
Moeder – Lia 
 
Over haar dochter die een eetstoornis 
heeft/had! 
	  
Onze	  dochter	  Tessa	  heeft/had	  een	  eetstoornis.	  Heel	  bewust	  kies	  ik	  hier	  voor	  
heeft/had	  omdat	  het	  momenteel	  heel	  erg	  goed	  met	  haar	  gaat	  en	  ze	  dit	  zelf	  ook	  
volmondig	  beaamt.	  
	  
Onze mooie, vrolijke en gezonde  
meid een eetstoornis? 
	  	  
Opeens	  is	  die	  diagnose	  er.	  Hoe	  en	  door	  wie	  die	  gesteld	  is	  weet	  ik	  eigenlijk	  niet	  
meer.	  Die	  periode	  is	  een	  beetje	  als	  een	  roes	  aan	  mij	  voorbijgegaan.	  Verdriet,	  
bezorgdheid,	  onmacht,	  onbegrip	  zijn	  een	  paar	  begrippen	  die	  op	  dat	  
moment	  heel	  belangrijk	  waren.	  Dat	  onbegrip	  is	  wel	  de	  meest	  lastige,	  snappen	  
kan	  ik	  het	  nog	  steeds	  niet.	  Hoe	  kun	  je	  als	  mooie,	  vrolijke,	  gezonde	  jonge	  meid	  
jezelf	  dit	  aan	  doen	  of	  laten	  overkomen??	  Ik	  denk	  dat	  je	  zelf	  een	  eetstoornis	  moet	  
hebben	  gehad	  om	  dat	  stukje	  te	  kunnen	  begrijpen.	  
	  
Wat heb ik geleerd over mijn dochter ... 
	  	  
Wij	  merkten	  dat	  ze	  steeds	  meer	  in	  haar	  eigen	  wereld	  ging	  leven,	  alleen	  op	  haar	  
kamer.	  Communiceren	  met	  ons	  deed	  ze	  nagenoeg	  niet	  meer.	  Regelmatig	  heb	  ik	  
dat	  geprobeerd	  maar	  ze	  wilde	  nooit	  iets	  kwijt.	  	  

	  
Later	  bleek	  dat	  ze	  ons	  niet	  wilde	  kwetsen	  of	  belasten	  met	  haar	  problemen.	  

Dat	  dit	  ons	  alleen	  maar	  meer	  verdriet	  deed	  leek	  ze	  niet	  te	  snappen.	  
	  
Het	  vervolg	  traject	  was	  bij	  de	  GGZ.	  Tessa	  had	  ondertussen	  zelf	  via	  internet	  
contact	  gezocht	  met	  een	  coach	  en	  ervaringsdeskundige	  op	  het	  gebied	  van	  
eetstoornissen,	  want	  de	  GGZ	  werkte	  niet.	  Uiteindelijk	  kregen	  we	  een	  
doorverwijzing	  naar	  Rintveld	  waar	  we	  veel	  goede	  dingen	  uit	  konden	  halen	  die	  
we	  als	  richtlijnen	  konden	  gebruiken,	  maar	  ook	  evenveel	  dingen	  waar	  we	  niet	  zo	  
veel	  aan	  hadden.	  
	  

Eetlijsten	  waren	  daar	  een	  speerpunt,	  dat	  werkte	  voor	  ons	  gevoel	  	  
niet	  altijd	  even	  goed.	  Iedere	  keer	  weer,	  6	  keer	  per	  dag,	  eten!	  	  

Dat	  wil	  je	  toch	  niet	  als	  je	  een	  eetstoornis	  hebt?	  
	  
Het	  positieve	  wat	  we	  wel	  geleerd	  hebben	  is	  dat	  je	  open	  en	  eerlijk	  moet	  zijn	  naar	  
je	  omgeving	  toe.	  Op	  school	  mochten	  ze	  het	  ook	  weten,	  de	  klasgenoten	  en	  goede	  
vriendinnen	  zijn	  belangrijk	  omdat	  ze	  Tessa	  weer	  het	  vertrouwen	  gaven	  en	  
hielpen	  om	  weer	  te	  durven	  eten.	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Mijn advies aan andere ouders  ... 
 
Wij	  hebben	  wel	  geleerd	  dat	  een	  eetstoornis	  niet	  zozeer	  om	  eten	  draait.	  Het	  is	  
natuurlijk	  een	  eerste	  vereiste	  om	  een	  gezond	  gewicht	  te	  hebben	  maar	  daarnaast	  
zijn	  de	  onderliggende	  problemen	  veel	  belangrijker.	  Die	  moeten	  uiteindelijk	  
boven	  water	  komen	  zodat	  daar	  iets	  aan	  gedaan	  kan	  worden.	  Los	  je	  die	  
problemen	  niet	  op	  dan	  blijft	  die	  eetstoornis	  volgens	  mij	  altijd	  op	  de	  achtergrond	  
aanwezig.	  
 
Heb vertrouwen ... 
 
Blijf	  verder	  vooral	  vertrouwen	  houden,	  ook	  als	  is	  dat	  soms	  erg	  moeilijk.	  Zelfs	  nu,	  
nu	  ik	  zie	  dat	  het	  goed	  met	  Tessa	  gaat,	  blijft	  altijd	  dat	  wantrouwen	  om	  de	  hoek	  
kijken.	  Gaat	  het	  echt	  wel	  goed,	  eet	  ze	  wel	  goed??	  Ik	  merk	  aan	  Tessa	  dat	  ze	  dat	  
heel	  vervelend	  vindt	  dus	  probeer	  ik	  het	  nu	  los	  te	  laten,	  vertrouwen	  te	  hebben	  
dus,	  hoe	  moeilijk	  dat	  ook	  is!	  
	  
 
Voor mijn dochter ... 
 
Blijf	  jezelf	  zien	  zoals	  je	  bent:	  jong,	  vrolijk,	  spontaan	  en	  bovenal	  een	  mooie	  
persoonlijkheid	  die	  gewoon	  door	  alles	  en	  iedereen	  gezien	  mag	  worden!	  Je	  hebt	  	  
een	  enorme	  positieve	  energie	  die	  iedereen	  heel	  erg	  stimuleert!	  	  
 
Mijn wens voor jou alle ouders... 
	   	   	   	   	   	   	   	  
Nadat	  Tessa	  het	  eerlijk	  aan	  iedereen	  heeft	  verteld	  is	  ze	  ook	  heel	  erg	  hard	  vooruit	  
gegaan.	  Vanaf	  dat	  moment	  is	  het	  alleen	  maar	  beter	  geworden.	  Tessa	  heeft	  heel	  
veel	  steun	  gehad	  aan	  haar	  coach	  die	  haar	  eigen	  eetstoornis	  had	  
overwonnen.	  Voor	  ons	  gevoel	  heeft	  dit	  haar	  meer	  gebracht	  dan	  alle	  
gesprekken	  bij	  GGZ	  en	  rintveld	  samen.	  Niet	  alleen	  de	  focus	  op	  eten	  maar	  meer	  
het	  geheel	  erom	  heen.	  Doelen	  stellen,	  vertrouwen	  en	  geloof	  in	  jezelf	  weer	  
opbouwen.	  	  
	  
	  
Vond u dit interessant om te lezen? Heeft u ook een 
verhaal of tips welke u wilt delen met andere ouders?  
 
Stuur uw verhaal naar : 
info@mijnkindheefteeneetstoornis.nl 
 
	  
	  
	  


