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Mijn naam is Ingrid van der Palen en eten heeft mijn leven altijd bepaald.
Als jong meisje voelde ik me te dik, ik dacht ook dat ieder ander mij te dik
vond en ik voelde me niet populair, dat was voor mij onlosmakelijk met
elkaar verbonden. 

Het werd een vicieuze cirkel. Doordat ik te streng was voor mezelf, ging
ik stiekem eten als ik alleen was en werd ik juist te zwaar. Ook mijn
onzekerheid at ik op die manier weg.
Toen ik 34 was, was ik inmiddels al zoveel te zwaar, dat ik ten einde raad
koos voor een maagverkleining. 

Inmiddels heb ik mijn opleidingen tot gewichtsconsulente en life coach
succesvol afgerond, ik heb me gespecialiseerd in het behandelen van
emotie-eten en ik heb me verdiept in mindfulness. En als ik toen had
geweten wat ik nu weet, had ik mijn gewicht zelf aan kunnen pakken op
een veel gezondere, niet zo’n drastische manier. 

Vandaar dit e-book, ik heb zoveel last gehad van de invloed van mijn
gewicht op mijn leven, de invloed van altijd maar weer eten op hoe ik me
voelde, dat ik jou graag daarvoor wil behoeden. Ik weet zeker dat dit e-
book jou verder zal helpen op jouw weg naar een gezond gewicht. 

WIE BEN IK?
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Tijd Wat eet je? Hoeveel eet je? Waar eet je? Met wie eet
je? Waarom eet je?

7.20 u Ontbijt, brood
met kaas

2 sneden volkoren
brood,

20 gram belegen
48+-kaas

Aan de
eettafel  Ontbijt, ik heb honger en ik moet zo

gaan werken

8.10 u Honingdrop Ongeveer 15 dropjes

In de auto,
onderweg
naar mijn

werk

Alleen
Ik maak me druk om een bespreking
dadelijk en ik wil wat eten nu. Maar

het helpt me niet. 

Etc.      

Mijn eerste tip is ook meteen een heel belangrijke tip. Je moet eens een
aantal dagen goed gaan bijhouden wat je eet, wanneer je het eet, hoeveel
je er van eet, maar ook waarom je het eet. Dat laatste is van belang om
erachter te komen of je eet omdat je honger hebt, wat een heel goede reden
is om te eten natuurlijk, of omdat je eet uit gewoonte, verveling, emotie of
wat voor reden dan ook. Want als je weet waarom je teveel eet, is het veel
gerichter aan te pakken dan wanneer je alleen naar de hoeveelheid kijkt. 
Dat kan er dan zo uit zien:

I N G R I D  V A N  D E R  P A L E N  |  3

tip 1 Een emotie-eetdagboek
bijhouden



Mijn tweede tip vind je misschien voor de hand liggend, maar hij is wel
heel belangrijk. Probeer zo min mogelijk voedsel in huis te hebben wat je
beter niet kunt eten. Natuurlijk mag je best af en toe wat lekkers pakken,
sterker nog, dat raad ik juist aan om zo echt een nieuwe leefstijl te creëren
in plaats van weer een dieet. 
Maar het is niet verstandig om een keukenlade vol met snacks, koeken en
snoepgoed te hebben, omdat dat wel heel moeilijk te weerstaan is op de
momenten dat je het even lastig hebt. En geloof me, bijna iedereen zal er 
 veel moeite mee hebben om dat allemaal te weerstaan. 
Als je voor huisgenoten wel dingen in huis denkt te moeten hebben, zorg
dan dat er geen grote voorraad ligt, zodat je het niet ongemerkt zelf kunt
pakken. 
Hoe minder er ligt, hoe duidelijker te zien is wat er gegeten is en dat zal je
er waarschijnlijk wel van weerhouden om stiekem wat te pakken.
Bovendien is het dan ook makkelijker om een kleine portie te pakken en
dat mag je echt wel af en toe. 

tip 2
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Bedenk ook eens welke gezonde keuzes je lekker vindt.
Misschien vind je noten wel lekker, een handje noten past
prima in een gezond dagmenu.

Doe verstandig
boodschappen



tip 3
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Mijn derde tip is dat je vooral moet zorgen dat je genoeg eet. 
Als je gewicht kwijt wilt raken, ben je vaak geneigd om zo min mogelijk
te gaan eten. Veel mensen denken dat je dan het snelste af zult vallen.

