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Jouw eerste stap naar een 
Relaxte Relatie met Eten...

Welkom bij de Stop met Snaaien Challenge. Wat ontzettend fijn dat je mee gaat doen!

Ik kan je gerust zeggen dat ik de koningin was van het snoepen en snaaien. Ik kon de hele dag
door wel eten. Geen snoepje of koekje was veilig als ik in de buurt was. Ik was constant op zoek
naar nieuwe eetmogelijkheden en ik had werkelijk ALTIJD honger. 

Gelukkig is dat inmiddels echt verleden tijd. Ik heb eindelijk RUST in mijn hoofd als het gaat
over eten. Ik eet wanneer ik honger heb en ik kan stoppen wanneer ik vol zit. Ik heb ook
tussendoor niet meer de behoefte om te snaaien (of om mee te snaaien als de hele familie aan
de chips zit op de bank). Ik ben een Gelukkige Eter. En ik heb een Relaxte Relatie met Eten. 

Geloof me, als ik het kan, kun jij dit zeker leren! 

In deze Challenge ga ik je de eerste stap leren van dit proces. En ik zeg bewust eerste stap want
het creëren van een relaxte relatie met eten kost tijd. En dat is OK. Realiseer je dat wanneer je al
meer dan 10 jaar ‘professioneel’ diëter en jojo-er bent, dat je al die jaren jouw oerbrein hebt
geprogrammeerd met bepaalde gewoonten. Zodanig zelfs dat je vaak niet meer weet dat je ze
doet. Dit leer je niet af binnen een maand, daar is meer tijd en oefening voor nodig. 

Maar voordat de moed je nu helemaal in de schoenen zakt: deze maand gaat een heel solide
basis voor je creëren waarvan je de rest van je leven gaat profiteren. Wat je gaat leren is het
eerste belangrijke puzzelstukje van een Relaxte Relatie met Eten. Namelijk: Zeggen wat je doet
en DOEN wat je zegt. Want dit is waar het veelal verkeerd gaat: je weet waarschijnlijk prima wat
je moet doen, maar je doet het niet. En daardoor raak je het vertrouwen in jezelf kwijt en ga je
jezelf saboteren. 

Betrouwbaarheid en vertrouwen is de basis van iedere relatie. Dus ook van jouw relatie met
eten en met jezelf. Daarom focussen we deze Challenge maar op één ding: het herstellen van
jouw vertrouwen in jezelf. 

De Stop met Snaaien Challenge is geen afslank
Challenge

De Stop met Snaaien Challenge is geen challenge in perfect eten. Het is ook geen ‘snel slank
Challenge’. Het is een Challenge waarin ik je leer om te gaan zeggen wat je doet en te gaan
DOEN wat je zegt. Oftewel: je gaat oefenen in het nakomen van de afspraken die je maakt met
jezelf. Meer niet.

Blijvend afvallen heeft namelijk helemaal niets te maken met hoe perfect je eet. Het heeft alles
te maken met hoeveel vertrouwen je hebt in jezelf. Wanneer je vertrouwen in jezelf namelijk ver
te zoeken is, zul je jezelf constant saboteren. En blijft eten een gevecht.
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Krijgt meer grip op je eetgedrag
Bent niet meer constant met eten bezig
Leert weer om normaal met eten om te gaan
Kunt stoppen na één of twee snoepjes
Gaat niet meer los in de avonduren
Eet niet meer alles wat je maar in huis hebt
Kunt weer op een normale manier met snoepen omgaan
Leert om 1 koekje te eten in plaats van het hele pak
Valt niet meer steeds terug in snoep en snaaigedrag
Wordt gezonder

Alleen wanneer je er 100% op vertrouwt dat je dit kunt ga je blijvende resultaten behalen.

Punt is dat je zelfvertrouwen waarschijnlijk ver te zoeken is op dit moment. Dit is volledig
veroorzaakt door de dieetmentaliteit waarmee we allemaal zijn opgegroeid. Diëten geven
namelijk een 100% garantie voor een enorme knak in je zelfvertrouwen. Omdat ze dwars tegen
al je eet-instincten ingaan. Waardoor je ze nooit voor langere tijd kunt volhouden. 

En al die faal-ervaringen uit het verleden zorgen ervoor dat jouw zelfvertrouwen waarschijnlijk
nu ver onder het nulpunt ligt. 

Dat is dus waar we eerst aan gaan werken. Aan het herstellen van het vertrouwen in jezelf.
Om dit te oefenen ga je iedere dag opnieuw succeservaringen verzamelen. Zodat je steeds
blijer wordt van jezelf en vanuit die blijdschap steeds betere keuzes gaat maken voor jezelf.
Dit helpt je vervolgens om te stoppen met zelfsabotage in de vorm van snoepen, snaaien en
overeten.

Je …

En ja, je kunt ermee afvallen, maar afvallen is ABSOLUUT niet het primaire doel. Eerder een
mooie bijkomstigheid. Wanneer afvallen nu voor jou nog wel het hoofddoel is, wees dan heel
alert, want dan maak je hiervan gewoon weer je volgende dieet. En dat is nou net wat je niet
meer wilt. Je wilt die Relaxte Relatie met Eten. Je wilt voorgoed RUST in je hoofd als het gaat
over eten. 

Ik wil je dus vragen om vanaf nu afvallen als doel los te gaan laten. Afvallen is namelijk een
resultaat dat je behaalt doordat je iedere dag opnieuw en heel consequent bepaalde
gewoonten doet (voor aankomen geldt overigens exact hetzelfde 😊). Het is het resultaat dat
je behaalt als je zegt wat je doet en DOET wat je zegt. Iedere. Dag. Opnieuw.

Begrijp me goed: het is prima om een bepaald eindgewicht te hebben als doel voor jezelf, maar
ga daar niet op focussen. Bepaal je eindgewicht, schrijf het op en focus vervolgens op iedere
dag opnieuw oefenen in zeggen wat je doet en DOEN wat je zegt. Meer hoef je niet te doen. 

Deal?
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Jij bent de autoriteit van jouw gezondheid

Tijdens deze Challenge geef ik je mijn adviezen en tips. Dit doe ik op basis van alles dat ik de
afgelopen twintig jaar heb geleerd bij de begeleiding en ondersteuning van honderdduizenden
vrouwen in dit proces. Eerst binnen het leren van een suikervrije leefstijl en de laatste jaren
binnen de begeleiding naar een Relaxte Relatie met Eten. En daarbij natuurlijk ook vanuit mijn
eigen persoonlijke ervaring. Ik weet dus waar ik het over heb. 

Dit betekent overigens niet dat alles wat ik zeg ook naadloos op jou van toepassing zal zijn.
Neem daarom mijn advies als expert ter harte, maar weet dat jij altijd zelf de autoriteit blijft van
jouw gezondheid en jouw lijf. Blijf dus kritisch ten aanzien van alles dat ik je leer en adviseer en
blijf altijd luisteren naar wat jouw lichaam je vertelt. 

Dit is heel belangrijk in het ontwikkelen van een Relaxte Relatie met Eten. Namelijk dat je zelf
weer de leiding gaat nemen over jouw eetgedrag. Zodat je absolute vrijheid gaat ervaren ten
aanzien van de eetkeuzes die je maakt. 

Ik wil dat je weet dat ik er voor je ben en dat we dit samen gaan onderzoeken en oplossen.
Weet ook dat je alle tijd hebt. En......... ik heb meer tovermiddelen in mijn hoge hoed dan alleen
deze Challenge :-). Deze Challenge is ‘slechts’ een begin. We starten hier en als je wilt loop ik
graag verder met je mee op jouw weg naar een Relaxte Relatie met Eten. Want ik ben ervan
overtuigd dat dit echt voor iedereen mogelijk is. We zijn alleen vergeten hoe we het moeten
doen, meer niet. 

Laten we snel aan de slag gaan!

Carola

NB: Als gezegd: de Stop met Snaaien Challenge is een eerste kennismaking met de kracht van Oerbrein
Management. In de Eetgeluk Universiteit (het vervolg op de Stop met Snaaien Challenge) leer ik je graag
alle psychologische achtergronden en de diepere zelfcoachvaardigheden waarmee je dit proces naar een
hoger niveau kunt tillen. 



In 6 stappen stoppen met
snaaien
Stoppen met snaaien doe je niet door niets meer in huis te halen. Dat doe je door het bouwen
aan een gezond zelfvertrouwen. En door te begrijpen hoe jouw diepste eetinstincten werken en
hoe je ze kunt sturen. 

Een eerste belangrijke stap in dit proces is te leren hoe je vanaf nu kunt zeggen wat je doet en
daadwerkelijk gaat DOEN wat je zegt. Iedere. Keer. Opnieuw. Daarmee herstel je het
vertrouwen in jezelf. En vanuit dat vertrouwen ga je als vanzelf andere keuzes maken. 

