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MINDFUL ETEN
De gids voor

& GEZOND GENI ET EN



Je eetpatroon blijvend gezonder maken én genieten van je eten. Dat kan!
Door bewust te worden van jouw foodmindset en jezelf te trainen in
mindful eten, ga je gezonder eten én echt genieten van je eten. In deze
gids leg ik je uit wat mindful eten is, hoe je dit in simpele stappen kunt
toepassen in jouw dagelijks leven én hoe je zelf een reset kunt geven aan
jouw eetpatroon, zonder in te leveren op écht genieten en dit ook blijvend
vol te houden!

WAAROM MINDFUL ETEN?

WIE IS COACHELLE?

IN 4 STAPPEN NAAR MINDFUL ETEN

1 .Mindful boodschappen doen

2. Luister naar je lichaam

3. Hoe eet je meer bewust

4. Meer genieten

MEER GENIETEN DOOR
BEWUSTER TE ETEN

Het kan

I n d e z e g i d s



Je hebt vast al meerdere keren een poging gedaan om
gezonder te gaan eten. Misschien heb je zelfs al eens
meegedaan aan een online programma of challenge om
jezelf die stok achter de deur te geven om nu toch echt
voor eens en voor altijd jouw eetpatroon aan te passen.

Stiekem weet je dat het anders moet; dat jij je totale
voeding en leefstijlpatroon moet veranderen om blijvend
gezond te eten. Je wilt fitter in je vel zitten, van dat
vervelende opgeblazen gevoel af, een paar kilo minder
wegen en van die energiedips af.

MINDFUL ETEN?

Je weet dat je dit kan bereiken wanneer je
gezonder gaat eten. En misschien weet je
ook al wel wat gezond is en wat niet. Er is
ontzettend veel online te vinden, maar
waarom lukt het jou dan niet om te
bereiken wat je wilt? Tóch val je altijd weer
terug in hetzelfde patroon en kom je weer
uit bij de oude vertrouwde producten en
gerechten die je gewend bent.

In het weekend ‘moet’ je toch kunnen
genieten? Voor je het weet is genieten
veranderd in gedachteloos een zak chips
leegeten op de bank of kan je je eigenlijk
niet eens meer herinneren of het eten wat
je net gegeten hebt wel lekker was. Had je
eigenlijk wel honger? En zit je wel vol?

Waarom



We weten wetenschappelijk steeds
meer over voeding en wat voor
impact dit heeft in ons lichaam,
maar langzamerhand raken we
steeds meer de connectie kwijt
met ons lichaam. De overkill aan
keuze maakt dit beslist niet
makkelijker.

Vroeger, in de tijd van jagers-
verzamelaars aten mensen omdat
hun lichaam dat aangaf dat het
honger had, of bepaalde
voedingsstoffen nodig had. Nu
eten we vooral uit gewoonte,
omdat we het lekker vinden of uit
emotie.

"WE HEBBEN TE VEEL KEUZE, TE VEEL AFLEIDING EN ETEN NIET

MEER ALLEEN OMDAT ONS LICHAAM DAT NODIG HEEFT".

Tegenwoordig hebben we zoveel
keuze en opties, worden we door
allerlei prikkels afgeleid en is ons
lichaam zo gewend aan die snelle
suikers, dat we niet eens meer
weten wat we precies in ons mond
stoppen.

Met als gevolg dat we elk jaar een
kilootje meer wegen en maar
weinig energie hebben. Om nog
maar niet over de gevolgen op
lange termijn te spreken, want het
aantal mensen met overgewicht en
gerelateerde chronische ziektes
blijft elk jaar stijgen.

Welvaart
& Keuze



Mindful eten is gebaseerd op de Boeddhistische
mindfullnes methode met als doel een
ontspannen en evenwichtige relatie met eten
op te bouwen. Het gaat niet over wát je eet,
maar om bewustwording van hoe en waarom je
eet. Niet meer alleen vullen, maar je lichaam
voeden met eten dat lekker en gezond is.

JE FOODMINDSET
Verander zelf

Om blijvend jouw eetpatroon aan te passen en
een gezonde reset te geven, is het nodig om
jezelf bewust te zijn van wat jouw lichaam nodig
heeft en wat voor eten je in je lichaam stopt.
Weer in contact komen met jouw lichaam en
mindful eten.

