
Voeden op verzoek
Hoe je bouwt aan meer 

zelfvertrouwen rondom eten 

en emotie eten kunt tackelen!
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"Voeden op verzoek."
 
Als je een moeder bent,  dan is dit misschien een hele bekende uitdrukking.
 
Het betekent in feite dat je jouw baby voedt op de momenten dat hij  of zij  huilt en dus 
actief vraagt om eten. De baby mag dan vervolgens melk drinken totdat hij  of zij  voldaan 
is.
 
Het is uiteraard het tegenovergestelde van voeden volgens een vast schema.
 
Hierbij  wordt een baby om de zoveel uur wakker gemaakt,  en een flesje aangeboden. Huilt 
de baby tussen de geplande tijden in? Dan wordt er dikwijls geen voeding aangeboden.   
 
Wat dit te maken heeft met jouw eigen eetgedrag als grown up? Dat staat centraal in dit 
korte e-book. Beluister vooral ook de bijbehorende audio voor een uitgebreider verhaal!
 
Weet in elk geval alvast dat voeden op verzoek essentieel is om te bouwen aan 
vertrouwen rondom eten.
 
En dat het misschien wel dé sleutel is,  die je kan helpen om te breken met emotie eten.
 
Liefs,
 
 

V O E D E N  O P  V E R Z O E K
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Je bent alleen thuis en je nestelt je fijn op de bank voor de tv.  Terwijl  je langs de diverse film-

suggesties scrolt drijven jouw gedachten plotseling weg naar de reep chocolade die nog in de 

keukenla ligt.

 

Je wordt je bewust van deze behoefte en het lukt je om hier even bij  stil  te staan. Je vraagt je 

af of de zin in chocola te maken heeft met een fysieke behoefte  (heb ik honger?) of met een 

mentale behoefte.

 

Je vraagt je af of de zin in chocolade te maken heeft met maaghonger of l ichaamshonger? Of 

is het juist mondhonger,  hoofdhonger of harthonger? (leer meer over deze verschillende 

soorten honger in les 5 van het HMHB programma).

 

Laat ik voor het gemak vanaf nu in dit e-book spreken over 2 soorten honger. 

-  De variant die te maken heeft met fysieke honger: maaghonger .

-  En de variant die veroorzaakt wordt door een andere behoefte: mondhonger .

 

In het verleden heb je jezelf misschien voor je kop geslagen als je te maken kreeg met 

mondhonger.  (In het algemeen wordt dit ook wel emotie eten  genoemd).

 

Eten uit emotie wordt immers gezien als iets wat "onnodig" is.  Misschien zelfs ook wel als 

iets wat "zwak" is.

 

En op de momenten dat je uit emotie at,  bedacht je je misschien keer op keer weer dat je niet 

te vertrouwen was rondom lekker eten, en trok je "de touwtjes maar weer wat strakker aan."

 

Inmiddels weet je hoe deze negatieve overtuigingen rondom mondhonger vooral veroorzaakt 

worden door de dieetcultuur  waar we in leven. 

 

Er is immers maar één reden waarom we die mondhonger niet willen accepteren: hij  zou ons 

in de weg staan op weg naar ons doel om dat ideale lichaam te creëren.
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Als je al  wat langer eet op intuïtie,  zonder restricties,  dan weet je dat het feit dat je 
mondhonger hebt terwijl  je op de bank zit,  betekent dat iets jouw een oncomfortabel 
gevoel gaf.
 
Mondhonger is namelijk een waardevol signaal .
 
Als je iets wilt eten, ook al heb je niet écht trek, dan weet je dat er iets aan de hand is.
 
Je zoekt naar eten uit een verlangen naar comfort,  of iets wat je kan geruststellen, omdat: 
a.  je niet zo goed weet wat er precies aan de hand is.  Of,
b.  je jezelf niet op een andere manier kon geruststellen. Of,
c.  je iets voelde waarvan je het liefst wilde weg vluchten.
 
Als je in gevaar zou zijn,  zou je opstaan en wegrennen. 
 
En als je een wat chaotische relatie met eten  hebt,  en je voelt een emotioneel gevaar,  dan 
spring je op en ren je naar eten.
 
Waarom? 
 
