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Liinen enhonserliiden is Dassé.
Het nieuue diiíten gaat uit"aan"genieteh.Als ie die bonbon
tn aa r' m i ndJul' opeet, kom t h e t a I I e m a a I goecl.
tekstMADELON MEESTER foto REIN JANSSEN
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n landhuis Ewiickshoeve in Den Dolder

zitten de tien deelnemers aan de cursus Liever
Slankbij elkaar in een knusse
ruimte. 'Wie houdt er van chocola?', waagt cursusleider Annette Aarts. Alle handen gaan
omhoog. Ze haalt een doosje
met Leonidasbonbons tevoorschijn.'Hoe kun je hiervan genieten?', waagt ze aan de cursisten. 'Door kleine stukjes te
eten', antwoordt Jacqueline,
een wouwvan eind dertig.
'Maar een mond vol is ook niet

voor het statige witte landhuis
met een lange oprijlaan met
rododendrons, beuken en eikenbomen.
Hoewel de cursus klinkt als
een dieet, is dat het niet. De
cursisten mogen alles eten
waarin ze zin hebben, als ze er
maar van genieten.
'De truc is te genieten met al je
zintuigen', legt Aarts uit.
'Welke kleur zie je? Wat voel je
als je het in je mond stopt?
Welke structuur heeft het?
Wat proefje?'
Aarts is niet de enige die zich

Eten'.
Zo natuurlijk als het lijkt. smakelijk eten, zo weinig vanzelfsprekend blijkt het in de praktijk. Het is niet voor niets dat

doen.'
Volgens Alberts is het daarom
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Volgens psycholoog Hugo -\1-

sist.

naast sinds tweejaar de cursus
Liever Slank. 'Bij genieten van
eten hoort een mooie omgeving', verklaart ze haar keuze

van televisie', zegt Alberts. 'Het
gevolg is dat we snel en onbe-

volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid

verkeerd', vindt Erik Verkuil
(52), de enige mannelijke cur-

Annette Aarts (a6) is gedragswetenschapper en coach in het
bedrijfsleven en geeft daar-

bezighoudt met deze vorm van
'anti-diëten'. Tientallen cursussen zijn er op het gebied: 'Het
Mentale Dieetplanl 'Stop het
Dieet Drama','Nooit meer
Diëten' en'Mindfuiness en

'Detruciste
genieten.met aljq
zntrllgen

berts (sz) is het automatisch
eten zonder te genieten deels
te verklaren doordat s'e cins
hele leven gewend zijn te eten.
Voor de meeste mensen za1 het
bekend voorkomen: even snel
een broodje nuttigen op het
station, een zak chips gedachteloos leegeten, of met een
bord op schoot voor de telerisie eten. Binnen een h,l'artier
is het eten op. maar heb.je
ervan genoten?

Alberts doet onderzoek naar
mindfulness en eten aan de

Universiteit van Maastr-ieht en
geeft daarin ook trainingen.
'Omdat eten zoh automatisme
wordt. heb je aandacht wij om
op andere zaken te vestigen.
Bijvoorbeeld aan het voeren
van een gesprek ofhet kiiken

$ust eten, waardoor we vaak
minder genieten en meer eten
dan wanneer we dat langzamer en met aandacht zouden

belangrijk zo nu en dan de
pauzeknop in te drukken en

jezelftijd te geven om na te
denken waarom je wiit eten.
'Zeker bij problematische eters
is dit essentieel. Vaak is eten
een manier om met emoties
om te gaan. AIs je even op
pauze drukl.. heb.ie tiid onr.iezelf af te wagen u-at .ie r oeli,
Zo creëer je ruimte tussen di
impuls en het echte eten en
kr,rn je een welovenr-ogen
keuze maken: wil je s-el echt
eten ofis er iets anders aan de
hand? Als je dan uiteindelijk
beslist om te eten is dat primal
rindt Nberts.'Want dan heb je
in e1k gevat een doordachte
keuze gemaakt.'

\blgens cursusleider Aarts
u-ordt eten vaak gebruikt om
een 'psychoiogische honger te

stiilen'. Tijdens het voorstelrondje zegt deelnemer Erik
Verkuil (sz): 'Ik kan heel erg
genieten van eten, maar soms
eet ik zonder te weten
u'aaromi De rest van de groep
knikt. Om achter de onderliggende reden van het eten te
komen, wordt er tijdens de
cursus openhartig gepraat.
Vooraf aan het programma -)
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vindt een individueel intakegesprek plaats. Daar worden de
persoonlijke doelen van de
deelnemer geformuleerd en
wordt er een actieplan samengesteld.
De vier sessies vinden plaats

met steeds drie weken ertussen. In die drie weken houden
de cursisten een uitgebreid
eetdagboek bij met wagen als :
'MaS jrj van jezelf genieten?'en
'Wat ga je de komende drie
weken doen om meer te genieten van het eten?'Het duurt
volgens Aarts drie maanden
om je eetpatroon te veranderen,