"Mindful eten is niet zweverig,
het is juist in het hier en nu zijn"

Je voelt beter aan welke signalen jouw lichaam
geeft, eet wanneer je het nodig hebt en krijgt
meer en de juiste voedingsstoffen binnen die je
uiteindelijk ook echt gebruikt. Dit bereik je door
aandacht te geven aan alle aspecten rondom
eten: van smaken en geuren tot en met
gevoelens van honger en verzadiging tot
gedachten en emoties.



Wie ik ben? Ik ben Ellemieke, 31 jaar
en een echte foodie. Sinds 2013
afgestudeerd voedingsdeskundige of
diëtist en daarnaast gek op alles wat
met eten te maken heeft. Zo bedenk,
maak en deel ik graag recepten; van
smoothies tot aan taart en van
salades tot aan curry’s. Deze kan je
allemaal vinden op mijn instagram!
Het liefst sta ik zelf met een goed
glas wijn in de keuken, met mijn
vrienden en familie in buurt. 

VOEDINGSDESKUNDIGE & ERVARINGSDESKUNDIGE

Wie is Coachelle?

Naast voeding ben ik geïnteresseerd
in de mens. De mens achter de
mens. Waarom doet iemand wat ie
doet of denkt ie wat hij/zij denkt? En
nog beter; waarom eet jij hoe jij eet?
Persoonlijke ontwikkeling en
psychologie vind ik super belangrijk!
En om anderen te kunnen
begeleiden naar hét eetpatroon wat
bij diegene hoort, wil ik hem of haar
ook echt leren kennen.



Denk maar niet dat ik door al deze kennis, onderzoek en
ervaring zelf altijd en alleen maar gezond of mindful eet. Ik ken
genoeg mensen die bewuster en gezonder eten dan ik. Maar
er is wel sterk iets verandert; ik heb grip op mijn eten en ik
weet wat doe. En dat is vroeger ook zeker anders geweest! Ook
ik eet nog regelmatig iets wat niet altijd super gezond is. Ik kan
heel erg genieten van chocola of chips, eet te laat of soms te
veel. Maar het grote verschil: ik ben me ervan bewust!

Als ik sport weet ik wat ik er voor of er na moet eten om
genoeg energie te hebben, als ik een lange dag moet werken
weet ik met welke voeding ik mij het best voel. En als ik zin heb
in dat frietje, weet ik dat ik de rest van de week prima heb
gegeten, zodat ik hier extra van kan genieten.

VOEDINGSDESKUNDIGE & ERVARINGSDESKUNDIGE

Wie is Coachelle?

Voordat ik ging studeren had ik zelf
vaak last van darmklachten, had ik
een slechte huid en (wat ik nu weet)
een verstoorde relatie met eten.
Eten was voor mij gezelligheid, maar
ook spanning. Door deze ervaring,
mijn studie en mijn interesse in de
mens ben ik gaan beseffen dat ik
anderen ook een gezonde relatie
met eten gun. Dit is dan ook waarom
ik afgelopen jaar ben gestart met
mijn voedingstrajecten waarbij ik jou
help naar een gezonder en bewuster
eetpatroon die ook echt bij jou past!



IN 4 STAPPEN
Mindful eten

Je bespaart geld en kunt meer grip op je uitgaven houden.
Op de momenten dat je honger ervaart heb je al gezonde
producten in huis, waardoor je minder snel naar de slechte
producten grijpt.
Door het plannen van je maaltijden kan je goed bepalen hoeveel je
varieert met groente en verschillende producten zodat je alle
vitamines en mineralen binnenkrijgt.
In de supermarkt grijp je minder snel naar de producten die je
altijd gewend bent om te kopen.

Daarnaast zijn er nog meer voordelen aan boodschappenlijst;

Mindful eten begint al bij bewust boodschappen doen. Door een
boodschappenlijst van te voren te maken denk je na over wat je in je
boodschappenkarretje stopt. 

Bedenk wat voor jou het makkelijkst werkt. Plan eerst je maaltijden en
maak daarna het boodschappenlijstje. Doe 1,2 of 3 keer boodschappen
per week.

MINDFUL BOOD- SCHAPPEN DOEN1

Voor hoeveel dagen ga ik boodschappen doen?
Wat heeft mijn lichaam nodig om te doen wat het moet doen?
Welke gerechten wil ik maken?
Waarmee voed ik mijn lichaam?
Wat ga ik kopen waar ik extra van ga genieten?
Als het lijstje af is; krijgt mijn lichaam hiermee voldoende
voedingsstoffen die het nodig heeft?