Dit, en dit alleen, is wat we gaan oefenen tijdens de Stop met Snaaien Challenge. Je gaat leren
hoe je weer een betrouwbare partner kunt worden voor jezelf. Om niet langer meer ‘vreemd’ te
gaan zodra er een verleiding voorbij komt. Zie het maar als een soort van relatietherapie ha, ha. 

Dat lukt alleen als je jouw relatie met jezelf uiterst serieus gaat nemen en als je weet en begrijpt
hoe je jouw oerbrein, de grote verleider, kunt managen. Want jouw oerbrein is de grote
saboteur van alle afspraken die je maakt met jezelf. 

Immers: hoe vaak heb je je geen dingen voorgenomen die uiteindelijk toch niet zijn gelukt? Hoe
vaak ben je op maandag opnieuw begonnen? En hoe vaak zat je toch weer in die Nutella pot?
Of in de voorraadkast, om het snoep van de kinderen op te eten? Ook al wilde je het echt niet?
Dit is wat ik noem de ‘Oerbrein-factor’

De 'Oerbrein-Factor'

Je oerbrein is echt een meester saboteur. Dus wanneer je wilt gaan DOEN wat je aan jezelf hebt
beloofd, is het belangrijk dat je leert hoe je jouw oerbrein kunt besturen. Hoe je de grote
verleider die jouw relatie met eten iedere dag opnieuw verstoort, kunt managen. Wanneer je
niet weet hoe je dit kunt doen, blijf je snoepen en snaaien. 

Zie je oerbrein maar als een peuter van drie jaar oud die altijd zijn zin wil hebben. Wanneer je
weet hoe je oerbrein - de peuter van drie - functioneert, kun je hem met een vriendelijke lach
een NEE verkopen. Zonder dat ie gaat stampvoeten en schreeuwen. Daardoor krijg je de regie
over jouw eetgedrag (en je leven) weer terug. 

Je oerbrein en je mensenbrein

Als het gaat over eten en over jouw gedrag, dan zijn er kort door de bocht twee breinen
belangrijk: je oerbrein en je mensenbrein. 

Je oerbrein is de baas over jouw eetgedrag in het moment. Dus over alles wat je NU wilt eten.
Het stuurt jouw eetgedrag volledig op basis van hoe je je voelt. Dus op basis van je emoties.
Je mensenbrein is de baas in de toekomst en heeft altijd jouw hoogste belang voorop staan.
Het kiest alleen wat goed voor je is, juist op de langere termijn. 
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De regie terugnemen over jouw eetgedrag en je
oerbrein

De enige manier om je eet-impulsen de baas te worden en daadwerkelijk te zeggen wat je doet
en DOEN wat je zegt, is door te leren hoe je met je mensenbrein je oerbrein kunt managen.
Alleen dan kun je jezelf gaan stoppen wanneer je wilt gaan snoepen, snaaien of overeten.  

De beste manier om dat te doen is door alles wat je wilt eten te gaan plannen. Dat klinkt
misschien heel rigide, maar als je het op de juiste manier doet, is het heel fijn en gaat het je
ontzettend veel rust en ruimte geven.

Door te plannen gebruik je jouw mensenbrein daar waar het sterk is: in de toekomst. Jouw
mensenbrein dient altijd jouw hoogste belang en zal je daarom helpen om de juiste dingen te
kiezen voor jezelf.  

Wanneer je niet plant en wacht wat de dag brengt, dan is je oerbrein aan bal. Je oerbrein is de
baas over het moment en handelt volledig vanuit emotie. Met andere woorden: het zorgt ervoor
dat je alles eet wat voorbij komt. Hoofdzaak is dat het lekker, makkelijk en snel klaar is. En NEE
is geen optie voor je oerbrein…
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Voorkom dat je oerbrein
beslist

Weer zelf de baas worden over je eetgedrag
begint daarom bij het voorkomen dat je met je
oerbrein beslissingen moet nemen. Plannen is
daarvoor de oplossing. Door vandaag te
plannen voor morgen en je vervolgens morgen
ook aan je planning te houden, behoud je de
regie in het moment. 

Je voorkomt daarmee dat je keuzes moet
maken in het moment. Dat heb je namelijk
gisteren al gedaan met je mensenbrein. 

Dit plannen is niet zomaar plannen. Dat dien je
te doen volgens een uitgekiend systeem. Je
oerbrein is namelijk slim. Het leidt je heel
eenvoudig om de tuin. In deze Challenge leg ik
je daarom de basis van het systeem uit. 

Wanneer je de stappen exact opvolgt,
garandeer ik je dat je al heel snel resultaat gaat
merken.

Heel veel succes!
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Voorbereidingen

Je hebt een glazen pot nodig van ongeveer een liter met een deksel (bij Xenos verkopen ze
hele leuke), een glazen vaas kan ook

Je hebt 100 grote kralen nodig van ongeveer 2 cm doorsnede, grote knopen of bijvoorbeeld
kiezelstenen kan ook. Belangrijkste is dat er 100 stuks van in de pot passen. Kies voor iets dat
wat groter is zodat je snel resultaat kunt zien

Je hebt een schrift, notitieboek of bulletjournal nodig 

Print de bijlagen uit die bij het programma vindt:
Weekplanners voor een hele maand
Checklist per week

Meld je aan voor de Stop met Snaaien Facebookgroep via de link op de cursuspagina. De
groep is een extra bonus. Je hebt de groep dus niet nodig voor deze Challenge. Mocht je om
wat voor reden dan ook geen Facebook hebben, dan is dat dus geen enkel probleem. In dat
geval doe je de challenge gewoon zonder de groep.

Wat heb je allemaal nodig

Voordat je met dit proces begint is een aantal dingen belangrijk:

 



Eet je iedere ochtend een stuk chocola? Plan het in
Heb je iedere dag een vreetaanval? Plan het in
Eet je iedere week bij de McDonalds? Plan het in
Eet je iedere dag twee boterhammen met dik Nutella? Plan het in
Eet je altijd een hele zak M&M's in een keer op? Plan het in 

Stap 1 

Eetprotocol fase 1
Zoals ik in de inleiding al heb gezegd: de Stop met Snaaien Challenge is geen 'Perfect Eten
Challenge'. Perfect willen eten en alles direct perfect willen doen is een overblijfsel uit het
'dieettijdperk' van de vorige eeuw... Waarin je zo snel mogelijk resultaat wilt halen omdat je
dénkt dat je je dan beter gaat voelen. 

Geloof me, niets is minder waar. Door het gelijk perfect te willen doen of door supersnel een
resultaat te willen bereiken creëer je enorm veel stress voor jezelf. Het gevolg is dat je weer als
vanouds op wilskracht richting je doel gaat bewegen. Dit voelt niet goed. Daardoor komt je
oerbrein in actie en ga je jezelf saboteren. 

Perfectionisme lijkt misschien in eerste instantie de snelste weg, maar uiteindelijk haalt je
oerbrein je in en brengt het je niets meer dan een oneindige strijd met jezelf. 

Van perfectionisme naar realisme

Mijn grote opdracht aan jou is daarom dat je de komende dagen heel realistisch gaat kijken
naar alles wat je nu eet. Hou van een aantal dagen een eetdagboek bij en schrijf alles op.
Vervolgens ga je EXACT datgene inplannen dat je nu eet. Waáááááááááát??

Maar dan val ik toch niet af? 

Dat klopt. De Stop met Snaaien Challenge is ook geen 'Afval Challenge' (al zul je er
waarschijnlijk nog versteld van staan wat er gaat gebeuren, maar dat terzijde). De Stop met
Snaaien Challenge is je allereerste stap in de richting van een Relaxte Relatie met Eten. 

Het enige doel dat deze Challenge heeft is dat je weer gaat vertrouwen in jezelf. Want alleen
vanuit een rotsvast vertrouwen in jezelf én met kennis van de juiste vaardigheden op het gebied
van Oerbrein Management is het mogelijk om weer te gaan relaxen met eten. 

Dit is alleen mogelijk als je loskomt uit dieetdenken en dieetmentaliteit. Dus dat is waarmee we
gaan oefenen. 