Maar zo werkt het niet. Als je echt te weinig eet, gaat je lichaam in de
spaarstand, waardoor je stofwisseling steeds minder energie zal gaan
verbruiken en je dus steeds minder af zult vallen. En dan heb je dus heel
erg je best gedaan, je hebt dat strenge dieet volgehouden, maar het
resultaat kun je niet vasthouden omdat op die manier de kilo's er weer heel
snel aankomen als je stopt met je dieet, je gaat jojo-en.

Bovendien is met zo'n streng dieet de kans groot dat
je vanwege de honger ’s avonds toch gaat eten. 
En vaak zijn het dan niet de gezonde dingen die je op
die momenten pakt.
Daarnaast is het risico groot dat je dan meer pakt dan
je nodig hebt, omdat je het gevoel hebt dat het dan
toch niet meer uitmaakt. Gedachten als "het is nu toch
al fout gegaan" of "morgen maar weer opnieuw
proberen" kennen we allemaal wel.

Eet niet te weinig



Als je je auto wilt laten rijden zorg je ook
dat daar de juiste brandstof en voldoende
motorolie in zit, anders kun je niet op de
auto vertrouwen. Datzelfde moet je met je
lichaam ook doen, anders komt je lichaam tekort. 
Dus zorg dat je voldoende eet, dat je gezond eet en dat je jezelf ook 
af en toe wat lekkers gunt. 

Dat is de meest effectieve manier om op een gezonde manier van je
overgewicht af te komen, je leert jezelf op die manier een nieuwe leefstijl
aan die je vervolgens eenvoudig kunt aanpassen om het gewicht eraf te
krijgen. En als je 's avonds geen honger hebt omdat je overdag genoeg
gegeten hebt, is het risico ook veel kleiner dat je alsnog gaat snaaien. Een
win-win-situatie dus!!

Nog afgezien van het hongergevoel, is het ook heel belangrijk dat je de
juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Je lichaam heeft koolhydraten,
eiwitten en vetten nodig om te kunnen functioneren. 
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Eet niet te weinig tip 3
vervolg



De vierde tip, zorg dat je heel bewust eet. 
Ga voor alles wat je eet rustig aan tafel zitten, zorg dat je eten op een
ontbijtbordje ligt want dan lijkt het veel meer en ga er van genieten. 
Ruik wat je eet, zie wat je eet, neem niet te grote happen en proef de
smaak, voel de structuur van wat je eet. Kauw je eten goed, dat maakt
ook dat de spijsvertering al goed in je mond kan beginnen en bovendien
zorgt ook dat sneller voor een verzadigd gevoel. 

Wie heeft niet de ervaring van de zak chips op de bank voor de televisie,
voor je het weet zit er niets meer in de zak en vraag je je af waar alles
gebleven is. 
Je hebt dan zo gedachteloos alles
opgegeten dat je hersenen niet 
geregistreerd hebben wat je aan het 
eten was en daardoor mis je het 
verzadigde gevoel. 
Terwijl je, als je met aandacht gegeten
had, je waarschijnlijk met slechts één bakje chips veel meer genoten had,
veel meer geproefd had en je er veel minder schuldig over gevoeld had. 
Mindful eten dus, ik kom in bij de laatste 3 tips ook nog op mindfulness
want dat kan je echt heel erg helpen. 

tip 4
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Mindful eten



De vijfde tip is voor als je merkt dat je het lastig hebt en heel graag wat
te eten wilt pakken terwijl je op dat moment geen honger hebt. Probeer
dan afleiding te zoeken. Die afleiding kan voor iedereen verschillend
zijn, maar het werkt het beste als het afleiding is die je normaal niet
combineert met eten. 

Op één staat natuurlijk bewegen, omdat 
bewegen dubbel winst biedt. Je voorkomt
dat je wat verkeerds pakt en bovendien
verbruik je meer door te bewegen. 
Helemaal perfect is het als je lekker naar 
buiten gaat om te bewegen, door de frisse
lucht en hopelijk ook wat zon voel je je vast al snel een stuk beter. 

Maar een boek lezen kan ook helpen, omdat het zonde is om je boek met
vettige vingers van de chips vast te pakken of kruimels in het boek te
krijgen van de koekjes. En wat dacht je van breien of haken, dat wordt
steeds meer gedaan weer tegenwoordig en je hebt er beide handen voor
nodig, ideaal dus om niet te gaan eten. Wat ook kan is een lekker bad (of
douche) nemen, met heerlijk geurende badolie, pure verwennerij voor
jezelf om even te ontspannen en tegelijkertijd je niet druk te hoeven over
eten, simpelweg omdat je nergens bij kunt. Zalig!

tip 5
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Zoek afleiding



tip 6
Tip nummer 6, zorg dat je voldoende water drinkt. 
Probeer iedere dag zeker 1,5 liter water te drinken. Voordeel is dat je je
er snel vol door voelt, maar bovendien, als je gaat afvallen, moet je
lichaam veel afvalstoffen kwijt en dat gaat beter als je voldoende water
drinkt. 

