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Als redactie proberen we een afwis-
seling te hebben in thema’s voor 

ons verenigingsblad. Zo wisselen we 
ziektebeelden, denk aan depressie, 
schizofrenie, autisme, en persoon-
lijkheidsproblematiek, denk aan Bor-
derline persoonlijkheidsstoornis of 
narcisme, af met meer pastorale of 
algemene onderwerpen. Vorige keer 
ging het over: Wie ben ik? Voor dit 
nummer hebben we gekozen voor het 
thema eetstoornissen. 
Eetstoornissen zijn niet onschuldig, 
zo lezen we ook in psycho-educatie. 
Er kunnen zelfs levensbedreigende 
situaties ontstaan. In de verschillende 
bijdragen komt naar voren dat hulp 
mogelijk is. Over de pijn en moeite die 
dit alles meebrengt, leest u in het in-
terview. Zowel voor de patiënt als de 
familie is het een zware weg.
Wat is het voor iedereen, of we nu 
met eetstoornissen te maken hebben 
of niet, toch belangrijk om onderwijs 

te ontvangen op de leerschool van 
de Heilige Geest, zoals daar ook in de 
meditatie over geschreven wordt. Van 
harte wensen we u allen een plaats op 
die school, waar nog plaats is.

Tenslotte hebben we nog een vraag 
aan u. Onlangs kregen we een vraag of 
we ons blad ook digitaal kunnen ver-
spreiden. Dit is inderdaad technisch 
mogelijk. Als redactie overwegen we 
hoe breed we dit uit willen rollen. Ui-
teraard blijven we het blad op papier 
verspreiden. Onze vraag aan u is of u 
eventueel interesse hebt om het ver-
enigingsblad digitaal te ontvangen. 
We zouden het erg op prijs stellen als 
u ons wilt laten weten wat uw mening 
hierover is. U kunt uw mening sturen 
naar info@eenhandreiking.nl. We zien 
uit naar uw mail.

Met vriendelijke groet,
De redactie

Van de redactie



4

Op de leerschool van de Heilige Geest

Ik zal u onderwijzen.
Psalm 32:8a

  

Geliefde lezers, mogen we in de 
periodiek van dit blad, te midden 

van al uw en jouw (psychische) noden 
en zorgen, een Bijbelse Handreiking 
doen. Naast de gepaste en noodza-
kelijke hulp die u/jij, of die u lief zijn, 
nodig hebt, geve de Heere ons door 
Zijn Geest de inhoud van bovenstaan-
de tekst, die zeer rijk van inhoud is, 
te ervaren. Om die rijkdom te over-
denken, willen we een paar vragen bij 
deze tekst stellen.
De eerste vraag is: Waar wordt dit on-
derwijs gegeven? Niet op een aardse 
school, maar op de school van de Hei-
lige Geest. Dat is geen echt gebouw, 
maar hierbij gaat het over onderwijs 
dat een mens in zijn hart ontvangt. 
De deur van die school is het wonder 
der wedergeboorte. Door dat wonder 
wordt een mens op ‘deze school’ ge-
bracht. Bij het komen op die school 
wordt een mens door Woord en 
Geest van dood levend gemaakt. Zul-
ke mensen krijgen onderwijs op de 
school van de Heilige Geest. Dat kan 
gebeuren als ze in de stilte van hun 
(slaap)kamer in Gods Woord aan het 
lezen zijn en de Heilige Geest dan hun 
verstand gaat verlichten, zodat ze met 
hun hart mogen gaan verstaan wat er 

gelezen wordt. Dat onderwijs kan ge-
geven worden in Gods huis onder de 
prediking of tijdens de leesdiensten. 
Dat onderwijs kan ook ontvangen 
worden op de catechisatie, op huisbe-
zoek of op de vereniging. De Heilige 
Geest geeft dat onderwijs altijd door 
Gods Woord. 
Een andere vraag is: Wie geeft er on-
derwijs op deze school der genade? 
Onze tekst begint ermee: Ik zal u 
onderwijzen. Die grote Ik! Dat is niet 
David, de dichter van deze Psalm. 
Maar dat is de meerdere David; dat is 
Christus Zelf, de grote Profeet van al 
Zijn kinderen. Hij is de Leraar ter ge-
rechtigheid. Er staat zo: Ik zal u onder-
wijzen. Onze tekst is een belofte van 
het genadeverbond. De beloften van 
het genadeverbond beginnen immers 
meestal met: ‘Ik zal’. Eigenlijk zegt hier 
de Drie-enige God: ‘Ik zal’; dat is niet 
misschien, maar dat ligt vast, reeds 
van eeuwigheid in Gods verkiezende 
genade. 
Nog een vraag is: Wie mogen dat on-
derwijs ontvangen? Dat is samenge-
vat in dat korte woordje van één let-
ter: Ik zal u onderwijzen. Wie dat zijn? 
Adamskinderen, die goed uit Gods 
handen zijn voortgekomen, maar die 

Meditatie
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door Adams diepe val van nature kin-
deren des toorns zijn, die in het rijk 
Gods niet kunnen komen. Het zijn 
mensen net als u, jullie en ik. Mensen 
die van nature met hun hart naar God 
niet zoeken en vragen, maar die met 
gedachten, woorden en werken beto-
nen: ‘Wijk maar van mij, want aan het 
onderwijs in Uw wegen heb ik geen 
lust.’ En zulke verloren Adamskin-
deren gaat de Heere uit genade nu 
leerling maken op Zijn school. Weet 
u, weet jij wie er op deze leerschool 
hebben gezeten? Adam, die het 
hele menselijke geslacht, 
door zijn ongehoorzaam-
heid aan de Heere, ge-
bracht heeft onder 
de toorn Gods. Op 
die school bracht de 
Heere een goddelo-
ze Manasse, een ern-
stige Lydia, een jonge 
Samuël en een oude 
Abraham. Op ‘die school’ 
zitten allemaal arme zon-
daren van allerlei leeftijden. Ge-
liefde lezers, op ‘deze school’ is nog 
plaats. Nog kunnen verloren Adams-
kinderen door het wonder der weder-
geboorte op ‘deze school’ een plaats 
ontvangen. 
Tot slot de laatste vraag: welk onder-
wijs gaat de Heere door Zijn Woord 
en Geest op ‘deze school’ geven? Ik 
zal u onderwijzen. Daarvan spreekt 
David in deze psalm. Op ‘deze school’ 
krijgt een mens onderwijs aangaande 
zijn zonden, zijn ongerechtigheden 
en zijn overtredingen (vers 5a). Op die 
school leert een ziel zijn schuldige hart 
kennen, bewenen en verfoeien. Daar 

leert hij steeds meer zijn eigen vuile, 
mismaakte hart kennen, reeds bedor-
ven van het uur van zijn ontvangenis 
af. Daar leert hij zijn zonde, schuld en 
ellende voor de Heere bekennen en 
belijden (vers 5a). Daar leert hij bui-
gen en een welgevallen krijgen (= het 
eens worden met) aan Gods recht-
vaardige straf over zijn zonde. Daar 
hoor ik een leerling op ‘die school’ 
uitroepen: ‘Ik erken mijn schuld, die U 
tot straf bewoog, Uw doen is rein, Uw 
vonnis gans rechtvaardig.’ Maar op 

‘die school’ gaat de Heilige Geest 
in deze weg ook vanuit Gods 

Woord onderwijs geven 
over het enige Middel 
ter zaligheid, de Hee-
re Jezus, Die van de 
zonde en de straf der 
zonde verlossen kan. 
Ja, Die een bedroef-

de, schuldige zondaar 
weer herstellen kan in 

Gods gunst en gemeen-
schap. Daar gaat de Heilige 

Geest aan verloren, buigende 
Adamskinderen onderwijs geven over 
Hem, Die veel schoner is dan de men-
senkinderen en in Wiens lippen gena-
de is uitgestort. 
De Heere make ons samen zulk een 
leerling op deze school. Daar ben 
je niet te jong of te oud voor. Daar 
is ook plaats voor hen die gebogen 
kunnen gaan onder psychische lasten 
en moeiten. Daar is nog plaats, zelfs 
voor de grootste der zondaren.

