
S.O.S.   
Hulpkaart bij teveel eten

... en om over-eten te voorkomen

Tijdens de maaltijd
Is het zo lekker en wil je niet stoppen 

met genieten, maar ook niet dat 
nare, volle gevoel naderhand? Volg 

deze stappen om op tijd te stoppen.

   Kauw goed! 
Goed gekauwd voedsel wordt beter 
verwerkt door het lichaam en bij 
goed kauwen slikt u niet onnodig 
veel lucht mee. Bovendien krijgen 
de hersenen bij goed kauwen beter 
in de gaten of u al genoeg hebt 
gegeten.

   Kleine porties 
Zo kan je toch alles proeven en er 
van genieten, maar voorkom je dat 
je teveel eet. 

   Beperk alcohol
De afbraak van alcohol zorgt voor 
extra gas in de darmen, waardoor 
het opgeblazen gevoel verergert. 

   Neem de tijd
Wacht even een uurtje (of 2) voordat 
je aan het dessert begint. Door je 
buik wat tijd te geven kan het beter 
al dat voedsel verwerken. 

Vóór de maaltijd
Wil jij straks een té vol gevoel voor-

komen, omdat je geen zin hebt in een 
after dinner-dip en een opgeblazen  

gevoel? Volg deze stappen!

  Beweeg! 
Wees actief voordat je gaat eten. 
Ga sporten, lekker wandelen of iets 
anders actiefs. Hierdoor verhoogt 
je spijsvertering en kan je het eten 
beter verwerken.  

  Drink water 
Water op een lege maag stimuleert 
de spijsvertering en zo bereid jij je 
buik beter voor op het eten wat er 
aankomt. 

Na de maaltijd
Klaar met eten en voelt het alsof je 
maag kan ontploffen? Voel je je vol, 

moe, opgeblazen? Deze  stappen 
helpen bij de oplossing. 

  Ga wandelen
Wandel na de maaltijd een stukje. 
Door (rustig) te bewegen zorg je 
voor een verhoogde spijsvertering 
en zal je je snel beter voelen.

  Drink thee 
Drink muntthee of kamillethee. 
Munt en kamille stimuleren je  
spijsvertering en daardoor neemt 
het nare gevoel sneller af. 

  De juiste kleding 
Trek ruimzittende kleding aan.  
Een opgeblazen gevoel wordt erger 
met knellende kleding. Geef je buik 
dus lekker de ruimte. 
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Kijk op samengezond.nl voor meer tips, recepten en informatie


