
Grip op je snackgedrag
Challenge

WERKBOEK 
MODULE 3



Portiecontrole
Bekijk eerst de mini-masterclass: Portiegrootte onder controle.

Ondertussen kun je aantekeningen maken op deze pagina of in je

notitieboek.



Herken jij jezelf in het patroon: door de week gezond en in het weekend

(bijna) nergens op letten? Zo ja, hoe voel jij je na zo'n weekend?

Vind jij het gemakkelijk om het bij slechts één koekje of één stukje

chocolade te houden wanneer je zoiets lekkers neemt?

Alles of niets



Welke regels rondom eten heb jij voor jezelf? Door je hiervan bewust te

worden kun je dit steeds meer gaan los laten. Dat is natuurlijk super

spannend, maar dit gaat jou zoveel rust rondom eten opleveren. Denk aan:

ik mag het wel eten, maar ik wil het nu niet (want ik wil een bepaald doel

bereiken).

Heb jij bepaalde snacks/producten waarbij je jezelf niet kunt inhouden

wanneer je er eenmaal aan begint. Welke?

Ga dit juist wel in huis halen en ga hiermee oefenen. Hierdoor bouw je

succeservaringen op en geef je jezelf het vertrouwen dat je het wél kunt.

Iedereen kan het leren om portiecontrole te hanteren maar dit kan alleen

door het gewoon te gaan DOEN.



Ga vanaf nu jouw eetkeuzes hierop baseren. Doe alsof je al op dit punt

bent. Fake it, till you make it :-). En soms wil het misschien niet helemaal

lukken zoals je graag zou willen, dat is oké! Dat hebben we allemaal wel

eens, het is menselijk. Het gaat er op zo'n moment vooral om hoe jij

hiermee omgaat. Hoe sneller je de draad weer oppakt, hoe gemakkelijker je

het voor jezelf maakt. Zie het niet alsof het meteen 'verpest' is, maar zie

het altijd als een les. Ga gewoon weer door waar je gebleven was want van

een dagje (naar jouw idee) 'te veel eten' is jouw resultaat echt niet ineens

mislukt.

Wat is gezond leven voor jou? Hoe ziet dat er precies uit? Wat is voor jou

een fijne balans tussen gezond eten en genieten? Wat is haalbaar en wat

past bij jou? Omschrijf dit zo gedetailleerd mogelijk.



Aan de slag!
Tijd om aan de slag te gaan met het oefenen om je portiegrootte onder
controle te houden. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ga het gewoon
DOEN en creëer die succeservaringen.

Wanneer je iets eet, houd dan de volgende vragen en richtlijnen in je
achterhoofd. Vergeet niet ook de tips uit de vorige modules te blijven
toepassen.

Vraag: Is dit de laatste keer dat
ik het kan eten?

Vraag: Is meer nog lekkerder?

Eet altĳd zonder afleiding.

Doe moeite voor jezelf: doe je
eten bĳv. in een schaaltje.

Ga oefenen.
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BONUS INFORMATIE



Suiker
Suikers zijn niet gemaakt om portiecontrole op te hanteren. Fabrikanten
maken producten op een manier waardoor je het liefst meer en meer wilt
eten (door bepaalde smaakcombinaties en ingrediënten). Slim natuurlijk,
want doordat het zo goed smaakt ga je het vaker kopen. Maar, op die
manier is het erg lastig om het bij slechts één koekje te houden
bijvoorbeeld. Je wilt altijd nog meer...

Hier kunnen we niets aan veranderen, maar het helpt wel om dit in je
achterhoofd te houden. Of jij nou één koekje neemt, of drie koekjes: je wilt
er altijd nog eentje. Soms kun je zelfs dooreten tot je er bijna misselijk van
bent. Bedenk dit dus VÓÓR dat je iets lekkers neemt dat het lastig kan
worden.

Side note: sommige personen zijn hier echter wel gevoeliger voor dan
anderen.

Wat kun je op zo'n moment doen? Geef jezelf 5 minuten. Je zult merken
dat na verloop van tijd de drang om nog meer te nemen afneemt. Die 5
minuten dat je wacht, kunnen soms lastig zijn. Gedachten zoals "Ah, wat
maakt het ook uit" of "Ééntje extra kan nog wel" zullen in je hoofd
opkomen. Weet dat dit je oerbrein is die aan het roer staat. Zorg dat je in
die 5 minuten een andere activiteit gaat doen en je zult merken dat de zin
om nog meer te nemen zal afnemen.


