
Grip op je snackgedrag
Challenge

WERKBOEK 
MODULE 2



Mindset
Bekijk eerst de mini-masterclass: Mindset. Ondertussen kun je

aantekeningen maken op deze pagina of in je notitieboek.



Wanneer jij bezig bent met "gezonder eten/leven". Heb jij dan bepaalde

regels voor jezelf? Welke?

Nu je weet wat de dieetmindset inhoudt, is dit voor jou herkenbaar? Ook al

heb je misschien nooit een 'echt dieet' gevolgd? Hoe uit zich dit bij jou?

Dieetmindset

Natuurlijk is het niet erg om bepaalde richtlijnen te volgen, zolang je er

flexibel mee om kunt gaan. Dit betekent dat het niet erg is als je er soms

vanaf wijkt. Maar zodra het richtlijnen (regels) zijn waar je eigenlijk niet

blij van wordt en die jij jezelf niet voor een langere tijd ziet doen, kun je de

regel beter loslaten.



Niet: Ik wil het wel eten, 
maar ik mag het niet.

Wel: Ik mag het wel eten,
maar ik wil het niet. 

Heb jij voor jouw gevoel een goede relatie met voeding? Welke

verbeterpunten zijn hier volgens jou?

Een goede relatie 
met voeding



Eet jij wel eens om een bepaald gevoel of emotie te onderdrukken? Denk

aan eten uit verveling, wanneer je een drukke dag hebt gehad, verdriet,

stress, vermoeidheid etc. Denk er goed over na, misschien gaat dit nu

namelijk nog onbewust.

Bedenk jezelf eens wat op zo'n moment wél zou helpen. Maak hier ALS-DAN

doelen van. Dus: ALS ik me verveel, DAN ga ik een rondje wandelen. Er is

hierin geen goed of fout, zolang je maar iets doet waar jij op de lange

termijn ook blij van wordt (en dat is meestal niet onbedoeld snaaien ;-) )



En wanneer je dan besloten hebt om iets te eten, hoe bewust eet je dan

eigenlijk? Heb je bijvoorbeeld nog vaak je telefoon in je hand of kijk je

televisie? Of ben je echt bewust met je aandacht bij wat je eet? Welke

verbeterpunten zie je hierin?

95% van ons gedrag gaat op de automatische piloot. Grote kans dus dat je

niet altijd bewust bezig bent met het maken van eetkeuzes. Denk hierbij

aan eetkeuzes die je zelf maakt, maar ook wanneer jou wat lekkers wordt

aangeboden bijvoorbeeld. Hoe bewust denk jij na over jouw eetkeuzes?

Ben jij echt bezig met hoeveel zin in je ergens hebt? Of zeg je best

gemakkelijk 'ja' tegen dingen?



Aan de slag!
Tijd om aan de slag te gaan met het switchen van jouw mindset en relatie

met voeding. Bedenk jezelf dat dit echt tijd nodig heeft, dit zit niet in een

paar dagen of weken in jouw systeem. Maar, wanneer je er elke dag mee

aan de slag gaat zul je merken dat het steeds gemakkelijker voor je wordt.

Stel jezelf bij elk eetmoment en elke eetkeuze die je hebt de volgende

vragen. Zet ze eventueel ook in je telefoon of schrijf ze op een post it en

plak op een zichtbare plek.

Wil ik dit wel?

Hoe voel ik me? Waar heb ik
behoefte aan?

Hoeveel zin heb ik hierin op een
schaal van 1-1o?

Voelt het goed om dit nu te
eten? Krĳg ik hier een voldaan
gevoel van?

Kan ik hier nu écht van
genieten?