Maak een boodschappenlijstje en stel jezelf de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S t a p

OEFENING



IN 4 STAPPEN
Mindful eten

Wanneer ik dit goed in kaart heb, kan
ik een beter en persoonlijker advies
geven, rekening houdend met zijn of
haar relatie met eten. Om zelf
bewuster te worden van jouw gedrag
omtrent eten is het dus belangrijk om
te luisteren naar jouw lichaam om
onderscheid te kunnen maken tussen
de 7 verschillende types ‘honger’.
Welke dat zijn zie je op de volgende
pagina.

Wist je dat er 7 verschillende types ‘honger’ zijn? Ik stel mijn cliënten
tijdens het intake gesprek altijd de vraag of ze wel eens een
hongergevoel ervaren. Daarna stel ik de vraag welk soort honger dit is;
hoofd- of maaghonger. Deze vraag stel ik ze vooral om er achter te
komen welke relatie mijn cliënt met eten heeft. 

LUISTER NAAR JE LICHAAM2

Wil je weten hoe dit bij jou zit? Doe dan deze simpele oefening op
het moment dat je wilt gaan eten of de behoefte voelt om te eten. 

Ga met je aandacht 1 voor 1 langs alle soorten honger die
hierboven genoemd zijn. Is dit type honger aanwezig? en zo ja, in
welke mate? Geef ze elk een cijfer (op schaal van 1 tot 10) en maak
de balans op. Wat zeggen je cijfers? En welke eetkeuze maak je nu?

S t a p

OEFENING

"WAARDOOR WORDT  I EMAND GEP R IKKE LD  DOOR E T EN?"  



HONGER
De 7 types 

Hoofdhonger is de ‘zin’ in eten die je krijgt die te maken heeft met
bepaalde regels die je jezelf of je opvoeding/ omgeving jou heeft
opgelegd of de prikkels van buitenaf. Maaghonger is het knorrende
gevoel die je hebt wanneer je maag echt leeg is.

Hoofdhonger1

2

3

Maaghonger

Neushonger

4

Daarnaast zijn er nog 5 andere soorten honger te onderscheiden;
neus-, oog-, mond-, cellen én harthonger. Honger van de zintuigen
herken je waarschijnlijk wel, zin krijgen in eten door iets lekkers te
ruiken, zien of misschien al een beetje proeven (het water loopt je in
de mond). Met honger van je cellen wordt bedoeld wanneer je
bloedsuikerspiegel laag is en je je echt een beetje duizelig of dorstig
voelt. Harthonger heeft vooral met je emoties te maken. Het
welbekende ‘emotie-eten’. Eten als vervanging van je behoefte aan
bijvoorbeeld liefde, aandacht of verbondenheid. Of omdat je
verveling of stress tegen wilt gaan.

Ooghonger

5 Mondhonger

6 Celhonger

7 Harthonger



7 PRAKTISCHE TIPS
OM MINDFUL TE ETEN

Door jezelf aan te leren met geduld,
dankbaarheid om te gaan met je
lichaam en eten, zal je uiteindelijk
gezonder en meer gerichter gaan
eten. Door deze 7 praktische tips toe
te passen leer je jezelf bewust met
eten omgaan en je relatie met eten
te veranderen of aan te passen. Na
een tijdje wordt dit gewoonte.

1
2

Neem de tijd en gebruik je zintuigen. Voel, kijk, ruik, luister en proef. Bekijk wat er
op je bord ligt alsof je het voor het eerst eet. Kauw met aandacht, wat proef je en
waar op je tong? Is het eten warm, koud of lauw en wat vind je er eigenlijk van?

3
4
5

S t a p 3

6
7

Zorg voor zo min mogelijk afleiding. Ga aan tafel zitten, maak het bord mooi op en
eet het liefst met mes en vork. Schenk geen aandacht aan een beeldscherm en
wees met je gedachten volledig aanwezig in het moment.

Denk na over de grootte van je portie. Hoeveel schep jij op en hoeveel heeft je
lichaam nodig? En wat zit er qua voedingswaarden in jouw eten?

Observeer jezelf van een afstandje. Hoe eet jij? Neem je grote happen, eet je snel of
juist langzaam? Kauw goed op elke hap en observeer wat je er van vindt. Neem de
tijd om te eten. Na 20 minuten weet je lichaam pas dat je vol zit, probeer deze tijd
dan ook langzaam vol te maken.