Genemuiden, ds. A. Verschuure
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Reformatorisch,
  eetstoornis en PTSS

God en eetstoornissen

Tja, daar sta ik dan, met mijn koff er-
tje voor de kliniek. Allerlei verschil-
lende gedachten gaan er in mij om. 
Hoe lang zal ik hier blijven? Mijn 
veilige thuisomgeving ga ik missen. 
Wie zitten er allemaal in de groep? Ik 
zal vast de dikste zijn van de groep. 
Mijn eetstoornis, ach, dat valt vast 
allemaal wel mee. Mijn ouders zijn 
bij mij. Als de dag van gisteren her-
inner ik me hoe ik in de auto zat. 
Bang, bang als een klein meisje, ter-
wijl ik 18 jaar ben en jongvolwassen 
zou moeten zijn. 

Bidden

Daar zit ik dan. Ik kom binnen met 
de lunch. Iedereen kijkt me aan. 

Wie is zij? Weer een nieuw gezicht. Ik 
zie de anderen denken. Of denk ik? 
Mijn gedachten vliegen alle kanten 
op. Ik ga aan tafel zitten en naast mij 
zit de begeleider. Ik moet nog begin-
nen voor het eten. Ik bid voor mijn 
eten. Zelf denk ik: wat zullen ze wel 
niet denken? Ze wil niet eens eten en 

toch bidt ze voor haar eten. Bidden. 
Ja, waarom bid je nog voor je eten 
als je het eigenlijk niet wilt, als mijn 
anorexia het niet wil, als het niet mag. 
Maar ik weet dat het gebed me juist 
kracht geeft, ondanks alle tegenstrij-
dige gedachten. Ik ben niet alleen. 
God kijkt mee. God weet van mij af. 
God leidt mijn leven.  

Zondag
De dagen gaan voorbij, de week is 
om. Het is weekend en dit weekend 
moet ik blijven. Mijn familie komt op 
bezoek. Maar dan komt de dag dat 
het zondag is. Zondags ga ik altijd 
naar de kerk. Iedere week weer, om te 
horen uit de Bijbel. Uit het Boek dat 
kracht geeft, maar ook een spiegel 
voorhoudt. Deze zondag verblijf ik in 
de kliniek en toch wil ik graag naar 
een preek luisteren. Ik zit in de cre-
atieve ruimte achter mijn laptop live 
mee te luisteren. Dat voelt wel alleen, 
normaal ga ik naar een kerk waar zo’n 
tweeduizend man zit. En dan zit ik 
hier, in de kliniek met veel angsten en 

Interview

Reformatorisch,Reformatorisch,
  eetstoornis en PTSS  eetstoornis en PTSS
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paniek. Maar wel wetend dat er een 
God is die op mij neerkijkt.

In de groep
Na 2 weken komt er een meisje bin-
nen. Ik ken haar al vanuit de start-
groep. Ze gaat naar dezelfde kerk als 
ik. We voelen allebei dat het Gods 
leiding is dat we hier samen in de kli-

niek zitten. Het is onze ervaring dat, 
door eerlijk en open te zijn, anderen 
je christen-zijn accepteren en er vra-
gen over stellen. Uit deze vragen ko-
men veel mooie gesprekken. Wij als 
christelijke meiden worden binnen de 
groep geaccepteerd, maar wij accep-
teren hen ook.  

Nooit alleen
Op een avond schiet mij opeens iets 
te binnen. Ik loop naar de groep en 
vraag: ‘Wat doen jullie trouwens als je 
naar bed gaat? Waar gaan jullie met 
je gedachten heen? Schrijf je het op? 
Of praat je tegen de muur?’ ‘Ik ga ge-
woon slapen’, zegt er een. Die avond 
loop ik wat in de war naar mijn kamer. 
Ik besef hoe fi jn en hoe mooi het is 
dat ik bij God mijn zorgen kwijt kan, 
dat ik God vertellen kan wat ik moei-
lijk vind. Hij is er, Hij kijkt mee, hoe 
moeilijk het soms ook is in iemands 
leven. God geeft ons moeilijkheden. 

Nooit om ons tot ondergang te bren-
gen, maar opdat we tot Hem zouden 
komen.

Gods weg
Nu lijkt het misschien voor jullie alsof 
het zo makkelijk is. Geloof en de Bij-
bel, en zelf ziek zijn. Vaak kijk ik op-
standig naar buiten of zit ik weer te 

piekeren in bed. Waarom geeft God 
mij deze ziektes? Waarom ik? Waar-
om, waarom? Ga maar door. Maar on-
danks mijn ongeloof weet ik ook wel 
dat God met ieder leven, ook die van 
jou, een bedoeling heeft. Misschien 
worstel je zelf ergens mee. Ga ermee 
naar God en vertel het Hem. Misschien 
geloof je er niet meer in. Misschien 
ben je opstandig of noem maar op. 
Ik weet niet wat voor bedoeling God 
heeft met alles wat er in mijn leven is 
gebeurd. Maar ooit zal ik erachter ko-
men. In ieder geval is het lijden niet 
voor niets. Jezus heeft het zwaarste 
kruis gedragen, dus wie ben ik om te 
zeggen dat ik niet mag lijden? Gods 
wegen zijn soms onbegrijpelijk, maar 
breng ook dat in je gebed bij God.
Voor mij is het gevecht tegen mijn 
anorexia en PTSS nog niet klaar, maar 
ik breng het bij God. Hij is mijn Gids 
en mijn Leidsman. Hij geeft kracht en 
moed. Ook voor jou?!

  De onderliggende oo� aak
            werd hier aangepakt
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Verhaal van ouders

Ons gezin bestaat uit vader, moe-
der en vier kinderen. We hebben 

ook een aantal kleinkinderen.
Wat was het moeilijk en verdrietig om 
onze vrolijke, actieve dochter te zien 
wegzakken in de ‘draaikolk’ van anor-
exia en PTSS. 
We maakten ons behoorlijk zorgen 
over het lijngedrag van Leanne. Het 
afvallen ging haar steeds meer be-
heersen. De huisarts bevestigde onze 
zorg: ‘Uw dochter is ernstig ziek!’ We 
kregen een verwijsbrief mee om hulp 
te zoeken bij een plaatselijke psycho-
loog.
Moeilijke jaren volgden waarin je je 
als ouders zó machteloos voelt om 
haar te helpen. Hoe kon dit haar toch 
overkomen? Dat vroegen we ons vaak 
af. Als ouders ga je samen met je kind 

