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Het is een uurtje of vier in de middag. Je hebt net een 
kop koffie gepakt en plots heb je trek. Geen ‘oh, een 
appeltje voor de dorst’ trek maar meer ‘hmm, een handje 
vol met M&M’s’ trek.  

Je hebt zin in iets zoet. 

 

Onderweg naar huis sluit je achteraan in de lange rij 
auto’s. Thuis staat het eten al te pruttelen op het vuur. 
Gelukkig heb je nog een verdwaald pakje koekjes in je tas 
zitten. Een gelukstreffer, want je buik begon al te knorren 
bij de gedachten aan thuiskomen.  

 

’S Avonds plof je vermoeid op de bank na een drukke 
dag. Kijk je gezellig een serie of filmpje en ineens bedenk 
je dat er nog een zak chips in de kast ligt. Hmm, chips! 
Voor je het weet zit je hand in de zak en voel je de laatste 
kruimeltjes aan je vingers plakken. En de film is nog niet 
eens halverwege…  
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WAAROM?! 
 

 

 

 

 

Heb je trek en kom je toevallig een verdwaald zakje snoep tegen is dat een klein 
feestje! Maar wat doe je als je deze zin iedere dag hebt? Want iedere dag 
snacken met snoep, is natuurlijk niet heel bevorderlijk voor onze gezondheid. 
Maar wat moet je dan? En waarom krijgen we eigenlijk trek? 

 

1. Je bent het gewend 

Ons brein houdt van patronen. Het liefste laat hij 
je iedere dag om exact dezelfde tijd ongeveer 
hetzelfde eten. Heerlijk veilig en dus zorgeloos 
ontspannen voor ons koppie.  

De meeste trek ontstaat door deze gewenning. Je 
lichaam weet dat het rond een bepaalde tijd iets 
te eten gaat krijgen, en heel je spijsvertering 
wordt voorbereid op wat komen gaat.  

Maar zo werkt het natuurlijk niet. Iedere dag is 
anders en heeft andere behoeften. De ene keer 
heb je netjes je broodtrommeltje bij met lunch en 
fruit, de andere keer sta je onverwachts in de file 
en ben je laat voor het diner. 

Eet of snack je altijd rond dezelfde tijd, dan 
vormt zich een patroon. Als we deze een keertje 
doorbreken doordat we onze lunch box zijn 
vergeten, of laat zijn voor het diner, dan krijgen 

we direct een seintje van ons brein dat er iets 
anders is. De kriebel in je achterhoofd, en 
misschien ook in je lichaam. Een zachte onrust 
vloeit door je zenuwbanen. Er is iets gaande. 

Je maag bereidt zich al voor op wat komen gaat, 
want dat is hij gewend. Maar er komt niets.  

De onrust lijkt te blijven en wordt pas gestild als 
het krijgt wat het gewend is. Alles wat nu op je 
pad komt, neem je graag aan om deze prikkels 
maar te stillen. 

Dit proces gebeurt ook wanneer we andere 
gewoontes aan het doorbreken zijn zonder te 
weten dat we ons hierdoor zo kunnen gaan 
voelen. Of wanneer je een gewoonte aan het 
veranderen bent naar iets anders, zonder passend 
alternatief. Maar daarvoor zijn we nu hier! 

 



 

2. Je hebt te weinig 
gedronken 

Wat veel mensen niet weten, is dat het 
dorstgevoel vaak verward wordt voor trek 
of honger. Je hebt zin in iets, maar weet 
eigenlijk niet zo goed wat. ‘Gewoon trek’. 
Maar eigenlijk is dit dorst. Ga bij zulke trek 
eens na hoeveel glazen water je hebt 
gedronken.  
 
Sla bij lekkere trek eens één of twee glazen 
water achter elkaar achterover en wacht 
minimaal 5 minuten. Kijk eens of dit 
invloed op je trek en energie heeft. Dit kan 
niet alleen het trek-gevoel stillen, maar ook 
je energie een oppepper geven! 
 

3. Je hebt te weinig 
gegeten 

Als we niet voldoende eten in de ochtend, 
heeft dit invloed op de rest van de dag. Het 
lichaam heeft niet genoeg opstart brandstof 
en loopt de hele dag achter de feiten aan. 
Denk maar eens aan een brandstofmeter die 
ver in het rood begint.  
 
