
Vader – Robert 
 
Over zijn dochter die anorexia en 
boulimia heeft overwonnen! 
	  
	  
Onze lieve, levenslustige dochter anorexia? 
	  	  
Daar	  sta	  je	  dan	  als	  vader	  voor	  een	  `vraagstuk´,	  waarvan	  je	  het	  begin	  niet	  kent	  en	  
je	  niet	  weet	  hoe	  het	  op	  te	  pakken.	  Eén	  en	  al	  verwarring.	  Wat	  is	  de	  oorzaak,	  is	  het	  
weg	  te	  nemen	  en	  zijn	  wij	  als	  ouders	  in	  staat	  het	  weg	  te	  nemen?	  Allemaal	  vragen	  
achteraf	  en	  je	  dan	  proberen	  in	  te	  leven	  in	  een	  problematiek	  die	  Isabelle	  haar	  
leven	  beheersde.	  	  
	  
Wat heb ik geleerd over mijn dochter ... 
	  	  
Als	  ouders	  denk	  je	  direct	  in	  oplossingen,	  je	  spreekt	  je	  bezorgdheid	  uit	  en	  laat	  
voelen	  dat	  je	  er	  voor	  haar	  bent.	  Allemaal	  zaken	  die	  natuurlijk	  van	  belang	  zijn	  
maar	  nog	  niet	  direct	  tot	  een	  oplossing	  leiden.	  	  

	  
Per	  slot	  ben	  je	  `leek`	  en	  onwetend,	  zeg	  maar	  gerust	  een	  buitenstaander	  

	  die	  niets	  liever	  wil	  dan	  de	  ´oude`	  vrolijke	  Isabelle	  om	  je	  heen.	  
	  	  
Dat	  wij	  er	  voor	  haar	  waren	  was	  vanzelfsprekend,	  we	  deden	  en	  doen	  niets	  liever.	  
Het	  was	  Isabelle	  zelf	  die	  moest	  aangeven	  hoe	  zij	  dacht	  met	  of	  zonder	  ons	  stappen	  
te	  gaan	  zetten	  die	  haar	  gingen	  helpen	  de	  situatie	  boven	  te	  komen.	  	  
	  
Mijn advies aan andere ouders  ... 
	  
Het	  waren	  de	  instanties	  en	  hulpverstrekkers	  die	  kennis	  van	  zaken	  hadden	  en	  
concreet	  konden	  bijdragen	  aan	  een	  oplossing.	  Goed	  luisteren	  naar	  lotgenoten	  en	  
praten	  met	  haar	  begeleider	  die	  ervaringsdeskundig	  was	  droegen	  bij	  tot	  het	  besef	  
dat	  zij	  zo	  niet	  verder	  wilde.	  	  
	  	  
Er	  is	  geruime	  tijd	  overheen	  gegaan	  voor	  Isabelle	  weer	  de	  oude	  was	  en	  werkelijk	  
besefte	  dat	  er	  zoveel	  meer	  was	  waar	  zij	  haar	  energie	  in	  kwijt	  kon.	  Uiteindelijk	  
kwam	  het	  gevoel	  dat	  zijzelf	  dit	  gevecht	  ging	  overwinnen	  en	  nu	  anderen	  het	  besef	  
bijbrengt	  	  dat	  er	  licht	  is	  aan	  het	  einde	  van	  de	  tunnel.	  
	  	  
Mijn wens voor jou... 
	  
Leef	  het	  leven,	  omring	  je	  met	  positieve	  mensen	  en	  laat	  wat	  je	  hebt	  meegemaakt	  
achter	  je!	  Dit	  alles	  heeft	  mijn	  dochter	  gesterkt	  tot	  wie	  zij	  nu	  is.	  	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	  
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 


