
Marloes – 23 jaar 

“Die verrekte eetlijst”! 

Tijdens	  mijn	  anorexia	  periode	  moest	  ik	  al	  zoveel	  van	  mijzelf	  het	  leek	  wel	  een	  
gevangenis!	  Toen	  kreeg	  ik	  ook	  nog	  zo'n	  ‘verrekte’	  eetlijst	  in	  die	  kliniek!	  Nu	  werd	  ik	  weer	  
in	  een	  gevangenis	  gezet	  en	  daar	  wilde	  ik	  juist	  vanaf.	  	  Ik	  wilde	  beste	  meer	  eten,	  dat	  
begreep	  ik	  ook	  wel,	  maar	  thuis	  aten	  we	  nooit	  jus	  over	  onze	  aardappels	  of	  vlees	  en	  nu	  
moest	  ik	  opeens	  dingen	  eten	  en	  doen	  om	  maar	  te	  laten	  zien	  dat	  ik	  sterker	  was	  dan	  mijn	  
eetstoornis.	  	  
	  
	  
Ik	  deed	  het	  omdat	  het	  moest,	  maar	  door	  die	  dingen	  te	  eten	  betekende	  niet	  
dat	  de	  eetstoornis	  opeens	  weg	  was.	  Ik	  wilde	  juist	  weer	  intuïtief	  leren	  eten.	  
Waar	  heb	  ik	  zin	  in?	  Wat	  verteld	  mijn	  lichaam	  mij?	  Heb	  ik	  dorst?	  Wat	  heb	  ik	  nodig?	  Dat	  
alles	  werd	  compleet	  genegeerd	  doordat	  mij	  weer	  'moetens'	  werden	  opgelegd.	  Pas	  na	  de	  
opname	  in	  de	  kliniek	  heb	  ik	  dit	  zelf	  in	  een	  mindfulness	  cursus	  geleerd.	  	  
 
Wat heb ik geleerd over mezelf? 
 
Het	  is	  nu	  6	  jaar	  nadat	  ik	  echt	  een	  zware	  eetstoornis	  had	  en	  ik	  kan	  nu	  ook	  pas	  inzien	  
waarom	  ik	  die	  dingen	  deed	  en	  nodig	  had.	  Ik	  denk	  dat	  ik	  een	  veel	  bewuster	  mens	  ben	  
geworden	  door	  de	  eetstoornis.	  Niet	  alleen	  heb	  ik	  meer	  begrip	  voor	  mezelf	  gekregen	  
maar	  ook	  voor	  anderen.	  Dat	  is	  wel	  een	  fijn	  en	  bevrijdend	  gevoel.	  Ik	  ben	  veel	  minder	  
kritisch,	  veroordelend,	  perfectionistisch	  en	  kan	  veel	  beter	  in	  het	  hier	  en	  nu	  leven,	  dat	  
komt	  ook	  echt	  wel	  door	  de	  yoga	  en	  mindfulness	  oefeningen.	  
	  
Heb je tips voor anderen ouders of kinderen?  
	  
	  

Vond je dit interessant om te lezen? Heb jij ook een 
verhaal of tips welke je wilt delen met andere ouders?  

Stuur jouw verhaal naar : 

info@mijnkindheefteeneetstoornis.nl 

 