OMDAT ETEN STAAT VOOR LIEFDE EN COMFORT 
 
Als je huilde als baby, en je ontving (moeder)melk,  dan voelde je liefde en comfort .  Dan 
werd je daarmee gerust gesteld.  En als je nu plots te maken hebt met mondhonger,  
probeer je te zoeken naar datgene buiten jou, dat jou gerust kan stellen.
 
Daarom wil ik je allereerst vragen om te stoppen met jezelf voor je kop slaan, als je zoekt 
naar eten om je gerust te stellen. Als je eet uit emotie.
 
Het is een copingmechanisme: Jouw manier van omgaan met ongemak, zorgen of heftige 
gevoelens. 
 
En als je met zelfcompassie  kijkt naar deze behoefte,  dan kun je concluderen dat het je 
door lastige tijden heen heeft geholpen. Dat je er dankbaar voor mag zijn.
 

W A T  J E  K U N T  L E R E N  V A N  
J O U W  M O N D H O N G E R
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Niet alleen staat voeding vanaf onze geboorte voor comfort en liefde, we geven het 
tijdens ons leven misschien nog wel wat extra magische krachten .
 
Hoe we dat doen?
 
Als we voeding leren gebruiken op momenten van fysieke pijn ,  bijvoorbeeld. 
 
Het li jkt zo onschuldig als een kleuter valt en zichzelf bezeerd: "Kijk eens, een snoepje,  
dan voel je je vast snel beter!" 
 
Het is ook één van de manieren waarmee we onze kinderen op jonge leeftijd al  aanleren 
dat iets lekker je kan afleiden van een rotgevoel.
 
En eerlijk is eerlijk,  het helpt.  Die zoete smaak in je mond leidt af.  En nee, je bent geen 
slechte ouder als je jouw kinderen op die manier kalmeert.  
 
Heb jij  als jongvolwassene eten gebruikt om comfort te ervaren in een lastige periode in 
jouw leven? Dan bevestigde je voor jezelf daarmee nogmaals dat voeding helpt,  op 
momenten van ongemak, stress of heftige emoties.
 
Of ben je misschien naar voeding gaan grijpen, als reactie op jouw eerste "dieet"-
ervaringen? Je plaatste bepaalde voedingsmiddelen in een "verboden groep",  en gaf ze 
zodoende nog meer magische krachten.
 
WE ZETTEN BEPAALDE VOEDINGSMIDDELEN CONTINU OP EEN VOETSTUK
 
Voel je je gespannen? Hier,  neem een koekje.
Voel je je eenzaam? Eet een liter ijs.  (Iets wat in de populaire romcom's ook nog even flink 
wordt benadrukt als ultieme oplossing.)
 
Want heb je ooit iemand horen zeggen: Hier,  een lekkere appel,  dan voel je je vast 
stukken beter!?
 
Wat je moet weten:  Onderzoek toonde aan dat hoe meer ji j  gelooft dat bepaalde voeding je 
helpt bij  negatieve emoties,  hoe meer je geneigd zult zijn te eten uit emotie.

H O E  V O E D I N G  M A G I S C H E  
K R A C H T E N  K R I J G T
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We hebben al snel de neiging om onze chaotische relatie met eten, en onze neiging tot 
overeten, te wijden aan issues rondom bepaalde simpele thema's als WAT we eten, en 
HOE dik we wel/niet zijn.  
 
Maar daar heeft mondhonger uiteraard helemaal niets mee te maken.  
 
Als je eet uit mondhonger (of,  in simpelere termen: voor jouw gevoel "last hebt van 
emotie eten"),  dan heb je een probleem met het kalmeren van jezelf als je ongemak of 
heftige gevoelens ervaart.  
 
Of,  je vindt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen, en het échte probleem onder 
ogen te komen.
 
Eten is natuurlijk geen hele effectieve manier om jouw problemen op te lossen, of jezelf 
te kalmeren en de waarheid te accepteren.
 
Als een emotie eter,  heb je een oplossing nodig die je helpt om jouw gevoelens echt te 
durven voelen ,   jezelf gerust te stellen  en die je leert om stil  te staan bij  wat er écht 
speelt  en wat je daarin nodig hebt.   
 
VOEDEN OP VERZOEK IS DE OPLOSSING
 
Voeden op verzoek, is niet alleen iets wat je als moeder kunt doen bij  jouw baby. Ook bij  
jezelf als volwassene, kun je de keuze maken om jezelf te voeden op verzoek.
 
