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Intuïtief eten
intensive
voor een ontspannen relatie met eten
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Wat is de dieetmentaliteit? 
De wens om af te vallen
Wat is intuïtief eten? 
Introductie 10 principes
Onderzoek over diëten

Les 1.
DUMP DE DIEETMENTALITEIT



Principe 1.
DUMP DE DIEETMENTALITEIT.

vandaag een les met veel wetenschappelijk
onderzoek, waarin ik je vooral leer wat je écht

moet weten. 
 



De dieetmentaliteit
WAT IS DAT PRECIES?

het continu bewustzijn van dat wat we eten, en de
impact die dit zal hebben op ons lijf — en

hierdoor een waarde-oordeel hangen aan bepaalde
voedingsmiddelen.  

 



Het uit zich als de continue druk
om eten te moeten weerstaan —

en daarmee niet te luisteren naar
onze cravings en hongersignalen,
vanwege de onderliggende angst om

aan te komen.  



Herken jouw dieetmentaliteit

Het is het (on)bewust tellen van calorieën.

Iets wat voor veel mensen een tweede natuur
is geworden. 

Het is het idee dat je hebt ge-cheat.

Als je een keer pizza of ijs hebt gegeten.

Het is het proberen te compenseren.

en bijna automatisch aan banden leggen van
ons eetpatroon nadat we ons schuldig voelen

over wat we hebben gegeten.



 

 

 

 

De vicieuze cirkelEETREGELS /
RESTRICTIES

REBEL

EETBUI OF 
SNOEPBUI

SCHULD OF
SCHAAMTE

STRESS



Wat is intuïtief
eten?

 



Intuïtief eten
Een wetenschappelijk onderbouwd

systeem.
Met meer dan 90 studies die de
effectiviteit ervan bewijzen.

Een gewichtsneutrale aanpak.
waarbij de focus ligt op gezondheid in

plaats van op gewichtsverlies.

Gebaseerd op 10 principes.
...



Intuïtief
eten

Dit is een raamwerk
bestaande uit meerdere

principes. 

Mindful
eten

Dit is een skill. Iets wat je
doet ja/nee en wat je kan

aanleren. Draait om
bewustzijn: volledige

aandacht voor wat je eet en
hoe dit voelt, proeft.



Resultaten
Meer zelfvertrouwen

Beter omgaan met emoties en
meer positiviteit.

Meer genieten van eten
Veel diversiteit in eten.

Meer vertrouwen op hun lijf
Beter in het oppikken van

signalen.

 

Stabiel gewicht
meestal lager BMI*.

 



Is een problematische schaal! 
(zie e-book Radicale zelfacceptatie) 

 
Maar mocht je ook de angst hebben dat het uit
de hand gaat lopen als je jezelf laat eten wat
je wilt, dan wil ik je laten weten dat dat niet

is wat onderzoek tot op heden laat zien. 

Even over de
BMI

 
 

 



Intuïtief
eten

beschermt tegen
eetstoornissen



Het bewustzijn van de staat
van jouw lichaam.

 
Honger/vol zitten

Een volle/lege blaas
Een snelle hartslag

 
Het aanvoelen van emoties in

jouw lijf. 
 

(= superpower! steeds beter
in staat om aan te voelen

wat je nodig hebt.)

INTEROCEPTIVE
AWARENESS



1. Dump de dieetmentaliteit
2. Respecteer jouw hongergevoel
3. Sluit vrede met eten
4. Daag de voedselpolitie uit
5. Voel je verzadiging
6. Ontdek de voldoening-factor
7. Geef toe aan je emoties los van eten
8. Respecteer jouw lijf
9. Beweeg en voel het verschil
10. Waardeer jouw gezondheid

10 PRINCIPES



De 10 principes
werken samen.

Ze vergroten interoceptive
awareness

Verbinding met jouw lichaam
en staat

Ze werken door afleiding te
voorkomen

Datgene wat je STOPT
luisteren naar jouw lichaam:
overtuigingen, gedachten en

regels.

 



4 KENMERKEN VAN INTUÏTIEVE ETERS

Interne focus
Ze luisteren naar
de signalen van

honger en
volzitten en
luisteren
hiernaar.

Toestemming
Ze geven zichzelf
onvoorwaardelijke
toestemming om te
eten. (en dit is
misschien wel één
van de lastigste

onderdelen)

Connectie
Ze eten voor

fysieke redenen
i.p.v. voor
emotionele
redenen 

(en weten hoe
voedingsmiddelen
voelen in hun
lichaam.)

Vertrouwen
Ze vertrouwen dat
hun lichaam naar
behoren werkt.



Intuïtief
eten

hoe het voelt?
een korte oefening!



Je weet jouw naam. Je weet hoe je
moet schrijven: waarom zit er dan

toch zoveel verschil tussen de twee
handschriften?

 
Die ene hand heeft minder ervaring?

 
Hoeveel ervaring heb je met het

luisteren naar jouw lijf?
 

Is dat iets wat je eerder moest doen
in dieetplannen?

 
Hoe praatte je tegen jezelf toen je

dit moest doen?
 

REFLECTIE



Het proces van intuïtief eten draait om
het aansluiten bij wat werkt voor jouw

lijf én bij jouw persoonlijke ervaringen.
 

