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Ik wens je veel leesplezier, Jeanne 



 

Wat heb je al allemaal geprobeerd ?  

Hoe vaak heb je al een poging ondernomen om af te 

vallen?                                                                                  

Hoeveel tijd, geld en vooral hoeveel energie heb je er al in 

gestopt ?  Wat heb je er allemaal voor moeten doen en 

laten ? Je allerlekkerste gerecht, snack of drankje  moeten 

verbannen, elke dag sporten wat je misschien helemaal 

niet leuk vindt .                                                                                      

En wat heeft het je uiteindelijk opgeleverd?                                     

Waarschijnlijk ben je vaker terug bij af dan je lief was. Als 

je heel eerlijk bent weet je dat gewicht verliezen begint bij 

het aanpakken van de oorzaak. Dat is soms moeilijk en 

niet altijd leuk maar… je hoeft het niet alleen te doen. 

Wanneer je de oorzaak niet aanpakt blijf je 

brandjes blussen.  Je lichaam is n.l. een heel mooi 

systeem dat alles zal proberen om in leven te blijven en 

dat doet het door reserves op te slaan op plekken die jij 

niet wil.                                                                                           

Maar vanaf nu hoef jij nooit meer lijnen maar eten wat jij 

lekker vindt. Hoe klinkt  dat ?                                      1                                                                                                                        

                                      

Het allerbelangrijkste is om te gaan 

onderzoeken waarom je graag af wil vallen maar 

nog belangrijker, wat is de oorzaak van je 

overgewicht.  

Bij GoedGewicht gaan we samen op zoek naar de 

oorzaak en dat kunnen er vele zijn. Oorzaken waar jij 

misschien niet eens aan hebt gedacht of bij stil staat. 

Misschien is het niet eens het gewicht wat je echt in de 

weg zit maar juist de oorzaak ervan. Wanneer de oorzaak 

wordt opgelost verdwijnt het probleem vanzelf En kun 

jij voluit genieten van je eten 

Laat pillen, shakes, crash diëten achter je. Ga niet zomaar 

wat doen omdat het je nichtje of je buurvrouw zo goed 

gelukt is. Volg niet alle hypes.  Elk lichaam is uniek, jij bent 

uniek en dat vraagt om een unieke aanpak.  

Neem jezelf serieus en ga alleen voor het allerbeste. 

Je hebt maar een lichaam.                                                            

Ben er zuinig op en investeer in je zelf, je ben meer 

dan waard.                                                                2 

                                                      



 

Het begint bij gezonde voeding  

  

Gezonde voeding is voeding die voldoende 
koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten bevat. Verder 
voldoende vitaminen, mineralen vocht en vezel.  

Gezonde voeding is belangrijk voor de opbouw van je 
hormonen die op hun beurt weer zorgen voor het goed 
verlopen van een heleboel belangrijke lichaamsprocessen. 
Denk b.v. aan jodium dat aan bakkerszout wordt 
toegevoegd. Jodium heeft invloed op het schildklier 
hormoon. Een tekort hiervan kan een trage stofwisseling, 
overgewicht, vermoeid, droge huid maar ook 
onvruchtbaarheid tot  gevolg hebben. 
Het mineraal calcium zorgt voor sterke botten, haren en 
nagels maar dit mineraal kan zijn werk het allerbeste doen 
als e voldoende Vit D aanwezig is.  
Zo hebben alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen 
hun eigen specifieke werking en samen zorgen ze ervoor 
dat jij gezond blijft en je fit voelt.  
 
Terwijl jij slaapt zorgen alle hulpstoffen voor herstel van je 
lichaam. Hoe mooi is dat.                                             
                                                                                                      3 

 

Vit C zorgt voor een goede weerstand en gaat in gevecht 
met slechte indringers. Het gaat ontstekingen tegen.  
 
 

Vit B zorgt o.a. voor een goede prikkeloverdracht van de 
zenuwen.  

Een deel van je gezondheid en je gewicht kun jij zelf al 
heel makkelijk beïnvloeden. Door te kiezen voor echte 
gezonde voeding , voeden we ons lichaam met stoffen 
die het nodig heeft om te functioneren en te herstellen. 

Zo voedt jij je lichaam en hoef je het niet meer te vullen 

Denk nu je dit leest niet dat je vanaf nu alleen maar 
gezonde dingen mag eten en nooit meer je favoriete 
gerecht of drankje. Ten eerste is gezonde voeding heel erg 
lekker en je mag ook zeker jouw favoriete gerechtje en of 
drankje want je gaat nu  

“nooit meer lijnen maar wel afvallen”. 