En daarmee bedoel ik:  geef jezelf altijd te eten als je maaghonger (fysieke honger) hebt .
 
Elke keer als j i j  jezelf voedt als je fysieke honger ervaart,  geef je jezelf dat gevoel van 
veiligheid  wat je ook ervaart bij  de aanwezigheid van een zorgzame ouder.
 
En hoe veiliger ji j  je voelt,  hoe meer vertrouwen  je zult ervaren in het feit dat je die 
lastige gevoelens (die je nu weg-eet),  onder ogen kunt zien.
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Je kunt het zo zien: telkens als j i j  naar eten grijpt op momenten dat je geen fysieke 
honger ervaart,  zoek je eigenlijk naar een "zorgster" of verzorger.  Iemand die je gerust 
stelt.
 
En je grijpt naar die reep chocolade omdat je niemand kunt vinden, in jezelf ,  die deze rol 
van verzorger  op zich kan nemen.
 
Maar die rol van verzorger,  die kun je ontwikkelen.
 
Telkens als je jezelf voedt als je honger hebt,  laat je jezelf zien dat je goed voor jezelf kan 
zorgen.
 
Net als een ouder die laat zien dat hij  of zij  voor een kind kan zorgen, door er naar te 
luisteren en aandacht te schenken, zo kun je ook jouw vertrouwen laten groeien in jouw 
eigen zelf-zorg technieken, door jezelf te voeden op verzoek.
 
Begin door jezelf te verzorgen  op verschillende vlakken: kleed je aan met liefde, kijk en 
praat tegen jezelf met liefde en aandacht.  
 
Het gaat er immers om dat je jouw problemen gaat begrijpen, in plaats van dat je jezelf 
ervoor afstraft.   
 
Hoe ziet jouw innerlijke verzorger er nu uit,  als je deze even vergelijkt met het comfort 
wat je vind in eten? Hoe doet ze het?  Uiteindelijk kan jouw innerlijke verzorger "winnen" 
van het eten. 
 
En elke keer dat je jezelf voedt uit maaghonger,  groeit jouw vertrouwen in jouw innerlijke 
verzorger.  (Zie je wel,  ik ben te vertrouwen! Ik kan goed luisteren naar mezelf,  naar mijn 
behoeftes,  en daarin zelf voorzien.)
 
Maar dit heeft uiteraard tijd en aandacht nodig.  Totdat de dag komt dat je plotseling niet 
meer een moment kunt aanwijzen waarop je at uit emotie,  of mondhonger. 
 
Ik deel voor nu de 4 stappen  met die je kunt zetten om om te gaan met mondhonger. 

J O U W  I N N E R L I J K E  
V E R Z O R G E R
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Ik heb al eerder geschreven over het belang van onvoorwaardelijke toestemming  rondom 
eten, omdat het zo'n essentiële stap is,  in het gehele proces naar intuïtief eten. (Maar ik 
vat de stap graag nog even voor je samen!)
 
Elke keer dat je zin hebt in eten, stel jezelf dan de vraag of dit veroorzaakt wordt door 
maaghonger of mondhonger.  (Is het iets fysieks,  ja of nee?)
 
Als het antwoord op die vraag mondhonger is,  en het dus geen fysieke behoefte is,  stel 
jezelf dan een volgende vraag: Kan ik wachten tot ik maaghonger heb?
 
Misschien zul je als je gewend bent om veel uit emotie of stress te eten deze vraag op het 
begin nog vaak beantwoorden met een "nee".  
 
En dat is zo gek natuurlijk niet! Het is jouw manier van jezelf helpen. En het is logisch dat 
je doet wat je gewend bent,  helemaal als je wanhopig bent.  
 
Als je dit ervaart:  eet dan. Geef jezelf onvoorwaardelijke toestemming om wat te eten. 
 
Wees daarbij  dan altijd bewust liefdevol naar jezelf :  benadruk dat je het jezelf niet 
kwalijk zal nemen. Dat je je niet schuldig zal voelen als je buik hierdoor overvol voelt.  Dat 
je jezelf niet boos zal toespreken als je een dag later in de spiegel kijkt.  Zeg sorry tegen 
jezelf,  dat je je zo rot voelt,  en dat je eten nu ziet als de beste manier om voor jezelf te 
zorgen.
 