Dit kost tijd:
Je ontwikkelt stap voor stap meer

vertrouwen, je kunt dingen steeds beter
aanvoelen.

 
En hiervoor is een nieuwsgierige en
compassie-volle/oordeelloze mindset

essentieel.
 
 

AUTHENTIEKE GEZONDHEID



WAT WIL JE VANDAAG
ACHTERLATEN?

WAAR WIL JE OP
TERMIJN NAARTOE?



Wat belangrijk is:
Jouw wens om gewicht te

verliezen moet je op een laag
pitje zetten. 

Het is logisch dat je graag
gewicht wil verliezen.

(dieetcultuur!)

Waarom?
Intuïtief eten is 
een inside job. 

Je hebt vertrouwen nodig. 
Gewichtsverlies is een

outside job. (meten, wegen,
opletten, tellen)



Voor sommigen zal gewicht hetzelfde
blijven. Anderen komen aan, of verliezen

gewicht.
 

Het is afhankelijk van de behoeften van
jouw lijf!

 
Als je nu onder jouw set-point gewicht

zit, kun je aankomen. Maar ook in de fase
van gewenning kan jouw gewicht fluctueren.

VET-SET POINT



DE IMPACT VAN JOUW
DIEET(MENTALITEIT)?

Fysiek
 

Sociaal
 

Gedragstechnisch
 

Psychologisch
 



Jojoën,
Gewichtstoename

Missen van periode
Haaruitval

Minder hongergevoelens
Bloedsuikerschommelingen

Zin in koolhydraten
Etc. 

Fysiek

 
 

 



Anders eten dan anderen
Jouw porties afstemmen op anderen

Vergelijken
Je zorgen maken over wat anderen 

denken van wat je eet,
of wat ze vinden van jouw lijf

Bepaalde feestjes skippen
Bepaalde mensen ontlopen

Niet eten als anderen kijken
Etc. 

Sociaal

 
 

 



Zorgen maken over eten
Bepaalde regeltjes volgen

Calorieën of koolhydraten tellen
Schuldgevoelens als je iets slechts eet

Bang zijn voor hongergevoelens
Jouw lichaam niet vertrouwen

Fanstaseren over eten
Obsessief nadenken over wat je wel/niet zou

moeten eten
Etc. 

Psychologisch

 
 

 



Als je een regel breekt, 
alleen nog maar meer eten

Maaltijden overslaan als je eerder veel hebt
gegeten

Meer eten als je gestresst bent
Sporten om te compenseren

Veel praten over eten, gewicht en diëten
Overeten of snaaien
Intimiteit vermijden

Etc. 

Gedragstechnisch

 
 

 



Dit zijn allemaal bewezen
effecten van diëten!



Wat onderzoek
zegt over diëten?
Mocht je verder willen lezen.



Minnesota starvation studie
 

In 1944 begeleidden Ancel Keys en zijn
collega’s op de universiteit van Minnesota

een experimenteel onderzoek.
 

 36 gezonde en psychisch normale jonge
mannen leefden 6 maanden lang op een dieet
van 1500-1600 calorieën. Ze ontwikkelden
obsessieve gedachten rondom eten, hadden
de neiging om te bingen en werden vrij

anti-sociaal.(Ze hadden ook geen interesse
meer in seks!) 

 
Na het dieet kwamen ze meer gewicht aan,

dan ze waren verloren.



Biggest loser studie
 

6 jaar nadat deelnemers hadden
meegedaan aan het tv-programma the
Biggest Loser, viel op dat hun

metabolisme nog steeds erg laag was
en hun bloedsuikerspiegels hoger

waren dan vóór de show.
 

Ze hadden minder spiermassa dan ze
hadden vóór de show.

 
Fothergill, et al. (2016)



Je kunt op een hoger gewicht gezonder
zijn, aldus Carl Lavie (cardioloog).

Volgens Lavie is fit zijn belangrijker
voor een lang en gezond leven dan een

laag BMI. 
 

Iemand met overgewicht kan net zo gezond
of ongezond zijn als iemand met een
normaal gewicht of ondergewicht.

 

Obesitas paradox



Onderzoek laat zien dat de focus op
gewichtsverlies of -controle vaak

averechtse effecten heeft voor onze
fysieke & psychologische gezondheid.

 
Jojoën is ongezonder dan een stabiel

hoger gewicht. En diëten leidt doorgaans
niet tot blijvend gewichtsverlies.

 
Tylka et al., 2014

 

Focus op gezondheid
en welzijn



Leer over HAES!
Health at every size

Deze beweging stimuleert de focus op
gezondheid in plaats van op gewicht 

(en uiterlijk).
 

Ze maken zich ook sterk tegen
fatshaming en vooroordelen in de

gezondheidszorg.

 
 



 

A JOURNEY OF A
THOUSAND MILES

STARTS WITH
A SINGLE STEP.

- Lao Tzu



Waar kun je starten?

Stap 1
Vul de dieet-impact
checklist en ontdek
welke effecten je

herkent.

Stap 2
Schrijf op waar je

naartoe wilt en maak je
hierbij los van jouw

uiterlijkheden.

Stap 3
Zorg voor een visuele
reminder voor jezelf,
zodat je gedurende het
traject focus houdt! 



Les 2?
Respecteer jouw hongergevoel.