Daarnaast is het voor een goede leefstijl belangrijk dat je voldoende
vezels binnenkrijgt, die zorgen voor een vol gevoel en een goede
stoelgang. Maar dat werkt alleen goed, als je ook voldoende vocht
binnenkrijgt. Dus meer vezels eten, betekent ook meer vocht innemen.

Bovendien is het heel goed voor de elasticiteit van je huid. En aangezien
je graag gewicht wilt verliezen is het natuurlijk belangrijk dat je huid die
verandering een beetje bij kan houden en dan is een goede elasticiteit van
de huid een vereiste. 
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Drink minstens
1,5 liter water



Tip 7, deze vind je vast heerlijk, want je hoeft er niets voor te doen,
sterker nog, het is de bedoeling dat je niets doet. 
Zorg ervoor dat je voldoende slaapt want slaap heeft veel invloed op de
productie van de hormonen die invloed hebben op je hongergevoel. 
Als je te weinig slaapt produceer je minder leptine, het hormoon wat een
rol speelt bij het onderdrukken van je hongergevoel. Na een te korte of
een onrustige nacht, kun je daardoor meer hongergevoel hebben. 

Ghreline is het hormoon wat juist het hongergevoel
stimuleert en als je te weinig slaapt maakt je lichaam
hier meer van aan, wat dan weer kan zorgen voor een
toename van je hongergevoel. 

En dat maakt samen dat je na een slechte nacht veel meer behoefte kunt
hebben om te gaan eten. Terwijl de kans groot is dat je, na een goede
nachtrust, minder behoefte hebt om te eten en dat is uiteraard waar je
naar streeft als je af wilt vallen. 
Er zijn nog veel meer redenen waarom het goed is om voldoende
nachtrust te krijgen, maar dat deze twee hormonen in balans moeten zijn
als je af wilt vallen zal nu vanzelfsprekend zijn. 

tip 7
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Zorg voor
voldoende slaap



tip 8
Maar zoals gezegd, vaak zijn er meer oorzaken waardoor je teveel bent
gaan eten. Ook daar kun je, sterker nog, zul je iets aan moeten doen.
Want zolang die oorzaken niet aangepakt worden, zul je altijd door die
gevoelens getriggerd blijven worden. 

Dus tip acht gaat over het aanpakken van je onzekerheid. Dat hoeft niet
voor iedereen een probleem te zijn, maar voor mij was het de eerste
belangrijke factor voor mijn uiteindelijke overgewicht. 
Ik dacht dat ik niet goed genoeg was en zocht de oorzaak daarvan in mijn
uiterlijk, in mijn gewicht. Achteraf gezien was ik helemaal niet te zwaar,
ik was alleen niet heel erg mager zoals veel meisjes op die leeftijd dat
wel zijn. En mijn onzekerheid maakte dat ik stiekem ging eten en
daardoor aankwam.

En dit hoor ik van veel van mijn klanten.
Vaak hebben we last van onze innerlijke criticus, dat stemmetje dat
steeds maar zegt dat je te zwaar bent, dat je dom bent, dat je onhandig
bent, etc. We vinden van onszelf dat er te veel dingen niet goed gaan, we
zijn voor onszelf veel veeleisender dan voor wie dan ook. 
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Ben zekerder
van jezelf



tip 8
Kijk eens naar wat er wel goed gaat en probeer je innerlijke criticus eens
de mond te snoeren. 
Probeer voor iedere negatieve gedachte die in je op komt een positieve in
te plaats te krijgen. 
Schrijven maakt veel meer indruk dan typen
op je telefoon, daarom adviseer ik om te
zorgen voor een (mooi) notitieboekje wat 
je steeds bij de hand hebt en noteer daar 
regelmatig de dingen in die wel goed gaan.

Dus als je bij jezelf denkt bij het passeren van een spiegel dat je toch echt
wel wat kilo’s kwijt moet, bedenk dan dat je die ochtend bijvoorbeeld
een zinvolle vergadering hebt gehad waaraan jij een goede bijdrage hebt
geleverd of dat je voor vandaag veel gepland had en dat je al die taken
die moesten gebeuren ruim op tijd afgekregen hebt. 