Telkens als je er wat bij gooit komt hij even 
boven het rode uit, maar al snel zakt deze 
terug. Dit heeft ook invloed op ons brein! 
Denk dus terug: Heb je goed ontbeten? En 
naarmate de dag vordert: heb je uitgebreid 
geluncht en voldoende met het diner 
gegeten? Heb je veel lichamelijk werk 
verricht? Zorg altijd voor een goede start 
van de dag, een voedende lunch en vul 
intensieve dagen aan met gezonde snacks.  

 
 
 

4. Je hebt een tekort aan voedingsstoffen 

Wanneer we niet alle voedingsstoffen binnenkrijgen die we nodig hebben, kan het lichaam niet 
100% zijn werk doen. We worden wat moe, met name in de middag wanneer we al wat hebben 
gedaan. Lekkere trek is dan vaak een seintje van het lichaam dat er iets ontbreekt. Omdat 
moedermelk zoet is en we in de meeste gevallen vanaf jongs af aan gewend zijn om iets zoets te 
blijven snacken (zoals granenkoeken, repen, een snoepje), grijpt ons brein weer automatisch naar 
het bekende. We willen onbewust iets zoets.  
 
Toch is dit lang niet altijd wat het lichaam dan nodig heeft. Wanneer je wel voldoende energie 
(kcal) binnenkrijgt met de hoofdmaaltijden, kan het zijn dat het om specifieke voedingsstoffen gaat 
zoals vitamines en mineralen, maar ook andere stofjes in voeding kunnen een rol spelen. Vaak 
merk je dan ook, dat je zin hebt in één specifiek product. Neem in deze gevallen gerust en bewust 
handjes van dit product, ook al is dit een minder gezonde keuze. Leg je telefoon weg, zet de tv uit 
en pak het erbij. Geniet intens en laat je hierbij nergens door afleiden! 
 
Denk je regelmatig lekkere trek te hebben, vraag jezelf dan het volgende: heb ik de afgelopen tijd 
weinig groenten en fruit of veel bewerkte voeding gegeten? Vraagt mijn lichaam om extra 
voedingsstoffen zoals vet omdat ik veel emoties ervaar? Luister naar je lichaam Begin de komende 
dagen eens met een groene smoothie vol vezels, of neem de komende dagen wat extra gezonde 
vetten tot je. Kijk welk effect dit na een paar dagen heeft op jouw trek en gevoel!  
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5. Je zintuigen foppen je 
Onze zintuigen zijn de hele dag druk bezig met onze omgeving te 
waarnemen. Bewust, maar ook onbewust. We zien, horen, voelen, 
ruiken en proeven van alles zonder dat we hier bewust van zijn en het 
lichaam en brein reageert hierop.  

Loop je langs een reclamebord met een hamburger, dan zul je sneller 
trek krijgen in iets soortgelijks. Loop je langs een bakkerij, dan zet 
deze geur je maag in actie en kan een hongergevoel ontstaan. Zelfs dit 
lezen heeft al effect! Heb je meer speeksel in je mond sinds je het 
woord hamburger las? 

Wanneer je zintuigen reageren betekent dit niet direct dat je ook 
daadwerkelijk honger of trek hebt. Het is een natuurlijke reactie van je 
lichaam op het zien of ruiken van eten! 

 

6. Je darmen vragen erom 
Je zin-in is deels afhankelijk van waaruit jouw darmtuintje is 
opgebouwd. De bacteriën in je darmen bepalen voor een groot deel in 
welke voedingsmiddelen jij trek hebt! Eet je veel of vaak suiker? Dan 
heb je waarschijnlijk veel suiker-etende bacteriën daar beneden die 
vragen om meer suiker.  

Ongewenste bacteriën en schimmels zijn ook dol op zoetigheden. Hoe 
meer je zoet eet, hoe harder deze onrustige groepen zullen groeien. En 
ook deze kunnen je uiteindelijk extreem laten snakken naar zoet.  

