
Tips voor ouders 
 
Van Nienke 36 jaar 	  
	  
Hetgeen	  waar	  ik	  me	  zeer	  over	  verwonderd	  heb,	  is	  dat	  mensen	  achteraf	  
aangaven	  te	  hebben	  gezien	  dat	  het	  niet	  goed	  met	  me	  ging.	  Ze	  zagen	  met	  
dunner	  en	  dunner	  worden.	  Ongelukkiger	  en	  nog	  ongelukkiger.	  Ik	  had	  steeds	  
minder	  energie,	  veerkracht	  om	  me	  onder	  de	  mensen	  te	  begeven.	  Wanneer	  ik	  dit	  
wel	  deed,	  koos	  ik	  hier	  afgebakende	  tijdstippen	  voor.	  Indien	  er	  wel	  een	  
eetmoment	  in	  deze	  afspraken	  aan	  de	  orde	  kwam,	  plande	  ik	  deze	  weken,	  soms	  
wel	  maanden	  van	  te	  voren.	  Dit	  zodat	  ik	  tijdens	  dit	  gecontroleerde,	  geplande	  
moment	  “wel	  echt”	  kon	  genieten.	  	  
	  

“Ik	  maakte	  geen	  geheim	  van	  mijn	  eetgewoontes	  en	  	  
de	  problemen	  die	  ik	  hiermee	  ondervond”.	  

	  
Ik	  praatte	  honderduit	  over	  mijn	  “ongeluk”	  en	  over	  mijn	  “moeites”.	  De	  over-‐
analysering	  van	  hoe	  “het	  allemaal	  zover	  had	  kunnen	  komen”,	  was	  een	  dagvullend	  
programma.	  Mijn	  hersenen	  draaiden	  op	  volle	  toeren!	  Ik	  kan	  me	  herinneren	  dat	  
menige	  afspraak,	  zowel	  met	  vrienden	  als	  met	  familie,	  uitliep	  in	  een	  eenzijdig	  
gesprek	  over	  mijn	  misère,	  wat	  uiteindelijk	  vaak	  tot	  tranen	  leidde	  bij	  mij.	  
	  
Wat	  maakte	  dat	  niemand	  in	  actie	  kwam?	  Waarom	  schudde	  niemand	  me	  door	  
elkaar?	  Waarom	  werd	  niemand	  liefdevol	  boos?	  Waarom	  ging	  niemand	  de	  
confrontatie	  met	  me	  aan?	  Er	  werd	  naar	  me	  geluisterd,	  empathie	  getoond	  en	  
vervolgens	  werd	  ik	  er	  weer	  alleen	  mee	  gelaten.	  
	  
Was ik het niet waard? Wat vond ik mezelf waard? 
	  
Word	  ik	  gezien?	  Gehoord?	  Serieus	  genomen?	  Word	  ik	  begrepen?	  Word	  er	  van	  me	  
gehouden?	  Of	  zijn	  mijn	  gedachtes	  WAARHEID?	  De	  gedachte	  niet	  te	  voldoen,	  
lastig	  te	  zijn,	  anderen	  verdriet	  te	  doen…	  de	  verantwoordelijkheid	  hiervoor	  was	  
me	  te	  groot	  geworden!	  Ik	  voelde	  me	  niet	  gezien,	  niet	  gehoord,	  niet	  serieus	  
genomen,	  niet	  begrepen,	  niet	  geliefd…en	  ik	  was	  meer	  en	  meer	  onderweg	  om	  “te	  
verdwijnen”!	  	  
	  
Zowel	  fysiek	  als	  mentaal	  vervaagde	  ik	  en	  raakte	  steeds	  verder	  van	  mijn	  essentie	  
verwijderd.	  Wetend	  dat	  mijn	  ouders	  altijd	  vanuit	  de	  beste	  intenties	  handelden,	  
was	  ik	  compleet	  de	  weg	  kwijt	  aangaande	  hun	  visie	  op	  mij.	  	  
	  

“Ze	  leken	  geen	  positie	  in	  te	  nemen,	  nergens	  voor	  te	  gaan	  	  
staan,	  een	  neutraal	  Zwitserland	  te	  blijven”.	  

	  
Hierbij	  beroepten	  ze	  zich	  op	  mijn	  volwassenheid	  en	  mijn	  keuzevrijheid.	  Een	  zeer	  
waardevol	  gegeven	  in	  mijn	  opvoeding,	  maar	  ik	  was	  een	  kind	  en	  nu	  ook	  een	  
volwassene	  die	  zoekende	  is	  naar	  grenzen,	  naar	  duidelijkheid,	  naar	  ware	  
gezichten.	  	  



