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problemen met overgewicht
herken je dit?

· een onweerstaanbare drang naar zoetig-
heden, deegwaren of fastfood

· overgewicht
· eindeloze diëten met jojo effect

Dit heeft vaak weinig te maken met een 
gebrek aan wilskracht maar wel met tekorten 
aan neurotransmitters (bv. serotonine) in je 
hersenen.

pak je gewicht aan 
en voed je brein

· aminozuren (bouwstenen van eiwitten)  
geven vaak een directe vermindering van 
de drang naar eten en een verbetering 
van stemming en energie 

· een natuurlijk voedingspatroon -zonder 
honger- met extra veel neuronutriënten

het centrum voor 
voedings psychologie 

is een therapie- en opleidingscentrum met 
een team van erkende klinisch psycholo-
gen, psychotherapeuten en diëtisten.

Voedingspsychologie is de wetenschap van 
het effect van voedingsstoffen op je stress-
niveau, stemming, emoties, je manier van 
denken, gedrag en drang naar eten. 

Je kan met voedingspsychologie werken 
aan een drang naar ongezonde voeding, 
overgewicht, depressie, angsten, een laag 
zelfbeeld, piekeren, slaapklachten, ADHD, 
geheugen -en concentratieproblemen, 
burn-out, vermoeidheid, CVS, pijn- en 
darmklachten.



?
? ?

overeten, overgewicht en 
mislukte diËten heb je niet 
volledig ZelF in de hand!

hoe die onweerstaanbare drang 
aanpakken?

In een individuele of groepsbegeleiding ga 
je op zoek naar de oorzaken van de drang 
naar eten en pak je deze aan.

1. Neurotransmitters in balans brengen 
met aminozuren (de bouwsteentjes 
van eiwitten): bijvoorbeeld tryptofaan 
om meer serotonine aan te maken. 
Meestal brengt dit op zeer korte termijn 
een grote vermindering van de drang 
teweeg tesamen met een verbetering 
van stemming en energie

2. Hierdoor krijg je ruimte om -indien nodig- 
naar emoties of patronen te kijken die 
tot ongezond eten kunnen leiden  

3. Je bouwt stapsgewijs anti-craving 
eetgewoonten op die leiden naar een 
natuurlijk gewicht

pak je 
suikerverslaving 

aan!

50% van de Belgen kampt met overgewicht; 
dit ligt niet aan een tekort in wilskracht 

aminozuren die de drang 
snel kunnen verminderen

geen laag-calorie diëten maar voeding 
met een hoge voedingswaarde

geen jojo gewicht maar een 
stabiel natuurlijk gewicht

Een onweerstaanbare drang naar onge-
zond of teveel eten begint vaak in je 
hoofd of in je darmen.

· Neurotransmitters zoals serotonine (het 
gelukshormoon) en dopamine (geeft 
motivatie en een gevoel van plezier) 
hebben een zeer grote invloed op je 
drang naar eten

· Een verstoorde darmflora of schimmels 
kunnen een oncontroleerbare drang naar 
suikers en fastfood oproepen

· Wanneer je vaak laag calorie of laag 
vet diëten hebt gevolgd komt je lichaam 
voedingsstoffen tekort en blijft het 
schreeuwen om eten

· Emoties zoals stress, minderwaardigheids- 
en schuldgevoelens, angsten, verdriet en 
verveling leiden vaak tot ongezond eten 

· Net zoals vermoeidheid, pijn en een 
schommelende bloedsuikerspiegel

Meer info op       en 


