
10 TIPS OM JOUW
EETGEDRAG TE
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Body & mind coaching

#itsuptoyoudingen



MIJN WEG... . . . . . .

Mijn weg naar de beste versie van mezelf.

Hè jij daar😉 Bijzonder, uniek en mooi mens. Ja ik heb het tegen jou!

Ik weet nog heel goed dat ik niet wilde geloven dat iemand mij een

bijzonder, uniek en mooi mens vond. Je kent het wel, de gedachtes; ja ja

praat jij maar, ik ben het niet waard, ik stel niks voor, ik ben niet mooi

genoeg, niet slank genoeg, niet bijzonder genoeg, niet uniek! Maar eerder

saai, niet interessant en alles maar dan ook alles behalve goed genoeg. 

Overtuiging zoals ik kan het niet, fouten mag ik niet maken, je moet

presteren, ik moet perfect zijn, ik moet een goede moeder zijn, ik moet

alles alleen kunnen, ik moet alles onder controle houden etc beïnvloede

mijn leven zo dat ik alles behalve het onder controle had. 



#IT SUPTOYOUDINGEN

Ik ben nu ondertussen net 30 geworden, moeder 
van twee hele mooie meisjes en vanaf mijn jeugd af 
aan had ik een eetstoornis. Ik wilde niet voelen, 
wist niet hoe ik om moest gaan met mijn emoties 
en vond van alles van mezelf, vele overtuigingen van 
anderen had ik overgenomen. De eetstoornis 
kwam er voor in de plaats en dit voelde lang heel 
veilig en fijn! Tot dat ik lichamelijk op was en 
geestelijk dood moe! Gelukkig kan ik nu zeggen dat 
ik mijn eetstoornis niet meer nodig heb. Vind dat ik 
er mag zijn, met alle negatieve gedachtes alleen 
bepaal ik nu zelf dat ik ze laat zijn voor wat ze zijn, 
zonder er naar te handelen. En dat onder anderen 
zorgt voor een goede balans in mijn leven, geluk in 
mezelf! En voel ik mij vitaler dan ooit! Dat wil jij 
toch ook? Je gaat er dan nog meer van genieten, en 
merkt op hoe gemakkelijk. Kun je je dit 
voorstellen? Iedereen die dit proces volgt is veel 
nieuwe dingen aan het leren. En wanneer je leert 
levert dat je nieuwe inzichten op. Speciaal om jou 
op weg te helpen heb ik deze gratis e-book 
gemaakt. Want ik weet zeker, jij kunt dit!



De benaming van je eetstoornis maakt niet uit!

Want of je nu veel eet of juist weinig eet, je angst hebt om weer aan te komen of dat je helemaal 

niets wilt afvallen, je een emotie eter bent of niet, je nu regelmatig overgeeft of helemaal niet. je 

nu laxeerpillen neemt of dat je overmatig sport.

Alle eetstoornissen laten duidelijk zien dat we op een verstoorde manier bezig zijn met eten 

en ons lichaamsbeeld. Wanneer we nog dieper zouden kijken en de stoornis werkelijk zouden 

onderzoeken dan zien we dat de stoornis helemaal niets te maken heeft met eten, het heeft 

alles te maken met hoe we als mens omgaan met onszelf en andere mensen om ons heen. Het 

heeft te maken met het moeilijk of niet kunnen uiten van emoties zoals verdriet, boosheid, 

schaamte, angst en de overtuigingen die we hebben over onszelf en de wereld om ons heen.



TIP 1

• Kies je doel en het gedrag dat je wel wilt.

Belangrijk is dat we ons focussen op wat we wel willen en niet op 

wat we niet willen. Het bepalen van je doel is de eerste stap bij

verandering. Beschrijf welk doel je wilt behalen en hoe je dat gaat

doen. Maar hou het vooral klein! Elke stap die je zet is een mooie

stap naar een leven zonder beperkingen. En vier alle succesjes!



TIP 2 

Maak vooraf een keuze!

Mensen zijn graag consistent in hun 

keuzes. Dit feit kan je gebruiken door 

vooraf te bepalen wat je gaat eten of wat 

je gaat doen in moeilijke eetsituaties. 

Maak een boodschappenlijstje voordat je 

naar de supermarkt gaat, of kijk voordat 

je uiteten gaat alvast op de menukaart.



Maak het visueel!