Plan voor succes

De beste manier om het vertrouwen in jezelf weer op te bouwen is door oefenen met zeggen
wat je doet en doen wat je zegt. Iedere. Dag. Opnieuw. De makkelijkste manier om dat te
bereiken is door te plannen voor succes. Dit doe je door exact datgene te plannen wat je toch al
doet. Appeltje. Eitje.... 
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Maar dat is toch ongezond
Dat gaat zo toch niet werken
Zo blijf ik toch snaaien
Dan word ik nog dikker
Dan ga ik helemaal los

Je oerbrein zal niet in de stress schieten omdat er (ogenschijnlijk) niets verandert. Daardoor
zul je jezelf veel minder gaan saboteren
Je creëert een ongelofelijk gevoel van ruimte omdat je jezelf toestemming geeft voor alles
dat je graag wilt. Het gaat niet langer meer over wat niet mag, maar het gaat over wat wel
mag en daar is je oerbrein gek op
Je voorkomt die vervelende interne discussies met jezelf. Daardoor voel je je relaxter en dat
is voor je oerbrein een teken dat het niet in actie hoeft te komen
Je voelt je niet meer schuldig omdat je 'van de wagen bent gevallen' of 'uit de bocht bent
gevlogen' of 'van het padje af bent geraakt'
Je behaalt het ene succes na het andere en dat voelt goed
Doordat je je goed voelt krijgt je oerbrein bewijs dat deze aanpak werkt en zal het je gaan
ondersteunen door je te helpen om andere keuzes te maken voor jezelf
Doordat je andere keuzes gaat maken voor jezelf behaal je andere resultaten

Houd van een aantal dagen heel nauwgezet bij wat je eet. Tip: neem hier ook het weekend
in mee...
Vervolgens plan je EXACT in wat je normaal ook al eet. Ontbijt, tussendoortjes, lunch en
diner. Het hoeft niet gezond, het hoeft niet perfect, de enige opdracht in deze fase is dat je
plant voor succes. Dus plan alles in dat je normaal ook doet. Hoe je dat doet leg ik uit in de
volgende stap. 

Waarschijnlijk schiet je brein nu alle kanten op en denk je gedachten als:

Geloof me: ik weet wat ik doe. En dit werkt. Dus luister gewoon even braaf naar de juf OK?

Dit is namelijk wat er gaat gebeuren in je brein...

Je oerbrein houdt er niet van als dingen niet mogen. Dat wil graag zelf bepalen. Zodra je dus
jezelf gaat beperken gaat het rebelleren. Wanneer je echter plant voor succes, geef je jezelf
toestemming om te eten. Daardoor creëer je ongelofelijk veel ruimte voor jezelf en dat voelt
goed.

En wees nu niet bang dat je dik(ker) zult worden. Je doet het nu ook al dus in het ergste geval
verandert er (nu nog) niets. 

Wanneer je dit gaat doen (en dat zal in het begin heel raar voelen), dan zet je een enorme
positieve spiraal in beweging: 

Overigens: het feit dat je alles inplant, betekent niet dat je het ook allemaal hoeft te eten. Je
kunt er altijd op het moment zelf voor kiezen om iets niet te eten of om eerder te stoppen.

Dus de opdracht is...
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Stap 2

Schrijf exact op wat je over 
24 uur gaat eten
Ontbijt, lunch, avondeten en eventueel tussendoor

Zoals je weet is je oerbrein heer en meester over jouw eetgedrag in het moment. Het kiest
volledig op basis van hoe je je voelt. Dus wanneer je jouw eetkeuzes laat afhangen van waar je
in het moment zin in hebt, dan eet je altijd meer dan je wilt.  

Weer zelf de regie nemen over je eetgedrag begint daarom bij leren hoe je
met je mensenbrein jouw oerbrein kunt managen. Dit doe je door te plannen
en je aan jouw plan te houden. 

Wanneer je jouw maaltijden plant, kies je jouw eten met het deel van je brein dat het beste met
je voor heeft én de effecten op de lange termijn in acht neemt: je mensenbrein. 

Je mensenbrein kiest niet vanuit een emotie of verlangen. Het kiest vanuit jouw visie voor jezelf
en doet alleen dingen die jouw gezondheid op de langere termijn ondersteunen. 

Je oerbrein is in de komende 24 uur de baas. De macht van je mensenbrein
begint na die 24 uur.

24 uur vanaf nu, oftewel in de toekomst, is je mensenbrein de chef. De emoties die je in de
toekomst gaat ervaren zijn nog te ver weg om je oerbrein te kunnen beïnvloeden. Schrijf
daarom vandaag op wat je morgen gaat eten. Wanneer je hier een kortere periode tussen laat
zitten, loop je de kans om te kiezen vanuit een impuls of verlangen. 

Als gezegd ga je starten met het exact plannen van alles wat je nu al eet. Het maakt echt niet
uit wat je kiest, als het maar een 24 uur van tevoren is gepland. Tijdens deze challenge oefenen
we alleen de eerste fase van het samenstellen van je eetprotocol. Wat je eet hoeft dus nog niet
in lijn te zijn met je lange termijnplannen en de manier waarop je het allerliefste wilt eten (laat
je ook niet verleiden om deze stap over te slaan, plan echt wat je nu eet).

Wees zo specifiek mogelijk. Dit helpt je om ervoor te zorgen dat je ook echt in huis hebt wat je
wilt gaan eten en het helpt je om de integriteit naar jezelf te vergroten. 

Het plannen van uitzonderingen

Wanneer je uit eten gaat en je weet naar welk restaurant, dan kun je alvast online de menukaart
opzoeken en daar je keuze uit maken. Weet je niet naar welk restaurant, kies dan iets
algemeens, bijvoorbeeld: ik neem een voorgerecht en een hoofdgerecht of ik neem een soep en
een salade of ik neem een salade en een steak of spareribs, etc. Voor noodsituaties kun je vooraf
een noodscenario maken dat je uit de kast trekt als alles ineens anders loopt dan verwacht.



Ach, het is toch gezond, dus zoveel kwaad kan het toch niet?
Zonde om weg te gooien…         
Je hebt de hele week al gezond gegeten, dus één keertje mag wel         
Ach, morgen pak je het gewoon weer op         
Je bent nog aan het oefenen, maandag ga je pas echt beginnen         
Ach, dan sla je straks toch gewoon een maaltijd over         
Je bent ongesteld en als je ongesteld bent dan mag je altijd chocola

Stap 3 

Eet ALLEEN en EXACT wat je
hebt gepland
Wees een consequente ouder voor jezelf. Wanneer je broccoli hebt gepland en de broccoli is
niet meer goed, dan eet je geen spruitjes omdat dit ook gezond is. Dat is dieetmentaliteit en je
bent inconsequent naar jezelf. Je gaat dan gewoon naar de winkel voor een nieuwe broccoli en
gaat niet in discussie met je oerbrein. 

Wanneer je 24 uur van tevoren plant, hoeft dit ook niet te gebeuren. Maak er
een gewoonte van om gelijk tijdens het plannen te checken of er nog dingen
nodig zijn zodat je ruim voldoende tijd hebt om alles voor jezelf te regelen. 

Om die reden is het ook heel belangrijk dat je zo exact mogelijk plant wat je wilt gaan eten.
Wanneer je dat doet, kun je namelijk heel goed jouw eetimpulsen leren waarnemen. En ga je
alle smoezen horen die je brein bedenkt om je toch iets anders te laten eten zoals:

Als je zin hebt in iets anders dan op je planning staat, dan zeg je tegen je brein: ‘Dank je voor de
tip, misschien plan ik het overmorgen in. Voor nu heb ik … gepland’. Wanneer je dan gaat
plannen beslis je of je dat ook daadwerkelijk doet of niet (meestal doe je het niet).
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Stap 4 

Voel je eetverlangens
Iedere keer als je het verlangen hebt om iets anders te eten dat je niet hebt opgeschreven sta je
dit verlangen toe voor 10 minuten. Beweeg mee met het verlangen, maar handel er niet naar.

 Dus: als je oerbrein komt met: ik zou nu wel een stukje chocola lusten… Zeg dan tegen jezelf:
‘Ja, dat is inderdaad een heel goed idee. Een stukje chocola zou zeker lekker zijn nu, maar ik
heb het voor vandaag niet ingepland. Misschien dat ik het morgen kan inplannen’. 

Vaak is het verlangen binnen die tijd weer opgelost. Je doet er dus verder niets mee en beloont
je verlangen ook niet met eten. Je voelt alleen maar dat het er is, meer niet. En zodra het
verlangen is verdwenen beloon je je oerbrein met een kraal in de pot (daarover later meer).

Waar het hier echt over gaat is dat je leert dat het niet erg is als je niet gelijk
toegeeft aan je eetimpulsen. Vergelijk het maar met een peuter die ook niet
altijd zijn zin krijgt. Wat je nu aan jezelf leert is dat je ook kunt omgaan met
nee. En je leert om je eetimpulsen te doorvoelen. Hierdoor gaat je oerbrein
ervaren dat je er niet dood aan gaat en zal het rustiger worden.  

Zie je eetimpulsen maar als een kleuter die in de supermarkt loopt te krijsen omdat-ie geen
snoepje krijgt. De snelste manier om de kleuter te laten stoppen met dat gedrag is door het er
te laten zijn, maar er verder niets mee te doen. Door te zeggen: ‘Dat is zeker heel erg lekker en
ook een heel goed idee, alleen voor een andere keer, nu heb ik al andere plannen’… En vooral
consequent je boodschap te blijven herhalen. 