door een diep dal. Van een open en 
spontaan meisje veranderde Lean-
ne. Ze kwam in de greep van haar 
eetstoornis. Het beheerste haar hele 
leven. Hoe zou het ooit weer goed 
kunnen komen? De huisarts verwees 
naar een plaatselijke psycholoog, in 
wie Leanne geen vertrouwen had. De 
behandelingen en gesprekken had-
den weinig effect. Helaas verloren tijd. 
Leanne kreeg hulp bij zelfstandige 
behandelaars: een psycholoog, diëtis-
te en PMT therapie. Er was onderling 
geen afstemming. En men was niet 
gespecialiseerd in de problematiek 
van eetstoornissen. Overstap naar een 
andere GGZ instelling duurde lang in 
verband met lange wachtlijsten.
Heeft u met deze ziekte binnen uw 
gezin te maken? Wij adviseren u een 
instelling te zoeken met behande-
laren die deskundig zijn en ervaring 
hebben met eetstoornissen.
Leanne ging in behandeling bij een 
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andere GZ-psycholoog. Op dat mo-
ment ging het al erg slecht met 
haar. Ze viel steeds meer af. Ook de 
GZ-psycholoog zag dat het niet goed 
ging. Wat hadden we een zorg over 
Leanne. We wilden haar zo graag hel-
pen en we zagen dat Leanne probeer-
de haar best te doen. Maar de angst 
om te eten en aan te komen beheers-
te haar hele leven. Ze wilde ons er niet 
mee belasten. Haar leven werd: calo-
rieën tellen, wegen, fietsen, sporten. 
Als ze wel wat at met de gezamenlij-
ke maaltijden dan kwam het er weer 
uit. De maaltijden waren overigens 
niet ongezellig, zoals je juist vaak wel 
hoort. Samen maakten we een menu 
weeklijst en ze wilde ook vaak graag 
zelf koken. Dit omdat ze graag con-
trole hield. 
Toen haar gezondheid in ernstig ge-
vaar kwam, is ze doorverwezen voor 
een opname bij Altrecht in Zeist. Haar 
gewicht was zodanig laag dat ze per 
direct moest worden opgenomen. 
Mede vanwege extreem laxeermidde-
lengebruik en braakdrang. Er was op 
dat moment geen plek, ze kwam op 
een wachtlijst te staan. Ze kon al wel 
beginnen in een startgroep. Eén keer 
in de twee weken kon ze daar terecht. 
Gelukkig werd ze toch drie weken 
eerder opgenomen dan gepland. 
Wat moeilijk als ouders om je kind 
daarheen te moeten brengen. Ook 
voor haar zelf heel aangrijpend. Ze 
moest stoppen met haar opleiding. 
Ze zou net beginnen met haar laatste 
stageperiode en moest nu haar studie 
afbreken. Ze is ongeveer een half jaar 
opgenomen geweest. Na een paar 
weken mocht Leanne de weekenden 

thuis opbouwen. Na de opname heeft 
ze daar aansluitend nog een periode 
deeltijdbehandeling gehad. Ze was 
gelukkig weer wat op gezonder ge-
wicht. Ze deed het echter niet voor 
zichzelf; ze deed het voor de anderen 
om haar heen. Maar ook omdat ze 
weg wilde uit de kliniek. Eigenlijk wil-
de ze nog steeds niet aankomen. Het 
onverwerkte onderliggende trauma, 
dwong haar om controle over haar 
eten en gewicht te houden.
Wat een zorgen hadden we om het le-
ven van onze dochter. We namen deze 
zorg dag en nacht met ons mee. Met 
een aanhoudend gebed voor haar: 
‘Bewaar haar toch o, alvermogend 
God!’ Als de Heere vanuit Zijn Woord 
en door de prediking ons niet had be-
moedigd, vaak op de meest moeilijke 
momenten… we zouden geen hoop 
meer hebben gehad op herstel. Zien-
de op Gods trouw, waar de Heere ons, 
maar ook Leanne, gedurig op wilde 
wijzen, mochten we toch weten dat 
de Heere er vanaf wist. We werden 
door de HEERE bijzonder bepaald bij 
Jesaja 9:3: Want het juk van hun last, 
en den stok hunner schouders, en den 
staf desgenen, die hen dreef, hebt Gij 
verbroken, gelijk ten dage der Midia-
nieten.’
Er was diep in ons hart een stille ver-
wachting dat de Heere haar genezing 
zou schenken.
Leanne heeft na de periode bij Al-
trecht een poos zelf aangemodderd. 
Wel onder controle van de huisarts. 
Ze heeft zichzelf aangemeld bij Hu-
man Concern (HC). Hier werken er-
varingsdeskundigen, mensen die 
zelf een eetstoornis hebben gehad. 
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En daardoor ook hun cliënten goed 
kunnen begrijpen. Ze kwam op een 
wachtlijst te staan en kon alvast in 
groepstherapie totdat er plaats was 
voor haar. Er werd in de behandeling 
niet veel nadruk gelegd op het eten, 
maar veel meer op de onderliggende 
oorzaak van de eetstoornis. 
Bij HC werden een aantal bijeenkom-
sten georganiseerd voor betrokke-
nen. Als ouders kreeg je uitleg over 
de eetstoornis van je kind, om er zo 
meer inzicht in te krijgen. Vragen stel-
len kon altijd. We kregen opdrachten, 
die we in groepsverband uitvoerden. 
Het lotgenotencontact op die avon-
den was erg helpend. Je beseft dan 
dat je niet de enige bent met grote 
zorgen om je kind. Ook vertelden de 
therapeuten hun eigen levensverhaal 
over hun eetstoornis. Hun herstel gaf 
ons als ouders moed. 
Met kleine stapjes vond onze dochter 
zichzelf terug. De onderliggende oor-

zaak werd hier aangepakt. Leanne ging 
nu een ernstige traumatische periode 
in haar leven delen. Naast haar eet-
stoornis had Leanne PTSS (post trau-
matische stress stoornis). Er hadden 
traumatische gebeurtenissen in haar 
leven plaatsgevonden. Daarom had 
zij een middel nodig om controle over 
het trauma uit te oefenen. Haar eet-
stoornis gaf haar veiligheid, controle, 
rust. Maar vooral: hierdoor hoefde ze 
niet na te denken over het misbruik 
dat in haar leven plaatsgevonden had. 
Wij als ouders hebben jarenlang niet 
geweten dat onze dochter misbruikt 
werd in haar jonge leven. Daardoor 
was het voor ons moeilijk te begrij-
pen hoe Leanne toch een eetstoornis 
had kunnen krijgen. Hoewel het ons 
vreselijk aangreep wat onze dochter 
mee heeft moeten maken, vielen de 
puzzelstukjes op hun plek. Human 
Concern keek verder dan de eetstoor-
nis, hierdoor kon zij geholpen worden 
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� ps voor anderen

• Belangrijk dat je kind de juiste pastorale zorg krijgt. Vooral belang-
stelling, aandacht en een luisterend oor. Goedbedoelde adviezen 
werken vaak averechts.

• Vergeet ook de ouders en broers/zussen niet in de pastorale zorg.
• Goed om ook als ouders professionele uitleg en inzicht te krijgen in 

de eetstoornis en PTSS van je kind.
• Als ouders is het goed en fi jn om de zorg met een paar goede vrien-

den te kunnen delen.
• Blijf in alle omstandigheden je kind positief steunen en waarderen. 

Blijf je kind als jullie kind zien en niet als de dochter/zoon met eet-
stoornis. Want de eetstoornis is niet wie ze is.

• Probeer niet zelf de behandelaar te worden van je kind.
• Leg steeds al je zorgen voor de Heere neer, want Hij regeert ook het 

leven van je kind.

in haar herstel. En werd er een ande-
re soort therapie ingeschakeld, o.a. 
EMDR-therapie. Er volgde nog een 
opname bij een instelling voor trau-
maverwerking. Dit heeft geholpen om 
meer te leren praten over haar verle-
den. Daarna heeft HC het weer verder 
opgepakt. We kregen hoop en zagen 
dat Leanne uit een diep dal toch weer 
licht mocht gaan zien. Langzaam ging 
het steeds beter met haar. Hoewel ze 
nog een hele weg had te gaan. 
Om de puntjes op de i te zetten ging 
ze het Beleef-traject van HC in Portu-
gal volgen. Een prachtig oord midden 
in de natuur. Het heeft haar geholpen 
op de weg naar herstel.
Ze kreeg contact met een jongen, 
waarmee ze verkering kreeg. Dit heeft 
haar meer (zelf)vertrouwen gegeven. 
Mede door zijn aanwezigheid, rust 

en veiligheid mocht ze haar verleden 
achter zich laten en een nieuwe toe-
komst op gaan bouwen.
In al die aangrijpende zorgvolle jaren 
hebben we mogen zien dat de Hee-
re haar heeft vastgehouden. Hij heeft 
bewaard op de vaak meest moeilijke 
momenten in haar jonge leven. Soli 
Deo Gloria!