Geef wel aandacht aan wat je eet en of drinkt en geniet er 
met volle teugen van.  

Verandering begint met aandacht.  

Verderop in dit boekje meer hierover. 
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Sprong door de tijd 

                                                                                             
Onze voorouders liepen de hele dag rond, op zoek naar 

eten. Knollen, zaden, bessen en water. 70% energie van 

het gevonden voedsel was en is nog steeds voor  het 

lichaam en voortplanting en  30 % voor prestatie.            

De mens, het brein en de wereld om hen heen veranderd 

maar het maagdarmstelsel en de lichaamsprocessen 

werken nog precies hetzelfde. Disbalans in deze 

percentages geeft overgewicht. Wij hoeven niet te zoeken 

naar eten, het is er op elke hoek van de straat. 

Na de tweede wereldoorlog heeft de voedingsmiddelen 

industrie enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er moet snel 

veel voedsel komen, vrouwen gaan mee werken. Met hen 

verdwijnen vette vis en peulvruchten uit de keuken en 

roomboter wordt vervangen door goedkope margarine 

met Vit D vanuit de overheid. Tarwe graan groeit snel en 

wordt voor vele producten ingezet. Pakjes en zakjes zijn 

hip en snel, we krijgen meer inkomen, gaan vaker buiten 

deur eten ( status ) we eten meer vlees dan goed is en de 
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 welvaart blijft stijgen er komen steeds meer machines en 

auto’s. we bewegen minder. De welvaart stijgt en 

daarmee ook ons gewicht. De voedingsmiddelen  

industrie zorgt voor 1000% toename van fructose die door 

de lever als overschot omgezet wordt en uiteindelijk als 

vet opgeslagen wordt ion ons lichaam.  

E nummers ,kleur, geur en smaakstoffen worden 

veelvuldig toegevoegd. Geknutsel met toevoegingen in 

voeding. Gesneden vleeswaren bevatten glucosestroop en 

smaakversterker. Voeding blijft weken goed ? Hoe kan het 

? E  nummers zijn toegestaan maar we krijgen er te veel 

van binnen. Het geeft darmklachten, allergieën maar ook 

een disbalans in je hormonen en overgewicht. 

Toevoegingen hebben een zeer slechte invloed op je 

gezondheid. Kant en klaar voedsel bevat ook vaak te veel 

zout, transvet en suiker. Daarnaast bevat fabrieksmatig 

geproduceerd voedsel te weinig Vezel wat zo ongelooflijk 

belangrijk is voor onze darmflora.   

Eet volop groenten, fruit, noten, pitten, zaden, 

volkorenproducten en peulvruchten.   
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Het draait om je darmen 

Steeds meer onderzoeken wijzen erop dat onze darmen 

belangrijker zijn dan we ooit gedacht hebben. Ze staan n.l. 

in verbinding met ons brein via de grote lichaamszenuw of 

wel de nervus vagus. Ook wordt al onderzoek gedaan naar 

de invloed van de  darmflora op depressie , adhd en 

vormen van autisme. 

Jij hebt 2 kg darmbacteriën in je darmen die er voor 

zorgen dat je voedselrest je lichaam kan verlaten, het 

zorgt voor een barrière voor verkeerde stoffen en werkt 

als een verdediger. Je immuunsysteem.   

Je hebt niet oplosbare vezels. Deze nemen veel vocht op. 

Voedsel in maag/darm krijgt meer volumen geeft 

verzadigingsgevoel. Ze prikkelen door hoge mate van 

verteerbaarheid de darm en stimuleren de peristaltiek. 

Zitten in granen, en graanproducten. Haver, boekweit, 

qiunoa, spelt, en volkorenproducten 

Oplosbare vezels. Nemen ook vocht op maar minder. Ze 

binden glucose, cholesterol en vetzuren aan zich en   

worden in de dikke darm door darmbacteriën afgebroken.  

De reststoffen bevorderen de darmfunctie. Ze zijn slijm of 

gelvormend. Zitten in groente, fruit, peulvruchten en 

noten. 

Pre biotica zijn vezels uit groenten fruit, noten, volle 

granen en peulvruchten. 

Pro biotica zijn bacteriën die levend de darm bereiken en 

bijdragen aan een goede darmflora. Denk aan de 

melkzuurbacterie. B.v. yoghurt en zuurkool. 