Alle psychologie en neurowetenschap achter dit proces behandel ik in de Eetgeluk Universiteit
dus mocht je echt van de hoed en de rand willen weten: dat leer je daar. 

Voor nu is het belangrijkste dat je onthoudt dat het belangrijk is dat je jezelf toestaat om het
verlangen te voelen dat je normaal gesproken altijd verdoofde met eten. Maar om het niet te
belonen door te gaan eten. Je erkent het verlangen, je beloont het niet. 

Wanneer je dit steeds meer gaat doen, ga je heel langzaam de verbinding met jezelf weer
herstellen en wordt het steeds makkelijker voor je om te bepalen wat je echt nodig hebt. En om
steeds minder toe te geven aan je eet-impulsen.



Des te voller de pot is, des te leuker je oerbrein het vindt. Het houdt namelijk van
verzamelen
Het laat je zien hoe vaak je jezelf hebt toegestaan om een beloning uit te stellen en in plaats
daarvan je emoties te voelen         
Je ziet hoe vaak je jouw nieuwe gewoonte hebt geoefend van het belonen van het zeggen
van ‘nee’ tegen jezelf
Laat de kraal iets bijzonders betekenen. Maak er meer van dan alleen een kraal. Onthoud
dat iedere kraal in de pot staat voor een winst die jij geboekt hebt. Dat iedere kraal betekent
dat je inderdaad de afspraak met jezelf bent nagekomen. Dat je hebt gedaan wat je hebt
gezegd. 

Stap 5 

Doe een kraal in de pot
Als je het eetverlangen hebt doorvoeld doe je een kraal in de verleidingenpot. 

Je oerbrein is gek op beloning. Het doet alles voor een complimentje of een schouderklopje.
Maar ook heel eenvoudige dingen zoals een check zetten op een lijstje of een krul vindt het
geweldig. 

Je oerbrein houdt niet van ‘nee’

Maar zodra je deze ‘nee’ vergezeld laat gaan van een beloning wordt het heel anders. Exact dat
is wat je doet wanneer je de verleidingenpot gaat gebruiken. 

Waar je in het verleden de behoefte aan eten daadwerkelijk beloonde met eten, beloon je hem
nu met een ‘nee’ en een kraal in de pot. Je oerbrein leert daardoor al heel snel dat ‘nee’
betekent dat het een kraal krijgt en het zal op zoek gaan naar momenten waarop je het een
‘nee’ kunt geven. Bizar maar waar!

Het is misschien niet zo’n sterke beloning als chocola, maar je oerbrein vindt dit fantastisch. Het
grappige is dat je oerbrein houdt van vermeerdering dus het zal willen dat de pot zo snel
mogelijk vol gaat komen. Én iedere kraal in de pot staat voor eten dat je niet hebt gegeten. 

Belangrijk: zorg dat je de pot goed kunt zien!       
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100 kralen in de pot betekent 100 keer niet overeten en 100 emoties die je hebt toegestaan. 
Je hebt je beloningssysteem opnieuw geprogrammeerd. Je hebt namelijk geleerd dat je niet
doodgaat als je niet gelijk toegeeft aan een verlangen. Daardoor zullen je verlangens minder
worden en kun je er steeds beter mee omgaan
Je krijgt eindelijk rust in je hoofd als het gaat over eten

 Je doel is om de pot te vullen met 100 toegestane
emoties
         

Wanneer je gaat werken met de verleidingenpot leer je om jouw primitieve programmering:
‘Honger wordt altijd beloond met eten’, te overwinnen. En voel je je steeds comfortabeler als
het gaat om het ervaren van je emoties. Je gaat jezelf steeds vaker toestaan om je niet goed te
voelen. Omdat je je iedere keer dat je een verlangen hebt realiseert dat je brein nog
perfect werkt. 

Met name in het begin is dit lastig omdat het haaks staat op de werking van je diepste
instincten en omdat je brein vastberaden is om ervoor te zorgen dat je je comfortabel blijft
voelen. Weet dat je oerbrein er nooit voor kan zorgen dat je iets doet. Die beslissing ligt bij je
mensenbrein. 

Je oerbrein geeft de impuls, in de vorm van het enorm urgente gevoel dat je nu chocola MOET
hebben, je mensenbrein beslist of het er iets mee doet of niet. 

Dat betekent dat een emotie alleen geen kracht heeft. Hij krijgt pas kracht als
je beslist om er iets mee te doen. 

Wanneer je dit weet en begrijpt, zul je je ook comfortabel gaan voelen als je niet comfortabel
bent. Omdat je weet dat je het gevoel van discomfort aankunt ben je er niet bang meer voor en
loop je er niet meer voor weg. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je weer zelf de baas wordt
over jouw eetgedrag.
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Stap 6 

Schrijf iedere dag op wat je
werkelijk hebt gegeten
Schrijf iedere dag op wat je hebt gegeten. Als het goed is, dan is dat exact hetzelfde als wat je
had gepland. 

Wanneer je andere dingen hebt gegeten dan gepland, schrijf hier dan de redenen bij waarom
dat zo is. Onthoud dat al deze redenen drama zijn dat je brein heeft gecreëerd. Ook al lijken ze
soms nog zo goed of redelijk of praktisch.

Deze redenen zijn alle gedachten die ervoor hebben gezorgd dat je toch iets anders in je mond
hebt gestoken. 

Weet dat je gedachten een hele krachtige manier zijn waarmee je oerbrein ervoor kan zorgen
dat je jezelf gaat saboteren. In de Eetgeluk Universiteit leer je hoe je ze kunt gaan waarnemen
en managen. 



Je beste vriendin komt spontaan op bezoek en vraagt of je meegaat naar het terras
Je kind is geslaagd en dat wil je mee kunnen vieren
Je besluit om spontaan uit eten te gaan
Je blijft langer bij iemand hangen en besluit om daar mee te eten
Je krijgt pech met de auto en moet uren wachten op hulp
Je bent op vakantie en het is lastig om de dag te voorspellen
Etc. etc. 

Bonus 

De Joker
Alhoewel het echt superbelangrijk is om alles voor jezelf goed te plannen, zullen er altijd
situaties zijn waarin dat niet mogelijk is:

Dit is het leven in de praktijk. Rigide vast willen houden aan je planning kan dan zeker in het
begin voor enorm veel stress zorgen. Gelukkig hoeft dat niet. 

Voor dit soort situaties kun je een joker inzetten. Dat betekent dat je op dat moment niet eet
wat je hebt gepland, maar de best mogelijke keuze maakt voor jezelf. Uiteraard is er ook altijd
nog de optie om een keer een maaltijd over te slaan. Maar doe dit alleen als je
bloedsuikerspiegel goed in balans is, dus als je al wat langer met het programma bezig bent of
als je lid bent van de Eetgeluk Universiteit en weet hoe je je Oerbrein kunt managen. 

Je kunt per week maximaal twee jokers inzetten

Deze hoef je niet in te plannen, maar gebruik je op een moment dat echt niet te voorzien was.
Pas wel op, je oerbrein is slim, het zal je te pas en te onpas met de jokers om de oren slaan met
de gedachte: ‘Dit is echt wel een jokermomentje hoor…’

Je gebruikt de joker daarom alleen 
in onverwachte, niet te voorziene 
situaties. En: twee jokers 
maximaal per week. 

Maar ook: 
als je jouw jokers in een week 
niet gebruikt kun je ze niet 
meenemen naar de volgende 
week of opsparen voor 
bijvoorbeeld vakantie...
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Wat doe ik als ik geen honger heb op de tijd dat ik eten heb gepland?

Wat doe ik als ik geen zin heb in het eten dat ik heb gepland?

Mag ik ook vandaag plannen voor vandaag? 

Mag ik ook per maaltijd meerdere keuzes plannen?

Wat doe ik in een onverwachte situatie?

Veelgestelde vragen
De meest gestelde vragen op een rijtje

Het proces is in theorie heel eenvoudig, maar in de praktijk kan het soms nog wat vragen
oproepen. De meest gestelde vragen heb ik hieronder alvast voor je op een rijtje gezet. Staat
jouw vraag er niet bij, stel hem dan vooral in de Facebookgroep 

Luisteren naar wat je lichaam aangeeft is belangrijk. Dus als je geen honger hebt en het is tijd
om te eten, dan eet je niet. Je kunt eventueel je maaltijd een uurtje doorschuiven en hem
dan alsnog eten. Probeer voor jezelf in te schatten of je de maaltijd volledig over kunt slaan
tot het volgende eetmoment. Belangrijk: wanneer je maaltijden gaat overslaan omdat je wilt
afvallen gaat dit niet werken. Luister echt heel goed naar wat je lichaam aangeeft en kies
vanuit daar of je wel of niet een maaltijd eet. 
 