• Leanne heeft meerdere keren ge-
zegd: ‘Als ik beter mag worden, 
dan zou ik graag anderen, die ook 
met psychische problemen worste-
len, willen helpen.’ Hoe mooi is het 
dan dat Leanne nu een baan heeft 
als (ervarings)deskundige in de 
psychiatrie. Zijn trouw is groot!

Henriët van Leeuwen
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  Eetproblemen 
     

Het is best een waagstukje om 
over eetproblemen een column 

te schrijven. Het ligt al snel gevoelig 
als je BMI omhoog schiet en je bent 
erg aangekomen qua lichaamsge-
wicht. Veelal is het zichtbaar en heb-
ben mensen er een mening over. Die 
mening kan nogal eens normatief uit-
pakken en dat bij een persoon die al 

een probleem heeft waarbij schaamte 
en schuld een belangrijk thema is in 
het therapieverloop. Dit kan leiden 
tot depressieve klachten en maken 
dat een behandeling nog zwaarder 
en ingewikkelder is. Dus respectvol 
communiceren en op een gevoelvol-
le wijze bevragen van het eetpatroon, 
zowel van het heden als verleden, is 
noodzakelijk. Welke zaken gaan wel 
goed in het leven van cliënt? Welke 
patronen worden zichtbaar? Veelal 
wordt cognitieve gedragstherapie in-

gezet waarbij het gedrag en respons 
op gedrag onderzocht wordt. Het be-
vorderen van een eigen identiteit met 
een persoonlijke inhoud wordt gesti-
muleerd. Een thema dat ook veelal 
centraal komt te staan is een negatief 
zelfbeeld en de hoge eisen die men 
aan zichzelf stelt. Een probleem daar-
bij is dat het lichaamsbeeld bij anor-

exia en boulimia verstoord is. Men 
vindt zichzelf, staande voor de spie-
gel, helemaal niet dun en men walgt 
van een spoortje vet aan het lichaam. 
Terwijl vet ook een nuttig bestanddeel 
is van een menselijk lichaam. Afhan-
kelijk van hoe ernstig de cliënt teert 
op de laatste reserves, zoveel te meer 
is men geneigd meer controle te hou-
den. Ondertussen neemt het weer-
standsvermogen af en kan men in een 
kritische fase terechtkomen waarbij 
opname op een somatische afdeling 

Column

  Eetproblemen   Eetproblemen 
          

  Innerlĳ k voel je je schuldig,
            zwak of mislukt
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noodzakelijk wordt. De anorexia pa-
tiënt is intens bang om te dik te wor-
den of aan te komen. Dit ondanks dat 
men al beneden het gewicht zit wat 
voor leeftijd en lengte normaal is. Het 
lichaamsbeeld is verstoord, je kan je 
ribben tellen, toch voel je je dik en 
wordt het ook voor jou bevestigd als 
je in de spiegel kijkt. Bij anorexia ner-
vosa kan je heel mager worden, van 
tijd tot tijd de controle over eten ver-
liezen en krijgt men een forse eetbui 
die je niet kunt stoppen. Na afloop 
braak je alles uit, slik je laxeermidde-
len en probeer je een periode fanatiek 
te lijnen. Naar de buitenwereld houd 
je dit probleem vaak verborgen, inner-
lijk voel je je schuldig, zwak of mislukt. 
De worsteling met je vervormde kijk 
op je lichaam, je wisselende gewicht, 
je dwangmatige patroon rond eten 
kost je heel veel energie en veelal een 
stemming die sterk kan wisselen in 
relatie tot het eetpatroon. Het lijden 
van de cliënt is groot. Men is de hele 

dag bezig met eten, niet eten en calo-
rieën tellen. Zowel voor cliënt als voor 
ouders en naast betrokkenen is het 
omgaan met de ziekte van een zoon 
of een dochter erg zwaar. Het geeft 
vaak heftige reacties op elkaar binnen 
het gezin. Dat heeft het gevaar in zich 
dat je teveel controle wilt overnemen. 
Ouders voelen zich steeds machtelo-
zer en cliënt voelt zich schuldig, som-
ber en walgt van zichzelf. Het zoeken 
van professionele hulp is dan ook een 
eerste stap richting werken aan een 
oplossing. Een ervaren therapeut is 
een tweede stap. En het hebben van 
een ‘Toevlucht’ is de basis voor alles, 
Jesaja 41 vers 10 ‘Vrees niet, want Ik 
ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik 
ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, 
ook ondersteun Ik u met de rechter-
hand Mijner gerechtigheid.’

T. Vogelaar
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Eetbuistoornis 
Binge Eating Disorder (BED)

Wat is eetverslaving?

Een eetverslaving is een vorm van 
een eetstoornis. In de GGZ wordt 

gesproken van een eetbuistoornis of 
Binge Eating Disorder (BED). Er wordt 
gesproken over een eetstoornis wan-
neer iemand de controle verliest over 
het eetgedrag. Iemand blijft deson-
danks dezelfde patronen herhalen, 
maar verwacht een andere uitkomst. 
De drang naar de gedraging is te 
sterk en de verleiding te groot om te 
weerstaan. Afhankelijkheid zorgt er-
voor dat degene niet meer kan stop-
pen zonder specialistische hulp.

In Nederland heeft minimaal 1% van 
de bevolking last van een eetbuistoor-
nis/BED. Een stoornis wil zeggen dat 
er sprake is van een beperking in ie-
mands leven. Iemand die lijdt aan BED 
eet in korte tijd grote hoeveelheden 
voedsel. Het betekent dat iemand 
regelmatig grote hoeveelheden eet, 
zonder dat dit gecompenseerd wordt 
met bijvoorbeeld sporten of - in on-
gezonde gevallen - met laxeren en 
braken. Dit leidt bijna altijd tot over-
gewicht.

Bij een eetbuistoornis overheerst het 
gevoel van niet kunnen stoppen met 
eten. Iemand eet in rap tempo, zelfs 
als iemand geen trek heeft of vol zit, 
grote hoeveelheden voedsel. Het ge-
voel van niet weten hoe te stoppen 
overheerst; de persoon die het be-
treft móet eten. Er is sprake van een 
gevoel van schaamte en onzekerheid 
rondom de eetbuien. Daarom doet ie-
mand er alles aan om de eetbuien in 
het geheim te ondernemen.

Hoe herken ik een eetbuistoornis/ 
BED?
Het kan vaak lastig zijn om BED bij 
jezelf of je naaste te identifi ceren. Is 
er niet gewoon sprake van een fl inke 
eetlust of stress-eten? Er zijn een aan-
tal belangrijke symptomen waaraan 
een eetbuistoornis BED herkend kan 
worden:
• Eetbuien
 Je eet veel in een korte tijd. Daar-

bij gaat het om een hoeveelheid 
eten die aanzienlijk groter is dan 
wat de meeste mensen in dezelfde 
tijd of onder soortgelijke omstan-
digheden zouden eten. Deze eet-

Psycho-educatie
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buien worden geassocieerd met 
bepaalde kenmerken. Hierbij kun 
je denken aan veel sneller eten dan 
normaal, eten tot je helemaal vol zit 
of echt niet meer kan, het eten van 
grote hoeveelheden wanneer je fy-
siek eigenlijk geen honger hebt en 
alleen eten, omdat je je schaamt 
voor hoeveel je eet.

• Verlies van controle
 Tijdens een eetbui heb je het ge-

voel dat je geen controle meer hebt 
over jezelf. Je kunt niet stoppen 
met eten. Je kunt ook niet bepalen 
wat, hoeveel of hoe snel je eet.