Verminderen of weglaten van koffie, thee, suikers in 

voeding zoals koek, gebak, snoep, frisdrank, 

witmeelproducten en toevoegingen en het eten van meer 

groenten, fruit, noten, pitten, zaden en peulvruchten 

voorkomt darmklachten zoals: spastische darm, lekkende 

darm, prikkelbare darm. Er komen schimmels in plaats 

van bacteriën en  laten de darmen verkeerde stoffen door 

die zodoende in je lichaam terecht komen. Gevolg: 

disbalans in de hormoonhuishouding, verzuring van het 

lichaam, moe, buikpijn, gewrichtsklachten, zelfs depressie 

en nog veel meer  kan ontstaan door disbalans in de 

darmbacterie.                                                                             8 

    



 

Drie hormonen en je gewicht  

*Insuline is een hormoon uit de alvleesklier dat cellen 

openmaakt voor glucose. ( brandstof, energie ) Bij te veel 

glucose blijft een deel achter en wordt opgeslagen als vet. 

Te veel glucose in bloed geeft veel insuline, 

bloedsuikerspiegel daalt en lichaam vraagt weer om 

suiker. Een schommelende bloedsuiker vraagt steeds om 

eten. Dit is heel vaak een reden van overgewicht. 

Wanneer jij leert waarnemen dat dit geen echte 

honger is kun je hier op inspelen.  

Je alvleesklier  maakt ook spijsverteringssappen om eiwit 

en koolhydraat te verteren. Hij zorgt ook voor  ( leptine en 

ghreline ) in de maag. Deze twee hormonen zijn 

verantwoordelijk voor het honger en verzadigingsgevoel. 

Zoetstoffen foppen je . Ze geven een verkeerd signaal, er 

is geen suiker maar wel veel insuline . Aanzet tot eten !! 

                                                                                                 

*Oestrogenen zorgt met name rond het 35 jaar voor het 

afnemen van de eiproductie wat doorgaat tot aan de 9 

menopauze.  Beginnende klachten. Droger huid, eerder 

moe,  gewrichtsklachten, temperatuur van slag, slechter 

slapen, stemmingswisselingen.                                                                                                                 

Er komt een vervangend oestrogeen hormoon uit 

bijnieren , buik en borstvet. Er vind verplaatsing van heup 

vet naar buik vet met als gevolg dat je taille gaat 

verdwijnen en er gewichtstoename kan plaatsvinden. .                                                                             

3 tot 4 kg toename van gewicht kan en is normaal.                                                                            

Reden hiervan zijn : Je stofwisseling daalt, het niet 

aanpassen van je eetpatroon, er komt meer tijd voor 

sociaal leven. Vaak ook slechter slapen, dat betekend  

overdag meer moe. Wanneer je dit geen aandacht geeft 

kun je dit verwarren met honger.  

Gezonde voeding kan je een heel eind op de goede weg 

helpen.  Veel plantaardig voeding, weinig cafeïne 

houdende producten en alcohol, Vit D en gezonde vetten.                

Vooral rust. Rust inbouwen in je leven, in jezelf.  

                                                     

Verander wat je echt wil veranderen. Wil je 

niet veranderen? Accepteer het dan. 
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Veel vrouwen ervaren deze periode als vervelend door 

meer en langer moeten werken, druk van buiten af maar 

ook vanuit  jezelf. De lat hoog leggen, zorgen om 

wereldproblematiek, mantelzorg, pensioen gat enz.  

*Cortisol hormoon is het stresshormoon om te 

vluchten of te vechten. Het hormoon dat ons alert houdt, 

ons waarschuwt zodat we in kunnen grijpen als het nodig 

is. Er komt glucose vrij om snel energie te leveren om te 

overleven. Er komt dus ook meer insuline maar geen eten. 

(denk aan het insuline verhaal) Gevolg, een overschot aan 

glucose dat wordt opgeslagen als vet. Wij hoeven iet meer 

op de vlucht voor de grote beer maar hebben wel veel 

stress als gevolg van de grote beer. Werk, hypotheek, 

privé situaties enz.   

Een andere reden van stress kan ook diëten zijn,  

overmatig trainen, weinig slaap, roken,  suikers, cafeïne 

houdende producten, geraffineerde producten, 

toevoegingen. E nummers, kleur, geur smaakstoffen.     
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Stress heeft een grote invloed op je gewicht. Het kan je 

eetgedrag behoorlijk beïnvloeden als je niet meer 

waarneemt wat je echt voelt.  

Bij GoedGewicht leer jij weer voelen waar je echte 

honger zit zodat je niet hoeft te vullen maar weer gaat 

voeden.  

