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Na een lang traject bij de psycholoog zat mijn dochter op een 
dood spoor. Ze at wel weer redelijk maar beter was ze nog lang 
niet. Want eigenlijk gaat het niet om eten. Ze maakt sprongen 
nu ze wordt begeleid wordt door een ervaringsdeskundige!  
Zij geeft haar het vertrouwen dat ze kan genezen. 

	  
Mijn	  dochter?	  Ja,	  mijn	  dochter!	  Hoe	  kan	  het?	  	  
	  
Ze	  is	  een	  leuke	  vrolijke,	  sprankelende	  meid	  met	  een	  gezellige	  vriendengroep,	  talentvol,	  	  
het	  gaat	  goed	  op	  school.	  Maar	  ook	  is	  ze	  heel	  perfectionistisch	  en	  heel	  gevoelig.	  Haar	  echte	  
gevoelens	  zal	  ze	  niet	  snel	  tonen.	  Ingrediënten	  om	  een	  eetstoornis	  te	  ontwikkelen	  zo	  blijkt	  
later.	  	  
	  
We	  hadden	  een	  onbezorgd	  leven	  totdat…	  

Ze	  had	  een	  vrij	  onbezorgd	  leven	  totdat	  een	  ziekte	  onze	  thuissituatie	  behoorlijk	  op	  zijn	  kop	  
zetten.	  Binnen	  ons	  gezin	  blinken	  we	  niet	  uit	  in	  het	  goed	  uiten	  van	  emoties.	  De	  knop	  gaat	  op	  
‘de	  overleefstand’.	  Achteraf	  voel	  je	  je	  als	  moeder	  vreselijk	  schuldig	  dat	  je	  niet	  beter	  door	  
hebt	  gehad	  hoeveel	  impact	  het	  heeft	  gehad.	  In	  een	  periode	  van	  3-‐4	  jaar	  trok	  mijn	  dochter	  
zich	  steeds	  meer	  terug.	  Ze	  voelde	  zich	  heel	  alleen.	  Ze	  verloor	  haar	  glans	  en	  speelde	  een	  rol.	  
Als	  moeder	  heb	  je	  door	  dat	  het	  niet	  goed	  gaat	  maar	  ik	  kon	  haar	  niet	  bereiken.	  Ze	  wilde	  niet	  
praten,	  ze	  was	  niet	  echt	  bereikbaar.	  Hoort	  het	  bij	  de	  pubertijd	  vraag	  je	  je	  dan	  af.	  Maar	  de	  
onrust	  die	  ik	  voelde	  bleek	  uiteindelijk	  te	  kloppen.	  

Steeds	  vaker	  vond	  ik	  haar	  lunch,	  die	  ze	  meenam	  naar	  school,	  thuis	  weer	  in	  de	  prullenbak.	  	  
	  
Als	  ik	  ernaar	  vroeg	  waarom	  ze	  haar	  brood	  niet	  had	  opgegeten	  had	  ze	  wel	  een	  plausibele	  
smoes	  klaar.	  Ze	  at	  ’s	  avonds	  redelijk	  goed.	  Maar	  verder	  at	  ze	  de	  hele	  dag	  niets.	  En	  dat	  zie	  je	  
als	  ouders	  dan	  niet.	  Ze	  viel	  af,	  ik	  dacht	  dat	  het	  bij	  het	  puberen	  hoorde.	  Maar	  het	  werd	  teveel.	  
Een	  paar	  vriendinnen	  wisten	  het.	  Wat	  doe	  je?	  Ga	  je	  het	  aan	  ouders	  vertellen,	  dat	  voelt	  	  als	  
verraad.	  Mijn	  advies:	  doe	  het	  toch	  maar,	  hoe	  moeilijk	  het	  is,	  want	  iemand	  met	  anorexia	  
heeft	  echt	  hulp	  nodig.	  Het	  ging	  steeds	  minder	  goed	  met	  mijn	  dochter.	  Heel	  af	  en	  toe	  zag	  ik	  
weer	  even	  een	  sprankje	  van	  hoe	  ze	  voorheen	  was.	  	  

Eigenlijk	  wist	  ik	  niets	  over	  eetstoornissen.	  	  
	  
Ik	  kende	  ook	  niemand	  in	  mijn	  directe	  omgeving.	  Als	  ik	  meer	  kennis	  had	  gehad	  over	  de	  
signalen,	  had	  ik	  waarschijnlijk	  eerder	  doorgehad	  wat	  er	  met	  mijn	  dochter	  aan	  de	  hand	  was.	  	  