Veranderen gaat niet vanzelf, het 
vergt focus en 

doorzettingsvermogen. Door je 
doel visueel te maken, word je 

eraan herrinderd. Zorg ervoor dat 
je het elke dag ziet. Waardoor je 

denkt aan wat je wilt bereiken! Plak 
bijvoorbeeld overal papiertjes op of 
foto's met teksten of afbeeldingen. 

Maak een moodboard met jouw 
doelen. Alles dat je kan helpen om 

je doel te bereiken.

Tip 3



TIP 4

• Helpende gedachten!

Maak een lijstje met helpende gedachten!

Ik kan dit, ik ben goed genoeg of ik mag 

fouten maken en zo maak je een heel lijstje

wat voor jou helpend is. Stel jezelf bij niet

helpende gedachten altijd de vraag is dit

100 % waar?



TIP 5

HULP

Vraag hulp, niemand kan het alleen dus durf je 

omgeving om hulp te vragen. Neem iemand in 

vertrouwen.



TIP 6

Ga iets anders doen!

Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat 

je altijd kreeg. Werkt het niet, ga dan iets 

anders doen.



TIP 7

MAAK FOUTEN

De grootste fout die je kunt maken is om er geen te maken!

De enige manier om te leren is door fouten te maken. Zie je 

fouten niet als fout maar als een feestje, hoe gaaf is het dat je kunt

leren......



TIP 8

ANGSTEN AANGAAN

Angsten iets dat wij allemaal doodeng

vinden toch?

Angsten waarvan we kunnen zeggen dat

het grootste gedeelte bedacht is! 

Waarvan we weten dat we in bijna alle

gevallen achteraf zullen zeggen; het was 

toch niet zo eng als ik dacht. Ik heb het 

nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het 

wel kan.Omarm je angsten en ga ze aan, 

ik denk namelijk dat je dat wel kunt.



COMFORTZONE

Stap er eens af en toe uit, je zult ervaren 

dat daar de mooiste dingen gebeuren. En 

weet dat het steeds makkelijker 

wordt.....



TIP 9

Geen verboden lijstjes.

Alles wat niet mag van jezelf is alleen maar nog moeilijker

om het niet te doen. Sta jezelf dingen toe en wees lief voor

jezelf.



TIP 10

Verander moeten in mogen.

Maak eens een lijstje met alle dingen 
die je van jezelf moet. Wat valt je op? 
Wanneer ik jou zou vragen al deze 

moetjes op je schouders te dragen en 
een mega hoge berg op te klimmen 
denk je echt dat je dat red? Gooi nu 
alle moetjes van je schouder af! En 

vervang ik moet in ik mag en merk op 
wat er gebeurt. 



EEN EMOTIE  DUURT MAAR 
90  SECONDEN

Een emotie duurt maar 90 seconden en de 
rest hou je zelf in stand. De eerste keer dat ze 

dat tegen mij zeiden dacht ik letterlijk fuck 
you! Hoe dan, je hebt geen idee! Ik voel de 
emoties alsof mijn leven ervan af hangt, een 

achtbaan waarbij ik soms wel 20 keer over de 
kop ga. Het is in ieder geval nooit saai met mij. 
Maar.... Een emotie is energie in beweging en 

na 90 sec heb je de keuze om die beweging te 
veranderen... 



ZET DE EERSTE 
STAP...

De eerste stap zetten is een begin naar 

het grotere doel, hou het klein en vier je 

succesjes! Je kunt zo snel of zo langzaam 

als je wilt veranderen, het is namelijk 

geweldig dat je kunt veranderen! En ik 

weet zeker dat kun je nietwaar?



#ITSUPTOYOUDINGEN

Ik zeg niet dat na het lezen van mijn e-book je 

eetstoornis vrij bent, maar mijn doel was jou op 

weg helpen naar een leven zonder beperkingen. 

Hopelijk heb je hierdoor de eerste stappen 

kunnen zetten. Want 1 ding weet ik voor 100% 

zeker en neem dat maar voor waarheid aan, een 

leven zonder eetstoornis is een veel mooier 

leven. 

Mocht je nog vragen hebben, of heb je interesse 

in mijn gratis minicurus its up to you dingen, laat 

het mij dan weten! Je kunt een berichtje achter 

laten op mijn website 

www.bodyandmindcoaching.nl Ik zou het sowieso 

te gek vinden als je mij een berichtje stuurt met 

daarin wat je van mijn e-book vondt, wat je er van 

geleerd hebt en wat er voor jou na vandaag 

veranderd is. #ITSUPTOYOU

http://www.bodyandmindcoaching.nl