Geen zin hebben in wat je hebt gepland betekent dat je oerbrein probeert om de leiding
over te nemen. Helaas voor je oerbrein: je eet gewoon wat je hebt gepland. Zin of geen zin. Je
gaat hierin niet met je oerbrein in discussie. Immers: een peuter van drie bepaalt niet wat de
rest van het gezin eet. Het enige dat je kunt zeggen tegen je oerbrein op dat moment is dat
je hoort wat het zegt en dat je het meeneemt in de planning voor morgen. Wanneer je
vervolgens de maaltijd voor morgen plant, beslis je of je er inderdaad iets mee doet. 
 

Op zich kan dat, maar realiseer je dan wel dat je oerbrein al mee kan beslissen. Alleen
wanneer je 24 uur van tevoren plant kun je heel zuiver vanuit je mensenbrein plannen.
Wanneer er minder tijd tussen zit, gaat je oerbrein je planning beïnvloeden op basis van hoe
je je nu voelt.
 

De beste manier om te leren om je impulsen te beheersen is door het plannen van één keuze
en je daaraan te houden. Het is niet verboden om meerdere keuzes in te plannen, maar in
het proces helpt het je niet omdat je daardoor je impulsen volledig vrij baan geeft. Het beste
is het dus om per maaltijd 1 ding te plannen en je daaraan te houden. 
 

Verreweg de meeste dingen kun je plannen. Ook de meeste situaties waarvan je denkt dat ze
urgent zijn, zijn dat niet. In de meeste gevallen kunnen dingen wachten en is er geen reden
om te stressen. Wees daarom kritisch naar wat er op je pad komt en hoe je daarmee omgaat.
Stel waar dat kan jouw planning voorop en pas de rest van de dingen daar op aan. Heb je
echt een noodsituatie, zorg dan dat je daarvoor een plan hebt klaarliggen en neem dat erbij.
Of, in het uiterste geval zet je een joker in.
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Wat doe ik als de eetimpuls langer dan 10 minuten aanhoudt?

Moet ik de rest van mijn leven blijven plannen?

Wat doe je als je erachter komt dat je te weinig eten hebt ingepland?

Hoe zit het met drinken, moet ik dat ook plannen?

De meeste eetimpulsen zijn vaak binnen 2 minuten verdwenen. Mocht een eetimpuls langer
aanhouden dan 10 minuten, dan geldt dat je voor 10 minuten een kraal in de pot mag doen.
Na deze 10 minuten beginnen de volgende 10 minuten. Belangrijk: je blijft erbij, je ervaart
het gevoel en je doet er verder niets mee. 

Ja. Onthoud dat je oerbrein altijd een kleuter van 3 jaar zal blijven. Het zal nooit volwassen
worden. Dat betekent dat het altijd jouw begeleiding nodig zal hebben. En de beste manier
om dat te doen is door te plannen. 
 
Bovendien... als je dit alleen tijdelijk wilt doen, dan ben je nog aan het dieetdenken. Het
gaat erom dat je een fijne manier vindt zoals jij om wilt gaan met eten. Die past bij jou en
die je iedere dag opnieuw kunt volhouden. Plannen gaat je daarbij enorm helpen en heel
veel rust geven. 

Plannen is iets dat je moet leren en wat vaak gebeurt is dat je te streng bent voor jezelf.
Wanneer je merkt dat je te weinig hebt ingepland, ervaar dan je gevoel en plan voor de
volgende dag gewoon wat meer in. Het is een leerproces, het hoeft niet gelijk perfect, door
hiermee te experimenteren ontdek je vanzelf wat past bij jou en hoe je dient te plannen
voor jezelf. Eventueel kun je een joker inzetten om wat extra te eten als je echt honger hebt.
 

       Voor water, thee en koffie geldt dat je dat niet hoeft te plannen. Dat kun je gewoon drinken     
       wanneer je wilt. Voor alle andere dranken geldt dat je die wel plant. 
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Week 1: Het doel van de Challenge
Week 2: Weerstand tegen plannen
Week 3: Waarom het lastiger wordt
Week 4: Als afvallen niet lukt...

Weektopics
De weektopics helpen je om stap voor stap door het proces te lopen. Iedere week bespreek ik in
de weektopic een belangrijk onderwerp dat waarschijnlijk exact op dat moment voor je speelt.
Met de tips en achtergronden uit de weektopics ga je beter begrijpen wat er gebeurt en hoe je
daarmee om kunt gaan. 

Via de mail ontvang je iedere week een herinnering aan de nieuwe topic. Op dat moment kun
je de topic erbij pakken en doorlezen. Je vindt de weektopics in deze manual. Van de
weektopics zijn geen video's gemaakt. Ze komen regelmatig voorbij in de Facebook Live
uitzendingen.

Onderwerpen
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Het doel van de challenge
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Met jouw zelf uit het verleden  
Met jouw huidige zelf   
Met jouw zelf in de toekomst

Dan leer je niet van de ervaringen uit het verleden – waardoor je het verleden herhaalt
Dan organiseer je de belangrijke dingen niet voor jezelf – waardoor je terugvalt in oud gedrag
Dan ben je alleen maar bezig met je nu goed voelen – waardoor je eten gaat gebruiken als
entertainment  
Dan draag je geen zorg voor jezelf in de toekomst – waardoor er niets verandert en misschien
de dingen wel steeds erger worden

Jouw zelf uit het verleden: door te doen wat je hebt gepland        
Jouw huidige zelf: door aanwezig te zijn bij wat er gebeurt in jou        
Jouw toekomstige zelf: door te plannen en door niet te kiezen voor wat je nu wilt, maar voor
wat je het liefste wilt 

Inmiddels weet je: de Stop met Snaaien Challenge gaat niet over perfect eten en gaat ook niet
primair over afvallen. Het gaat volledig over het herstellen van de relatie met jezelf:
 

       
Wanneer deze drie zelven niet samenwerken en elkaar niet respecteren gaat het verkeerd
  

   
Daardoor raak je het vertrouwen in jezelf kwijt en wordt het normaal om je één ding voor
te nemen en een ander ding te doen. Je wordt dan als een ouder die van alles belooft aan haar
kind en die belofte vervolgens niet nakomt. Na een tijdje denkt dat kind dan: 'Ach, ze zegt wel
dat ze het gaat doen, maar ze doet het toch niet dus ik trek mijn eigen plan'. 

De komende maand gaat het over de relatie die je hebt met jouw
toekomstige zelf. Met de zelf die je wilt worden, over een jaar, over vijf jaar of
over tien jaar. Het is belangrijk dat je een goede relatie opbouwt met jouw
toekomstige zelf. Jouw toekomstige zelf is al daar waar jij wilt zijn en heeft de
wijsheid die je nu nodig hebt om daar te komen. Zij kan je begeleiden op jouw
weg. Communiceer dus met haar. En: wees bereid om nu dingen op te offeren
zodat zij het later beter heeft.

We willen vaak al die toekomstige zelf zijn. Omdat we denken dat het leven dan beter is. Maar je
creëert je toekomst vanuit jouw zelf uit het verleden. Daar zit de ervaring en de wijsheid die je al
hebt en die je kunt inzetten om naar je toekomstige zelf te bewegen. Je kunt het verleden dus
niet negeren en je kunt er ook niet van weglopen. Dat is wel wat gebeurt als je deze Challenge
puur ziet als jouw volgende 'poging' om af te vallen. Je respecteert dan niet waar je nu staat en
krijgt haast om te komen waar je wilt zijn. Die haast zorgt ervoor dat je in gevecht gaat met
jezelf. Een gevecht dat je niet kunt winnen. 

Afvallen, of welk ander doel bereiken dan ook begint met een goede relatie met jezelf. Met
vertrouwen in jezelf. Met zeggen wat je doet en doen wat je zegt. De basis daarvoor ligt in het
respecteren van jouw relatie met alle drie je zelven:

Weektopic 1



Jouw huidige zelf wordt volledig bestuurd vanuit je oerbrein en is constant op
zoek naar plezier. Het wil altijd gelijk een beloning. 

Je zelf uit het verleden en je zelf uit de toekomst worden bestuurd vanuit je
mensenbrein en willen wat het beste is voor jou.

