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Ik heb het lang geheim gehouden omdat ik bang was dat 
mijn ouders boos zouden worden! Ik geloofde ook niet 
dat ik kon genezen van mijn eetstoornis.  
 

Sinds	  mijn	  10e	  heb	  ik	  een	  eetstoornis.	  Dit	  heb	  ik	  heel	  lang	  verborgen	  kunnen	  houden	  voor	  
mijn	  ouders.	  Spijtig	  realiseer	  ik	  me	  nu.	  Wanneer	  mijn	  ouders	  vroegen	  hoe	  het	  kwam	  dat	  ik	  
afviel	  en	  niet	  meer	  snoepte,	  zei	  ik	  altijd	  dat	  ik	  me	  niet	  lekker	  voelde.	  Toen	  mijn	  ouders	  
eenmaal	  wisten	  van	  mijn	  eetstoornis,	  stelde	  ik	  me	  aan	  en	  moest	  maar	  gewoon	  weer	  gaan	  
eten,	  zo	  vond	  mijn	  vader.	  Ik	  voelde	  me	  echt	  niet	  begrepen,	  want	  ik	  stelde	  mij	  niet	  aan.	  	  	  
	  
Hoop, geloof en vertrouwen. 
	  
Ik	  heb	  ervaren	  dat	  je	  als	  ouder	  zijnde	  beter	  hoop	  en	  vertrouwen	  kunt	  geven.	  Ondanks	  dat	  	  
je	  het	  (wellicht)	  super	  lastig	  vindt	  en	  moeilijk	  te	  begrijpen	  is	  als	  ouder.	  Wanneer	  het	  weer	  
slechter	  gaat	  met	  je	  kind	  en	  hij	  of	  zij	  weer	  een	  terugval	  heeft	  wordt	  dan	  zeker	  niet	  boos.	  	  
Mij	  heeft	  dat	  namelijk	  nooit	  geholpen.	  En	  ook	  uw	  kind	  zal	  dat	  niet	  helpen,	  je	  zult	  alleen	  	  
maar	  verder	  verwijdert	  raken	  van	  je	  kind.	  En	  dat	  is	  natuurlijk	  niet	  wat	  u	  wilt.	  	  
	  
 
Ik geloofde nooit dat je kon genezen van een 
eetstoornis. Dat is wat mij werd verteld! 
	  
Maar	  genezen	  is	  mogelijk!	  Ook	  mijn	  ouders	  zeiden	  weleens	  dat	  het	  niet	  mogelijk	  was	  om	  te	  
genezen,	  dat	  hadden	  zij	  immers	  gehoord	  van	  de	  professionals.	  Ze	  vertelde	  mij	  regelmatig	  dat	  
ik	  moest	  eten,	  maar	  dit	  hoefde	  ze	  mij	  niet	  te	  vertellen.	  Ik	  weet	  ook	  wel	  dat	  ik	  moet	  eten	  en	  
dat	  dit	  gezond	  is.	  Iedereen	  eet,	  dat	  maakt	  dat	  we	  leven.	  Maar	  ik	  kon	  het	  niet,	  ik	  wilde	  het	  
niet,	  omdat	  ik	  bang	  was.	  	  
	  
 
Ik had heel veel angsten!  
De angst om aan te komen wanneer ik at. 	  	  
	  
Ik	  had	  vaak	  ruzie	  met	  mijn	  vader,	  hij	  begreep	  mij	  niet.	  Misschien	  schaamde	  hij	  zich	  wel?	  
Waarschijnlijk	  omdat	  het	  een	  taboe	  was	  in	  zijn	  familie.	  Een	  psyschische	  ziekte	  hebben	  is	  
geen	  pretje,	  voor	  mij	  niet	  en	  voor	  het	  hele	  gezin	  natuurlijk	  niet.	  Maar	  door	  er	  niet	  over	  te	  
praten	  los	  je	  niets	  op.	  Mijn	  vader	  is	  nog	  steeds	  geen	  prater.	  Maar	  gelukkig	  begrijpt	  	  
hij	  mij	  tegenwoordig	  stukken	  beter.	  Dat	  ligt	  enerzijds	  ook	  aan	  mij.	  Ik	  ben	  meer	  gaan	  delen	  
met	  hem.	  Ik	  durf	  dat	  tegenwoordig	  ook	  beter.	  
	  
 
 
 
Lees verder op de volgende pagina ... 
 



 
Herstel is belangrijker dan je  
leven te leven alsof je moet overleven! 
	  
Het	  liefdevol	  omgaan	  met	  mij	  en	  het	  liefdevol	  communiceren	  is	  hetgeen	  wat	  ik	  het	  	  
meeste	  heb	  gemist	  in	  mijn	  herstel	  periode.	  Het	  moet	  namelijk	  geen	  taboe	  zijn	  maar	  juist	  
bespreekbaar	  worden	  gemaakt.	  Samen	  houden	  we	  het	  taboe	  in	  leven	  door	  er	  niet	  over	  te	  
praten.	  Maar	  als	  je	  been	  gebroken	  is	  of	  je	  hebt	  je	  schouder	  uit	  de	  kom	  dan	  wordt	  dit	  toch	  	  
ook	  besproken?	  	  
	  
	  
Uiten van emoties is goed, voor ouder en kind! 	  
	  
Hoe	  moeilijk	  het	  ook	  is	  voor	  ouders	  om	  over	  zichzelf	  te	  praten	  of	  eigen	  emoties	  te	  laten	  zien,	  
als	  kind	  heb	  je	  het	  nodig	  dat	  je	  ouders	  open	  zijn.	  Kwetsbaarheid	  is	  normaal	  en	  	  menselijk.	  
	  
Ik	  merkte	  dat	  de	  kwaaltjes	  die	  ik	  in	  het	  begin	  vertoonde	  heel	  erg	  werden	  onderschat	  door	  
mijn	  ouders.	  Onderschat	  dit	  niet	  bij	  je	  eigen	  kind.	  De	  kwaaltjes	  zijn	  vaak	  erger	  dan	  dat	  ze	  
lijken.	  Laat	  merken	  aan	  je	  kind	  dat	  herstel	  belangrijker	  is	  dan	  op	  de	  ‘overleef-‐stand’	  te	  staan.	  
 
 
 
 

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  
 
Een initiatief van  ISA Power 

	  

	  

	  