• Schuldgevoel 
 Na afloop van een eetbui word je 

geconfronteerd met gevoelens van 
schaamte, walging en/of depressie. 
Je voelt je zwak en schuldig. Omdat 
BED grotendeels een emotionele 
eetstoornis is, zorgen die gevoe-
lens ervoor dat je weer gaat eten. 
Zo kom je in een vicieuze cirkel te-
recht.

Gevolgen BED
Een eetbuistoornis is niet onschul-
dig. Een eetbuistoornis kan voor ge-
vaarlijke situaties zorgen. Gevolgen 
kunnen zijn dat overgewicht ontstaat, 
met als gevolg een vergrote kans op 
diabetes, chronische vermoeidheid, 
een te hoge bloeddruk en cholesterol, 
hart- en vaatziekten, maag- en darm-
problemen, depressies, eenzaamheid, 
een ontregelde stofwisseling en zelfs 
onvruchtbaarheid.  

Behandeling eet(bui)stoornis
Hoewel BED zeer ernstige en moge-
lijk levensbedreigende consequenties 

kan hebben, is deze eetstoornis door-
gaans goed te behandelen. Hoe eer-
der hulp gezocht wordt, hoe groter de 
kans dat ernstige gezondheidsproble-
men kunnen worden voorkomen. De 
eerste stap die moet worden gezet 
is dat de ontkenning moet worden 
doorbroken. Dat is vaak het lastigste. 
Schaamte overheerst en om hulp vra-
gen kan zorgen voor een hoge men-
tale drempel waar iemand overheen 
moet stappen. Neem vermoedens van 
een eetbuistoornis serieus. Er zijn ge-
specialiseerde GGZ-partijen die pas-
sende behandeling kunnen bieden. 

Behandelprogramma (BED) Chan-
ges GGZ
Changes ggz biedt zowel behande-
ling voor mensen met verslavingspro-
blematiek als eetstoornissenproble-
matiek.
 

Onze missie
Changes GGZ is gespecialiseerd in het 
behandelen van verslaving, eetstoor-
nissen en onderliggende problema-
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tiek. Wij geloven dat duurzaam her-
stel van een verslaving of eetstoornis 
mogelijk is. We werken samen aan de 
kern van het probleem, met als doel 
een nieuwe koers en een betere kwa-
liteit van leven. 

Onze visie
De intrinsieke motivatie van een cliënt
om van verslaving en eetstoornis-
sen af te komen, staat bij Changes 
GGZ centraal. Wij behandelen op 
gelijkwaardige basis vanuit een opti-
mistische instelling. Wij geloven dat 
duurzaam herstel mogelijk is door 
middel van bewezen behandelme-
thoden. Om dit te bewerkstelligen 
is het noodzakelijk verder te kijken 
dan de symptomen van verslaving en 
eetstoornissen. Daarom besteden wij 
intensief aandacht aan het behande-
len van onderliggende problematiek. 
Hierdoor wordt de kans op terugval 
geminimaliseerd.

Onze behandeling
Wanneer iemand zich aanmeldt met 
een eetbuienstoornis wordt een in-
take gepland om samen met ge-
specialiseerde zorgverleners te on-
derzoeken hoe de (eet)stoornis zich 

uit en of en op welke wijze Changes 
GGZ passende behandeling kan bie-
den. Afhankelijk van de ernst van een 
eetbuistoornis en de eerder gevolg-
de behandelingen wordt gekeken of 
dagbehandeling in Breda of behan-
deling in de kliniek in Halsteren het 
beste aansluit. 
Binnen de behandelingen gaan we al-
tijd allereerst op zoek naar de achter-
liggende oorzaak van het probleem. 
Waardoor kwam de eetstoornis BED 
tot uiting en wat triggert het gevoel 
van moeten eten? Pas als er een ant-
woord op dit soort vragen is, heeft 
een behandeling echt nut. Vanaf dat 
punt kan ervoor worden gezorgd dat 
het probleem bij de kern wordt aan-
gepakt. De behandeling bestaat uit 
intensieve - grotendeels -  groepsthe-
rapie aangevuld met individuele ge-
sprekken met de (GZ) psychologen, 
psychiater, diëtist, arts, verpleegkun-
dig specialist en sociotherapeut. Zo 
werken we middels diverse bewezen 
effectieve behandelmethoden stap 
voor stap toe naar duurzaam herstel.   

Hiske Welman
Changes GGZ
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Matigheid

Maar de vrucht des Geestes is (...) matigheid. 
 Galaten 5:22

Eén van de vruchten van de Heilige 
Geest is matigheid. Paulus noemt 

dit ongetwijfeld, omdat er bij ons 
mensen veel onmatigheid voorkomt. 
Door onze afval van God in het pa-
radijs zijn we allerhande ellendigheid, 
ja de dood zelf onderworpen. Alle 
kwalen, nood en lijden op de wereld 
komt daaruit voort. Ook het leven 
naar Gods geboden en inzettingen 
is daardoor verstoord en ontregeld. 
Alleen door wedergeboorte en ver-
nieuwing van ons gemoed, zullen de 
Christelijke deugden weer, zij het met 
vallen en opstaan, kunnen functione-
ren. Ik noem uitdrukkelijk ‘Christelijke’ 
deugden, omdat in de heidenwereld 
van toen, maar ook nu, heel ande-
re waarden en normen heersen dan 
onder de Christenheid. Alleen in het 
door God gewerkte nieuwe leven is er 
weer aandacht voor de Bijbelse nor-
men. Hoe gebrekkig soms ook, toch is 
er het verlangen om naar Gods gebo-
den te leven.
In het thema van dit nummer komen 
deze zaken van pas. Eetproblemen 

zijn er allerwege. Overgewicht is een 
oorzaak van veel ziekteverschijnselen. 
Sommige medicijnen bevorderen de 
eetlust met alle problemen van dien. 
Ook, en misschien wel nog meer, 
komt het voor bij psychische kwalen 
en ontregelingen. Ook ondergewicht 
door te weinig eten komt voor. Zie-
kelijke verschijnselen van te veel of te 
weinig eten komen veel voor. Het zijn 
echt ook ziekteverschijnselen. Meest-
al is er een onderliggend probleem 
aanwezig. Onverwerkte traumatische 
gebeurtenissen in het verleden kun-
nen één van de oorzaken van de pro-
blemen zijn. Het is in ieder geval een 
onmatigheid. 
Omdat matigheid in de Bijbel op 
meerdere plaatsen genoemd wordt, 
blijkt het dat de Heere daar ook aan-
dacht voor heeft. Dat Hij daar ook in 
helpen wil. Dat Hij ook weet wat dit 
is. De Heere Jezus is immers in alles 
verzocht geworden om als de mede-
lijdende Hogepriester ons daar in te 
hulp te kunnen komen. Hij weet van-
uit Zijn Menszijn, IMMANUËL, dat is 

Pastoraal
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toch GOD MET ONS, volmaakt wat 
een lastig, moeilijk en soms zelfs do-
delijk probleem dit is. Zullen we dan, 
wanneer we hiermee te maken heb-
ben, niet vergeten ermee tot Hem 
te gaan? Hij die nooit iemand heeft 
weggestuurd. Hij die gedurig met 
innerlijke ontferming bewogen was 
over de mensen. Ook nu is Hij nog 
Dezelfde, de nooit beschamende 
Rotssteen, Wiens werk volkomen is. 
Twijfel daarom niet om met deze pro-
blematiek, naast de reguliere hulpver-
lening, Hem, Jezus, als De Geneesheer 
te raadplegen. Hij is machtig genoeg 
om op onverwachte, wonderlijke wij-
ze uitkomst te geven. Bovendien is Hij 

ook gewillig om je kruis, als dit een 
kruis voor je is, te helpen dragen en te 
maken dat je het eens bent met Zijn 
heilige wil. Zing maar mee:

Zie op mij in gunst van boven; 
Wees mij toch genadig Heer’.
Eenzaam ben ik en verschoven;
Ja, d’ ellende drukt mij neer;
‘k Roep U aan in angst en smart;
Duizend zorgen, duizend doden,
Kwellen mijn angstvallig hart;
Voer mij uit mijn angst en noden.
Ps. 25:8 

L. N. 
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Honger naar vervulling
 
Oorzaak en bevrijding van de eetproblemen 
  Anorexia, boulimia & overgewicht

In Honger naar vervulling van Modita 
van Zummeren vertelt de auteur dat 

de motivatie voor een veranderings-
proces alleen kan ontstaan vanuit be-
grip en inzicht. Het boek begint eerst 
met twee gedichten over anorexia en 
boulimia die exact aangeven hoe het 
is, als je een van de twee eetstoornis-
sen hebt. De zoektocht van iemand 
met een stoornis is heel wezenlijk. Het 
is de zoektocht naar eigen identiteit 
en het vermogen om in een lichaam 
op aarde te kunnen leven, in contact 
met anderen. Het eetprobleem heeft 
uiteindelijk niets met eten te maken, 
maar is een honger naar vervulling. 
Er zijn verschillende oorzaken van de 
diverse eetstoornissen. In het eerste 
gedeelte van het boek wordt de in-
vloed van de maatschappij beschre-
ven, waarbij aandacht wordt besteed 
aan de rol van de vrouw in de samen-
leving door de geschiedenis heen. 
Om de invloed van de maatschappij 
op eetstoornissen beter te begrijpen, 
is bewustzijn nodig op de positie van 
de vrouw in de samenleving. Iemand 
met een eetstoornis verzet zich tegen 
de veel te hoge en tegenstrijdige ver-
wachtingen die er aan de vrouw wor-

den gesteld. Er wordt ook aandacht 
besteed aan de veranderde rol van de 
moeder, inmenging in de opvoeding 
en het slankheidsideaal.  
In het tweede gedeelte wordt er 
stilgestaan bij de psychische ach-
tergrond van anorexia, boulimia en 
overgewicht. De auteur vertelt over 
de fases waar iemand met een eet-
stoornis doorheen gaat, wat een eet-
stoornis doet met lichaam en geest 
en hoe dat voor de omgeving van die 
persoon is. De schrijver laat met haar 
boek zien dat een eetstoornis niet iets 
is wat mensen zomaar hebben, maar 
dat daar vaak een diepere oorzaak 
aan ten grondslag ligt. Ze vertelt ook 
hoe het kan dat de een gevoeliger is 
voor een eetstoornis dan de ander. 
Telkens illustreert ze haar verhaal met 
persoonlijke gedeeltes uit haar le-
ven. Dit maakt het tot een makkelijk 
leesbaar boek, dat geloofwaardig is, 
omdat ze hierin ook laat zien de be-
levingswereld te kennen. 
De therapeutische behandeling van 
anorexia duurt vaak jaren, omdat de 
cliënt zich moet gaan toe-eigenen 
wat ze in haar jeugd niet heeft kunnen 
ontwikkelen. Dit is een proces waarin 

Boekbespreking
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ze haar eigen identiteit (her)ontdekt 
en toewerkt naar een leven dat vol-
doening geeft. Maar het is ook nodig 
dat er contact wordt gemaakt met 
eigen gevoelens en behoeften. Vaak 
is daar in het gezin weinig aandacht 
voor geweest. 
De auteur staat ook stil bij de ontwik-
keling van het kind. In de leeftijd van 
6 maanden tot 2 jaar bouwt het kind 
normaal gesproken genoeg zelfver-
trouwen op om in de puberteit het le-
ven als avontuur te zien en de wereld 
in te gaan. Deze fase kan verstoord 
zijn bij iemand die lijdt aan anorexia. 
De moeder heeft het kind nodig voor 
eigen waardering en aandacht en om 
deze reden wil ze niet dat het kind zich 
van haar los maakt. Hoe een anorexia 
meisje in een sociaal element terecht 
komt, wordt eveneens beschreven. 
Het meisje met anorexia ziet er heel 
erg tegenop uit te groeien tot vrouw 
uit angst voor seksualiteit en volwas-
senwording. 

Ook de achtergrond van boulimia 
wordt beschreven. Daarin wordt ge-
zegd dat het meisje et boulimia eet-
buiten heeft, die ze probeert te com-
penseren met vasten, diëten, braken 
en laxeren, sporten. De kans op bou-
limia is groter als een van de ouders, 
met name de moeder, ook een eet-
stoornis heeft. Boulimia en anorexia 
zijn niet echt van elkaar te scheiden; 
bij anorexia komen soms eetbuien 
voor, ook al zijn de hoeveelheden die 
dan gegeten worden relatief klein, en 
het meisje met boulimia probeert net 
als het meisje met anorexia het eten te 
compenseren met vasten en sporten. 
Na enkele jaren gaat anorexia vaak 
over in boulimia. Vervolgens wordt 
er een hoofdstuk aan overgewicht 
besteed. Hierbij wordt omschreven 
hoe al jong het eten als troostmiddel 
wordt gebruikt. 
Deel drie gaat over een verstrenge-
ling met een familielid. Een eetstoor-
nis uit liefde voor een familielid. Denk 
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bijvoorbeeld aan dat meisje dat geen 
grip krijgt op eigen gevoelens. Geïden-
tificeerd met iemand die heeft ge-
vochten tegen angstgevoelens, zon-
der daarin gezien of erkend te zijn. 
In het vierde gedeelte staat geschre-
ven over het verlies van een tweeling-
helft. Over eten en voedselweigering 
in relatie tot een ongeboren tweeling-
helft. De band die ze in de baarmoe-
der met tweelingzus of -broer hebben 
gehad, kan hier nog intens beleefd 
worden. Ze voelen zich niet compleet, 
wat invloed heeft op de relatie met de 
moeder, wat tot een eetstoornis kan 
lijden.    
In deel vijf wordt gesteld dat de eet-
stoornis een roep om zingeving is. De 
eetstoornis kan iemand pas achter 
zich laten als er betekenis gegeven 
kan worden aan het leven en als er 
verbinding komt met zichzelf. 
In deel zes wordt stilgestaan bij de 
vormen van hulpverlening die er zijn. 
Er is geen snelle manier om te ge-
nezen van de eetstoornis. Om los te 
komen van een stoornis zijn vaak een 

langdurig therapeutisch proces en 
medicatie nodig. Bij de therapie moet 
aandacht besteed worden aan het 
eetgedrag van het meisje, maar veel 
belangrijker is het herstel van wat ze 
te kort is gekomen in de ontwikkeling. 
Kortom: Honger naar vervulling is een 
boek voor iedereen die met mensen 
werkt met een eetstoornis, zowel 
hulpverleners als ouders van een kind 
met een eetstoornis. Maar ook ken-
nissen en familieleden van iemand 
met een eetstoornis adviseren we dit 
boek te lezen. Door dit boek begrijp je 
de mensen met een eetstoornis beter. 

Honger naar vervulling 
Oorzaak en bevrijding van de eetpro-
blemen 
Anorexia, boulimia & overgewicht
Eerste druk 2021 Modita van Zumme-
ren 
IBSN: 978-94-643-1609-4
Uitgeverij Boekscout Soest. 
www. Boekscout.nl

Anna Frens 
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 Psychische problemen
    

Via MIND krijg ik steeds mooie ar-
tikelen aangeboden en met Mind 
heb ik afgesproken dat ik hun arti-
kelen mag delen en gebruiken. Uit 
de nieuwsbrieven trof onderstaande 
mij en graag geef ik dit door. Af en 
toe heb ik iets samengevat, maar de 
lijn van het verhaal is duidelijk. Het 
artikel gaf mij in ieder geval stof tot 
nadenken! Ik hoop dat dat ook bij u 
en jou zo mag zijn.
Reageren? Heel erg graag! 

