
Test jezelf!

Doe de test om te weten hoe ver jij al
staat op het pad naar het worden van een

intuïtieve eter.
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Test jezelf!

Deze test zal jou laten zien in welke mate je al
een intuïtieve eter bent en op welke vlakken er

nog verbetering mogelijk is.
 

Duid elk vakje aan wat op jou van toepassing is.
Twijfel je? Vraag jezelf dan af of het meestal wel

of meestal niet van toepassing is.
Je kan geen foute antwoorden geven!

 
De test spitst zich toe op verschillende vlakken:
- Geef jij jezelf onvoorwaardelijke toestemming

om te eten?
- Eet jij voornamelijk om fysieke redenen of

eerder om emotionele redenen?
- Luister jij goed naar je interne signalen voor

honger en verzadiging?
- Eet jij voornamelijk om je lichaam te voeden?
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Onvoorwaardelijke
toestemming om te eten

Ik vermijd bewust bepaalde
voedingsmiddelen, rijk aan vet, koolhydraten
of calorieën.

Als ik een hele grote drang heb naar een
bepaald voedingsmiddel, sta ik mezelf niet
toe om het te eten.

Ik word boos op mezelf als ik iets ongezonds
gegeten heb.

Ik heb een lijst van verboden
voedingsmiddelen.

Ik sta het mezelf niet toe om een
voedingsmiddel te eten waar ik op dat
moment zin in heb.

Ik volg dieetregels of schema's die me
vertellen wat, wanneer en hoe ik moet eten.
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Eten door fysiologische of
emotionele redenen

Ik eet wanneer ik me emotioneel voel (bv. angstig,
verdrietig, gedeprimeerd), zelfs al heb ik geen honger.

Ik eet wanneer ik me eenzaam voel, zelfs al heb ik geen
honger.

Ik gebruik voeding om mijn negatieve emoties te
onderdrukken.

Ik merk dat ik vaak eet wanneer ik gestresseerd ben, ook
al heb ik geen honger.

Ik kan niet omgaan met negatieve emoties zoals angst en
verdriet, zonder te grijpen naar eten als uitlaatklep.

Ik eet regelmatig als ik niets te doen heb, uit verveling.

Ik vind het moeilijk om andere manieren te vinden om
om te gaan met stress en angst, zonder te grijpen naar
eten.

Ik eet regelmatig als ik me eenzaam voel.
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Luisteren naar honger en
verzadiging

Ik vertrouw op de signalen van mijn lichaam
om te weten wanneer ik moet eten.

Ik vertrouw op mijn hongersignalen om te
weten wanneer ik moet eten.

Ik vertrouw op mijn verzadigingssignalen om
me te vertellen wanneer ik genoeg gegeten
heb.

Ik vertrouw op mijn lichaam om te weten
wanneer ik moet stoppen met eten.

Ik vertrouw op de signalen van mijn lichaam
om te weten wat ik moet eten.

Ik vertrouw op de signalen van mijn lichaam
om te weten hoeveel ik moet eten.
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Je lichaam voeden

Meestal heb ik zin in voedzame voeding.

Ik eet meestal voedingsmiddelen die ervoor
zorgen dat mijn lichaam goed kan
functioneren.

Ik eet meestal voedingsmiddelen die mijn
lichaam energie geven.

Tel per onderdeel je vinkjes op:

Onderdeel 1: ....../6
Onderdeel 2: ....../8
Onderdeel 3: ....../6
Onderdeel 4: ....../3
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Wat kan je hieruit afleiden?
Onderdeel 1 & onderdeel 2:

Heb je weinig vinkjes? Dan zijn er bij jou weinig
saboterende gedachten aanwezig en lukt het al goed
om intuïtief te eten! 

Heb je veel vinkjes? Dan zijn dit nog onderdelen waar
je aan kan gaan werken. 

Onderdeel 3 & onderdeel 4:

Heb je weinig vinkjes? Dan lukt het nog niet helemaal
om intuïtief te eten en te luisteren naar je lichaam.
Hier is er nog werk aan de winkel!

Heb je veel vinkjes? Dan luister jij al heel goed naar
jouw lichaam en ben je goed aan de slag om een
intuïtieve eter te worden (of al te zijn)!

Je kan deze test regelmatig opnieuw doen om je
vooruitgang en je werkpunten in het oog te houden.
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Heb je hier hulp bij nodig?
Dan kan je bij ons terecht! 

 
Merk je dat er nog wat werkpunten zijn en zie je het
niet zitten om hier alleen mee aan de slag te gaan?

 
Dan zijn wij er voor jou! 

In onze trajecten gaan we samen aan de slag om je
hierin te begeleiden en te zorgen dat jij een intuïtieve
eter wordt, met aandacht voor de signalen van jouw

lichaam, jouw voorkeuren en jouw achtergrond.
 

Wil je hier graag meer info over?
Neem dan zeker contact op met ons:.

Els Wolfs
elswolfs@telenet.be

www.elswolfsdietiste.be
 

Ine Bosmans
dietiste.inebosmans@gmail.com

www.dietiste-inebosmans.be


