
Een vader verteld over zijn 
dochter die vecht tegen anorexia 

	  

Hoe was het om je dochter zo te zien? ... 

Je	  begrijpt	  het	  in	  eerste	  instantie	  niet.	  Het	  is	  vreemd.	  Het	  is	  net	  of	  je	  het	  niet	  ziet.	  	  
Je	  neemt	  het	  niet	  waar	  in	  jouw	  werkelijkheid.	  Belangrijk	  om	  op	  te	  merken	  is	  dat	  mijn	  
dochter	  al	  ruimschoots	  uit	  huis	  was	  toen	  dit	  alles	  plaatsvond.	  Ik	  ben	  een	  vader	  van	  op	  dit	  
moment	  66	  jaar	  met	  een	  dochter	  van	  36	  jaar.	  Het	  begon	  allemaal	  zo’n	  zes	  jaar	  geleden.	  	  

Je	  ziet	  natuurlijk	  wel	  dat	  ze	  het	  moeilijk	  heeft.	  In	  relaties,	  in	  het	  zich	  verhouden	  
met	  andere	  mensen,	  in	  werksituaties.	  Mijn	  dochter	  was	  hierin	  altijd	  al	  duidelijk	  
aanwezig.	  Ze	  volgde	  haar	  eigen	  lijn.	  Dat	  begrepen	  anderen	  vaak	  niet.	  Wanneer	  ik	  wat	  
afwezig	  reageerde	  op	  haar	  verhalen	  	  sleepte	  ze	  mij	  aan	  de	  oren	  erbij.	  Ik	  was	  ook	  al	  wat	  
heftigheid	  gewend.	  	  

“Ik	  hoorde	  haar	  steeds	  zeggen	  dat	  ik	  en	  vele	  anderen	  	  
haar	  niet	  begrepen.	  Dat	  deed	  altijd	  al	  zeer.”	  

Ik	  zag	  haar	  ook	  vermageren.	  In	  mijn	  naïviteit	  dacht	  ik	  dat	  ze	  aan	  de	  slanke	  lijn	  
deed.	  Later	  werden	  mijn	  ogen	  wel	  geopend.	  Vooral	  toen	  onze	  oudste	  dochter	  zei	  en	  zag	  
dat	  dit	  niet	  goed	  was.	  Ik	  begon	  langzaam	  in	  te	  zien	  dat	  zij	  “ziek”was.	  Het	  meest	  ben	  ik	  
geschrokken	  van	  de	  opmerking	  van	  iemand	  uit	  haar	  omgeving	  die	  zei:	  “Zo,	  dus	  jij	  bent	  
aan	  het	  afscheid	  nemen	  van	  het	  leven”.	  Dat	  komt	  hard	  je	  bewustzijn	  binnen.	  	  

Het moeilijkst voor mij als vader ... 

De	  confrontatie	  met	  mezelf.	  Ik	  moest	  nu	  echt	  luisteren.	  Dat	  was	  voor	  mij	  heel	  
moeilijk,omdat	  ik	  graag	  meedeelde.	  Daar	  kwam	  bij	  dat	  ik	  me	  realiseerde	  dat	  ik	  mijn	  
eigen	  controle	  en	  vaste	  patronen	  moest	  loslaten.	  Ik	  merkte	  wel	  dat	  wanneer	  ik	  echt	  
luisterde	  ,	  mijn	  dochter	  zich	  gerespecteerd	  voelde.	  Dan	  werd	  zij	  rustiger.	  Ik	  probeerde	  
mijn	  controlemechanismen	  wat	  los	  te	  laten	  in	  de	  relatie	  met	  mijn	  dochter.	  Ik	  merkte	  dat	  
zij	  zich	  hierdoor	  gehoord	  en	  gezien	  voelde	  en	  haar	  eigen	  controle	  	  ook	  wat	  liet	  vieren.	  In	  
slechte	  tijden	  speelden	  tussen	  ons	  altijd	  onze	  overtuigingen	  die	  we	  soms	  heftig	  
communiceerden.	  	  Ik	  merkte	  wel	  dat	  ze	  ons	  meer	  nodig	  had	  wanneer	  ze	  geen	  relatie	  
had.	  Toen	  zijn	  er	  wel	  momenten	  geweest	  dat	  ik	  soms	  de	  communicatie	  over	  haar	  
problemen	  nauwelijks	  kon	  opbrengen.	  Daarbij	  moest	  ik	  oppassen	  dat	  ik	  voor	  mezelf	  de	  
nodige	  afstand	  kon	  bewaren	  om	  er	  fysiek	  en	  psychisch	  geen	  last	  van	  te	  krijgen.	  Dit	  uitte	  
zich	  vooral	  in	  kramp,	  een	  wollig	  gevoel	  in	  het	  hoofd,	  wat	  evenwichtsproblemen	  en	  op	  de	  
achtergrond	  toch	  ook	  wel	  kwaadheid.	  