Voeding die jou ondersteunt in stressvolle periodes 

voeding die jouw cortisol laten dalen zijn met name 

Vitamine C uit groentenen  fruit.  Omega 3 vetzuren uit 

vis, plantaardige oliën, en noten.    

Objectieve stress is stress door druk van buitenaf.    

                                                                                                  

Subjectieve stress is stress door je eigen gedachten 
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Stress is de grootste ont regelaar van onze 

hormonen. 

Wanneer je lekker in balans willen komen is het van 

belang dat je hier aandacht en tijd voor neemt.                    

Aandacht voor jezelf in de vorm van rust en compassie. 

Vrouwen hebben vaak compassie met anderen. 

Compassie heeft ook te maken met zorgzaamheid, 

liefdevol aanwezig zijn, vriendelijke kalmte, vergeving en 

dankbaarheid.  

Bij zelfcompassie gaat het vooral om het toepassen van 

deze begrippen op je zelf. 

Wanneer je veel stress ervaart en de signalen niet meer 

oppikt omdat je er bijna aan gewent bent of denkt dat 

bepaalde klachten bij je horen, leef je veel in je hoofd en 

voel je nog maar amper wat er echt met je lichaam 

gebeurd. Je herkent negeert honger of 

verzadigingsgevoelens. Je verward vermoeidheid met 

honger of dorst.  
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Wanneer je weer leert voelen, je meer contact maakt met 
jezelf, met je hart, dan heb je minder de neiging om in je 
hoofd te zitten. Er komt meer rust in je dagelijkse 
handelen waar stress geen plaats meer heeft. 

Rust brengt ook je hormonen weer in balans zodat jij je 
weer lekker in je vel voelt en voeding geen vulling meer 
hoeft te zijn. 

Hier besteden we bij GoedGewicht op een ontspannen 
manier ruim aandacht aan. 
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Stress  

Stress is een vorm van spanning in het lichaam dat  

optreedt als reactie op externe prikkels.  Heeft zowel 
lichamelijke als geestelijke gevolgen. 

Stress speelt een rol bij gevaar, overleven of  

welzijn. 

Negatieve stress : niet in belang van het persoon 

Positieve stress : in belang van persoon b.v.  

Voor een wedstrijd of bijzondere prestatie 

  

Aanhoudende stress heeft grote gevolgen 

Lichamelijk:  

jachtige gevoelens, hoofdpijn en spierpijn, 
slaapproblemen. Verhoogde bloeddruk, ontstekingen, 
overgewicht, maag/darmklachten, hart- en vaatziekten en 
nog veel meer.   

Geestelijk:  

Concentratieverlies, nervositeit, overspannenheid, 
depressie, burn-out en angststoornissen enz.  
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Spanning en ontspanning  
Wanneer er geen perioden van ontspanning, rust en 
emotionele ontlading zijn ? ontstaat spanning op hoog 
niveau. 

Een volgende spanningssituatie geeft een nog hoger 
niveau. Wanneer je niet ingrijpt volgen spanningssituaties 
elkaar steeds sneller op   

Je kunt minder hebben , er komen klachten ….. 

De rek is eruit. Je knapt.  Denk aan een elastiek die je 
constant op spanning houdt. Dit gaat een keer fout. 

Ontspan tijdens de dag een aantal keren door gewoon 
even je adem te volgen of je aandacht te richten op een 
leuke of mooi herinnering. 

Je weet vast wel een aantal dingen te bedenken die jou 
echt rust geven. Doe eens helemaal niets. Hangen, 
lummelen in alle stilte. 

Het is even wennen maar het doet zoveel goed   

 Om tot rust te komen en goed voor jezelf te zorgen is de 
oefening  “plekje in de natuur” een goede oefening. Je 
maakt een plekje waar tot rust komt, een plekje alleen 
voor jou. Achter in dit boekje vindt je de link.                  16 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De 5 G’s en Mindfulness 

Je eetgedrag wordt voornamelijk veroorzaakt in je brein. 
Door je gedachten als reactie op een gebeurtenis.  

Het geeft bepaalde gevoelens die je gedrag bepalen dat 
een gevolg met zich mee brengt.  

Wanneer je dit alles niet opmerkt kan dit gevolg hebben 
voor je gewicht.  

