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Wanneer je al lang aan het vechten bent met 

voeding en je gewicht, is je zelfvertrouwen 

op gebied van eten en het volhouden van 

gezonde eetgewoonten waarschijnlijk ver 

te zoeken (dat was bij mij in ieder geval wel 

zo). En dat is ook wel logisch. Wanneer je al 

zoveel mislukte pogingen om gezond te eten 

en misschien ook wel gewicht te verliezen 

achter de rug hebt, kan ik me heel goed 

voorstellen dat het vertrouwen in jezelf ver te 

zoeken is. 

Waarschijnlijk lacht de omgeving iedere 

nieuwe, dappere poging om gezonder te 

eten inmiddels weg en bevestigt daarmee 

het negatieve beeld dat je hebt van jezelf. 

Misschien vertel je het zelfs maar aan 

niemand om te voorkomen dat je weer wordt 

uitgelachen bij de zoveelste poging. 

Maar ja, alles wat je in je eentje doet, is vaak 

per definitie al gedoemd om te mislukken.

Dit doe je natuurlijk in de eerste plaats door 

te begrijpen hoe je oerbrein werkt (dat lees 

je in het boek). Hierdoor wordt het makkelijker 

om milder te worden naar jezelf. Je bent 

namelijk niet zwak of dom, je hebt gewoon 

een instinct dat heel goed is in overleven 

en een oerbrein dat optimaal voor je zorgt. 

Helaas voor jou doet het dat nog steeds 

vanuit de programmeringen uit de oertijd 

en die zijn in de huidige wereld soms heel 

destructief. 

Zoals beloofd, deel ik in dit stappenplan de drie meest belangrijke stappen die je dient 
te zetten op weg naar het worden van een gelukkige eter. Of nou ja, eigenlijk deel ik 
drie ‘sub-stappen’ met je voor één stap. De basisstap. Deze stap gaat vooraf aan alles 
wat je allemaal hebt gelezen in het boek. Zonder deze ene stap, waarmee je een begin 
gaat maken in de vorm van drie hele kleine sub-stapjes (die we echt tot in detail 
behandelen in de Gelukkige Eter programma’s), wordt het heel lastig om de stappen 
die ik in het boek heb besproken op een doeltreffende manier door te voeren. 
Deze stap is dus echt essentieel. Het gaat over:

 De basis van een 
relaxte relatie met eten

Het versterken van je zelfvertrouwen

De sleutel in dit verhaal is dan ook niet het volgende 

dieet, maar het herstellen van het vertrouwen in jezelf. 

Zodat je weer gaat geloven in jezelf. En vanuit daar 

steeds dichter bij je doel gaat komen. 

Maar: wel stapje voor stapje. 
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Zeker als jouw brein sterk is in overleven 

(lees: heel gefocust is op eten) hoorde je in 

de oertijd waarschijnlijk bij de sterke mensen 

met een verhoogde overlevingskans. Dankzij 

de sterke focus op eten, was je namelijk 

prima in staat om voldoende voedsel te 

vinden en bij de verdeling van voedsel heel 

kien in het bemachtigen van het grootste 

stuk (dat is vermoedelijk nog steeds zo…). 

Helaas voor jou: op dit moment hebben de 

mensen die dit instinct genetisch hebben 

geërfd (ja: de verslavingsgevoeligheid van 

ons brein is genetisch bepaald!) juist een 

verminderde kans op overleven. Om de 

doodeenvoudige reden dat eten tegenwoordig 

op iedere hoek van de straat verkrijgbaar is. 

Daarbij is het voor iedereen betaalbaar en is 

er genoeg voor iedereen. 

Het ligt niet aan jou

Waar we vroeger, toen voedsel schaars was, 
in het voordeel waren, hebben we nu, in de 

wereld van overvloed, de verkeerde kaart 
getrokken als het gaat om overlevingskansen. 