WAAROM JE MOET STOPPEN MET JEZELF AFSTRAFFEN
 
Vaak straffen we onszelf af,  als we eten uit emotie.  Maar dit is juist de reden waarom we 
ons nog verder overeten .  
 
Het is namelijk het afstraffen dat ervoor zorgt dat we onze aandacht verleggen  naar ons 
chaotische eetgedrag, in plaats van dat we aandacht schenken aan het onderliggende 
probleem of gevoel.
 
Door jezelf af te straffen, overtuig je jezelf er keer op keer van, dat het probleem jouw 
eetgedrag (en soms ook jouw gewicht) is.  Een probleem wat we dikwijls denken te kunnen 
oplossen door simpelweg "op dieet te gaan"of in het vervolg gewoon " beter op te letten".
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WAAROM HET SOMS LASTIG IS OM JEZELF DIE TOESTEMMING TE GEVEN
 
De allereerste reden waarom mensen het lastig vinden om zichzelf die onvoorwaardelijke 
toestemming te geven, is omdat het nieuw is.  
 
Als je jezelf voor jouw gevoel jarenlang "in de gaten moest houden", als je regels en 
restricties hebt gecreëerd om jouw voedselinname te controleren, dan vraagt het om een 
hele hoop vertrouwen in jezelf .  Om jezelf daadwerkelijk die toestemming te geven.
 
Waar ben je eigenlijk bang voor?
 
Ben je bang dat je niet meer te stoppen bent? Dat je alles eet wat los en vast zit? Dat je 
niet te vertrouwen bent?
 
Dit zijn veel voorkomende belemmeringen .  Het feit dat we onszelf dag in dag uit in de 
gaten hebben gehouden, ons eetpatroon hebben gecontroleerd, heeft ons immers alleen 
maar bevestigd in deze saboterende gedachten.
 
We praten het controle-gedrag namelijk goed door onszelf te vertellen: dit is nodig,  want 
anders ben je niet te vertrouwen.
 
Maar kijk jezelf nog eens goed aan. Wat gebeurt er als je alles zou eten wat los en vast 
zit? En wat is daar mis mee?
 
Vaak krijg ik dan reacties als:  dan wordt ik een tientonner.  Dan wordt ik dik.
 
En dat is de kern van ons ontbrekende vertrouwen. We vertrouwen niet op ons li jf .  We 
denken dat deze niet aan  de rem kan trekken. En bovenal:  we zijn doodsbang om dik te 
zijn (met dank aan de dieetindustrie,  die ons dag in dag uit vertelt,  dat we, als we maar 
slank zijn,  oneindig geluk kunnen vinden).
 
Maar onderzoek toonde inmiddels aan dat:
a.  Hoe meer we ons eetgedrag aan banden leggen, hoe dikker we gemiddeld zijn.
b.  95% van de pogingen die we doen om ons gewicht te controleren, er alleen maar voor 
zorgt dat we tijdelijk gewicht verliezen, en alles gewoon weer aankomen.
c.  Dat jouw lijf  zelf een natuurlijk vetsetpoint opzoekt,  waar je eigenlijk niets aan kan 
veranderen. En, 
d.  Dat je kunt leren vertrouwen op jouw lijf .  Dat jouw lijf  heel goed aangeeft wanneer het 
geen voeding meer nodig heeft.  En dat je,  door je lichaam te leren vertrouwen, voeding 
weer een hele andere rol kan laten spelen in jouw leven. 
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WE HEBBEN GRAAG CONTROLE
 
Het is soms lastig om jezelf toestemming te geven om te eten bij  mondhonger,  omdat je 
daarmee ook het feit onder ogen moet komen dat je misschien minder "controle" hebt  
over jezelf  dan je denkt.
 
Als je jezelf afstraft omdat je eet uit emotie,  dan laat je eigenlijk zien hoe erg je het vindt 
dat je voor je gevoel geen controle hebt.  En ja,  uiteraard is dit soms lastig om te 
accepteren. Maar het is ook triest dat je jouw gebrek aan controle niet op een meer 
troostende manier  kan opvangen. 
 
Je kan niet zelf kiezen wanneer je wel of geen mondhonger ervaart,  maar je kunt wel goed 
voor jezelf gaan zorgen, zodat je langzaam gaat vertrouwen op jouw eigen kwaliteiten als 
verzorger van jezelf.
 