Psychische problemen hebben een 
grote impact op iemands leven. 

Maar ook op het leven van de men-
sen in zijn of haar omgeving. Als jij ie-
mand in je omgeving hebt die kampt 
met psychische problemen, kan het 
zijn dat jij alles op alles zet om te hel-
pen. Je kan je veel zorgen maken of 
het weer goed komt. Heel begrijpe-
lijk, maar hoe voorkom je dat je hier 
overbelast door raakt en hoe zorg je 
ervoor dat er ruimte blijft voor jouw 
gevoelens?
In dit artikel krijg je tips die je helpen 
bij de omgang met een naaste met 

psychische problemen en tips hoe je 
zelf overeind blijft.

Zorg goed voor jezelf
Zorg in de eerste plaats goed voor je-
zelf. Cijfer jezelf niet weg en stel gren-
zen. Dat is misschien even wennen, 
maar het helpt je mentaal gezond te 
blijven. Dat is fi jn voor jezelf en het 
geeft je ruimte om er juist beter voor 
de ander te zijn. Vind je dit lastig? 
Wij maakten een fl yer met tips om je 
grenzen te leren kennen en aan te ge-
ven. (Hoop ik D.V. volgende keer door 
te geven, WV).  
Blijf ook leuke dingen doen waardoor 
je energie krijgt of je ontspant. Ont-
spanningsoefeningen kunnen hierbij 
helpen. Onderhoud daarnaast het 
contact met anderen. Af en toe erover 
praten kan al erg opluchten. Boven-
dien heeft het geven en krijgen van 
steun een positief eff ect op hoe je je 
voelt.

Praat met je naaste
Wil je met je naaste praten over zijn 
of haar klachten, maar vind je dat 
moeilijk? Stel vragen zonder je op 

Actueel

 Psychische problemen Psychische problemen
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te dringen. Probeer je woordkeu-
ze neutraal te houden en geef geen 
waardeoordeel. Mensen die zich be-
oordeeld voelen gaan vaak in de ver-
dediging en dit maakt het lastig om 
een goed gesprek te voeren. Praat 
bijvoorbeeld over ‘concentratiepro-
blemen’ in plaats van ‘je bent in de 
war’. Kijk ook wat jouw reactie doet. 
Onbedoeld hebben opmerkingen of 
het benoemen van aandoeningen 
soms een verkeerde uitwerking. Kijk 
of je anders kan reageren. Aansluiten 
bij de woorden die jouw naaste zelf 
gebruikt, helpt hierbij. Geef hierbij ge-
rust aan dat jij je best doet en dat het 
af en toe even zoeken is hoe je het 
beste kan reageren. 

Stimuleer hulp te vragen
Heeft jouw naaste psychische klach-
ten, maak jij je zorgen en krijgt hij 
of zij nog geen professionele hulp? 
Laat weten dat je om de ander geeft 
en bespreek jouw zorg. Geef aan dat 
het volgens jou een goed idee is om 
bij de huisarts langs te gaan. Dit is de 
eerste stap naar professionele hulp-
verlening. Jouw naaste kan het als 
steunend ervaren als jij meegaat naar 

deze afspraak. 
Ga niet op de stoel van de hulpver-
lener zitten. Als je ziet dat je naaste 
het moeilijk heeft, kan je geneigd zijn 
te willen helpen met oplossingen, tips 
en adviezen. Onthoud dat jij niet zijn 
of haar hulpverlener bent. Het is goed 
om op jouw manier te helpen en te 
steunen, maar neem geen taken over 
die eigenlijk bij de hulpverlening ho-
ren. Hulpverleners zijn hiervoor op-
geleid en zo houd jij jouw relatie met 
je dierbare gezond. Bovendien zou 
je hiermee een veel belangrijkere rol 
opgeven, bijvoorbeeld die van broer, 
partner of ouder.

Heb aandacht voor kinderen 
Heb je kinderen en is je naaste met 
psychische klachten jouw partner of 
een ander kind in het gezin? Kinde-
ren merken bijna altijd dat er iets aan 
de hand is, ook al lijkt dat soms niet 
zo. Leg ze uit wat er met hun vader/
moeder of broer/zus aan de hand is. 
Als er een crisis is, vertel je kinderen 
dan dat dit niet door hen komt. Uitleg 
helpt bij het ontwikkelen van strate-
gieën om er goed mee om te kunnen 
gaan. Probeer het onderwerp ook 
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bespreekbaar te houden binnen het 
gezin. Geef aan dat jouw kinderen er 
over mogen praten en vragen mogen 
stellen. Het is belangrijk voor kinde-
ren dat ze gezien en gehoord worden 
door de ouders en dat gevoelens er 
mogen zijn. Zorg er ook voor dat je 
kinderen genoeg afleiding hebben 
buitenshuis, weg van de spanning. 

Accepteer en stel verwachtingen bij
Hoe graag je het zou willen, ga er niet 
van uit dat een behandeling alles snel 
‘oplost’. Vaak gaat het om een wat 
langer proces met vallen en opstaan. 
Als jouw naaste heel erg verdrietig of 
boos is, is het mogelijk dat dit door de 
aandoening komt. Het heeft dus niets 
met jou te maken. Jouw naaste kan 
(tijdelijk) veranderen door de aandoe-
ning. Daar mag je verdrietig om zijn. 
Het klinkt misschien lastig, maar door 
de situatie te aanvaarden zoals die is, 
creëer je ruimte om problemen van 
een andere kant te bekijken. 

Vraag hulp en neem hulp van ande-
ren aan
Als naaste van iemand met psychi-
sche problemen, kan jij ook behoefte 
hebben aan ondersteuning. Breng je 
sociale netwerk in kaart, zodat je weet 
wie je wanneer om hulp kan vragen. 
Heb jij het door de situatie moeilijk? 
Aarzel dan niet om professionele hulp 
te zoeken. Voor kinderen in het ge-
zin kan preventieve hulp helpen met 
de situatie om te leren gaan. Naar de 
huisarts gaan is een eerste stap om 
professionele hulp te vragen. Jouw 
huisarts kan je ondersteunen om op 
de been te blijven en je adviezen ge-

ven over hoe je het beste voor je naas-
te zorgt. Hij of zij kan je doorverwijzen 
voor passende hulp als dat nodig is. 
Heb je lichamelijke of ‘vage’ klachten, 
ga dan ook op tijd naar de huisarts. 
Heeft de situatie effect op je werk of 
opleiding? Praat erover met je werk-
gever of decaan/ zorgcoördinator van 
je school of opleiding. Vraag om be-
grip en praktische ondersteuning. Als 
je het fijn vindt, neem dan een colle-
ga of studiegenoot in vertrouwen en 
vraag om steun.

Deel ervaringen
Het delen van ervaringen met andere 
naasten zorgt vaak voor erkenning en 
‘lucht’ om met de situatie om te gaan. 
Het is heel steunend om te ervaren 
dat je niet de enige bent. Daarnaast 
kunnen anderen je misschien wel op 
weg helpen met de aanpak van pro-
blemen: de kans is groot dat een an-
der iets soortgelijks al eens eerder 
heeft meegemaakt. Via de website 
Naasten in Kracht vind je informatie, 
tips, inspiratie en steun. Vooral van el-
kaar. Op deze pagina vind je meer in-
formatie over wat verschillende cliën-
ten- en familieorganisaties te bieden 
hebben, zoals lotgenotencontact voor 
naasten. Ben jij op zoek naar contact 
met gelijkgestemden? Via de Connect 
app kun je per mail berichten uitwis-
selen met mensen met dezelfde inte-
resses. 

Allen sterkte gewenst in alle omstan-
digheden!