Er zijn genoeg dingen te benoemen die goed gaan, alleen zien we die
maar al te vaak als vanzelfsprekend. 
Breng daar verandering in, je mag trots zijn op de dingen die je allemaal
goed doet!
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Ben zekerder
van jezelf

vervolg



Voor tip 9 kijken we naar jouw acceptatie van jezelf. 
Want voor veel klanten is het een groot probleem dat ze zichzelf niet
makkelijk accepteren. 
Het gewicht dat er in jaren bij is gekomen, is er echt niet in een paar
dagen of zelfs weken vanaf, dat heeft tijd nodig om het op een gezonde
manier kwijt te raken. 
Maar als je jezelf niet accepteert zoals je bent, ga je dat negatieve gevoel
nog heel lang voelen tot het gewicht er eindelijk vanaf is. Met het risico
dat je, als het te lang duurt, vanwege dat negatieve gevoel juist weer de
verkeerde dingen gaat eten. Zolang jij jezelf niet accepteert zoals je bent,
zul je steeds gefrustreerd blijven omdat je niet aan jouw eigen, te hoge, 
 verwachtingen voldoet. 
Het helpt waarschijnlijk wel zolang je op de weegschaal ziet dat je
gewicht steeds een beetje afneemt, maar jouw gevoel over jezelf moet
niet afhangen van de cijfers op je weegschaal. 
Zodra je jezelf gaat accepteren, 
ga je ook weer beter voor jezelf zorgen.  
Jezelf accepteren en het zelfvertrouwen
van tip 8 horen heel erg bij elkaar, dat zal
duidelijk zijn.  

tip 9
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Accepteer
jezelf



Als je jezelf accepteert zoals je bent, dan erken je dus dat je eruit ziet
zoals je eruit ziet, dat je denkt zoals je denkt, dat je functioneert zoals je
functioneert. 
Sommige dingen zul je positief vinden, sommige negatief, maar al die
dingen zijn er. De bedoeling is dat je het gevoel wat de in jouw ogen
negatieve dingen in jou oproepen, omzet naar een milder gevoel, een
zachter gevoel, een overgave omdat je er niets aan hoeft te veranderen. 

Dat is een moeilijke stap, probeer het eens bij 
bijvoorbeeld de pijn die je voelt in je knie of bij een 
geluid van gereedschap wat je hoort als je buiten 
in de tuin zit. Het zijn vervelende dingen, maar 
probeer ze te accepteren omdat ze er nu eenmaal 
zijn. Je er druk om maken heeft geen zin, ze 
blijven er hoe dan ook, ze gaan niet eerder weg 
omdat jij je er druk om maakt. En voel eens hoe het voelt als je die
gevoelens accepteert. 

I N G R I D  V A N  D E R  P A L E N  | 1 4

Accepteer
jezelf tip 9

vervolg



En kijk dan nu eens naar iets in jezelf. Je overgewicht zal nog even een
stap te ver zijn maar kijk eens of er nog iets anders is waar je niet blij
mee bent en waar je je druk over maakt. Vergelijk dat gevoel, misschien
een gevoel van mislukking, frustratie, wellicht zelfs een depressief
gevoel, met het gevoel dat je kreeg toen je dat geluid of die pijn
accepteerde. 

Probeer nu om dat gevoel van acceptatie ook te krijgen bij deze
negatieve gedachte.
Jouw gedachte zit in jouw hoofd, maar jij bent die gedachte niet. 
Als je gedachten negatief zijn, ga er dan vanuit dat jouw gedachten onzin
vertellen. Vraag je gedachten figuurlijk gezien om weg gaan en probeer
alleen vriendelijkheid, zachtheid toe te laten. 
Een manier is om je voor te stellen dat een vriendin dat datgene wat jij
over jezelf denkt, over zichzelf zou zeggen. Zou je je vriendin in dat
gevoel bevestigen? Nee toch? Ga met de gedachte om zoals je aan een
vriendin zou adviseren, ben lief voor jezelf. 
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Accepteer
jezelftip 9

vervolg



Tip nummer 10 gaat over een oefening om negatieve intenties om te
zetten in positieve intenties. 
Je kent vast wel dat gevoel wat je hebt als je eindelijk eens een dag, een
weekend of zelfs langer vrij bent, dat je eindelijk je niet druk hoeft te
maken om je werk of om de problemen die normaal gesproken spelen,
maar dat je het toch niet kunt laten en je gedachten steeds weer naar de
situaties gaan waar je juist zo graag even vrij van wilde zijn. 
Dan zou het fijn zijn om even je gedachten stop te kunnen zetten, maar je
raadt het al, dat lukt niet en daar raak je alleen maar gefrustreerder van.
Dan kan deze oefening je enorm helpen. 