Alberts vindt het beuustzijn
vanje gevoelens het belangrijlste bij een goede omgang
met voedsel. Omdat weinig
diëten hier aandacht voor hebben, slaan ze volgens hem vaak
de plank mis.'Een dieetadvies
is prima, maar er komt meer
bij kijken. Veel diëtisten gaan
er vanuit datje om afte vallen
meer moet bewegen dan dat je
eet. Maar je moet ook kijken
naar de psychologische motivering waarom iemand wil afvallen: wil diegene het zelf?
Wil zijn r,riend of wiendin
het? Kortom: wil diegene afvallen om gezonder te leven of
omdat hij denkt dat anderen
een dunnere versie van hem
meer waarderen?'
Volgens diëtiste Karen Plantinga (43) van de praktijk
Health4,you2 is het inderdaad
in veel gevallen belangrijk de
psychologische argumenten
van een cliënt te kennen.
'Sommige gevallen zíjnzo extreem datje als diëtist wel

moet doorverwijzen naar een
psycholoog.' Maar volgens haar
is dat bij lang niet iedereen
nodig.'Sommige mensen eten
gewoon te veel en te ongezond.
Dat komt grotendeels voort uit
onwetendheid.'
Hoewel het volgens Plantinga
geen kwaad kan dat er cursussen zijn als Liever Slank is het
volgens haar wel belangrijk
dat er daarnaast diëtisten zijn.
'Zolang deze programma's zich

'Jehoeftnietals
een zenmonnikin
je genqie een
.kwà4ier
[reroD
een
öp.eerr
b4oofljetq
kauíven'

richten op de psychologie achter eten is het oké, maar voor
advies over gezonde voeding is
een diëtist nodig. Daarvoor bestaat niet voor niets een hboopleiding van vier jaar.'

In het grote landhuis zitten de
tien Liever Slankcursisten bij
elkaar in een modern ingerichte, knusse mimte met houten balken. De grijze fauteuils
met appelgroene kussentjes
zijn in een cirkel geplaatst.
Cursusleider Aarts legt de
theorie met behulp van een
powerpointpresentatie uit:'Als
je geniet van eten wordt het
gelukshormoon endorfine in je
hersenen aangemaakt. Dat activeert.je beloningssysteem en

het voorkomt stressgevoelens.'
Op de sheets staan aÍbeeldingen van mensen die lachend in
een stuk chocola bijten. Te

kunt het vergelijken met sporten, daarbij ontstaat dat hormoon ookl
Volgens Aarts eten mensen

procent minder als ze hun
eten met aandacht opscheppen. 'Kijk bewust naar rvat je
eet, leg alles vooraf op een
bord. Het is belangrijk om van
eten een feestje te maken.' Dat
doe je volgens Aaris door bijvoorbeeld de tafel mooi te dekken ofeen bonbon op een
14

schaaltje te leggen voordatje
hem opeet. 'Zo maakje er echt
een moment van.'Ook is

het

pakken?l waagt Aafi s.'Ik
denk dat ik er nog een zou
nemen', antwoordt Marieke.
'Maar meer uit gewoonte.'
In de cursusruimte lijkt de
aanpak te werken: het beurrst
genieten gaat de deelnemers
goed af. Maar werkt het ook in
de hectiek van het dagelijks
leven? Daar waar deadlines
zijn op het werk, kinderen aan
de eettafel zitten ofrvaar etentjes zijn met rrienden? Moet je
je onttrekken aan je collega's,
wienden of gezin. om zo in je
eentje in een kamertje zonder

afleidingje maaltijd te nuttigen? Op die manier u'ordt beurrst en vol aandacht eten rvel
een erg tijdrovende en een-

volgens Aarts belangrijk dat je
niets anders doet tijdens het
elen.'Zet de televisie uit. Leg
je tijdschrift even weg en denk

zame bezigheid.

niet aan je werk.'En de belangrijkste regel volgens Aarls:
'Telje genot, in plaats van ca-

het terugvinden van de balans
tussen'zijn' en'doen'. Je hoeft
niet als een zenmonnik in je
eentje een lorrartier op een
broodje te kauwen maar je
kunt wel een gesprek voeren
en toch af en toe even stilstaan

lorieën.'
Dan krijg je ook geen last i an
al frustratioz zoals Alberts
dat noemt. 'Hoe meer je bezig
bent metje doel om 10 kilo af
te vallen, hoe meer je beseft

go

datje er nog niet bent. Je raakt
gefrustreerd omdat het niet

lukt

en gaat weer eten.'

In de Ewijckshoeve wordt het
bewust genieten geoefend met
bonbons. Met ogen dicht worden de bonbons verorberd en
volgt er een minuut van stilte.
'Het lijkt ineens heel veel', is de
verbaasde reactie van diëte-

tieksstudente Marieke de
Groot (29), kort bruin haar en
een Brabants accent. Voeljeje
verzadigd ofzouje er nog een

Gelukkig hoeft het volgens
psycholoog Alberts allemaal
niet zo rigoureus.'Het gaat om

bij een hapje.'
Het is inmiddels 1O uur
's avonds en de introductie van

hei Liever Slankprogramma is
ten einde. De cursisten hebben
de Ewijckshoeve inmiddels
verlaten. Naast de grijze fauteuils staan lege thee- en koffiekopjes. Het schaaltje chocolaatjes naast het espressoapparaat is de hele avond onaangeroerd gebleven. De waag is:
mochten de cursisten geen
chocolaatje van zichzelf? Of
gafdie ene bonbon daadwer-

kelijkgenoegvoldoening? +

