


Liefs Vera

En wat fijn dat je het E-book hebt
gedownload! Ik ga je op weg helpen naar
een gezonde relatie met eten.

Zoals je misschien weet (of niet weet
maar dan bij deze) heb ikzelf een
ongezonde relatie met eten gehad. Ik heb
ernstig ondergewicht gehad omdat ik
altijd dacht dat als ik 1 kilo minder zou
wegen, ik mezelf wél mooi zou vinden.
Bleek in de praktijk toch niet zo te zijn. Ik
heb ook eetbuien gehad waardoor ik in 6
maanden tijd 30 kilo aankwam. Niet tof.

Maar een ongezonde relatie met eten is
ook niet tof. Understatement van het jaar.
Het goede nieuws: je kunt werken aan
een gezonde relatie met eten.

Doordat ik heb gewerkt aan mijn relatie
met eten, heb ik nu al jaren geen eetbuien
meer. Ik geniet weer van eten, heb een
hele relaxte relatie met eten en ik vind
mezelf mooi zoals ik ben. Kan ik zonder
arrogantie zeggen.

En ik wil dat jij dit ook allemaal kan
zeggen! Daarom heb ik dit E-book
gemaakt. Om je op weg te helpen naar die
gezonde relatie met eten.

We gaan ervoor!

W W W . G E Z O N D E B A L A N S . N L

WAT LEUK DAT �E ER BENT!

https://www.instagram.com/gezondebalans.nl/


M��N BELOFTE
AAN �OU:

Het wordt echt beter. Ik begrijp

het als je na jaren struggelen de

moed ondertussen in je schoenen

zit. Of dat je zelfs de hoop hebt

opgegeven. 

 

Maar beschouw jezelf en/of je

relatie met eten niet als een

verloren zaak. Hou hoop.

Vertrouw op jezelf en je eigen

kunnen.

 

Want als ik een gezonde relatie

met eten kan krijgen, kan jij het

ook!



01
De basis is je fundering vanaf waar je verder
gaat. Zonder een goede fundering, ook geen
stevig huis

Beg�n b�� de bas�s

02
Ik kan je 1 ding garanderen: zolang je op dieet
blijft gaan, krijg je geen gezonde relatie met
eten. Ga maar na: is een dieet niet waar het
juist mee begon?

Stop met d�ëten

03
Jezelf de grond in boren gaat je niet verder
brengen. Kritiek gaat je niet verder brengen.
Wat je wel verder gaat brengen is met een
andere blik naar jezelf leren kijken.

Wees l�ef voor �ezelf

04
Een gezonde relatie met eten gaat zoveel verder
dan alleen over het onderwerp eten. Goed voor
jezelf zorgen is een must!

Zorg voor �ezelf

05
Hoe vaak je ook hebt gefaald. Hoeveel pogingen
je ook al hebt gedaan. Vertrouw op jezelf en in
je eigen kracht. You've got this!

Vertrouw op �ezelf

�n
ho

ud
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BEG�N B��  DE
BAS�S

01



Dit is waar het begint: de basis. En waar bestaat die basis dan uit?

Weten waar je nu staat, waar je heen wilt en waarom. Dit lijkt misschien heel

simpel. Misschien heb je het antwoord al wel in je hoofd geformuleerd: Je wilt

een gezonde relatie met eten omdat de situatie waarin je nu zit, je niet bevalt.

Zo. Klaar. Vraag beantwoord. Basis gelegd.

Mwah. Toch niet helemaal.

Alleen weten dat je een gezonde relatie met eten wilt, is namelijk niet voldoende.

Ook al lijkt het nogal wiedes voor je: het is goed om stil te staan bij wat en

waarom je dit wilt. 

Als jij jouw wat en waarom heel duidelijk hebt, helpt het je namelijk om jezelf bij

de les te houden. Om jezelf op te rapen als je bent gestruikeld. Om sneller de

juiste keuzes te maken. En het zorgt voor die intrinsieke motivatie. Motivatie van

binnenuit om aan je gezonde relatie met eten te werken.