Wanneer je vandaag jouw mensenbrein gebruikt om voor morgen te plannen, ben je morgen
blij met de basis die je met jouw zelf uit het verleden hebt gelegd. Je hebt met jouw zelf uit het
verleden heel behoedzaam en met de beste intenties jouw eten gepland voor vandaag. Je hebt
alles in huis gehaald dat je nodig hebt én je hebt eventueel dingen voorbereid zodat je vandaag
nergens meer over na hoeft te denken. Hierdoor kun je de eet-impulsen die je oerbrein op je
afvuurt veel makkelijker weerstaan. En gebruik je optimaal jouw mensenbrein om je oerbrein te
managen. Je hoeft niet te vechten met jezelf en je hoeft niet meer na te denken over wat je eet.
Dat geeft enorm veel rust en zorgt uiteindelijk voor een super relaxte relatie met eten. 

Hoe werkt het 

Beslis iedere dag wat je morgen wilt eten    

Iedere dag kies je wat je de volgende dag wilt eten. Je maakt deze keuzes gebaseerd op jouw
huidige eetprotocol dus op wat je nu al eet.  
    

Schrijf op wat je wilt eten en eet alleen maar dat        

Respecteer en eer wat jouw zelf uit het verleden voor jou heeft bedacht. Door dit te doen bouw
je aan integriteit naar jezelf en dat helpt je om jouw zelfvertrouwen te vergroten. 

Stop met jezelf af te leiden van je gevoel

Als kind heb je waarschijnlijk geleerd dat eten een prachtige manier is om heftige emoties te
verdoven. Maar als volwassene heb je dit niet meer nodig en kun je leren om op een volwassen
manier met emoties om te gaan. Er zullen emoties komen deze maand, en die emoties zullen
ervoor zorgen dat je eet-impulsen krijgt. Dit zal voelen als échte honger, maar wanneer je jezelf
optimaal voedt weet je dat dit je oerbrein is dat je probeert te helpen. Verwacht dus dat er eet-
impulsen zullen komen en wees erop voorbereid. Sta ze toe en laat de emotie die erbij hoort
door je heen gaan (in 5-10 minuten is het weg). 

Gebruik de verleidingenpot

Beloon jezelf met een kraal in de verleidingenpot voor iedere keer dat je een emotie hebt
durven te ervaren en niet bent gaan eten. 
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Wat gebeurde er
Waarom gebeurde het
Hoe kun je het de volgende keer voorkomen

Je respecteert je zelf uit het verleden doordat je je aan de planning houdt
Je respecteert je huidige zelf        

Door vanaf nu niet meer boos te worden op je zelf
Door aanwezig te zijn bij wat er gebeurt in je lichaam
Door iedere dag in de spiegel te kijken en waar te nemen wat je brein allemaal zegt (en
door tegen jezelf te praten zoals je tegen je beste vriendin zou praten)

Je respecteert je toekomstige zelf 
Door vandaag te plannen voor morgen 
Door vandaag te kiezen voor wat je het liefste wilt in plaats van voor wat je nu wilt

Als je toch toegeeft aan een eet-impuls

Ook dit kan gebeuren en: het maakt je mens. Het is dus volledig OK en zelfs normaal. Onthoud
dat je aan het oefenen bent. Dat je aan het leren bent om weer integer te worden naar jezelf.
Word in dat geval dan ook niet boos op jezelf. Onderzoek wat er loopt en vraag jezelf:

Een eet-impuls is iets anders dan honger hebben. Honger stopt als je hebt gegeten, een eet-
impuls blijft ook als je hebt gegeten. 

Eet-impulsen worden altijd veroorzaakt door een gedachte. 

Je gedachten bepalen uiteindelijk het resultaat dat je behaalt. Als je je verzet tegen een eet-
impuls wordt het gevoel sterker. Wanneer je het gevoel toestaat en door je heen laat gaan kun
je jezelf de andere kant op sturen.

Herstel de relatie met jezelf en respecteer jezelf





Weerstand tegen plannen
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Ieder mens wordt geboren met de basisbehoefte aan autonomiteit. Dat uit zich al heel jong bij
peuters die alles ‘selluf’ willen doen. We hebben er een hekel aan om afhankelijk te zijn van
anderen. Dat is gevaarlijk vanuit je oerbrein gezien: als je afhankelijk bent van anderen, dan
kunnen anderen beslissen over jouw veiligheid. Dus dat wil je oerbrein niet. Om die reden zal het
zich met hand en tand verzetten tegen regels die van buitenaf worden opgelegd. Zoals het
maken van een planning. Want, zo denkt je oerbrein: daardoor ben je niet meer flexibel dus als
er dan een gevaar is zit je ‘vast’. 

Daarom is het heel belangrijk dat je heel bewust zelf ervoor gaat kiezen om te plannen en om al
die andere dingen te doen die je helpen om weer een relaxte relatie te krijgen met eten.
Wanneer je kiest geef je gehoor aan de behoefte van je oerbrein om autonoom te blijven en
daardoor neem je de macht terug.

Wanneer plannen voelt als een dieet

Vaak is het plannen van je eten niet moeilijk. De weerstand komt vaak door het idee dat je je dan
aan de planning moet houden waardoor je niet meer flexibel bent. Maar de waarheid is dat je
juist flexibeler wordt omdat je veel meer tijd en energie overhoudt voor andere dingen. 

Het plannen is belangrijk in het herstellen van de relatie met jezelf

Als het makkelijk zou zijn om alles op te schrijven en ons er vervolgens aan te houden dan
zouden we nooit gewichtsproblemen hebben. Plannen geeft je juist de vrijheid om te beslissen
wat je wilt en plannen geeft je de controle over wat je eet. 

Zie je planning als een hek om een tuin, met je oerbrein als peuter. De tuin ligt aan een drukke
weg en de peuter is jouw kind. Jij bent hier de ouder, de volwassene die de verantwoording
heeft over de peuter. Hoe denk je dat het voor je is als je weet dat de peuter alleen in de tuin is
en ieder moment de drukke weg op kan lopen? Waarschijnlijk zit je dan niet rustig en laat je de
peuter geen moment uit het oog. 

Maar als je weet dat er een prachtig hek om de tuin zit en dat dit hek dicht zit en de peuter
absoluut veilig is, hoe zou je je dan voelen? En denk je dat die peuter niet af en toe zal proberen
om toch over het hek heen te komen? Zeker wel. Maar wanneer hij gaat ervaren dat dit toch niet
lukt, geeft ie het uiteindelijk op en gaat ie rustig spelen. 

Hetzelfde geldt voor het maken van de planning. De planning is het hek voor je oerbrein. En je
kunt dat hek zo ruim of zo strak om jouw tuin zetten als je wilt. Je kunt ook beginnen met een
klein hek en dit langzaam groter maken. Hoofdzaak is, dat je je niet meer druk hoeft te maken
om wat je oerbrein allemaal wil, jij hebt het gewoon goed geregeld voor jezelf. 

Zorg ervoor dat je goed voor jezelf zorgt en plan het eten zodanig dat het past bij je
dagindeling. Je kunt iedere dag opnieuw plannen en het maakt niet uit wat je plant. Zolang je
je maar aan je planning houdt.
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Plan hoeveelheden in         
Of plan in dat je 1 keer per maaltijd opschept

Wanneer je alleen nog maar met eten bezig bent

Bezig zijn met eten is een gedachte. Dit kun je stoppen. Je hoeft alleen maar aan eten te
denken als je je planning maakt, verder niet. 

Je zult veel aan eten denken als het moeilijk voor je is om te dealen met je eetbehoeften. Als je
nog niet weet hoe je kunt omgaan met je emoties zonder te eten. Je brein denkt dat je
doodgaat van een emotie en wil dat je gaat eten als je je niet goed voelt. Om die reden zal het
je laten focussen op eten en daardoor lijkt het nu alsof je de hele dag met eten bezig bent. 
Maar weet je: dat was je altijd al. Alleen word je je er nu bewust van dat je dat doet. Het wordt
als het ware uitvergroot omdat je er nu voor kiest om aanwezig te zijn bij jezelf als je wat voelt
in plaats van te vluchten in eten. 

De oplossing is daarom niet om te stoppen met plannen (of om dat maar niet te doen). De
oplossing is om te leren hoe je om kunt gaan met je eetbehoeften. Om te gaan voelen in
plaats van te vermijden of te verdoven. Om de verbinding met jezelf te herstellen. 

Onthoud dat weerstand altijd een emotie is die wordt veroorzaakt door een gedachte die je
denkt. Het is dus belangrijk dat je wanneer je weerstand voelt, op zoek gaat naar de gedachte
die deze weerstand veroorzaakt.

Wanneer je niet kunt stoppen met eten

Je kunt altijd stoppen met eten. Niet stoppen met eten is een keuze. Je hebt altijd een moment
voordat je gaat eten waarop je tegen jezelf STOP kunt zeggen. Eten is niet iets dat je overkomt,
het is iets dat je kiest.