Ik had heel goed door dat er iets aan de hand was, maar ik 
wist niet wat. Als ik terugkijk, had ik in ieder geval een 
afspraak met de huisarts moeten maken. Dan was het kwartje 
wellicht eerder gevallen en hadden we eerder hulp kunnen 
zoeken. 
 

Huilend	  zei	  ze	  “Ik	  heb	  een	  eetstoornis”	  

Op	  een	  middag	  vroeg	  ze	  huilend	  “mam,	  wil	  je	  me	  helpen.	  Ik	  heb	  een	  eetstoornis.”	  Dan	  zakt	  
de	  grond	  onder	  je	  voeten	  weg.	  Maar	  ik	  was	  ook	  heel	  blij	  dat	  ze	  om	  hulp	  vroeg.	  Want	  dat	  
betekent	  dat	  je	  het	  wilt	  doorbreken	  en	  beter	  wilt	  worden.	  Dan	  kun	  je	  haar	  steunen.	  Maar	  
uiteindelijk	  moet	  ze	  het	  zelf	  doen.	  Als	  ouders	  sta	  je	  toch	  met	  vrij	  lege	  handen.	  Je	  kunt	  laten	  
weten	  dat	  je	  er	  bent	  voor	  haar,	  dat	  je	  vertrouwen	  in	  haar	  hebt.	  Vragen	  wat	  je	  juist	  wel	  of	  
niet	  moet	  doen	  om	  haar	  te	  helpen.	  Want	  vanuit	  onwetendheid	  kun	  je	  soms	  erg	  domme	  
dingen	  zeggen	  of	  doen.	  Een	  opmerking	  ‘je	  ziet	  er	  goed	  uit’	  kan	  volledig	  verkeerd	  vallen.	  	  
	  
Wat	  er	  in	  haar	  koppie	  omgaat	  is	  moeilijk	  te	  bevatten.	  	  
	  
Nog	  steeds	  vind	  ik	  het	  een	  heel	  ongrijpbare	  ziekte.	  Zeker	  omdat	  het	  uiteindelijk	  om	  iets	  heel	  
anders	  gaat	  dan	  eten.	  Ik	  vond	  het	  vreselijk	  spannend	  als	  er	  bezoek	  kwam	  en	  ze	  iets	  zouden	  
zeggen	  waardoor	  mijn	  dochter	  weer	  helemaal	  uit	  haar	  doen	  zou	  zijn.	  Want	  in	  bijna	  ieder	  
gesprek	  komen	  calorieën	  wel	  aan	  bod	  of	  vind	  iemand	  dat	  hij/zij	  moet	  afvallen.	  Ook	  erop	  uit	  
trekken	  was	  niet	  meer	  leuk.	  Alles	  levert	  spanning	  op.	  Voor	  iemand	  met	  deze	  ziekte	  is	  het	  
verschrikkelijk	  om	  onverwachte	  dingen	  te	  moeten	  eten.	  Sowieso;	  eten	  in	  het	  bijzijn	  van	  
anderen	  is	  ontzettend	  moeilijk.	  	  
	  
Haar	  menstruatie	  bleef	  uit	  en	  plukken	  haar	  vielen	  uit.	  	  
	  
Ook	  de	  conditie	  van	  haar	  huid	  was	  slecht,	  ze	  had	  broze	  nagels	  en	  was	  depressief.	  Hulp	  was	  
hard	  nodig.	  Gelukkig	  maakte	  de	  huisarts	  meteen	  tijd	  voor	  ons.	  Ze	  verwees	  ons	  door	  naar	  een	  
psycholoog	  die	  gespecialiseerd	  is	  in	  eetstoornissen.	  Maar	  dan	  blijkt	  er	  een	  wachttijd	  te	  zijn.	  
Vreselijk;	  je	  kind	  heeft	  dringend	  hulp	  nodig	  en	  dan	  moet	  je	  maanden	  wachten.	  De	  huisarts	  
dacht	  mee	  en	  maakte	  een	  afspraak	  bij	  de	  diëtiste.	  Alle	  aandacht	  bleef	  hiermee	  op	  het	  eten	  
gericht	  terwijl	  er	  iets	  veel	  diepers	  aan	  de	  hand	  is.	  Maar	  feit	  was	  wel	  dat	  ze	  eerst	  aan	  moest	  
komen.	  Een	  moeilijke	  periode	  want	  alles	  is	  gericht	  op	  dat	  lijstje	  van	  de	  diëtiste.	  Weer	  die	  
controle	  en	  aandacht	  	  voor	  calorieën.	  	  Terwijl	  je	  dat	  nu	  juist	  niet	  wilt.	  
	  