Dus vraag jezelf eens af: waar sta je nu? Hoe is jouw relatie met eten op dit

moment? Waar wil je naar toe? Hoe wil je dat jouw relatie met eten eruit ziet? En

waarom wil je dat?

01BEG�N B��  DE BAS�S

When you know what you want and you want �t badly
enough, you'll f�nd a way to get �t - ��m Rohn

5 stappen naar een gezonde
relatie met eten
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01DE BAS�S VASTLEGGEN

Door het beantwoorden van deze vragen, krijg je al een veel beter gevoel bij

waarom je een gezonde relatie met eten wilt en wat dat voor jou betekent. Het is

nu persoonlijker. Op jou gericht. Op wat jij wilt en belangrijk vindt. Dat kan ik

niet voor je bepalen. Dat kan jij alleen.

Het is ook fijn om een concreet doel op te stellen. In een kort en bondig stukje

tekst. Dat je kunt onthouden. Dat je kunt herhalen.

Probeer daarom nu al je antwoorden op de vorige vragen te bundelen tot 1 of 2

zinnen. Wat is jouw doel en waarom wil je dit?

M��N DOEL �S :

WAAROM �S D�T DOEL BELANGR��K?

5 stappen naar een gezonde
relatie met eten
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02

STOP MET
D�ËTEN

02



D�et culture �s tox�c. �t places value on s�ze, we�ght and shape.
D�et culture tr�es to tell us (and sell us) that th�nness equates

to health and happ�ness. And that s�mply �sn't true.

02STOP MET D�ËTEN

Laat ik eerst beginnen met wat ik onder een dieet versta. Want tegenwoordig

wordt alles verkocht als "Het is geen dieet maar een lifestyle". Bullshit.

Weight Watchers? Een dieet. Atkins? Een dieet. Sonja Bakker? Een dieet. Paleo?

Een dieet. Koolhydraatarm? Een dieet. Keto? Een dieet. Herbalife? Een dieet.

Eetplannen en schema's? Een dieet. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Diëten gaan gepaard met regels over wat je wel en niet mag eten. En als een

dieet je verkoopt dat je 'alles mag eten', klopt dat niet. Want je mag 'alles' eten,

zolang het maar in je macro's of calorieën past. En dat is standaard te weinig.

Want weinig eten zorgt voor snel afvallen. En dat is precies wat mensen willen:

snel resultaat. En diëten willen dat ook. Want dat soort 'succesverhalen'

verkopen super goed. Drukt hun winst weer lekker omhoog.

Maar de cijfers liegen er niet om: 95% van de mensen die een dieet hebben

gevolgd, komen al het gewicht weer aan binnen 5 jaar. 60% weegt na 5 jaar zelfs

meer dan toen ze begonnen. Dus dat succesverhaal wat je nu ziet? Kijk nog maar

eens hoe het met diegene gaat 5 jaar later. 

Ik ben zelf in 2013 een "succesverhaal" geweest. Mijn foto werd (met

toestemming van mij helaas) gedeeld als een succes. Maar het was mij al snel

duidelijk dat het toch niet zo'n succes was. Een paar maanden later en ik

behoorde tot die 60%.

5 stappen naar een gezonde
relatie met eten
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02STOP MET D�ËTEN

Maar laten we eens kijken naar jou. Hoeveel diëten heb jij gevolgd? En wat

hebben die diëten jou gebracht? Denk er echt eens goed over na. Wat heeft het

opgeleverd? 

Waarschijnlijk niet wat je wilde. Anders had je dit E-book niet gedownload.

Laat ik voorop stellen: het ligt niet aan jou. Het ligt niet aan een gebrek aan

wilskracht, discipline of doorzettingsvermogen. Diëten werken simpelweg niet.

Als 95% faalt, ligt dat niet aan al die mensen die het proberen. Het ligt aan

diëten.

Maar het typische is dat we onszelf de schuld geven. En wie profiteert daarvan?