	  



Wat heb ik geleerd over mijn dochter ... 

Ik	  zie	  dat	  zij	  veel	  bezig	  is	  met	  allerlei	  details	  en	  futiliteiten	  rondom	  voeding.	  
Regeltjes	  en	  kleinigheden.	  Daar	  vindt	  zij	  haar	  comfort.,	  haar	  zekerheid,	  haar	  
veiligheid.	  Daar	  kan	  ze	  controle	  uitoefenen.	  Kom	  daar	  niet	  aan!	  Misschien	  kan	  ze	  
dat	  nog	  eens	  ombuigen	  ,	  door	  meer	  te	  luisteren	  naar	  haar	  intuïtie	  ,	  haar	  innerlijk	  gevoel.	  
Op	  dit	  moment	  is	  haar	  gevoel	  nog	  erg	  mentaal.	  Volgens	  mij	  is	  ze	  heel	  goed	  in	  staat	  om	  
deze	  verandering	  te	  bewerkstelligen.	  Ze	  zou	  daarna	  wat	  meer	  voedend	  aanwezig	  
kunnen	  zijn	  voor	  de	  ander	  om	  hierin	  een	  verbinding	  aan	  te	  gaan	  met	  haar	  gevoel,	  zodat	  
ze	  zichzelf	  kan	  voeden.	  Voeding	  is	  niet	  alleen	  maar	  wat	  we	  via	  de	  mond	  tot	  ons	  nemen	  
maar	  ook	  gevoelsmatig.	  Voeding	  is	  gekoppeld	  aan	  veiligheid,	  het	  je	  thuis	  voelen	  bij	  
jezelf.	  Ik	  denk	  dat	  dit	  een	  belangrijk	  signaal	  is	  om	  haar	  bij	  te	  ondersteunen.	  Je	  moet	  jezelf	  
durven	  toevertrouwen	  aan	  het	  grote	  geheel	  en	  er	  vertrouwen	  in	  hebben	  dat	  het	  zonder	  
de	  controle	  en	  structuur	  ook	  goed	  komt.	  Vertrouw	  op	  je	  intuïtie.	  	  

Wat ik geleerd heb over mezelf als ouder 	   ... 	  

Als	  ouder	  heb	  ik	  geleerd	  dat	  je	  in	  zo’n	  situatie	  het	  beste	  je	  rust	  kunt	  bewaren.	  Dat	  een	  
luisterende	  houding	  bijzonder	  effectief	  is.	  Niet	  oordelen.	  Vertrouwen	  geven.	  Aan	  een	  
volwassen	  dochter	  kun	  je	  als	  ouder	  de	  raad	  geven	  om	  haar	  veiligheid	  ook	  in	  zichzelf	  te	  
zoeken,	  zodat	  ze”	  thuis”	  raakt	  bij	  zichzelf	  en	  zichzelf	  durft	  te	  voeden.	  Ik	  heb	  geleerd	  dat	  
wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  grenzeloosheid	  bij	  je	  dochter	  en	  ze	  verdwaalt	  hierin	  ,is	  het	  
enige	  dat	  jij	  kunt	  doen	  :	  doorgaan	  met	  zorg	  en	  liefde	  geven.	  Op	  basis	  hiervan	  kan	  zij	  op	  
den	  duur	  haar	  verantwoordelijkheid	  voor	  zichzelf	  weer	  nemen.	  Mijn	  dochter	  is	  bij	  ons	  
gekomen	  om	  ons	  iets	  duidelijk	  te	  maken.	  Dat	  doet	  ze	  door	  iets	  aan	  de	  orde	  te	  stellen	  
middels	  haar	  probleem.	  Ik	  zie	  dat	  het	  veel	  te	  maken	  heeft	  met	  hoe	  ik	  het	  doe.	  Met	  mijn	  
controle	  en	  mijn	  vaste	  patronen.	  Ze	  heeft	  echter	  zelf	  ook	  iets	  te	  leren.	  Dochters	  /zonen	  
met	  deze	  ziekte	  spiegelen	  ons.	  

Mijn advies aan andere ouders  ... 

Luister	  vooral	  naar	  je	  dochter/zoon	  wat	  ze	  werkelijk	  aan	  de	  orde	  willen	  stellen.	  Het	  kan	  
zijn	  dat	  je	  als	  ouder	  iets	  te	  leren	  hebt.	  Het	  kind	  is	  niet	  voor	  niets	  bij	  jou	  gekomen.	  Dat	  wil	  
ze	  ook	  ervaren.	  Zeg	  vooral	  dat	  je	  er	  vertrouwen	  in	  hebt	  dat	  het	  goed	  komt.	  Geef	  positieve	  
informatie,	  hoe	  moeilijk	  het	  ook	  is.	  Geef	  het	  vertrouwen	  dat	  je	  in	  hem/haar	  gelooft.	  	  

	  

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 