Hoe meer je de verbinding zoekt tussen jouw hongergevoelens en waar deze vandaan 
komen, hoe meer je jezelf in staat stelt om goed voor jezelf te zorgen, wat je ook nodig 
hebt.
 
En uiteindelijk zal die innerlijke verzorger je ook in staat stellen om te surfen op jouw 
gevoel ,  het te durven voelen zonder dat je meteen geneigd bent naar voeding te zoeken. 
 
DE REBELLIE MISSEN  
 
Soms ervaren we eten uit mondhonger ook wel als een vorm van rebelleren. 
 
Rebelleren tegen dat wat je "hoort te doen" of "hoort te zijn" in jouw leven. Je wilt soms 
even uit de band springen, omdat je in zoveel facetten in jouw leven het idee hebt dat je 
je moet gedragen. De perfecte moeder moet zijn.  De perfecte dochter.  De perfecte 
partner of medewerker.
 
Door soms even alles te eten wat los en vast zit,  geef je jezelf dit rebelse gevoel! Een 
gevoel van ultieme vrijheid.  Van kind zijn,  zonder verantwoordelijkheden. En je stapt ook 
even helemaal uit jouw status quo. Je voelt even niet meer wat je eigenlijk voelde. 
 
Als je jezelf plots onvoorwaardelijke toestemming geeft om te eten, verliest het 
plotseling deze magische krachten. Als je jezelf achteraf niet meer mag afstraffen voor 
wat je hebt gegeten, helpt eten je dan nog wel? 
 
Start met luisteren naar hoe je naar jezelf praat .  En zorg voor liefdevolle woorden.
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Als je jezelf onvoorwaardelijke toestemming kunt geven, wordt het tijd voor stap 2.  Het 
vergroten van jouw zelfbewustzijn en de vinger op de zere plek leggen.
 
Wat ik daarmee bedoel? Geef woorden aan dat wat je écht bezig houdt.  Wat er écht 
speelt.
 
Probeer te ontdekken wat de trigger is,  die de oorzaak is van jouw mondhonger en de 
wens om te willen eten uit emotie .
 
Het zal jouw behoefte om te eten niet altijd stoppen, maar het is wel een stap in de 
richting van het zoeken naar een oplossing. 
 
Kom je er op het moment suprême even niet achter? Neem jezelf dan voor om later die 
dag, of later die week, terug te kijken op de situatie en om te zoeken naar de 
onderliggende oorzaak.
 
Het eerste wat er in je op komt, is vaak al ontzettend waardevolle informatie.  
 
En besef je dat je het probleem niet meteen hoeft aan te pakken. Het is voor nu genoeg 
om te weten wat dat probleem is.  
 
WAAROM HET SOMS MOEILIJK IS OM JOUW PROBLEEM TE IDENTIFICEREN
 
Je weet inmiddels vast wel dat je niet de enige bent die alle problemen in het leven 
probeert te scharen onder de kapstok van "voeding en gewicht".
 
De druk uit onze cultuur om minder te eten en gewicht te verliezen  in plaats van je te 
focussen op onze echte problemen is enorm.
 
De dieetindustrie is er immers een ster in om ons te laten geloven dat als we maar 
gewoon het juiste eten, en genoeg sporten,  dat we dan allemaal een gelukkig leven 
kunnen leiden. 

S T A P  2 .  
A A N D A C H T  V O O R  

W A T  E R  E C H T  S P E E L T
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Maar het feit is:  we hebben allemaal onze problemen. Iedereen wordt geconfronteerd met 
de nodige stress,  vervelende gevoelens en de nodige gevaren.
 
Het is soms makkelijker om een probleem te hebben met eten, dan een persoonlijk 
probleem onder ogen te zien.
 
Gevoelens van schuld en schaamte naar onszelf of naar anderen. Gevoelens van jaloezie.  
Gevoelens van falen. Ze zijn niet altijd even makkelijk om mee om te gaan.
 
We nemen onszelf van alles kwalijk,  omdat we niet voldoen aan onze eigen 
verwachtingen. 
 
Sta eens stil  bij  de ongeschreven regels die ji j  voor jezelf hebt opgesteld. 
 