Juist: de dieetindustrie. Want zolang mensen blijven 'falen' maar het probleem

bij zichzelf leggen in plaats van bij het diëten, blijven mensen ook diëten kopen.

Er gaan niet voor niets miljoenen in om. Wat zeg ik? Miljarden. En zolang we

blijven terug komen, zal dat ook zo blijven.

Dus we moeten niet meer terug komen. Hoe verleidelijk het ook is om op een

(nieuw) dieet te gaan: onthoud dat als het dieet écht zo goed zou werken,

iedereen het zou doen. 

Dan was die 95% score waar ik het hiervoor over had er nooit geweest. Dan

waren er niet zoveel mensen met een verstoorde relatie met eten. Dan

bestonden eetbuien niet. Dan hadden mensen geen last van schuldgevoelens

gehad bij het eten van iets lekkers. Dan zouden mensen niet de behoefte hebben

om eten te micromanagen. Te controleren.

En dan zou jij nu niet dit E-book lezen.

5 stappen naar een gezonde
relatie met eten
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02STOP MET D�ËTEN

“Ik heb het nu toch al verpest, morgen begin ik wel weer opnieuw”

“Ik moet vandaag echt gezond eten”

“Ik mag niet meer dan X aantal calorieën per dag eten”

“Is het al cheatday?”

“Ik wil van alles weten wat er in zit”

“Ik heb al chocolade gehad, dan kan die zak chips ook wel leeg”

“Potjandorie. Heb ik toch gesnoept. Terwijl ik nog zo had gezegd dat niet te

gaan doen”

“Ik mag alleen in het weekend snoepen”

Misschien ben je ook wel klaar met diëten. Ben je nu niet op dieet. Maar dat wil

nog niet zeggen dat je helemaal vrij bent van je oude dieet/diëten. Je kunt nog

steeds een dieetmindset hebben. Denk je bijvoorbeeld wel eens:

Dit zijn allemaal voorbeelden van een dieet mindset. Allemaal voorbeelden van

gedachten waaruit blijkt dat je toch nog beïnvloed wordt door een (oud) dieet.

Het is niet erg dat je ze hebt. Sterker nog: het is hartstikke logisch.

Maar word je er wel bewust van. Realiseer dat dit dieetgedachten zijn. En

realiseer je dat deze gedachten je tegenhouden in het hebben van een gezonde

relatie met eten.

5 stappen naar een gezonde
relatie met eten
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Your relat�onsh�p w�th food �s more �mportant than any
spec�f�c food you eat.



02STOP MET D�ËTEN

You don't have a sugar add�ct�on or an add�ct�on to food. You
have been restr�ct�ng certa�n types of food for so long that any

t�me you eat these foods, you've created an urgency to keep
eat�ng �t. Because tomorrow you're not 'allowed' to have �t.

Stoppen met diëten betekent ook stoppen met restricties. Als je tegen jezelf zegt

dat je dit, dat, zus en zo niet mag eten, creëer je namelijk spanning met eten. 

Je relatie met eten kan je wat dat betreft vergelijken met een pijl en boog: hoe

meer je jezelf verbiedt, hoe meer je de pijl naar achteren trekt. Er komt spanning

op te staan. Maar die spanning houd je niet voor eeuwig vol. En wat gebeurd er

op het moment dat je het niet meer volhoudt?

Dan schiet de pijl los. En dan ga je ook letterlijk los. Chocolade, koekjes, zakken

chips: alles eet je op. Je hebt zolang die spanning er op gehouden, dat het ook

fijn voelt om lekker alles op te eten. Even geen spanning meer. Natuurlijk houdt

dat fijne gevoel niet lang aan. Sterker nog: waarschijnlijk baal je al van jezelf op

het moment dat je zit te eten. Je voelt je schuldig. In feite geniet je niet.

Maar toch ga je door onder het mom van "het is nu toch al verpest". En weet je

wat de meeste mensen doen om zich daarna toch wat beter te voelen? Zeggen

dat ze morgen weer opnieuw beginnen. Want dat voelt al een beetje beter.