Als je veel last hebt van zoete snaaibuien waarbij een gezonde snack 
zoals fruit de behoefte niet stilt, is het goed om eens wat extra 
aandacht aan je darmen te geven. Zorg voor veel vezels, verminder 
eventuele stress en drink voldoende water! 

 

7. Er hangt een herinnering aan 
Een ijsje op een hete zomerdag, een kop warme chocomel in de winter, 
die typische koekjes bij je ouders, die frietjes op zondag, een wijntje op 
het terras of een oliebol op de kermis. ‘Het hoort er gewoon bij!’.  
 
Sommige producten geven ons een fijn gevoel omdat we het linken aan 
een fijne herinnering. Je hebt dan niet per se zin in een chocomel of 
oliebol, maar meer aan het symbolische gevoel wat het je onbewust 
geeft. Het gevoel van gezelligheid of plezier wat het product door je 
herinneringen meebrengt.  
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8. Je gebruikt eten als afleiding 

Ho, stop! 
 
Wanneer je nu snel wilt door scrollen is deze juist heel erg belangrijk voor je!  
Veel vaker dan we doorhebben gebruiken we eten als fijne afleiding. We 
duiken allemaal wel eens de koelkast in als we moeten wachten of wanneer je 
jezelf verveelt. Want stilzitten en niets doen is iets waar we ons snel 
ongemakkelijk of onprettig bij voelen.  
 
Daarnaast gebruiken we eten ook als een ander soort afleiding. Namelijk om 
moeilijke of pijnlijke situaties niet onder ogen te hoeven komen of stressvolle 
gedachtes te onderdrukken. Dit is misschien iets wat je liever niet hoort, maar 
dit is wel de waarheid. En het is belangrijk dat je dit weet.  
 
Als je dit pure onzin vindt, jezelf nu ongemakkelijk, boos, geïrriteerd of 
verdrietig voelt, je dit boekje nu aan de kant wilt leggen of je bent aan het 
denken wat je kunt gaan eten, dan is dit iets om serieus naar te gaan kijken. 
Want deze tekst triggert een reactie in je.  
 
 

Ben eens heel eerlijk naar jezelf. 
Wat betekent eten voor jou? Wanneer snack je? Hoe voel je jezelf dan? Wat gaat 
er in je hoofd om? Zijn er dingen gaande? Gebruik jij eten wel eens als afleiding? 

 
 
Eten is iets waar we mee bezig zijn. We denken dan na over het eten, en niet 
over iets anders. Daarmee is het een ideale afleiding bij energie (emotie) 
vragende onderwerpen. Daarnaast zorgt comfort food dus dat er geluk stofjes 
vrijkomen die emotionele pijnen tijdelijk kunnen onderdrukken. Het werkt dus 
nog eens erg goed hiervoor. Maar dit werkt maar heel eventjes.  
 
Onder de streep levert naar de dingen kijken die je wilt ontwijken, ze serieus 
nemen en ze toelaten zodat we dingen kunnen verwerken, ons veel meer 
energie, geluk, plezier en rust op. Want alleen dan zijn we niet meer in de 
overlevingsstand: met sluimerende stress op zoek naar een volgende afleiding.  
 

 
De eerste stap is altijd eerlijk zijn naar jezelf. Onderzoek het eens. 
Gebruik jij eten als afleiding? Als het antwoord ja is, is dit helemaal 

prima. Je bent absoluut niet de enige!  

De tweede stap is je afvragen of je dit wilt blijven doen. Schrijf eens op 
waarom je het wel of niet wilt doen. Wat het je oplevert of juist kost.  

Wil je het niet meer? Dan is de derde stap de hulp zoeken die jij nodig 
hebt om het onderliggende probleem aan te kijken. Denk aan praten met 

een partner, een vriend(in), een coach of een psycholoog. Praten is 
superbelangrijk en jij hoeft je hier nooit voor te schamen! 
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GEZONDE SNACKS 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fruit 
Het simpelste en gezondste 
tussendoortje blijft toch wel fruit. 
Fruit zit vol met belangrijke 
vitamines, mineralen en vezels 
die jouw lichaam verzadigen! Dit 
maakt je lichaam niet enkel 
gezond maar ook sneller 
tevreden. 

