
Aanbod 
 

Lichaam en geest staan volledig met 
elkaar in verbinding.  Een eetprobleem 
draait niet om eten op zich. Vaak 
vormen achterliggende aspecten de 
kern. 
 
Onze aanpak richt zich daarom zowel 
op het eetgedrag, als op het 
eetpatroon en de achterliggende 
aspecten. Samen vormt dit  een 
effectieve manier om de strijd met jou 
eetprobleem aan te gaan! Neem 
vrijblijvend contact op met Rosalie of 
Vivian. 
 
Belangstelling in één van beide 
disciplines? Ook dan kun je natuurlijk 
contact opnemen.  
 

 
Links: Vivian     Rechts: Rosalie 

 
Meer informatie of wil je een  

afspraak maken?  
 

 
Vivian Meijer  

Diëtist, Utrecht 
info@dieetplaneet.nl 

088-3438000 
 

 
 

 
 

Rosalie Keet 
Psychomotorisch therapeut, Utrecht 

info@eigenwijzebegeleiding.nl 
06-11145772 

 
 

 
 
 

EETSTOORNISSEN, 
EET- EN 

GEWICHTSPROBLEMEN 
 
 
 

 
 
 
 

-De grootste moed is durven zijn wie je 
bent. Geloof in jezelf en je kunt de 

wereld aan!- 
 

 
 
 
 
 
 



Wil jij... 
 

 je leven niet meer laten beheersen 
door eten of juist niet eten? 

 een nieuwe en evenwichtige 
relatie met eten en je lichaam 
opbouwen?  

 inzicht krijgen in de functie van jou 
eet- en beweeg gedrag? 

 weten welk effect eten op je 
lichaam en je geest heeft?  

 meer zelfvertrouwen en 
eigenwaarde? 

 een beter gevoel krijgen over 
jezelf en je lichaam? 

 meer energie?  

 om leren gaan met emoties, 
gevoelens en kritische gedachten 
over jezelf? 

 genieten van eten zonder 
schuldgevoel? 

 
-Jij bent tot veel meer in staat dan je 

denkt!- 
 
Heb je last van:  
 

 jojoën  
 emotie-eten 
 boulimia 
 anorexia  
 eetbui stoornis 
 'orthorexia'  

Ervaringsdeskundig  
 

Uit eigen ervaring met een eetstoornis 
weten we wat er zowel geestelijk als 
lichamelijk in jou om kan gaan. 
Geloven in jezelf is het belangrijkste 
om weer vol in je eigen kracht te 
kunnen staan! Jij mag geloven dat ook 
jij sterker bent dan je eetprobleem.  

 

-Faith is taking the first step, even 
when you don't see the whole 

staircase- 

 

Positieve aanpak  
 

Onze aanpak is persoonlijk en 
oplossingsgericht.  Je leert bewust om 
te gaan met je gedachten, je 
gevoelens, je lichaam en je eetpatroon. 
Het belichten van jou kracht en 
kwaliteit is ons uitgangspunt. Iedereen 
is uniek, dus jij ontvangt de begeleiding 
die bij jou past. Praktische handvaten 
zorgen ervoor dat jij direct aan de slag 
kunt met het realiseren van jou doelen.  

Psychomotorische therapeut  
 

Doen en ervaren staan centraal, naast 
gesprekken over de opgedane 
ervaringen. Dit maakt jou bewust van 
de belemmerende patronen in jou 
denken, voelen en doen. Je ontdekt 
waar jou krachten liggen en leert deze 
te gebruiken. Ik motiveer en stimuleer 
jou om stappen vóóruit te zetten en 
jou dromen te verwezenlijken. 

Rosalie - Oplossingsgericht werken, 
mindfullnes, Lichaamsbeleving (positief 
spiegelen) en ACT (Acceptance & 
Commitment Therapy). 
 

Diëtist, health- & lifestyle coach   
 

Jou wensen en doelen op 
voedingsgebied  staan centraal. Naast 
een persoonlijk voeding- en 
leefstijladvies coach ik je intensief 
langs je valkuilen. Je krijgt inzicht in- en 
controle over je eetgedrag. Ik leg je 
rustig uit wat voeding kan betekenen 
voor je lichaam en je geest.   

Vivian - ACT (Acceptance & Commitment 
Therapy), NLP (Neuro Linguïstisch 
Programmeren) en mindfulness.   
 

Samenwerking  
 

Een eetprobleem gaat vaak samen met 
achterliggende oorzaken. Wij werken 
daarom samen met gespecialiseerde 
psychologen. De juiste hulp geeft jou 
de grootste kans op succes.  