Bedenk welke weg het eten op je bord heeft moeten afleggen voordat het op je
bord kwam. Waar komen de producten vandaan en wat is er mee gebeurd? Wees
jezelf er van bewust dat niet iedereen dit eten kan eten en wees dankbaar voor.

Ga eens na welke gedachten je hebt gehad over dit eten. Zijn het positieve of
negatieve gedachten? En waar komen deze gedachten vandaan? Is dit vanuit je
opvoeding of ben je kritisch naar jezelf? Wees eens lief voor jezelf!

Stop als je vol zit! Luister naar je lichaam en stop met eten als je verzadigd bent. Als
je rustig hebt gegeten is dit punt eerder bereikt. Eet tot het moment dat jij je niet
meer goed voelt.

“VANAF NU GA JIJ NIET
VULLEN MAAR VOEDEN!”



IN 4 STAPPEN
Mindful eten

Je hebt nu de eerste stap in
bewustwording van jouw relatie met
eten gezet. Bewustwording speelt een
grote rol als het gaat om je eet- en
leefpatroon ook daadwerkelijk
blijvend te veranderen. Naast
bewustwording van mindful eten is
het ook belangrijk om je foodmindset
en kennis over voeding goed onder
de loep te nemen. Weet jij eigenlijk
wel wat jij nodig hebt? 

Mindful eten gaat uit van bewust zijn
wat je eet. Je hebt in de afgelopen 3
stappen geleerd om meer bewust te
zijn van je eten. Dit betekent dat je al
je zintuigen gebruikt; en je zult zien....
je eten wordt hierdoor nóg lekkerder.
Geniet dus vooral!

MINDER ETEN DOOR MEER TE GENIETEN4

Heb je zin in om te snaaien? Pak die zak chips of borrelnoten, en
eet hem mindful aan de hand van de 7 tips in stap 3. Geniet! Hoe
lekker vind je dit? Waarschijnlijk zal je voor deze mindful eten
opdrachten het gedachtenloos hebben opgegeten en ben je nu
eerder verzadigd omdat je er meer van hebt genoten.

S t a p

OEFENING

" B EWUSTWORD ING I S  D E  E E RS T E  S TAP  NAAR VERANDER ING"

Voeding is in de eerste plaats precies
dat: voeding. Het voedt jouw lichaam
met wat het nodig heeft. In de tweede
plaats is eten iets om intens van te
genieten. Want als je meer geniet, eet je
minder. 

Zou het echt zo makkelijk zijn? 



RESET & OPT IMAL ISE ER
JE E ETPATROON

Wil je zelf aan de slag om
jouw eetpatroon een
gezonde reset te geven? Of je
nu graag wilt afvallen, je fitter
wilt voelen of zeker wilt weten
of je alle voedingsstoffen
binnenkrijgt; In mijn online
cursus ‘Reset en Optimaliseer
jouw eetpatroon’ leer jij zelf
een gezonder eetpatroon
samen te stellen en dit
blijvend toe te passen in jouw
leven. Volledig en gezond!

O n l i n e c u r s u s
I n m i j n on l i ne cu r su s ‘ R e se t en Op t ima l i s ee r j ouw
ee tpa t roon ’ l ee r j e hoe j i j z e l f een re se t kun t geven aan
je ee tpa t roon zoda t de ze p rec i e s pa s t b i j j ouw lee f s t i j l
z onde r d i ee t o f t e rugva l i n oude gewoon te s . Na he t
vo lgen van deze cu r su s heb je ze l f een re se t gegeven
aan jouw ee tpa t roon en foodm ind se t . J e heb t ge l ee rd ze l f
een gezond dagmenu samen te s t e l l en d i e jouw doe l op
he t geb i ed van gezonde voed ing op t imaa l onde r s t eund .

COACHELLE 2021 | WWW.BYCOACHELLE.COM

NEEM ZELF DE CONTROLE
OVER JOUW EETPATROON

IN DEZE CURSUS
JOUW FOODMINDSET blijvend veranderen door
mindful om te gaan met voeding en eten.

Hoe je zelf jouw INTRINSIEKE MOTIVATIE vergroot.

Je leert hoe je je voeding aanpast op jouw doel.

Je eigen dag- of weekmenu samenstellen aan de
hand van jouw persoonlijke doel.

Je eigen keuzes kunnen maken in de supermarkt.

Hoe je voorkomt dat je energiedips hebt en
genoeg energie voor de hele dag.



let's get in touch
Coachelle 2021
KVK 81455585
www.bycoachelle.com
contact@bycoachelle.com
www.instagram.com/by_coachelle
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