Al het fruit is goed en een handje 
vol is een goede richtlijn! Verwen 
jezelf eens extra met fruit zoals 
banaan gedipt in pure chocolade! 
Smelt de chocolade, dip de 
stukjes banaan er half in, koel af 
en bewaar in de diepvries! 

 

 Gedroogd fruit 
Door fruit te drogen verdwijnt 
het vocht. Het wordt een 
compact vruchtje, maar de 
voedingsstoffen blijven behouden!  

Gedroogd fruit is dus zeker een 
gezond tussendoortje. Een klein 
handje rozijnen, pruimen, 
abrikozen, dadels, vijgen of 
banaan is een heerlijke snack 
voor de zoete trek. 

Maar let op! Door het drogen 
bevat gedroogd fruit wel veel 
meer suiker per gewicht. 

Ongezouten noten 

Vaak wanneer we willen snacken 
hebben we zin in zoet. Maar 
soms hebben we ook zin in iets 
anders. Meer iets hartigs, vettigs 
of met een crunch. Noten zijn 
een lekkere knabbel en bevatten 
ook nog eens mega gezonde 
vetten en eiwitten!  

Pak dus gerust dagelijks een 
handje noten zonder zout. Welke 
noten maakt dan niet uit! 
Onthoud wel dat pinda’s geen 
noten zijn bij je keuze!  

Gevulde dadels 
Benodigdheden: 

• Hand vol dadels zonder pit 

• Hand vol amandelen of walnoten 

• Snufje kruiden naar wens 

 

Snij de dadels aan een zijde in de lengte 
open. Stop in iedere dadel 2 tot 4 noten en 
duw ze een beetje dicht. Strooi eventueel 
een snufje peper, kaneel of kurkuma over 
de dadel voor wat extra pit! 

Variatietip: Vul de dadels ook eens met 
notenpasta of 100% pindakaas en een half 
pistachenootje. Ook leuk voor op de 
borrelplank! 



 

 

 

    

  

Snackgroenten 
Bij groenten denk je waarschijnlijk niet direct aan een lekkere snack. Maar toch moeten 
we deze snack niet onderschatten! Een bakje groenten met een lekkere dip is een 
heerlijk tussendoortje!  

Wat dacht je van zoete puntpaprika gedipt in pittige humus? Of wortels met een romige 
guacamole? Of snoeptomaatjes met een geitenkaas spread? Heerlijk! 

Verse guacamole | fijnprakken en klaar 

• 1 avocado & 1 handje snoeptomaten 

• 1 teen knoflook geperst of een stukje rode ui fijngesnipperd 

• Snufje peper en zout 

Peulvruchten 
Wist je dat ook peulvruchten een lekkere en hele voedzame snack kunnen vormen? 
Peulvruchten zitten vol met eiwitten, vezels en B-vitamines en zijn daardoor 
supergezond! Misschien net te groot voor een kleine snack, maar zeker goed bij trek! 

Edamame boontjes met een snufje zout, geroosterde kikkererwten of simpelweg een 
klein blikje bonen of linzen, zijn koud heel erg lekker! 

Geroosterde kikkererwten | mengen, uitspreiden, in de oven: 20 min - 220 graden 

• Blikje kikkererwten uitgelekt 

• 4 tl. Kruidenpoeder naar wens: kerrie, knoflook, chili, paprika, peper… 

• 2 eetlepels olijfolie 

Pure chocolade 
Wil je echt even snoepen maar wel een bewuste keuze maken? Ga dan voor een stuk 
pure chocolade van minstens 75% cacao! Chocolade bevat flavanolen, stofjes die heel 
gezond zijn en als antioxidant kunnen werken. Hoe hoger het percentage cacao, hoe 
gezonder je snack. Vind je puur niet lekker? Verhoog dan heel langzaam telkens het 
cacaogehalte zodat je kunt wennen aan de smaak!  

Pure chocolade noten tablet | Au-Bain-Marie smelten, mengen, storten, opstijven: 3u.  

• 400 gram pure chocolade 75% en hoger 

• 100 gram gemengde noten 

• Vierkant bakblikje, ingevet 
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Net geen boterham 
Heb je wat meer trek dan een handje 
fruit, maar wil je niet meteen een 
boterham pakken? Pak dan eens een 
sneetje roggebrood, een volkoren 
cracker of een linzenwafel! 

