
WANNEER ETEN EEN MANIER IS OM CONTROLE TE ERVAREN 
IN EEN WERELD DIE JE GESTREST OF ANGSTIG MAAKT
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Door Saskia Koopman



Soms is eten of niet eten (of sporten) een
manier om een bepaalde angst te
"controleren".

OM STRESS OF ANGST NIET TE HOEVEN VOELEN.

Daar kun je jezelf "uit denken". Dit gaat veel meer om leren voelen, en leren veilig te zijn in jouw lichaam als jouw
eigen veilige thuis.



Inhoud
VAN DE MASTERCLASS 

"STRESS ETEN"

 DEEL  1 .  
WAAR  KOMT STRESS

VANDAAN?

Hoe herken ik stress of angst bij

mezelf?

 LOSSE  B I JLAGE :
PRAKT ISCHE  OEFENINGEN

DIE  JE  KUNNEN HELPEN

Om stress te managen en je veilig te

voelen in jouw lijf 

 DEEL  2 .
HOE KAN IK  OMGAAN
MET STRESS /ANGST?

En ruimte geven aan mijn gevoel,

in plaats van dit weg te stoppen?



Stress kan leiden tot 
eindeloos piekeren of
voor angst.

EEN ANGSTSTOORNIS GAAT NIET
VANZELF OVER.
Via wijzijnmind.nl kun je meer lezen over deze stoornis 
en ook anoniem hulp zoeken



Maar stress is in deze
maatschappij niet ongewoon!

VLAGEN VAN ANGST ,  STRESS ,  P IEKEREN OF
BEZORGDHE ID?
 
Deze worden veroorzaakt door een stoot adrenaline in ons lijf. 
 
Dit hielp ons vroeger in leven te blijven, omdat het ons lijf klaarmaakte voor
vechten of vluchten!

Nu kunnen alledaagse uitdagingen en irritaties die reactie ook veroorzaken.
(Zoals het geven van een presentatie, het vliegen met een vliegtuig, of het
ontvangen van een onverwachte hoge rekening!)



WAAR KOMT STRESS
VANDAAN?

NEGAT IEVE  GEDACHTEN

kunnen stress veroorzaken. Voor een

deel creëren we dus onze eigen stress.

I R REËLE  E ISEN AAN
JEZELF

(In plaats van gezonde voornemens.)

Soms is er ook sprake van een gebrek

aan grenzen stellen.

 

ANGST

Iets wat wordt veroorzaakt door een

scala aan redenen. De één is er

vatbaarder voor dan de ander.



Redenen voor angst

GENET ICA

Je kunt aanleg hebben om gevoelig te zijn voor stress of angst

OPVOED ING

Een angstige ouder, die je leerde om je zorgen te maken
Een kritische ouder, voor wie iets nooit goed genoeg was. Waardoor je zelf ook behoorlijk kritisch of
perfectionistisch bent geworden.

STRESSVOLLE  GEBEURTENISSEN &  TRAUMA

Waardoor angst ontstaat als beschermingsmechanisme. Om je veilig te houden in de toekomst.



Maar ook gezondheidsproblemen 
of grote levensveranderingen

KUNNEN BIJDRAGEN AAN STRESS OF GEVOELENS VAN ANGST

En dan hebben we het nog niet gehad over de manieren waarop we zelf bijdragen aan onze stress.



Één van onze grootste angsten?

DAT WE NIET  GOED GENOEG  Z I JN .

Onze innerlijke criticus speelt een grote rol in het creëren van stress!



We denken vaak dat streng
zijn helpt bij het verbeteren
van onszelf.

MAAR HARD ZIJN VOOR JEZELF IS JUIST GELINKT
AAN MINDER MOTIVATIE EN MEER UITSTELGEDRAG.

Terwijl lief zijn voor jezelf juist veel motiverender werkt.



Stel je maakt je zorgen over jouw
conditie, omdat je zo weinig beweegt.