Het is dus iets waar je niets aan kunt doen. 
Het ligt niet aan jou, het zijn 

écht je genen. Die zorgen ervoor dat je 
altijd wel kunt eten. Zeker wanneer je kiest voor 
veel bewerkte voeding saboteren ze werkelijk 

iedere poging om gezond te eten en goed voor 
jezelf te zorgen. Zodat je zelfvertrouwen

 inmiddels waarschijnlijk ergens onderin de
 kelder in een donker hoekje ligt begraven. 
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Gemiddeld genomen valt een kind zeker 

10.000 keer voordat het dit echt goed kan. 

En wat doen de ouders in de tussentijd? 

Schelden ze het kind na de eerste poging 

uit omdat het niet lukt? Zeggen ze dat het 

een sukkel is en een zwakkeling? Zeggen ze 

dat het er beter mee op kan houden? Nee. 

Ouders moedigen het kind steeds weer aan 

om het te proberen. Ze kijken daarbij naar 

wat wel lukt en zeggen dat ook tegen het 

kind wanneer het de moed wil laten zakken. 

Ze moedigen het aan om het opnieuw te 

proberen, en nog eens, en nog eens. Net zo 

lang tot het lukt. Net zo lang tot het niet meer 

na hoeft te denken over wat het doet en het 

automatisch de ene stap na de andere zet. 

Zo is het ook voor een gezonde leefstijl. Voor 

het maken van de omschakeling naar goed 

voor jezelf zorgen is het in de eerste plaats 

belangrijk dat je gaat vertrouwen op jezelf. 

Dat je mededogen gaat kijken naar jezelf 

en naar wat je doet. Dat je jouw eigen beste 

´ouder´ wordt en jezelf de support geeft 

die je nodig hebt, op goede en op lastige 

momenten. Zodat je steeds opnieuw weer 

opstaat.

Zelfs als je al honderdduizend pogingen 

hebt ondernomen om jouw eetgedrag te 

‘stroomlijnen’ is er hoop. Echt. Ik spreek hier 

uit ervaring. Je wilt namelijk niet weten 

hoeveel pogingen ik inmiddels op mijn lijst 

heb staan. En hoe vaak ik ook nu (ja, dat 

lees je goed) nog steeds de draad opnieuw 

oppak en verder ga. 

Het is met een gezonde leefstijl net als 

met leren lopen. Je leert het door vallen en 

opstaan. En dat is helemaal niet erg, zolang 

je maar één keer vaker opstaat dan valt. 

Wanneer je namelijk niet opstaat (lees: jezelf 

opgeeft) kom je nooit waar je wilt zijn. 

En: wanneer je jezelf niet genoeg kansen 

geeft wordt het ook lastig. Winnaars onder-

scheiden zich van verliezers doordat ze 

blijven opstaan, blijven kijken naar wat wel 

lukt en hoe ze daar meer van kunnen

creëren voor zichzelf. Wees dus een winnaar, 

gewoon door op te blijven staan. Meer niet.   

Het gaat hier echt om de relatie met jezelf. 

In hoeverre ben je betrouwbaar naar jezelf, 

kun je van jezelf op aan? Hoeveel vraag 

je van jezelf, wat wil je in een dag gedaan 

krijgen. Maar ook – en vooral – hoe perfect 

moet je zijn van jezelf?

Wat me opvalt, is dat veel mensen alleen 

maar aan iets beginnen als ze zeker weten 

dat het lukt. Liefst in één keer. Maar is dat 

reëel? Als je kijkt naar kinderen, dan zie je dat 

ze soms echt onmogelijke dingen uitproberen 

en daarmee net zo lang doorgaan totdat het 

lukt. Denk nog maar eens aan leren lopen (of 

fietsen of schaatsen).

Er is hoop!

HINT
VAAK OVERSCHATTEN WE WAT WE 
KUNNEN DOEN IN EEN DAG, MAAR 

ONDERSCHATTEN WE DE IMPACT VAN 
DAGELIJKSE KLEINE STAPJES.

Door te gaan ervaren dat het niet erg is als iets niet 

gelijk de eerste keer lukt en door te focussen op alles wat 

wel goed gaat, bouw je een gezond zelfvertrouwen op. 
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Word jouw eigen coach! 