Met een klein laagje boter, hüttenkäse of 
groente spread is het een ideaal 
tussendoortje wanneer je nog even moet 
wachten op de volgende maaltijd, zonder 
dat je direct veel energie inneemt. Je 
kunt er zelfs wat tomaatjes op doen. 

Smoothie 
Het beste medicijn tegen hardnekkige en 
terugkerende snaaidrang is je lichaam 
goed voeden! Dit doe je door dagelijks te 
zorgen voor voldoende macro- en 
micronutriënten. Maar dit is makkelijker 
gezegd dan gedaan.  

Heb jij last van terugkerende snaaibuien, 
probeer dan eens een smoothie als 
tussendoortje te nemen. Hierdoor geef jij 
jouw lichaam een boost! 

Zorg voor een gezonde snack-smoothie 
verhouding van 1 stuk groenten op 0,5 
stuk fruit.  

Groene smoothie | 1 glas 

• Halve appel 

• 2 tot 3 grote handen spinazie 

• Kneep vers citroensap voor de 
houdbaarheid 

Blenden en meenemen! 

Soep 
De middagdip, ken je die? Het moment 
tussen 15 en 16 uur wanneer je energie 
lijkt in te storten. De koffies van de 
ochtend zijn uitgewerkt en je moet nog 
even wachten tot het diner.  

Dit is de perfecte tijd voor een warm 
soepje! Het hoeft niet heel uitgebreid, 
zoals bij de lunch. Een mok 
huisgemaakte heldere soep (uit de 
diepvries) geeft jou de energie boost die 
je nodig hebt. 

Heldere champignonsoep | 1 mok 

• Scheutje olijfolie 

• Handje champignons (vers/uit blik) 

• 0,5 bosuitje 

• 0,25 bio bouillonblokje 

• 0,5 tl. Peterselie 

• 300 ml water 

Champignons + bosui snijden en aanbakken, alle 
ingrediënten erbij, 10 min laten pruttelen en klaar! 

Fruitijsje  
Bij snacken hoort ook genieten. Dat gaat 
heel goed samen met verse fruitijsjes! Je 
kunt ze zelf heel makkelijk maken. Het 
enige wat je nodig hebt zijn 
herbruikbare ijsvormpjes met stokjes, 
water en het fruit naar eigen wens.  

Pureer in de keukenmachine of met een 
staafmixer een paar handjes fruit samen 
met een flinke scheut water fijn tot een 
gladde massa. Giet het mengsel in de 
bakjes en vriezen maar! 

Een ei 
Supersnelle verzadiging nodig? Leg 
standaard een paar gekookte eitjes in je 
koelkast. Klein snufje zout en wat curry 
kruiden erop en je hebt een supersnelle, 
verzadigende snack. 

Lepel vet 
Voor snaaidrang door emotionele 
ongemakken werken vetrijke producten 
erg goed. Deze houden de hormonen in 
balans. Neem wanneer een handje noten 
niet verzadigt eens een lepeltje kokosolie 
of pindakaas voor de hormoonbalans. 
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Gezonde baksels 
 

 

Bliss balls 
Deze zoete balletjes zijn niet alleen lekker om te eten, maar ook nog eens heel leuk om te maken! Je 
kunt er namelijk heel veel smaakcombinaties mee maken. Net waar jij zin in hebt. Ga experimenteren 
en vindt jouw droomcombinatie! Handige tip: je kunt ze invriezen voor later! Je kunt ook de dadels 
vervangen door enkel pindakaas/notenpasta te gebruiken voor meer hartige balletjes! 

Ingrediënten voor een schaaltje vol: 

• 150 gram gedroogde dadels of abrikozen  

• 1 eetlepel notenpasta of 100% pindakaas 

• 75 gram vulling naar wens: noten naar 
keuze, havermout, granola, cacao nibs, 
chiazaad, cacaopoeder 

• Toppings: kokosrasp, hagelslag, gemalen 
pistache, gebroken lijnzaad, sinaasappel 
rasp, hennepzaad, sesamzaad 

Maal eerst de vulling in een keukenmachine (niet 
de topping!) en maal dan de dadels en pasta mee 
tot een gladde massa. Of hak alles zo fijn als je 
kunt. Meng alles goed door elkaar. Voeg nu 
eventueel een kneepje citroensap of wat kruiden 
toe zoals kaneel voor extra smaak.  