JE VERTELT JEZELF HOE LUI JE BENT, EN DAT JE ÉCHT TIJD MOET
VRIJMAKEN OM TE SPORTEN. EN HOE MEER JE ERVAN BAALT
DAT JE DIT NIET DOET, HOE MINDER AANTREKKELIJK HET
WORDT.Je voelt je er rot over, en eindigt op de bank met de afleiding van de tv. 
Dat is hoe het piekeren en streng zijn eigenlijk averecht werkt.



Je bent altijd maar bang dat wat je
doet niet goed genoeg is.

DAAROM WERK JE BIJNA DAG EN NACHT, EN IS "DRUK ZIJN" IETS
WAARMEE JE JOUW ZELFVERTROUWEN EEN BOOST GEEFT.

Maar het is uitputtend. En je voelt niet eens dat het je uitput, waardoor je in een burn-out terecht
komt. 
 
Je bent een angstig en uitgeput Duracell konijntje, dat geen tijd heeft om überhaupt iets te voelen of
de eigen batterijen op te laden. 



Hoe we omgaan met stress?

(DE STRESS DRIEHOEK)

TUNE OUT

We leiden onszelf ervan af, met eten, de tv,
shoppen, gedachteloos (online) scrollen of altijd
maar door werken zonder aandacht te besteden

aan ons lijf en onze behoeftes. 

LASH OUT

We reageren ons af. Bijvoorbeeld door
plots boos te worden op anderen.

NUMB OUT

We voorkomen dat we iets voelen. Met
alcohol, drugs of overeten totdat onze

maag pijn doet. (+ eetstoornissen)



Dat is hoe we de connectie met
ons lijf verliezen

WE LEVEN IN ONS HOOFD (IN ONZE GEDACHTEN, ONS
GEPIEKER), OMDAT WE BANG ZIJN ÉCHT TE VOELEN.

Om emoties te herkennen, erkennen, en er ruimte aan te geven.



Maar als we besluiten weinig te willen
voelen, voelen we minder negatieve én

minder positieve emoties.
 

Het is als een kraan die je alleen open of
dicht zetten. Er is maar één knop!



HOE HERKEN JE STRESS OF
ANGST BIJ JEZELF?

1 . )  K I JK  EENS  NAAR  DE
STRESS -DR IEHOEK

Misschien herken je één of meerdere

van de coping strategieën bij jezelf?



HOE HERKEN JE STRESS OF
ANGST BIJ JEZELF?

2 . )  GEDRAG (LET  OP  WAT JE  DOET ! )

Je eet veel meer of minder dan normaal

Je slaapt weinig

Je isoleert jezelf van anderen

Je bijt op jouw nagels (of ander nerveus gedrag)



HOE HERKEN JE STRESS OF
ANGST BIJ JEZELF?

3 . )  GEVOEL

Je bent snel van slag

Het lukt je niet om te ontspannen

Je voel je overweldigd

Je voelt je alleen/despressief



HOE HERKEN JE STRESS OF
ANGST BIJ JEZELF?

4 . )  GEDACHTEN

Je kunt je niet goed concentreren

Je maakt je voortdurend zorgen

Je ziet vooral het negatieve van zaken in

Je hebt last van angstige gedachten



HOE HERKEN JE STRESS OF
ANGST BIJ JEZELF?

5 .  BESTEED  AANDACHT AAN JOUW
LICHAAMSS IGNALEN .

Stress slaat zich bijvoorbeeld veel op in jouw schouders en nek of

jouw lage rug. Zijn deze delen ontspannen of juist gespannen?

Heb je koude handen en voeten (terwijl de rest van jouw lijf wel

warm is?)

Hoe is jouw ademhaling? (Kort en hoog, of diep en rustig?)



Soms leidt piekeren en angst ook tot
onverklaarbare (terugkerende) buikpijn of
hoofdpijn, zweten, trillen, of misselijkheid.

ALS JE DIT HERKENT, KUN JE MOGELIJK EEN ANGSTSTOORNIS HEBBEN.

 



"LET'S TURN YOUR WOUNDS INTO
YOUR WISDOM."

 

OPRAH WINFREY



Deel 2:

OMGAAN MET ANGST EN STRESS

En werken aan emoties de ruimte geven in jouw lijf.