Denk b.v. aan een feestje waar je binnenkomt. Je hebt met 
jezelf afgesproken dat je deze keer geen gebak en ander 
lekkers neemt. Bij het zien van het lekkers kan er een 
herinnering naar boven komen die jou een prettig gevoel 
geeft. Dit gaat zo snel dat je het niet eens als een 
herinnering ervaart. Dit gevoel maakt dat jij toch voor dat 
stukje gebak gaat. Het gevolg kan zijn dat je baalt van 
jezelf er een gedachte komt “zie je wel het lukt me toch 
niet “en vervolgens het andere lekkers ook maar pakt met 
ook hier weer een gevolg.  

Mindfulness kan je hier heel goed bij helpen. Het is een 
krachtig middel dat je in kunt zetten als je blijvend gewicht 
wil verliezen en toch lekker wil blijven eten.  
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Door te leren waarnemen van je gedachten en gevoel kun 
jij eerder een keuze maken zodat je zelf het gevolg in de 
hand hebt.   

Door mindful te leven richt je de aandacht op een ding en 
ontstaat er rust in je hoofd en krijg je zelf meer rust. Ook 
dit draagt bij aan een gezond gewicht. 

Mindfulness komt voor uit de Boeddhistische stroming. 
Jon Kabat Zinn is de grondlegger van Mindfulness in de 
westerse wereld. Hij paste dit toe in zijn  praktijk bij 
pijnklachten. De beleving van pijn werd hierdoor anders. 

Een heel groot deel van de tijd is onze mind niet aanwezig 

in het huidige moment en leven we op de automatische 

Piloot. 95% van onze gedachten zijn onbewust, 5%bewust. 

We doen te veel tegelijk en richten onze aandacht  

niet op dat waar we mee bezig zijn. 

Mindfulness leert je bewust aanwezig zijn. Leert je  

gedachten waar te nemen en kan jou helpen de juiste  

“voedings” keuzes te maken. 
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Beoefening van mindfulness betekent op een speciale 

manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn nieuwsgierig 

zijn in het hier en nu, zonder oordelen. 

Mindfulness wordt ingezet bij, pijnbestrijding, stress 

reduceren, piekeren, burn out en gewichtsverlies.  

 

Mindfulness is een heel krachtig middel dat 

ingezet wordt 

bij het veranderen van eetgedrag en heeft een 

blijvend   resultaat.    

 

     

We eten vaak zonder aandacht,  

We op de automatische piloot, uit gewoonte, routine  

of als 

reactie op prikkels:  gevoelens (emoties) gedachten,  

gebeurtenissen en stress. 

                                                                                                                                  
Door te leren luisteren naar je lichaam en daar aandacht 
aan te geven leer je emoties herkennen.  Emoties zijn 
signalen die jou vertellen hoe het met je gaat.                19 

Emoties mogen er zijn !!! 
 

Door naar deze signalen te luisteren kom je erachter wat 
je nodig hebt. 
Is het rust, troost, gezelschap, dorst of……………. eten ? 

Een goede manier om te leren voelen wat je voelt in je 

lichaam en wat voor reacties het geeft is de “bodyscan” 
een goede oefening. Deze vindt je achteraan in dit boekje. 
 

Mindful eten leert je op een ontspannen manier, 

met eten om te gaan.  

Door met aandacht te leren voelen waar je honger zit en 

te luisteren naar je lichaam, ga jij voeden in plaats van 

vullen. Het kan een zoektocht zijn waarbij het fijn is als er 

iemand met je meezoekt.  

Je leert evenwicht en balans terug te vinden door 

bewust met aandacht te kiezen en jezelf niet te 

veroordelen. 

Je gaat meer genieten van het eten wat jij lekker vindt en 

je zal  op termijn  gewicht gaan verliezen.  
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Deze manier van afvallen is geen snelle manier 

maar het leert je  om ongewenste eetpatronen 

en gewoontes te doorbreken en een gezonde 

relatie met je eten op te bouwen. Hierdoor kun 

je alles blijven eten en bereik je een blijvend 

goed gewicht. Een gewicht wat bij jou past.  

Herkennen van  je honger leer je door  goed te luisteren 
waar je honger zit. Heb je oog, neus, oor, mond, maag, 
hoofd of hart honger. De echte honger zit in je maag. 
   

Ooghonger: door prachtige voedseladvertenties te zien 
kun je trek krijgen. De bekende gele M langs de snelweg 
kan je verleiden om toch een hamburger te gaan eten. 
 

Neushonger: geuren van b.v. patat, vers gebakken 
brood, wafels en bbq  kunnen ons tot eten verleiden 
 

Oor honger: chips gekraak, bestek over borden of een 
uitspraak van iemand b.v. “wat een heerlijke pizza ” of het 
getik van bestek op een bord  kan honger opwekken. 
 

