
Partner – Paul 
 
“Mijn vriendin en ik hebben samen de  
anorexia overwonnen, want een eetstoornis 
heb je niet alleen. Ik ging ook door een 
hel!” 
	  
	  
Mijn lieve meisje was aan het aftakelen ... 
	  	  
De	  periode	  met	  de	  eetstoornis	  was	  de	  zwaarste	  periode	  in	  onze	  relatie.	  Maar	  we	  zijn	  er	  
sterker	  uitgekomen	  dan	  ooit.	  We	  weten	  nu	  als	  geen	  ander	  dat	  we	  er	  voor	  elkaar	  zijn.	  In	  
goed	  en	  slechte	  tijden.	  
	  
Een eetstoornis heb je niet alleen ... 

Leven	  met	  iemand	  met	  een	  eetstoornis,	  betekent	  leven	  met	  iemand	  die	  gevangen	  zit	  in	  
haar	  eigen	  leugens	  en	  regels	  rondom	  eten.	  Een	  eetstoornis	  heb	  je	  niet	  alleen.	  Ook	  de	  
omgeving	  gaat	  door	  een	  hel.	  De	  complete	  aftakeling	  van	  je	  geliefde	  of	  kind	  is	  vreselijk	  
om	  te	  zien.	  Ik	  herkende	  mijn	  meisje	  soms	  niet	  meer,	  maar	  weigerde	  te	  zien	  dat	  het	  
meisje	  waar	  ik	  zo	  gek	  op	  ben	  voorgoed	  verdwenen	  was.	  Hoe	  moeilijk	  het	  ook	  was	  ik	  ben	  
haar	  blijven	  laten	  zien	  wat	  voor	  aftakeling	  ik	  zag	  en	  hoeveel	  verdriet	  het	  mij	  deed.	  Dit	  
betekende	  soms	  keihard	  de	  confrontatie	  aangaan.	  	  
	  
Wat heb ik geleerd over mijn vriendin ... 

Hoe	  hard	  ik	  ook	  soms	  heb	  	  moeten	  zijn,	  ik	  heb	  dit	  gelukkig	  altijd	  op	  een	  hele	  liefdevolle	  
manier	  weten	  te	  doen.	  Mijn	  meisje	  gaf	  ook	  steeds	  aan	  dat	  hoe	  moeilijk	  ze	  het	  ook	  vond,	  
ik	  dit	  vooral	  moest	  blijven	  doen.	  	  Het	  heeft	  haar	  uiteindelijk	  geholpen	  in	  het	  blijven	  
doorzetten	  om	  de	  eetstoornis	  los	  te	  laten.	  Daarnaast	  zijn	  wij	  samen	  blijven	  lachen,	  
huilen	  en	  knuffelen.	  We	  hebben	  er	  alles	  aan	  gedaan	  om	  ook	  gewoon	  nog	  partners	  te	  zijn	  
	  
Mijn advies aan andere partners  ... 

Neem	  als	  partner	  echt	  de	  ruimte	  om	  aan	  te	  geven	  hoe	  het	  voor	  jou	  is.	  Hoeveel	  ruimte	  de	  
eetstoornis	  op	  dit	  moment	  ook	  inneemt	  de	  ruimte	  voor	  jou	  is	  minstens	  zo	  belangrijk.	  Je	  
hebt	  die	  ruimte	  nodig	  om	  het	  vol	  te	  houden	  en	  er	  sterker	  uit	  te	  komen.	  

	  

 

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 

	  


