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EST I

Jezelf zo nu en dan een

lekker en/of voedzaam

tussendoortje gunnen is een

manier om lief voor jezelf te

zijn.  Je verdient het om dingen te

mogen

eten waar je echt van kunt

genieten en dat is een vorm van

zelfzorg; wat heel

gezond is! 

In dit e-book vind je dan ook tien

praktische tips zodat jij weer van

je tussendoortje kunt genieten!

Vooraf



10 tips
om snel weer te kunnen

genieten van je tussendoortje!

1)    Ga voor kleine stapjes 
Wat is voor jou haalbaar op dit moment? Wanneer je
een ‘grote’ uitdaging aangaat in de vorm van
een bepaald tussendoortje, met veel compensatie
gedrag als gevolg; is dat dan helpend? Bekijk je
gedrag voor en na het tussendoortje en wat haalbaar
is.. Met kleine stapjes vooruit in plaats van sprongen 
 kom je er ook. 

2)    Plan 
Op papier zetten maakt het concreet en haalt de
onrust misschien ook wel voor je uit je hoofd. Plan
op welke dag je je oefenmoment met een
tussendoortje  doet die je graag weer zou willen
eten. En wat komt er vandaag op je pad.. wanneer je
dit overzichtelijk maakt valt het misschien reuze mee
of je kan van te voren bepalen wat jij nodig hebt om
wat extra voor jezelf te zorgen op een lastige dag. 

3)    Varieer
Elke dag een lekker tussendoortje? Prima! Elke dag
een voedzaam tussendoortje ? Prima! Luister naar
jouw behoefte, maar durf te variëren zodat je flexibel
wordt op de momenten dat je dat weer wilt, zoals op
verjaardagen en visites.



4)    Eet ze met iemand anders
Neem iemand in vertrouwen dat je het
lastig vindt en bespreek wat je nodig hebt; een
kletspraatje, of wil je het juist nergens over hebben
tijdens je tussendoortje? Soms kan het ook helpen
om je tussendoortje te nemen bij mensen die juist
niet weten van je eetstoornis, zodat er geen grote
lading op het moment ligt.

5)   Zelf bakken
Want zeg nou eerlijk.. dit smaakt toch het lekkerst?
Ingrediënten lastig? Ook daarin kan je met kleine
stapjes opbouwen; eerst wat voor jou veilig voelt...
daarna eens een lastigere keuze. Trigger tot een
eetbui als je een hele cake bakt? 100% zeker dat je
iemand anders blij kunt maken met je zelfgebakken
lekkers! 

6)    Maak er een spelvorm van
Kiest je eetstoornis vaak? Maak dan eens een lijst
met tussendoortjes die je graag neemt, of wil nemen
en stop ze op aparte briefjes in een bakje. Op het
moment dat het tijd is voor je tussendoortje pak je
een briefje uit het bakje. Et voila; je tussendoortje is
gekozen! Heb je een dobbelsteen? Nummer de
briefjes van 1 t/m 6 en dobbel welk tussendoortje
het vandaag wordt!

7)      Gun jezelf dat tussendoortje
Vraag jezelf eens af; waarom anderen
wel en jijzelf niet? Ook jij mag genieten en bent het
waard. Denk aan je doel; wat dit ook is. Op lange
termijn geeft het kunnen nemen van tussendoortjes
je je vrijheid weer terug; als dat geen mooi doel is...



8)    Denk aan je doel 
Wat dit ook is... Op lange termijn geeft het kunnen
nemen van tussendoortjes je je vrijheid weer terug;
als dat geen mooi doel is...

9)    Schrijf 
Schrijf eens op hoe je je
werkelijk voelt na een tussendoortje. Dit geeft veel
inzicht. Veel spanning? Wat kan je dan doen? Wat is
helpend. Of merk je dat het in je hoofd een ‘ big
thing’  was en in werkelijkheid het best
mee viel. Als je dit een volgende keer terugleest, pak
je misschien makkelijker dat tussendoortje dat
steeds minder eng woord... Het tussendoortje bijt
niet... jij bijt hem ;) 

10)    Deel de spanning omtrent dit moment
Een ander kan dan met jou relativeren. Word je echt
dik als je een tussendoortje pakt. Of is het de
spanning om in eetbui terecht te komen? Wanneer je
het uitspreekt kunnen anderen jou helpen met
afleiding te bedenken of je spanning te verminderen.

Bonustip
Geen verboden voedingsmiddelen in je hoofd
hebben, zeker als je een eetstoornis hebt of hebt
gehad, is de bonustip die ik je nog graag geef! 

Lastig voor je? Dan is het juist goed om te gaan
variëren met je tussendoortjes. Kijk wat voor jou
werkt!

P.s. Bang dat je er van aankomt? We zijn allemaal
uniek en hebben allemaal een eigen daginvulling. Het
zou te kort door de bocht zijn als ik zou zeggen dat
iedereen hetzelfde nodig heeft op een dag. Iedereen
een bepaalde hoeveelheid energie nodig en daarom
zijn tussendoortjes ook voor iedereen geschikt!



En nu...
Lekker uitproberen maar!

    Gun het jezelf te genieten!  
Bij gedachte van een chocolade koekje als
tussendoortje kan het zweet je al uitbreken, omdat je
eetstoornis het te ongezond vind. Eigenlijk ben ik dan
ook niet zo'n fan van de benaming gezond of
ongezond! Dit zou namelijk kunnen suggereren dat
je ongezond bezig bent als je een tussendoortje eet.
Liever maak ik het onderscheid tussen lekker en
voedzaam. Ook de combinatie kan; denk aan een
handje nootjes!

    Over Esti 
Tijd om me even voor te stellen! Hi, ik ben Esti. Ik
geloof dat iedereen kan herstellen van een
eetstoornis en dat iedereen het waard is om te
genieten van een kwaliteit goed en vrij leven. Als
ervaringsdeskundige kan ik je daar goed bij helpen,
door eigen ervaringen te delen en op gelijkwaardig
niveau een rolmodel te zijn. Om mijn ervaring
professioneel in te zetten, heb ik mijzelf geschoold
tot Toegepast Psycholoog (HBO).

Hulp nodig?
Ik ben er voor je! Wil je graag eens kennismaken of
een specifieke vraag stellen?
 Stuur me een berichtje!

https://estihelpt.nl/contact