En dan is het morgen. Komen de regels en restricties weer. Komt die spanning

weer op de boog te staan. Je voelt denk ik al wel aankomen wat er gaat gebeuren

hè? Vroeg of laat kan je de spanning niet meer aan. En schiet die pijl weer los. 

De enige oplossing is ervoor zorgen dat die spanning rondom eten verdwijnt. En

dat doe je door je regels en restricties los te laten.

5 stappen naar een gezonde
relatie met eten
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WEES L�EF VOOR
�EZELF

03



You don't have to love your body �n order to respect �t.

03WEES L�EF VOOR �EZELF

Veel vrouwen denken dat ze pas gelukkig zijn als ze een bepaald ideaalbeeld

hebben bereikt. Bijvoorbeeld als ze een X aantal kilo wegen. Of als ze een

strakke buik hebben. Pas dan denken ze happy te kunnen zijn met hun lichaam.

Dat veel vrouwen dit denken is ook niet zo gek. Dit is juist waar diëten super

‘goed’ op inspelen. Dit is wat ons wordt verkocht. Zij creëren de illusie dat je pas

echt gelukkig kan zijn als je je ideaalbeeld hebt bereikt. Want daar verdienen ze

geld aan.

Maar weet je wat het is: toen ik begon met afvallen en zelfs door schoot naar

ondergewicht, was ik op geen enkel punt blij met mijn lichaam. Terwijl ik nu blij

ben met datzelfde gewicht als waarvan ik een paar jaar geleden nog dacht: "er

moeten nog een paar kilo's af".

Je mooi en zelfverzekerd voelen zit hem namelijk niet in het buitenkantje. Het zit

hem in de binnenkant. Het zit hem in je gedachten. Het zit hem in wat je tegen

jezelf zegt als je in de spiegel kijkt.

5 stappen naar een gezonde
relatie met eten
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03WEES L�EF VOOR �EZELF

Het heeft ook alles te maken met focus. Wat je aandacht geeft groeit. Wat je

aandacht geeft, valt op. Een voorbeeld waaruit dit blijkt is als je net een nieuwe

auto hebt gekocht. Ineens zie je overal dat merk en type auto rond rijden. Omdat

het je aandacht heeft.

Toen ik een paar jaar geleden in de spiegel keek, focuste ik me op alles wat ik

niet mooi vond aan mezelf. Mijn aandacht ging steeds uit naar de lichaamsdelen

die ik niet mooi vond. Daardoor groeide mijn ontevredenheid (logisch).

Als ik nu in de spiegel kijk, focus ik me op alles wat ik wél mooi vind aan mezelf.

En als ik merk dat m'n focust verschuift naar iets waar ik niet tevreden over ben

(ja: die dingen heeft iedereen), dan verleg ik m'n focus weer.

Wat vind jij mooi aan jezelf en aan je uiterlijk? Je ogen? Je haren? Je wimpers? Je

lach? Je benen? Je handen? Je uitstraling? Je hoeft niet alles mooi te vinden. Maar

kijk eens naar wat je wel mooi vindt.

Vind je dit moeilijk? Kijk dan in de spiegel en doe net alsof je daar je beste

vriend(in) in ziet. Wat zou hij/zij zeggen?

5 stappen naar een gezonde
relatie met eten
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Fr�ends don't let fr�ends talk sh*t about the�r body. So pract�se
be�ng a fr�end to yourself.
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Selfcare �s g�v�ng the world the best of you, �nstead of what's
left of you.

04ZORG GOED VOOR �EZELF

Een gezonde relatie met eten krijg je niet door je alleen met het onderwerp eten

bezig te houden. Toch ligt daar vaak de meeste focus op. Maar hoe is de focus

op jezelf?