Wees eens eerlijk,  en kijk met compassie naar jezelf .
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Stel jezelf even voor dat je deze aanpak al een tijdje probeert.  Je kijkt met compassie naar 
jezelf en jouw eetgedrag. Je geeft jezelf onvoorwaardelijke toestemming om te eten als je 
dat wilt.  Je geeft woorden aan jouw trigger en besteed aandacht aan wat er echt speelt.  
 
En, je stelt jezelf steevast de vraag watvoor honger je hebt.  En of het eten kan wachten.
 
Beeld je dan even de volgende situatie in:

Zie je hoe ik het heb over "samen zitten met jezelf"?
 
Vaak als we willen eten om onszelf te helpen in een lastige situatie is eten datgene wat 
we erbij  halen. We hebben iets nodig wat ons "bijstaat"  in die lastige situatie.
 
Het eten uit mondhonger is jouw poging om meer te zijn,  groter te zijn,  zodat je de lastige 
gevoelens aan kunt.
 
Hoe meer je jezelf het vertrouwen geeft dat je voor jezelf kunt zorgen, hoe beter je ook 
wordt in het samen zitten met jezelf.  Jij ,  met jouw problemen, kan samen zitten met de 
innerlijke verzorger in jou, die je kan helpen in het omgaan met deze problemen.
 
Samen zitten met jezelf betekent dat je jezelf de liefde en comfort geeft die je zoekt ,  dat 
je jezelf gerust stelt.  En dat je jezelf bijstaat in het oplossen van jouw problemen.

S T A P  3 .
S A M E N  Z I T T E N  M E T  J E Z E L F
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Impuls om te eten

Bewuste pauze Kan ik wachten met eten?

Samen zitten met jezelfJe voelt je plots kalmer

Je ontdekt een "misschien",
 geen harde "nee".

Je wacht even om te kijken wat er 
gebeurt, met je gevoelens 

en jouw honger.

Je vraagt je af waar de impuls 
vandaag komt en ontdekt dat je 

geen maaghonger hebt.
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Je voelt je plots geneigd 
om te eten.

De initiële drive om te eten lijkt af 
te nemen.

https://www.facebook.com/blijdieetvrij/
https://blijdieetvrij.nl/
https://www.facebook.com/blijdieetvrij/


ALS JE VERLANGT NAAR EEN EXTERNE VERZORGER  
 
Als je gewend bent om jouw mondhonger te stillen met eten, ben je er aan gewend dat je 
zelf verantwoordelijk bent om in jouw eigen behoeften te voorzien. 
 
Je bent dan mogelijk zelfvoorzienend, maar het kan best zijn dat je het diep van binnen 
heel erg vindt dat je altijd maar voor jezelf moet zorgen. 
 
Uiteindelijk is het geweldig als je met jezelf kunt zitten, en jezelf bij  kan staan in lastige 
momenten, maar het vult natuurlijk niet de leegte die je mogelijk ervaart,  als je niemand 
hebt bij  wie je met jouw gevoelens terecht kan.
 
Het is een grote verantwoordelijkheid om helemaal voor jezelf te moeten zorgen. En soms 
is het meer dan logisch dat je die verantwoordelijkheid liever verplaatst naar een pak 
koekjes of een bak ijs.
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DOWNLOAD EEN KORTE OEFENING IN ZELFCOMPASSIE VIA DE KNOP HIERONDER:  

https://www.facebook.com/blijdieetvrij/
https://blijdieetvrij.nl/
https://www.facebook.com/blijdieetvrij/
http://blijdieetvrij.nl/wp-content/uploads/2019/01/Korte-oefening-zelfcompassie.mp3


Hoe meer je jezelf gaat voeden op verzoek, en leert om te eten uit maaghonger,  hoe meer 
jouw mondhonger naar de achtergrond zal verdwijnen. Je leert jezelf met zelfcompassie 
te ondersteunen op de momenten dat je een innerlijke verzorger nodig hebt om je bij  te 
staan.
 
Hoe meer je doet aan selfcare  -  door jezelf niets meer te ontzeggen, het huis te vullen met 
lekker eten, ervoor te zorgen dat je altijd kunt eten als je maaghonger hebt,  hoe meer je 
kleding draagt die je een goed gevoel geeft,  en bad body  gedachten (kritische gedachten 
over jouw lijf)  ondervangt -  hoe minder mondhonger je zult ervaren.
 
Maar er zullen altijd momenten zijn dat het je opeens weer overvalt.  
 