Sommige mensen ‘checken uit’ als ze gaan eten en denken daardoor dat ze niet meer kunnen
stoppen. Als dit voor jou het geval is, dan is het belangrijk om je eten anders te gaan
organiseren:

Belangrijk: als je jezelf vertelt dat je niet weet wat er is gebeurd ontneem je jezelf de kans om te
leren. Je weet namelijk altijd wat er is gebeurd. Ook als je 'uitcheckt' tijdens het eten. Het is
belangrijk dat je dit gaat inspecteren. Dat je jezelf de vraag stelt: “Wat gebeurt er in mijn brein
waardoor er een eetbehoefte ontstaat en waardoor ik deze volg'. 

Iedere keer als je eet maak je de beslissing om te gaan eten. Er is een gedachte die een gevoel
veroorzaakt waardoor je gaat eten. Als je vervolgens nee zegt tegen jezelf dan voel je weerstand
en daar moet je doorheen. 

Het is belangrijk dat je niet tegen de eetbehoefte gaat duwen en vanuit wilskracht werkt, maar
dat je de eetbehoefte toestaat en de emotie ervaart die daarbij hoort. Je beweegt in de richting
van de emotie en weg van het eten. Je kunt dit heel eenvoudig doen door de behoefte te
erkennen. Door tegen jezelf te zeggen: 'Ja, dat zou inderdaad super lekker zijn nu, maar voor
vandaag heb ik al andere plannen, misschien morgen...'
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Tot slot

Heb compassie voor jezelf als het verkeerd gaat. Dat betekent namelijk alleen maar dat je
gewoon een mens bent met een oerbrein dat perfect functioneert. Wanneer je compassie hebt
voor jezelf dan ben je in staat om te begrijpen wat er is gebeurd en vanuit daar kun je herhaling
voorkomen. 

Als je boos wordt op jezelf zul je nooit begrijpen wat je doet en blijf je dezelfde handelingen
doen. EN: boos worden zorgt er ook voor dat de relatie met jezelf kapot gaat. Compassie
verbetert de relatie met jezelf.

Plannen helpt je om de dingen bewuster te gaan doen waardoor je ze kunt gaan herhalen.
Wanneer je namelijk een resultaat bereikt, maar je weet niet wat je hebt gedaan, dan is het
lastig om het te behouden of om het opnieuw te bereiken.
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Waarom het lastiger wordt...
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Je krijgt tussentijds ineens waanzinnige honger          
Je oerbrein zegt tegen je dat het zo goed gaat, dat je wel iets kunt nemen dat niet op je plan
staat. Voordat je het weet beloon je jezelf met eten 😊….          
Je vergeet te plannen         
Je hebt echt totaal geen zin in het eten dat je voor jezelf had bedacht         
De weegschaal begint te schommelen en geeft geen dalende lijn naar beneden meer aan        
In je hoofd wordt alles dat je niet meer ‘mag’ van jezelf steeds lekkerder         
Je heb niet het vertrouwen in jezelf dat het je nu wel gaat lukken om af te vallen-         
Je plant te strak voor jezelf en doet nog teveel op wilskracht         
Het gaat allemaal niet snel genoeg dus je denkt eraan om te stoppen         
Je volgt je protocol niet meer of nog maar een beetje         
Je hebt je doel bereikt

Uit ervaring weet ik inmiddels dat de eerste 14 dagen snoepen en snaaien niet zo moeilijk zijn.
Pas na die eerste 14 dagen begint het echt. 
         

Kortom, je oerbrein doet er alles aan om weer de regie terug te krijgen over jouw eetgedrag. 
Hoe komt het dat na die eerste 14 dagen alles zo’n stuk moeilijker lijkt? Het heeft alles te maken
met je brein en hoe het werkt... 

Ons mensenbrein houdt van nieuwe dingen

Nieuwe dingen zijn heel belonend voor je mensenbrein. Ze dragen namelijk de belofte in zich
dat ze heel snel je leven beter maken. Voor spullen is dit vaak maar van tijdelijke duur, maar voor
nieuwe gezonde gewoonten klopt dit absoluut. Als je ze iedere dag opnieuw doet, programmeer
je ze in je brein en maken ze uiteindelijk je leven beter.

Exact daar zit de haak: in het iedere dag opnieuw bewust doen van die nieuwe gewoonten.
Dat lukt je vaak de eerste weken nog wel aardig, maar naarmate je langer ‘oefent’ wordt het
allemaal steeds normaler en daar gaat het vaak verkeerd. Je denkt dat je nu wel weet hoe het
werkt en dat je het nu wel zelf kunt. Dat het niet meer nodig is om bewust te plannen. Maar
het is nog veel te vroeg.

Tot nu toe heb je jouw nieuwe gewoonten nog volledig op wilskracht gedaan. Je hebt er iedere
dag bewust aan gedacht. Het is je gelukt om ze al twee weken te doen, maar je hebt ze nog niet
zo vaak geoefend dat ze nu al automatisch gaan. Je moet er echt nog bij nadenken. Voor je
mensenbrein is echter het nieuwtje er wel af. Dat begint zich te vervelen. Bovendien geeft de
weegschaal ook nog niet echt een resultaat (of, erger nog: hij begint weer op te lopen). Of het
leven komt tussendoor met een urgenter probleem. 

Het omgekeerde kan ook: je gaat als een speer en de kilo’s vliegen eraf. Je oerbrein vertelt je dat
het wel heel hard gaat en dat je misschien toch maar wat meer moet eten. Of je mensenbrein
denkt dat het probleem is opgelost en gaat op zoek naar nieuw studiemateriaal. Wanneer je dit
niet serieus neemt ga je onbewust steeds meer jezelf saboteren. En wanneer je dat doet komt je
oerbrein in het spel en vervangt jouw nieuwe gewoonten pijlsnel door je oude, ingesleten
gewoonten.
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Hoe kan dit?  

Eigenlijk is het heel eenvoudig: nieuwe gewoonten moet je zeker een jaar, maar vaak nog
langer (zelf hou ik vijf jaar aan), heel bewust blijven oefenen. Daarvoor heb je in het begin je
wilskracht nodig. Het is heel belangrijk dat je er heel bewust iedere dag opnieuw voor kiest om
ze te doen en ze vervolgens ook doet. Des te bewuster je jouw nieuwe gewoonten doet, des te
sneller ze in je brein verankeren. 

Daar komt bij dat de belofte van datgene dat de nieuwe gewoonten je gaan brengen in het
begin enorm sterk is (als ik slank ben dan…..). Alleen al het idee van een slank lichaam is voor je
brein enorm belonend. Daarom is het in het begin ook vrij makkelijk om je nieuwe gewoonten
vol te houden. Je hoeft er maar heel even aan te denken dat je straks slank bent en je voelt al de
opwinding in je brein. Deze keer gaat het echt lukken en deze keer heb je de sleutel te pakken….

Wanneer je jouw geluk, jouw goede gevoel, jouw relatie met jezelf

echter afhankelijk maakt van iets of iemand buiten jezelf komt er

een moment dat je jezelf gaat saboteren. 

Vaak is dat het moment dat het even niet wil of dat er iets gebeurt in je leven dat al je aandacht
nodig heeft. Je ‘vliegt uit de bocht’ en je stopt omdat het gewoon niet opschiet. Het
tegenstrijdige hieraan is echter dat je juist door te stoppen nog langzamer gaat en enorm
vertraagt. 

Zolang je wegloopt voor wat er gebeurt in jou zul je jezelf blijven

saboteren

Je zult dan zo snel mogelijk van A naar B willen omdat je denkt dat het leven dan beter wordt.
Je verdooft jezelf met het steeds opnieuw onderzoeken van een nieuwe strategie of het vinden
van de silver bullet. Daardoor verlies je de verbinding met jezelf en zul je nooit ontdekken wat
er nu werkelijk aan de hand is. 

Blijvende resultaten bereik je alleen door de dingen die je doet heel bewust te doen. En door te
gaan ervaren wat er gebeurt in jou. Wat denk je en hoe voelt dit. Wat wil je wel en wat wil je niet
(meer). Wanneer je het pad van A naar B heel bewust hebt gelopen, weet je wat jouw
hindernissen zijn en weet je precies hoe je ze in de toekomst op kunt lossen. Daardoor kun je
gelijk ingrijpen als je weer terug dreigt te vallen in je oude gedag. 

Dat betekent dat het opbouwen van een sterke relatie met jezelf, van een relatie waarin je
met jezelf in verbinding staat en durft te voelen wat er leeft in jou veel belangrijker is dan het
nastreven van een getal op de weegschaal. Het gaat erom hoe wat je doet voor je voelt. Niet
om wat het doet voor je gewicht. Het getal op de weegschaal zegt niets over wie je bent en
wat je kunt. 
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Stop met Snaaien
Challenge

Week 4

Als afvallen 

niet lukt



Als afvallen niet lukt...
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Hoewel afvallen niet het primaire doel is van de Stop met Snaaien Challenge, is het toch iets dat
bij veel deelneemsters hoog op het lijstje staat. En dat is OK. Het is alleen wel belangrijk dat je
begrijpt waarom het soms niet lukt en dat dit vaak niets te maken heeft met al dan niet perfect
eten.