Goed voor jezelf zorgen is belangrijk. Je rust pakken is belangrijk. Ontspanning is

belangrijk. En tijd voor jezelf is belangrijk. Hoe vaak ik niet over mijn grenzen ben

gegaan. Hoe vaak ik bij anderen zie dat ze maar door denderen. En ‘s avonds

bekaf op de bank ploffen.

Het is belangrijk om iedere dag rustmomenten te nemen. Om op te laden. Om

genoeg te slapen. Het voelt soms nutteloos. Onproductief. Maar dat is het

allesbehalve. Rust heeft een positief effect op je gezondheid, op je gedachten, op

je functioneren, op je productiviteit en je zit beter in je vel.

Meer rust zorgt er ook weer voor dat je voedzamere keuzes maakt als het om

eten gaat. Jij herkent vast ook wel dat je ‘ineens’ behoefte hebt aan zoetigheid als

je moe bent. Of gestresst bent. Dat is logisch want je lichaam vraagt om energie.

Snelle energie. Maar waar je eigenlijk behoefte aan hebt, is rust. Ontspanning.

Slaap. Dus geef jezelf dat ook!

Vraag jezelf eens af: wat is 1 stap die je kan zetten om beter voor jezelf te

zorgen? 1 ding dat je kan doen? Het hoeft niks groots te zijn. Maar zorg er wel

voor dat je dat ene ding doet.

5 stappen naar een gezonde
relatie met eten
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05VERTROUW OP �EZELF

Verandering gaat niet van de 1 op de andere dag. Een gezonde relatie met eten

ook niet. Was het maar zo makkelijk! Gewoontes die er jarenlang zijn ingesleten,

gaan er niet zomaar eventjes uit.

Het goede nieuws: het hoeft ook geen jaren te duren om een gezonde relatie

met eten te krijgen. Door iedere dag kleine stapjes te zetten, wordt je relatie met

eten iedere dag beter.

Wel zullen de eerste paar stappen het zwaarste zijn. Omdat het eng is. Omdat

het nieuw is. Omdat je bang bent dat het misschien wel helemaal de verkeerde

kant op kan gaan. En die angst en twijfel snap ik!

Ondanks dat vraag ik je 1 ding: heb vertrouwen. In jezelf en in het proces. Zodra

je de eerste stappen hebt gezet, gaan de volgende stappen makkelijker.

En ja: soms struikel je. Val je op je snuffert. Het zal niet vlekkeloos gaan. Dat ging

het bij mij ook niet. Maar het is absoluut mogelijk om weer een gezonde relatie

met eten te krijgen. 

En als ik het kan, kan jij het ook. You've got this!

Be pat�ent, trust yourself and keep work�ng.

5 stappen naar een gezonde
relatie met eten
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KNOW
THAT YOU

CAN START
LATE,  LOOK

D�FFERENT,  BE
UNCERTA�N
AND ST�LL
SUCCEED.



J A  D A T  W I L  I K !

Wil je in de tussentijd geïnspireerd blijven? Volg me dan op Instagram. Hier deel

ik dagelijks inspiratie en motivatie!

READY TO MAKE
A CHANGE?

D�t was het dan! 5 stappen om �ou op weg te helpen naar d�e
gezonde relat�e met eten! 

 
�k ben bez�g met het maken van een onl�ne programma om �ou
echt van A tot Z te helpen. Het �s nog n�et af maar �k kan �e

vertellen: het wordt groots. Het wordt waanz�nn�g. En onw��s
waardevol. 

 
Zodra het af �s, ontvang �e een ma�l van me. Maar verder laat

�k �e met rust. Dus wees n�et bang voor spam ber�cht�es van m��!

�ust �n case you have forgotten today:
You matter. You are loved. 
You are worthy. You are mag�cal.

https://www.instagram.com/gezondebalans.nl/


Liefs Vera

 

Ik wil je bedanken voor het downloaden van dit

boek. Ik hoop oprecht dat het je verder helpt en dat

het je nieuwe inzichten heeft gegeven.

 

Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben:

mailen mag altijd! Mijn mailadres is

vera@gezondebalans.nl

 

 

ONE LAST WORD