Waar het in de eerste plaats om gaat bij het 
creëren van een relaxte relatie met eten is, 
dat je jouw eigen beste coach 
wordt. Dat je jezelf gaat ondersteunen zoals 
je jouw kinderen of dieren zou begeleiden. Dat je 
kleine stapjes neemt en jezelf bij iedere stap 
liefdevol blijft aanmoedigen. Dat je af en toe even 
een pauze neemt en dan weer verder oefent. Maar 
ook iedere kleine mijlpaal uitgebreid viert. Net zo 
lang tot je jouw nieuwe gewoonten automatisch, 
zonder erover na te denken doet. 
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 De eerste drie
(belangrijkste stappen)

In de Gelukkige Eter programma´s staan we uitgebreid stil bij de verschillende stappen 

die nodig zijn op jouw weg naar een relaxte relatie met eten. Ook de psychologie hierachter 

komt uitgebreid aan bod. In dit stappenplan deel ik graag de eerste drie en meest belangrijke 

stappen met je zodat je kunt beginnen. Vanuit daar kun je dan verder met het implementeren en 

in balans brengen van jouw eetgedrag. Al dan niet samen met ons (kijk gerust op de site voor 

mogelijkheden als je behoefte hebt aan wat meer hulp en ondersteuning, daar zijn we voor)

Vaak wordt gezegd dat we groot moeten 

denken en vanuit daar ons actieplan moeten 

maken. Persoonlijk ben ik meer een voor-

stander van groot denken en vervolgens in 

kleine stapjes naar je doel. Het is dus prima 

om een visie voor het komende jaar neer 

te leggen, maar keer dan weer terug naar 

het NU. Dat is namelijk de plek waar jouw 

oerbrein leeft en dat is dus de plek om te 

beginnen met jouw transformatie. 

OPDRACHT

Kijk wat de eerste kleine stap is die je vanaf 

nu kunt zetten naar jouw doel. Belangrijk is, 

dat het een stap is die je iedere dag kunt 

oefenen en die niet veel tijd vraagt. In het 

geval van het creëren van een gezonde 

leefstijl zou dat kunnen zijn dat je focust op:

 Iedere dag een gezond ontbijt eten

 Iedere dag op tijd naar bed

 Iedere dag een half uurtje bewegen

(beweeg je helemaal niet, begin dan met 

1 minuut, bijvoorbeeld door in die minuut 

de trap op te lopen of op te staan van de 

bank en weer te gaan zitten)

 Iedere dag 5 minuten mediteren of

helemaal niets doen of je focussen op je 

ademhaling

Stap 1 
Stel realistische doelen

Snap je het principe? Het gaat erom dat je 

iets gaat doen wat in de lijn ligt van waar je 

naartoe wilt, maar zonder dat het druk geeft. 

En: kies iets dat eigenlijk niet kan mislukken 

omdat het eigenlijk probleemloos in te passen 

is in je huidige leefstijl. 

Heel belangrijk: vier iedere dag dat je jouw 

kleine stap hebt gezet door dit aan te kruisen 

op de afstreepkalender. Sta er echt even iedere 

dag bewust bij stil en vier je successen. 

Door dit namelijk af te strepen vertel je aan je 

brein dat je het hebt gedaan en dat versterkt 

je zelfvertrouwen. Bizar, maar waar. 

Het vertrouwen dat je hebt 
in anderen, heeft vaak een 

directe relatie met de mate waarin ze 
hun afspraken nakomen. Dit betekent dat 

het belangrijk is dat ze realistische 
beloften en planningen nastreven. 

Hetzelfde geldt voor het weer opbouwen 
van jouw vertrouwen in jezelf.  

Wanneer je afspraken met jezelf maakt 
die je vervolgens ook nakomt, gaat je 

zelfvertrouwen groeien. Hou het 
daarom heel klein en haalbaar, 

zeker in het begin!



Ons brein houdt precies bij welke voornemens 

we hebben gerealiseerd en welke nog op 

de ‘to do’ lijst staan. Om die reden is het heel 

belangrijk dat je goed nadenkt over wat je 

wilt en dat je zorgvuldig bent in het plannen 

van acties. Een goede stelregel hier is dat je 

jezelf afvraagt, voordat je een besluit neemt 

over iets, of je dit ook zou kunnen nakomen 

naar iemand anders. Dus: of je deze afspraak 

zou maken met iemand anders, bijvoorbeeld 

in de vorm van een opdracht. 