Er zijn honderden redenen te bedenken waarom je nu niet afvalt. Dit kan te maken hebben met
de voeding die je eet, met de hoeveelheden die je eet, maar ook met medische oorzaken of met
mentale oorzaken. 

Verreweg de belangrijkste reden waarom je niet afvalt is echter doordat je eet in plaats van te
voelen. Oftewel doordat je niet weet hoe je je goed kunt voelen zonder eten, omdat je nooit
geleerd hebt hoe je kunt omgaan met je emoties. 

Afvallen en het behalen van blijvende resultaten gaat 100% over het herstellen van de relatie
met jezelf. Het gaat over de reden waarom je de dingen doet die je doet. Het gaat over zeggen
wat je doet en doen wat je zegt. Over betrouwbaar worden naar jezelf en over vertrouwen
hebben in jezelf. Weet dat er niets is dat ervoor kan zorgen dat je terugvalt in je oude gedrag. Jij
bent de enige die dit kan doen en die hiervoor kan kiezen. Bewust of onbewust. 

Redenen waarom het niet lukt om af te vallen

Wanneer het niet lukt om je aan het protocol te houden dat je voor jezelf hebt opgesteld is het
belangrijk dat je gaat onderzoeken wat er aan de hand is. Vaak is dat één van onderstaande
redenen:

Je protocol is veel te streng of veel te onrealistisch 
Vaak gebeurt dit als je te snel wilt afvallen. Het gevolg daarvan is, dat je uiteindelijk jezelf gaat
saboteren. Daarom: plan realistisch en plan voor succes: plan alleen in wat je nu al doet. Pas als
het je lukt om je daaraan te houden, kun je je planning heel langzaam gaan bijstellen.

Je eet veel te weinig of luistert niet naar je lichaam
Hierdoor krijg je tussentijds honger en blijf je stug te weinig eten inplannen omdat je graag wilt
afvallen. 

Je houdt je niet aan je planning
Je plant je maaltijden niet in of je plant wel de maaltijden in, maar eet vervolgens iets totaal
anders of gaat tussendoor lopen snaaien.

    

Je protocol ondersteunt jouw plannen op de lange termijn niet
Wanneer je af wilt vallen, is het belangrijk dat jouw protocol jouw einddoel ondersteunt. Dit
betekent dat je al jouw kennis over voeding gaat bundelen in een makkelijk te volgen protocol
dat je ondersteunt om jouw doel te bereiken.
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Je streefgewicht is niet reëel
Je wilt bijvoorbeeld weer wegen wat je woog toen je 18 was en nu ben je 48. De vraag hier is:
waarom wil je weer terug naar dat gewicht? Is het omdat je je weer hoopt te voelen zoals je je
destijds voelde? Weet dan dat dit niets met je gewicht te maken heeft. Je kunt er ook hier en nu
voor kiezen om je weer te voelen zoals toen.

Je wilt afvallen omdat je denkt dat het leven dan beter wordt
Ook dat gaat niet werken. Wanneer je jouw mindset niet verandert dan denk je ook met een
slanker lichaam dezelfde gedachten en daardoor voel je je exact hetzelfde als nu. Je bent dan
dezelfde persoon als nu alleen met een andere kledingmaat. Doordat je denkt dat het leven
beter wordt als je slank bent, krijg je haast. En wanneer je haast hebt maak je een te streng
protocol voor jezelf waardoor je jezelf gaat saboteren, bovendien zorgt haast ervoor dat je van
het ene naar het andere dieet hopt in de hoop dat dit je gaat helpen.

Je interne dialoog is niet al te best
Wanneer je jezelf steeds opnieuw op de kop geeft omdat het niet lukt of omdat je dingen doet
die je niet met jezelf had afgesproken, ondermijn je de relatie met jezelf. Je komt dan vanuit
jezelf haten en dat gaat niet werken. Je kunt jezelf niet slank haten. Sterker nog: dat wat je haat
ga je vaak uit de weg en wil je niet verzorgen of liefhebben. Je haat jezelf dus uiteindelijk alleen
maar dikker.

Het zal dan ook heel lastig worden om jezelf met liefde en respect te behandelen wanneer je
een hekel hebt aan jezelf. Het gaat er dus om dat je begint met het herstellen van de relatie
met jezelf. Je komt dan vanuit liefde naar jezelf en dat zorgt ervoor dat je jouw lichaam heel
anders zult gaan behandelen. Je zult ernaar gaan luisteren, je zult er lief voor zijn en het wordt
vanzelfsprekend om jezelf de verzorging en de voeding te gaan geven die je nodig hebt. 

Afvallen zal dan uiteindelijk een logisch bijproduct zijn omdat het niet langer meer nodig is om
jezelf te ontvluchten door te gaan eten. 

Durf je je emoties te voelen
Overeten komt maar door een ding en dat is dat je eet in plaats van dat je voelt wat er in je
omgaat. Eten om een vervelend gevoel weg te krijgen is iets dat je hebt aangeleerd in je
kindertijd. Maar als volwassen vrouw heb je dat niet meer nodig en kun je leren hoe je jouw
emoties kunt ervaren en hoe je je goed kunt voelen zonder te hoeven eten. 

Je reden om af te willen vallen is niet krachtig genoeg
Het is heel belangrijk dat de reden om af te vallen een reden is die een gevoel bij je oproept.
Bijvoorbeeld: je wilt afvallen omdat je graag zwanger wilt worden, of je wilt afvallen omdat je
met je kleinkinderen wilt kunnen ravotten. Acties worden namelijk gedreven door gevoelens. 

Wanneer jouw reden om af te vallen puur gaat over een resultaat, bijvoorbeeld je wilt afvallen
om in maat 38 te passen, is het lastig om door te gaan op moeilijke momenten. Maar wanneer
jouw reden om af te vallen zorgt voor een intens gevoel waarmee je contact kunt maken op
lastige momenten is het makkelijker om door te blijven gaan.

- 28 -



Het lukt me niet om dit gewicht eraf te houden  
Dit is nou eenmaal wat ik doe  
Het gaat me nooit lukken om…

Of de overtuiging moet veranderen  
Of je leven moet in lijn blijven met je overtuiging

Je eet en/ of plant niet bewust je maaltijden
Je plant wel, maar het gaat even tussendoor. Of je eet wel, maar staand aan de aanrecht. Alleen
de dingen die je bewust doet kun je veranderen. Dingen die je onbewust of even tussendoor
doet, zijn lastig te veranderen. Je oerbrein is de koning van de onbewuste acties, je
mensenbrein is de koningin van de bewuste acties. 

Wanneer je jouw oerbrein wilt managen is het daarom belangrijk dat je de dingen die je doet
heel bewust doet en dat je de tijd neemt voor de dingen die je wilt veranderen. 

         

Ben je in contact met je toekomstige zelf?
Heb je helder wie je wilt worden over een jaar, over vijf jaar en over tien jaar? En maak je contact
met die persoon op momenten dat je het even niet meer weet. 

Jouw toekomstige zelf is de optelsom van alle keuzes die je vandaag maakt. Je creëert haar
iedere dag opnieuw. 

Jouw toekomstige zelf weet wat je nodig hebt op dit moment, zij is al daar waar jij naartoe wilt.
Vraag haar daarom om advies als je het even niet meer weet of als het lastig is. Ze zal je helpen. 

Waarom saboteer je jezelf?

Zelfsabotage wordt altijd veroorzaakt door gedachten die je denkt, gestuurd vanuit
overtuigingen die je hebt. Je saboteert jezelf omdat je overtuigingen hebt die in gevaar komen
door wat je doet zoals:
  

Deze overtuigingen sturen de gedachten die je denkt en de gedachten die je denkt zorgen er
uiteindelijk voor dat je jezelf blijft saboteren. Alles gaat goed zolang deze overtuigingen niet in
gevaar komen. Je kunt dan vaak op wilskracht en met een beetje geweld een heel eind komen.
Maar uiteindelijk zullen deze overtuigingen je weer terugtrekken naar waar je stond door
middel van je gedachten. 
 
Vergelijk het met een elastiekje. Je kunt het uittrekken, maar uiteindelijk wil het weer terug
naar zijn oorspronkelijke staat van zijn. Dat is hoe zelfsabotage werkt. Zodra iets lijkt te lukken
of zodra je gewicht verliest, dan worden de onderliggende overtuigingen bedreigd:
  

Zodra je in de gaten hebt dat je jezelf saboteert, vraag dan aan jezelf: ‘Welke overtuiging wil ik
blijven geloven met dit gedrag?’
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