Mondhonger: je wil een plezierige sensatie in je mond 
voelen. Een romige bonbon of  kraak chips. Door op de 
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 automatische piloot te eten neem je vaak meer dan je wil 
omdat je mond het zo prettig vind. 
 

Maaghonger: je maag kan doordat hij gewend is drie 
keer per dag te eten op die tijden gaan knorren, een 
knagend gevoel geven of juist een echt leeg gevoel. Niet 
meteen reageren met eten is niet zo erg maar we moeten 
het ook niet negeren. Je kunt naar je maag leren luisteren. 
 

Hoofdhonger: gebaseerd op je gedachten b.v. ik heb 
wel iets lekkers verdiend, koolhydraten zijn slecht.  
Invloeden door wat je leest of hoort.  
Maar ook herinneringen kunnen tot hoofdhonger leiden. 
Voedsel wat je vroeger niet mocht of juist moest eten en 
nu daar zelf de keuze in hebt.  
 

Harthonger : deze honger is ter compensatie van 
vervelende gevoelens, het is een poging om een gat in je 
hart op te vullen. Om vervelende gevoelens te dempen.  
B.v. frustratie, bedroefdheid, irritatie, verveling, 
eenzaamheid, boosheid, teleurstelling, verwarring, 
ongeduld, onzekerheid. 
 

Wanneer je niet voelt waar je honger zit 

ga je vullen in plaats van voeden.        22 



 

Mondhonger, en harthonger zijn de 

grootste veroorzakers van overgewicht  

                                
                                                                  

Oefening : mindful eten. 

 

Zet een aantal schaaltjes met verschillende soorten 
lekkers voor je neer. 

Gedachten oefening 

 

Wat denk je ? 

Waar zit je honger ? 

Waarom wil je iets pakken of juist niet ? 

Zit er een overtuiging die je helpt ? 

Wat voor sensatie geeft het je ? 

 

Noteer dit voordat je iets lekkers neemt  
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Smaak beleving oefening 

                                                     

Zet een paar schaaltjes lekkers voor je neer en kies wat jij 
het allerlekkerste vindt en bedenk waarom je dit zo lekker 
vindt. 

Neem iets van een schaaltje  

Bekijk het met aandacht, wat zie je ? 

Ruik, wat ruik je? 

Voel met je lippen, wat voel je ? 

Neem een hapje en laat het in je mond liggen,  

wat voel je ? 

Kauw, wat voel je ? 

Noteer alles en beschrijf waarom je het zo lekker vindt ? 
of juist niet meer. 

 

Oefen regelmatig met de gedachtenoefening als je aan 
tafel zit of iets aangeboden krijgt, zo leer je wat je 
gedachten zijn als je wil eten. Je kunt op deze manier tijd 
maken om een keuze te maken of je wel echt wil eten,         
echte  honger hebt of niet. 
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Met aandacht eten 

 
Je maakt ruimte om een keuze te maken 

Je krijgt  rust bij twijfel 
Je geniet meer en eet minder 
Je leert dat eten niet altijd de oplossing is 
 
Wanneer eten de oplossing van je honger niet is,  
Wat is de oplossing dan wel ? 
 
Samen kunnen wij op zoek gaan om jouw “honger “op te 
sporen en op te lossen.  

Je gaat beter voor je zelf zorgen 
Door inzicht in te krijgen in gezonde voeding, geduld, rust 
en evenwicht. 
 
In het programma “nooit meer lijnen wel afvallen” 
komende voorgaande onderwerpen maar ook  
de voedingsstoffen: koolhydraat, eiwit, vet, vit, mineralen, 
vocht en vezel ruim aan de orde. Ook besteden we 
aandacht aan beweging maar vooral is er heel veel tijd 
voor jou. Samen zoeken en de oorzaak aanpakken.         25  

 

Investeer in je 

gezondheid,  

je bent het waard!!!  

 

GoedGewicht is meer dan afvallen. 

GoedGewicht brengt jou in evenwicht. 

GoedGewicht geeft een blijvende 

verandering in je eetgedrag.  

 

                     Jeanne 

Oefeningen die je kunt downloaden via www.artiva.nl 
Ga naar het kopje downloads bij het boek Mindful 

afvallen 

Kies daar de track: “Plekje in de natuur” en  “Bodyscan” 

jeanne@goedgewicht.eu   
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Voor een blijvende verandering  

in je eetgedrag.     
    