Wim Visser
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Als dit nummer van ons vereni-
gingsblad in de bus valt, gaan 

we al snel naar het einde van het jaar 
2021. Het was een veelbewogen jaar 
waarin het corona-virus het dagelijks 
nieuws domineerde. Ook wij allen 
hebben er mee te maken gekregen, 
op welke manier dan ook.
Al vele keren is de vraag gesteld: Waar 
heeft het ons nu allemaal gebracht? 
Heeft het ons in ootmoed aan Zijn 
voeten gebracht in het gebed: ’Hee-
re, leer ons Uw wegen te verstaan?’ 
Mogen wij allen toch buigen onder 
Uw slaande hand met een oprechte 
schuldbelijdenis: ’Wij hebben gedaan 
wat kwaad is in Uw oog en om die 
reden zijn we Uw gramschap dubbel 
waardig!’ O zeker, dit met de mond 
zeggen, is niet zo moeilijk. Maar nu 
werkelijk schuld te belijden om onze 
persoonlijke, kerkelijke en nationale 
schuld, uiteindelijk is dat Zijn werk. En 
om Zijn werk mogen we wel verlegen 
zijn!

Avonden...
Door het virus zijn er minder activitei-
ten geweest binnen onze vereniging. 
Avonden werden online gehouden, 
maar gelukkig toch ook een aan-
tal weer echt met een ontmoetings-
mogelijkheid. Zo was er een avond 
in ’s-Gravenpolder waar een mooi 
aantal mensen aanwezig was en we 
maar liefst acht nieuwe leden moch-

ten inschrijven! Ook in Veenendaal en 
Nunspeet konden de avonden door-
gaan. Daar zijn we echt heel blij mee. 
Daarbij noemen we ook ons regiobe-
stuur in Staphorst die veel werk had 
gemaakt van de voorbereiding van de 
avond in oktober, maar omdat Stap-
horst brandhaard werd de avond wel 
moest afzeggen. Dat kon echt niet an-
ders, maar gezien de sterke PR-actie 
natuurlijk jammer. Ditzelfde gold ook 
voor regio Hart van Holland, waar de 
geplande avond in Ouderkerk aan de 
IJssel moest worden geannuleerd.

Landelijke dag
We zagen uit naar onze landelijke dag 
die we op 20 november jl gepland 
hadden. Wat is het jammer en moei-
lijk dat deze dag niet door kon gaan. 
Voor het bestuur was het een hele 
worsteling wat wijsheid in dezen was. 
Enerzijds de hoge coronacijfers en be-
perkende maatregelen, anderzijds de 
belangen van onze verenigingsleden 
die we zo graag een dag van ontmoe-
ting en bezinning hadden geboden. 
We hopen dat deze dag met het the-
ma ‘Wie ben ik?’ op een later tijdstip 
wel plaats kan vinden. 

Leden 
Dit jaar is er een opmerkelijke groei 
van het aantal leden. We zijn daar 
als bestuur natuurlijk blij mee. Op de 
avond in ’s-Gravenpolder zei iemand 

Van de voorzitter
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tegen me: ‘Hoe komt het toch dat 
Een Handreiking zo onbekend is?’ Ja, 
dat vragen wij ons ook meerdere ke-
ren af. We doen wat we kunnen om 
de PR te versterken en in de regio’s 
wordt dat ook actief ingezet. En dat 
blijkt nu in ieder geval wel produc-
tief te zijn. Mogen we u als lid vragen 
een ander in uw omgeving of familie 
ook lid of donateur te maken? Als u 
op die manier actief meewerkt, maakt 
ons dat als vereniging ook sterker in 
de gesprekken met instanties, hulp-
verleningsdiensten etc. Zullen we het 
samen eens proberen? Ambassadeurs 
gevraagd! 

Vraag
Nog een andere zorg delen we met u: 
de regiobesturen zijn inmiddels alle-
maal weer aangevuld met nieuwe en 
meelevende bestuursleden. Wij zijn 
daar zeer dankbaar voor! Maar … voor 
het landelijk bestuur hebben we nog 
steeds nieuwe bestuursleden nodig. 
Voelt u zich aangetrokken tot onze 
vereniging en denkt u uw steentje te 
kunnen bijdragen, wilt u dan contact 
opnemen met ondergetekende? Op 
dit moment doen wij hier thuis ook 
het secretariaat erbij en dat is geen 
goede zaak. Dan liggen er teveel ta-
ken bij één persoon en dan gaat het 
altijd - vroeger of later - fout! Mijn 
vrouw doet het graag, dat is het pro-

bleem niet, maar het is niet gezond. 
Daarom: een klemmende vraag aan 
uw hart: wie voegt zich bij ‘onze wa-
gen’?  

Ten slotte
We gaan de laatste weken van het jaar 
2021 in. Meestentijds zijn dat druk 
bezette weken met allerlei bijeen-
komsten. Tegelijkertijd zijn het voor 
mensen, ook binnen onze vereniging, 
soms heel eenzame dagen en nach-
ten. Zeker hen willen we van harte 
toewensen dat u in uw eenzaamheid 
bezoek mag krijgen van Hem, Die 
eenzamen troosten kan en wil. Hij 
wist Zelf als Mens ook wat eenzaam-
heid inhield en daarom kan Hij uw 
eenzaamheidgevoelens zo goed be-
grijpen (zie Hebr. 4:16). 
Het wordt ook Adventstijd en tijd 
voor het herdenken van Zijn komst in 
Bethlehem. Vanuit ons bestuur wen-
sen we u allemaal echt goede dagen. 
Wanneer hebben we echt goede da-
gen? Als Hij een bezoek brengt in ons 
persoonlijk leven en we beleven mo-
gen: ‘De verborgenheid der Godzalig-
heid is groot, God geopenbaard in het 
vlees’! En als ‘het’ dan ‘mijn’ mag wor-
den … dan hebt u gezegende dagen 
en een goed toevoorzicht! 

Hartelijke groet
Nunspeet, Wim Visser    
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Gedicht

Meisje van 12, Waarom ga je minder eten?
Je duwt je pijnlijke gevoelens weg, zonder het te weten.

Waarom?... wil je alles toch vergeten?

Ik hoor op ontdekkingstocht te zijn, 
maar mijn belevingswereld wordt erg klein.

Al mijn overlevingsmechanismes zijn constant maar bezig, met de lijn.
Zo weinig mogelijk eten, wegen, calorieën tellen,

en met beweegdrang krijg ik steeds meer te stellen.
Gek genoeg geeft het mij een ‘soort’ goed gevoel,

ergens goed in zijn en zelf de controle hebben als doel.

Ziek en vel over been, begint mijn strijd tegen anorexia pas echt!
En... het is letterlijk een dood op leven gevecht.

Gelukkig kom ik bij ontzettend lieve mensen terecht,
Samen gaan we de strijd aan, en mag ik onderdeel zijn van hun bestaan!

Eerst ben ik teruggetrokken en verlegen, 
maar terugkijkend, zijn deze mensen voor mij een zegen!

Een eetschema van de diëtiste met nutri-drink als extra voeding,
Althans, dat is wel de bedoeling…

Het drinken (al is het maar een druppel) gooi ik weg,
dit wordt ontdekt en voor mijn gevoel heb ik gigantisch pech.

Gelukkig mag ik halve dagen naar school,
daar heb ik lieve vriendinnen, afleiding en echt lol.

Door armen om mij heen, samen niet alleen...!!
Elke keer opnieuw serieus genomen, in mijn strijd,
Liefdevolle grenzen en consequente duidelijkheid.

Begint mijn zelfvertrouwen aan een andere werkelijkheid.

Gebroken Spiegelbeeld...
Meisje van 13, kijk nog eens goed!

Je mag er helemaal zijn,
met vanbinnen je verdriet en pijn!

Gebroken Spiegelbeeld...
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