Volgens mindfulness moet je, als je de richting van je leven wilt
veranderen, je intentie sturen. Bijvoorbeeld, als je last heb van emotie-
eten en je wilt daarvan afkomen, moet je eerlijk kijken naar de
gedachten, rationalisaties, intenties en attitudes die je hebt over jouw
eetgewoonten. Nu vond ik dat best een moeizame omschrijving, maar ik
ben het gaan oefenen met simpele dingen, bijvoorbeeld tijdens het
wandelen. Toen ik ermee begon, oefende ik 
intentionaliteit 5 minuten per keer, waarbij ik 
in die 5 minuten intenties bedacht voor alles
wat ik deed. 

tip 10
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Zorg voor
positieve intenties



Als je dat zelf ook wilt proberen, dan kun je dit het makkelijkste in stilte
doen, waarbij je niet wordt gestoord. 
In Luxemburg deed ik het tijdens het wandelen, omdat ik dus toch steeds
weer met die problemen thuis bezig was. 
Bij iedere stap die ik zette realiseerde ik me waarom ik die stap zette, ik
wilde vooruit komen. Ik realiseerde me hoe mijn voeten neerkwamen, ik
voelde heel bewust of dat op harde of zachte, natte of droge, vlakke of
ruwe ondergrond was. Omdat ik zo bewust liep, had mijn geest geen
gelegenheid om de problemen op de voorgrond te zetten, ik kon dat
makkelijk een uur volhouden en genoot van de rust in mijn hoofd, dat
was zo fijn!

Als je deze oefening moeilijk vindt of het niet te lang 
vol kunt houden of misschien niet lang wilt doen, dan
is het tellen van je stappen ook een manier om alleen
maar met het wandelen bezig te zijn. Dat deed ik ook vaak,
omdat je daarmee nog makkelijker rond kunt kijken naar de prachtige
natuur. 

Zodra je doorhebt hoe het werkt, kun je het ook gaan doen als je eet. 
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Zorg voor
positieve intenties tip 10

vervolg



Aanvaard dat je je best doet om iedere keer als je wat eet dat bewust
doelgericht te doen. Dus ook als het een keer niet lukt, je doet je best en
bent daar trots op. 

Vooral ook als je vanuit emotie iets eet, kan deze oefening je heel veel
inzichten geven. Maar zeker ook dan, kijk positief naar jezelf, oordeel of
veroordeel niet maar probeer om van dit emotioneel moeilijk moment
een positief moment te maken met liefde voor jezelf. 

Er kunnen bij deze oefening altijd positieve maar ook negatieve
gedachten opkomen. Probeer de negatieve gedachten niet aan te houden
maar er een positieve intentie voor in de plaats te laten komen. Je geest
gaat uiteindelijk, als jij dit maar genoeg oefent, ook die positieve
intenties volgen.
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Zorg voor
positieve intentiestip 10

vervolg



Dat was de laatste tip, het einde van dit e-book. Maar het einde van dit e-
book betekent voor jou geen einde, maar een volgende stap op weg naar
jouw gezonde gewicht, naar een leefstijl waar jij je gelukkig bij voelt en
waarbij je weer trots op jezelf zult zijn. 

Ik kan me goed voorstellen dat je na het lezen van al deze tips nog
vragen hebt. Het zal misschien moeilijk zijn om voor jezelf te bepalen
waar je nu als eerste mee kunt gaan starten, wat je aan je eetpatroon aan
kunt passen, allerlei vragen zouden kunnen opborrelen. 

Ik bied jou als lezer van mijn e-book de mogelijkheid voor een gratis en
helemaal vrijblijvende persoonlijke coachingsessie met mij, zodat ik met
je mee kan denken. 

In een gesprek van 30 minuten kijken we samen naar jouw persoonlijke
situatie en krijg je van mij nog minstens 3 tips om zelf mee aan de gang
te kunnen. 
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De volgende stap

Klik hier voor een inzicht-in-je-gewicht-sessie 
of voor meer informatie, ik help je graag! 



De volgende stap is nu aan jou. 

Heel veel succes daarmee, met deze tips zul je een
heel eind kunnen komen. Houd er rekening mee dat
die weg, net als iedere andere weg, stapje voor
stapje gaat. 

Ben vriendelijk tegen jezelf, zorg goed voor jezelf
en ben trots op ieder stapje dat je gezet hebt. 

Veel liefs,

www.ingridvanderpalen.com 
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Tot slot