Na	  enkele	  maanden	  kon	  ze	  terecht	  bij	  de	  psycholoog.	  	  

Het	  werd	  een	  traject	  van	  bijna	  anderhalf	  jaar.	  Eerst	  ging	  het	  eigenlijk	  alleen	  nog	  maar	  
slechter	  en	  viel	  ze	  nog	  steeds	  af.	  Het	  bijna	  trotse	  gezicht	  als	  ze	  werd	  gewogen	  en	  was	  
afgevallen,	  of	  de	  paniek	  als	  ze	  wel	  een	  paar	  ons	  was	  aangekomen.	  	  



Ik	  vond	  dat	  ontzettend	  moeilijk	  om	  te	  zien.	  Heel	  dubbel	  was	  het	  ook	  want	  ze	  menstrueerde	  
toen	  nog	  steeds	  niet.	  Weer	  een	  normale	  menstruatie	  was	  een	  belangrijk	  doel	  voor	  haar,	  
want	  ze	  hoopt	  ooit	  moeder	  te	  worden.	  	  
	  
We	  liepen	  vast	  bij	  de	  psycholoog.	  	  
	  
Een	  aantal	  keer	  zei	  mijn	  dochter	  over	  de	  psycholoog:	  ik	  geloof	  helemaal	  niet	  dat	  ze	  me	  echt	  
wil	  helpen.	  Ze	  kan	  het	  allemaal	  wel	  zo	  makkelijk	  zeggen.	  Ik	  word	  toch	  nooit	  beter.	  En	  op	  een	  
gegeven	  moment	  zit	  je	  op	  een	  dood	  spoor.	  Het	  eten	  gaat	  wel	  weer	  redelijk,	  het	  gewicht	  is	  
redelijk	  gezond	  maar	  aan	  hetgeen	  er	  echt	  aan	  de	  hand	  is,	  is	  nog	  weinig	  gedaan.	  	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  er	  een	  goed	  behandelplan	  is,	  waar	  werk	  je	  naartoe?	  Dat	  ontbrak	  in	  het	  
geval	  van	  mijn	  dochter.	  	  
	  
Geïnspireerd	  door	  een	  boek	  ging	  ik	  op	  zoek	  naar	  de	  auteur….	  
	  
Mijn	  dochter	  was	  het	  boekje	  ‘Wanneer	  kap	  jij	  ermee?”	  tegengekomen	  en	  had	  dit	  besteld.	  
Een	  schot	  in	  de	  roos.	  Een	  boekje	  waarin	  ze	  zichzelf	  herkende,	  met	  praktische	  oefeningen;	  
precies	  waar	  ze	  behoefte	  aan	  had.	  Ze	  had	  het	  in	  een	  paar	  dagen	  uit	  en	  ging	  aan	  de	  slag	  met	  
de	  oefeningen.	  Ik	  besloot	  de	  auteur	  te	  bellen.	  Misschien	  kon	  zij	  mijn	  dochter	  verder	  helpen.	  
Want	  je	  wordt	  wanhopig	  als	  je	  geen	  vooruitgang	  meer	  ziet.	  Binnen	  een	  week	  hadden	  we	  een	  
afspraak.	  En	  wat	  een	  verschil	  kan	  een	  ervaringsdeskundige	  maken!	  Ik	  zie	  mijn	  dochter	  met	  
sprongen	  vooruit	  gaan.	  Ze	  heeft	  er	  volledig	  vertrouwen	  in	  dat	  ze	  beter	  kan	  worden	  omdat	  ze	  
het	  levende	  voorbeeld	  voor	  zich	  ziet.	  Ook	  kom	  je	  erachter	  hoe	  belangrijk	  het	  is	  dat	  er	  een	  
klik	  is	  met	  de	  behandelaar,	  dat	  er	  vertrouwen	  is.	  Dat	  je	  je	  begrepen	  voelt.	  	  
	  
Ik	  heb	  er	  vertrouwen	  in	  dat	  mijn	  dochter	  helemaal	  beter	  gaat	  worden!	  

Bedankt	  voor	  het	  lezen	  van	  mijn	  verhaal	  

Ria	  

 

Heeft u ook nog tips die waardevol zouden  
kunnen zijn voor anderen ouders en familie leden? 
 

Stuur deze dan naar info@mijnkindheefteeneetstoornis.nl  

www.mijnkindheefteeneetstoornis.nl  
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