Echter,	  had	  het	  een	  compleet	  andere	  uitwerking	  in	  deze	  fase	  van	  mijn	  leven.	  Het	  
leek	  “mijn	  gedachtes”	  te	  bevestigen.	  “Ik	  was	  het	  niet	  waard	  om	  te	  vechten,	  om	  te	  
confronteren,	  om	  te	  redden…ze	  lieten	  me	  er	  alleen	  mee”.	  
	  
Hoe kan ik “groeien” wanneer informatie  
bij me weg gehouden wordt? 
	  
De	  behoefte	  aan	  oprechte,	  eerlijke,	  confronterende	  informatie	  is	  groot,	  bij	  mij.	  
Hoe	  kan	  ik	  “groeien”	  wanneer	  dit	  bij	  me	  weg	  gehouden	  wordt?	  Heb	  ik	  geen	  recht	  
op	  de	  de	  realiteit?	  Op	  werkelijke	  gevoelsreacties	  van	  een	  ander?	  Met	  wie	  heb	  ik	  
eigenlijk	  te	  maken?	  Wat	  betekend	  de	  reactie	  van	  een	  ander?	  Kan	  ik	  op	  deze	  
reactie	  vertrouwen?	  Of	  is	  hij/zij	  bezig	  de	  harmonie	  te	  bewaren	  en	  geeft	  hij/zij	  
daarmee	  een	  onbetrouwbare	  boodschap	  af?	  
	  
Het	  geven	  van	  een	  oprechte	  boodschap	  hoeft	  geen	  pijn	  te	  doen	  of	  de	  pijn	  kan	  
beperkt	  blijven,	  wanneer	  dit	  vanuit	  “een	  liefdevolle	  bron”	  komt,	  los	  van	  
verwijten	  en	  oordelen	  over	  de	  ander.	  Hier	  tegenover	  staat	  de	  “bron	  van	  angst	  en	  
de	  controle”,	  die	  vanuit	  pijn	  en	  verdriet	  de	  ander	  waarneemt	  en	  die	  uit	  angst	  de	  
ander	  te	  verliezen,	  zich	  niet	  uitspreekt.	  	  
	  
Ik vraag niet om me met zijden  
handschoentjes aan te pakken! 
	  
Ik	  vraag	  de	  ander	  om	  te	  zijn	  wie	  hij/zij	  is,	  met	  alles	  er	  op	  en	  er	  aan.	  Ik	  heb	  
voldoende	  ruimte	  voor	  een	  ander	  en	  ik	  omring	  me	  graag	  met	  mensen	  die	  op	  hun	  
beurt	  ruimte	  hebben	  voor	  mij!	  Dit	  bewustzijn	  wordt	  groter	  en	  groter.	  Het	  
vertrouwen	  dat	  er	  mensen	  bestaan	  die	  hier	  tegen	  bestand	  zijn,	  moet	  nog	  groeien.	  
Het	  schuldgevoel	  de	  ander	  “pijn	  te	  doen”	  blijft	  nog	  met	  regelmaat	  de	  kop	  op	  
steken.	  Ik	  leer	  meer	  en	  meer:	  Mijn	  bron	  is	  een	  bron	  van	  liefde…hier	  mag	  ik	  op	  
vertrouwen.	  Wanneer	  een	  ander	  dit	  vertrouwen	  niet	  in	  mij	  heeft…dan	  mag	  dat	  
het	  probleem	  van	  de	  ander	  zijn.	  Deze	  wetenschap	  geeft	  me	  elke	  dag	  “de	  kans”	  om	  
mijn	  “luiken”	  weer	  te	  openen	  en	  moedig	  te	  zijn	  en	  kwetsbaar	  te	  durven	  zijn,	  mijn	  
essentie	  te	  leven.	  De	  lijfspreuk	  van	  Isabelle	  Plasmeijer	  is	  voor	  mij	  helpend:	  	  
	  
“Zelfvertrouwen	  is	  geloven	  dat	  je	  een	  kracht	  bezit	  sterker	  dan	  je	  angst”.	  
	  
Mijn advies aan andere ouders  ... 
	  
Mijn	  ouders	  hebben	  gelukkig	  veel	  energie	  willen	  steken	  om	  met	  mij	  dit	  proces	  te	  
beleven	  en	  moedig	  hun	  eigen	  demonen	  te	  bevechten.	  We	  zijn	  hier	  op	  aarde	  om	  
iets	  te	  leren,	  om	  ons	  te	  ontwikkelen.	  Soms	  wordt	  je	  hierin	  op	  de	  proef	  gesteld	  
door	  iets	  wat	  onvermijdelijk	  lijkt	  te	  zijn.	  Ik	  geloof	  graag	  in	  het	  gegeven	  dat	  “mijn	  
eetprobleem”	  een	  doel	  gediend	  heeft	  en	  mij,	  maar	  ook	  mijn	  ouders,	  de	  kans	  heeft	  
gegeven	  om	  te	  groeien	  als	  mens.	  
	  
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 