Rol kleine balletjes van het mengsel en rol ze 
voorzichtig door de topping. Zet de balletjes 
ongeveer een uurtje in de koelkast en je gezonde 
snackballetjes zijn klaar voor gebruik! 

 

 

Bananenbrood 
Een gezonde cake waarvan je zorgeloos een plakje kunt pakken. En ook nog eens heel simpel om te 
maken!  

Ingrediënten 1 brood: 

• 3 bananen 

• 3 eieren of 100 ml havermelk 

• 200 gram amandel/haver meel 

• 3 dadels of een lepel honing 

• 1 zakje bakpoeder 

• Snufje zout 

• Optioneel: handje gemengde noten gehakt 
en/of 1,5 tl. Speculaaskruiden

 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Pureer de 
bananen met de dadels tot een gladde massa en 
voeg dan één voor één de eieren/melk toe. Klop 
deze telkens door het beslag heen. Spatel nu 
rustig het meel door het beslag totdat je een mooi 
mengsel krijgt. Voeg alle andere ingrediënten toe, 
vet een cakevorm in en giet het mengsel in de 
vorm. Bak de cake in 45-60 minuten af. Prik er 
een satéprikker in om te checken of je cake 
helemaal gaar is. Als deze er weer droog uit komt 
kun je jouw bananenbroodje eruit halen om af te 
koelen. 
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TIP 

Een homemade baksel is heerlijk, maar na een paar dagen komt zelfs bananenbrood je 
neus uit. Maak daarom van verschillende gerechtjes grote porties en verdeel deze in 

dagelijkse porties. Doe 3 verschillende snacks in een diepvriesbakje en varieer eventueel 
per bakje. Zet deze bakjes in de diepvries en haal er per paar dagen een bakje uit. Zo 

blijf je simpel variëren! 

 

 

Zwarte bonen brownie 
Een brownie gemaakt van zwarte bonen. Het water loopt je wellicht niet direct in de mond, maar deze 

snack is allesbehalve saai! Zwarte bonen zijn een bron van gezonde eiwitten en vezels en geven je 
hierdoor een gezond lichaam en een lange verzadiging. Daarnaast zijn ze ook nog eens erg 

bevredigend voor de chocolate lovers onder ons. Ideaal voor de stevige lekkere trek! 

 

Ingrediënten voor 8 stukjes: 

• 1 blik zwarte bonen (400 gram) 

• 3 volle eetlepels cacaopoeder (ongezoet) 

• 30 gram havermout 

• Handje walnoten 

• Optioneel: 2 eetlepels honing 

• Optioneel: eetlepel 100% pindakaas

 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Meng 
alle ingrediënten, behalve de walnoten, in een 
keukenmachine door elkaar tot een gladde 
massa. Spatel dan de noten erdoor.  

Verdeel het over een ingevet bakblikje en bak 
de brownie in ongeveer 20 minuten af!

  

 

Krokante kokoskoekjes  
Super simpele brosse koekjes voor de lekkere snack. Of op tafel voor visite.  

 

Ingrediënten voor 8 koeken: 

• 50 gram kokosolie 

• 80 gram geraspte kokos of kokosmeel 

• 2 eetlepels honing 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe de 
kokosolie, rasp en honing in een kommetje en 
meng met een mixer tot een gladde massa. 
Bekleed een bakplaat met wat bakpapier. 
Verdeel het kruimige deeg in 8 kleine hoopjes. 
Draai van deze hoopjes deeg kleine balletjes en 
leg ze op het bakpapier.  

Maak een vork iets nat en druk de balletjes 
zachtjes en kruislings uit tot koekjes. Leg de 
bakplaat in de oven en bak de koekjes ongeveer 
15 minuten. 

Haal ze vervolgens uit de oven en laat de 
bakplaat eerst afkoelen voordat je de koekjes 
eraf haalt. De koekjes zijn erg bros en vallen 
snel uit elkaar wanneer ze nog te warm zijn! 

 

 

 

 

 

 