Het is namelijk vaak veel makkelijker om 

jezelf teleur te stellen dan een ander. Net 

zoals het veel makkelijker is om jezelf verdriet 

te doen in plaats van de ander. Toch? Wees 

daarom kritisch met goede voornemens en 

dingen die je wilt realiseren. Je brein schrijft 

ze namelijk allemaal op je ´to do´ lijst en 

zal je er tussentijds aan helpen herinneren. 

Dat is vaak het stemmetje dat tegen je zegt: 

´Weet je nog: toen en toen en toen lukte 

het ook niet´. Niet echt bevorderlijk voor een 

gezond zelfvertrouwen als je het mij vraagt. 

Een hele fijne oefening om je zelfvertrouwen 

op gebied van jouw eetgedrag te versterken 

is, door iedere avond te bedenken wat je de 

volgende dag eet. Dit schrijf je op en vervolgens 

hou je jezelf eraan. 

Stap 2 
Maak een plan voor de volgende dag en kom dat na

Dit geeft niet alleen heel veel rust (want: je 

kunt eventueel dingen voorbereiden en je 

hoeft er verder niet meer over na te denken), 

je oefent hiermee ook je zelfvertrouwen. 

En: als je ervoor kiest om dit op te schrijven 

in een handig notitieboekje, creëer je gelijk je 

eigen receptenarchief. 

Ook hier weer: vier iedere avond dat het 

is gelukt door dit aan te tekenen op de 

afstreepkalender. Zodat je echt gaat zien hoe 

vaak het wel lukt (want vaak zijn we meer 

gefocust op wat niet lukt dan op alles wat 

wel goed gaat. En daarvan kun je behoorlijk 

onzeker worden).

Iedere dag dat je jezelf houdt aan de afspraak die je 

hebt gemaakt met jezelf, laat je aan je brein zien dat 

je te vertrouwen bent. Dat je jouw afspraken met jezelf 

nakomt. Dat je het kunt. En daardoor groeit het vertrouwen 

in jezelf. 
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Je leven is misschien niet perfect, maar 

er is waarschijnlijk meer dan genoeg om 

dankbaar voor te zijn. Dit kan liggen in hele 

kleine dingen zoals een zonnetje dat naar 

binnen schijnt of een knuffel van een van je 

dierbaren. Maar ook het hebben van een 

baan of een gezond lichaam kan iets zijn om 

dankbaar voor te zijn. Door hier dagelijks 

bewust even bij stil te staan, maak je niet 

alleen een gezonde portie gelukshormonen 

aan, je versterkt ook het vertrouwen in jezelf. 

Stap 3 
Houd een dankbaarheidsdagboek bij

Maak er daarom vanaf vandaag een

gewoonte van om iedere dag tenminste één 

mooi ding aan jouw lichaam en één mooi 

ding aan jouw leven te benoemen en schrijf 

dit op in een zogenaamd ‘gratitude journal’ 

dat je op je nachtkastje legt. Je zult je verbazen 

over wat dit doet voor je zelfvertrouwen!

Veel mensen zijn gewend om alleen maar te 
kijken naar wat er nog niet perfect is aan zichzelf 
of aan hun leven (of aan de mensen in hun leven 
of aan hun baan). Ze vergelijken zichzelf continu 
met anderen. Met als gevolg dat ze chronisch 
ontevreden en gefrustreerd rondstappen. 
Het probleem is, dat je krijgt waar je je aandacht 
aan geeft. Vrij vertaalt betekent dit dat je meer 
krijgt van wat je niet wilt. 

Gelukkig werkt het ook omgekeerd 
door te gaan focussen op alles waar je dankbaar 
voor bent en alles wat je wél hebt, nu, in jouw 
leven, krijg je hier meer van. 
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Het geheim van 
een relaxte relatie 
met eten? 
Verleid je oerbrein tot 
het maken van 
gezonde keuzes!

DE GELUKKIGE ETER 

DE-GELUKKIGE-ETER.NL
ONTDEK HOE JE DIT DOET OP:


