodat je
weet wat je te doen staat en je
meteen in actie kunt komen.

 Zorg voor een realistische
deadline en kies ervoor om iets
aan te pakken, in plaats van alles
in één keer.
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Voor........................, ga ik....................................................................................................                                      

PROBLEEM MOGELIJKE OPLOSSING



We hebben met de vorige stappen
het onderliggende probleem
onderzocht en aangepakt! Voor
zover mogelijk, natuurlijk.

Toch zul je zien dat dit niet
betekent dat je nooit meer zo´n
bad body day zal meemaken,
helaas. 

Als je jarenlang kritisch naar jouw
lijf hebt gekeken en jouw lichaam
hebt beoordeeld alsof het een
object was wat alleen bestond om
mooi gevonden te worden... 
 
Als je hebt geprobeerd om jouw
lichaam te veranderen om te
voldoen aan een mediastandaard
die bijna onmenselijk is... 

Dan is het niet gek dat jouw
innerlijke criticus de boventoon
voert in jouw gedachten!

Ik nodig je dan ook uit om de
stem van jouw eigen innerlijke
criticus te onderzoeken en te
sussen. Hij kan soms zoveel
ruimte in jouw gedachten
innemen en jouw dagen
verpesten. 

Bouw aan de stem van jouw
innerlijke voedster. Deze stem kan
na verloop van tijd die criticus een
beetje gaan overschaduwen!

Klinkt dit nu nog wat zweverig en
vaag? 

Laat me je dan op de volgende
pagina een aantal voorbeelden
geven. 

Ik heb het namelijk over
stemmetjes in jouw hoofd, die we
ook wel gewoon gedachten
kunnen noemen. 

En terwijl de ene gedachte
oordelend en niet helpend is (de
innerlijke criticus), is de andere
gedachte oordeelloos en helpend,
alsof het een stem is die eeuwige
steun en liefde geeft (de innerlijke
voedster).
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STAP 6. 
WERK AAN EEN GEZONDE MINDSET
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INNERLIJKE CRITICUS INNERLIJKE VOEDSTER

"Waarom kan ik niet gewoon stoppen met
mezelf volproppen?"

"Dat was echt een mega ongezonde maaltijd.
Wat ben ik toch een mislukking." 

"Dit gaat me echt nooit lukken."

"Ze moeten me niet omdat ik zo dik en lelijk
ben."

"Restricties zorgen juist voor eetbuien. Maak je
niet druk en geef jezelf gewoon toestemming
om te eten."

"Voedsel is niet goed of slecht. En wat ik eet
heeft niets te maken met mijn zelfwaarde."

"Je kunt niet falen. Intuïtief eten is een proces
en geen einddoel." 

"Dat is onzin, er zijn genoeg mensen die je
liefhebben."

INNERLIJKE CRITICUS INNERLIJKE VOEDSTER



ONTMASKER SLECHTE
LICHAAMSGEDACHTEN

Slechte lichaamsgedachten zijn
gedachten die specifieker over
jouw lijf gaan. Zoals "wat ben ik
ook enorm". "Mijn billen zijn te
groot/klein". "Mijn buik is echt
afschuwelijk". "Mijn armen
flabberen veel te veel." " Mijn
dijen blubberen".

Het beste kun je met een
drietrapsraket reageren op deze
gedachten: Zeg sorry, ontmantel
de gedachte en zet hem opzij.

1 . ZEG SORRY

Zodra je een slechte
lichaamsgedachte ontdekt, vraag
jezelf af wat jouw innerlijke
voedster zou zeggen: Wat zou je
zeggen tegen jouw 8 jaar oude
dochter, als ze dit over zichzelf
zou zeggen? Of wat zeg je tegen
jouw beste vriendin? 

Zeg sorry tegen jezelf, voor het
feit dat je jezelf zo behandelt, als
een object. En voor het feit dat je
zodanig oordeelt over jezelf. 

2 . ONTMANTEL DE GEDACHTE
 
Betwist jouw slechte
lichaamsgedachte: Is het waar
wat ik nu denk? Hoezo, wie zegt
dat dan? (die laatste vraag is
essentieel!)

Elke keer dat je jezelf vertelt dat
jouw buik echt afschuwelijk is, ga
je ervan uit dat het door de
dieetcultuur bepaalde ideaal van
een platte buik belangrijk is.
Natuurlijk ben je na jaren van
luisteren naar de media ervan
overtuigd dat dit zo is. Maar nu is
het moment daar om jezelf af te
vragen "waarom? en, wie zegt dat
dan?".

Sta ervoor open om die slechte
lichaamsgedachten te
ontmantelen: Want wie zegt er
eigenlijk dat jouw lichaam eruit
moet zien als dat van Doutzen? Of
dat jouw dijen minder goed zijn
dan die van jouw buurvrouw? Wie
zegt er dat jouw billen te klein of
te groot zijn? En wat is er eigenlijk
mis met grote of kleine billen?
Waarom zou het één meer
aantrekkelijk zijn dan het ander?

Jouw innerlijke voedster vindt
alles aan jouw mooi en helemaal
oké. Simpelweg omdat het nu
eenmaal onderdeel is van jouw
lijf! En hoe meer je een innerlijke
voedster in jezelf gaat creëren,
hoe meer je kunt onderzoeken
waar de gedachte echt vandaan
komt.

Welke achterliggende gevoelens,
zorgen of problemen hebben
eigenlijk aandacht nodig? Gebruik
hiervoor de beschreven aanpak
van stap 2.
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3 . ZET JOUW SLECHTE
LICHAAMSGEDACHTE OPZIJ

Als zo'n slechte lichaamsgedachte
in jouw hoofd op popt, en je hebt
sorry gezegd en de gedachte
ontmanteld, zet deze dan opzij. 

Alsof je de deur dichtslaat in
iemands gezicht. Geef de
gedachte gewoon geen
toestemming om binnen te komen
en in jouw huis rond te hangen.

En ja, zo'n gedachte laat zich niet
zomaar buitensluiten. Net als
onkruid is het iets wat terug blijft
groeien. Je moet dus echt
proberen om die gedachten
dagelijks te onderscheppen en ze
de deur te wijzen. 

Je weet inmiddels dat je mogelijk
jarenlang jouw onuitgesproken
problemen en negatieve
gevoelens hebt vertaald naar
slechte lichaamsgedachten (zie
stap 2, 3, 4 en 5), en dat je ze kunt
uitroeien door met jouw
problemen aan de slag te gaan.
Wat er overblijft zijn nu slechts die
gedachten. Blijf er vooral niet te
lang mee rondhangen!
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Over de trainer/auteur:

Saskia is sociaal psycholoog, MSc.
mindset coach en online trainer.

Ze gelooft dat alles draait om
balans, en helpt zelfbewuste
vrouwen breken met eetbuien en
emotie eten, zodat ze zich vrij
voelen van obsessieve gedachten
rondom eten, en aandacht kunnen
besteden aan datgene waar ze
écht gelukkig van worden in hun
leven.

WIE WAT WAAR?
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