Een bad nemen, of een goed boek lezen, kan je niet altijd helpen om een rotgevoel op te 
lossen. Soms is een gevoel te overweldigend, en kun je jezelf er niet simpelweg van 
afleiden.
 
Sommige gevoelens moet je echt eerst toestaan, en voelen, voordat je ze kunt aanpakken. 
Voordat je het achterliggende probleem kunt ontdekken.
 
Gevoelens komen vaak als golven: ze komen op en gaan weer liggen. Maar de 
achterliggende problemen verdwijnen daarmee doorgaans niet.
 
Je moet stapje voor stapje gaan leren om jezelf de hulp te bieden die je ooit in bepaald 
voedsel zocht.  
 
Vraag jezelf daarom echt af:  waar ren je eigenlijk van weg, als je naar bepaalde 
voedingsmiddelen rent?

S T A P  4 .  
P A K  D E  P R O B L E M E N  A A N
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https://blijdieetvrij.nl/werk-met-mij/
https://www.facebook.com/blijdieetvrij/
https://blijdieetvrij.nl/
https://www.facebook.com/blijdieetvrij/


"When woman stop hating their bodies" (Hirschmann, J.R.   & Hunter,  C.H.)

Emotional eating: eating when emotional or emotional about eating? (Adriaanse et al. ,  
2011)

Maternal intuitive eating as a moderator of the association between concern about child 
weight and restrictive child feeding. (Tylka et al,  2015)
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R E F E R E N T I E S
Klik op de l ink hieronder om verder te lezen, of de referentie te bekijken.

"Intuitive Eating" -  Evelyn Tribole and Elyse Resch
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"Health at every size" -  Linda Bacon

https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=39499&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fwhen-women-stop-hating-their-bodies%2F9200000017834168%2F&name=bd
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20204980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26145275
https://www.facebook.com/blijdieetvrij/
https://blijdieetvrij.nl/
https://blijdieetvrij.nl/werk-met-mij/
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://www.facebook.com/blijdieetvrij/
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%3Dfeatured_product%26suggestedFor%3Dhealth%2520%26originalSearchContext%3Dmedia_all%26originalSection%3Dmain&name=haes


Ik ben sociaal psycholoog, kookboekauteur en ervaringsdeskundige als het gaat om 
breken met eetbuien. Ik werk als mindset coach met de principes van mindful & intuïtief 
eten. 
 
Ik geloof dat gezondheid niet afhangt van gewicht,  en help vrouwen inzien hoe mooi hun 
lichaam is.  Het is mijn missie om jou te helpen naar jouw gezonde balans,  zodat eten weer 
een feestje wordt! 
 
In mijn eigen gevecht om te stoppen met emotie eten, probeerde ik vooral regels op te 
stellen. Ik veranderde mijn eetpatroon. Maar hoe meer regels ik hanteerde, hoe meer last 
ik kreeg van eetbuien. 
 
De psychologie van eten  is  daarom mijn grootste onderzoek geweest de afgelopen jaren. 
Waarom eten we wat we eten? Hoe beïnvloeden we dat? Wat doen diëten met jouw 
mindset? Hoe zorgen diëten voor eetbuien? Wat gebeurt er als je jezelf voedsel 
ontzegt? En die antwoorden zijn goud waard. Onmisbaar voor iedereen die stoeit met 
eten en gezond leven.

S A S K I A  K O O P M A N

Vrede sluiten met eten draait vaak helemaal niet om eten. 
Het draait om jouw gedachten en mindset.  De regels die je jezelf onbewust oplegt en wat je 
diep van binnen van jezelf en jouw lichaam denkt.
 
Ik werk op een diepere laag, die lange termijn veranderingen  teweeg brengt.

- Gratis Masterclass "Af van eetbuien!"
- Blij  Dieetvrij  Club
- Online programma
- 1-op-1 VIP coaching 

M I N D S E T  C O A C H

M I J N  V I S I E

W A T  I K  J E  K A N  B I E D E N
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https://blijdieetvrij.nl/masterclass/
https://blijdieetvrij.nl/club/
https://blijdieetvrij.nl/online-programma/
https://blijdieetvrij.nl/mindset-coaching/
https://www.facebook.com/blijdieetvrij/
https://blijdieetvrij.nl/
https://www.facebook.com/blijdieetvrij/

