
Een eetstoornis heb je nooit alleen
Een warm welkom
Stichting JIJ biedt in de regio Rotterdam mensen met een eetprobleem of eetstoornis laagdrem-
pelige, anonieme hulp en ondersteuning. Daarnaast biedt de stichting coaching na herstel. 
Simone Storm en Ute Schlicher vertellen.

Simone Storm is een van de oprichtsters van 
Stichting JIJ. ‘Vanuit mijn eigen ervaring met een 
eetstoornis weet ik dat het destijds heel moeilijk 
was om hulp te vinden waar je zonder doorver-
wijzing kan aankloppen. In de regio Rotterdam 
bestond destijds geen inloophuis. Ik had echter 
behoefte aan een plek waar je niet meteen in 
de medische molen terechtkomt, maar waar 
mensen gewoon met je meedenken. En ook 
waar je terecht kan als je bent vast  ge lopen in 
de professionele hulp of als nazorg nadat je uit 
een kliniek ontslagen bent om verder te werken 
aan je herstel en persoonlijke ontwikkeling. Ik 
dacht toen: "Als ik er behoefte aan heb, dan zijn 
er vast ook andere mensen die er behoefte aan 
hebben." En dat bleek te kloppen.’
Samen met Saskia Lagerwaard startte Simone 
in 2009 een eerste groep. 'Eind 2009 zijn wij 
klein begonnen. We huurden een ruimte in 
Zevenkamp en plaatsten een oproepje in de 
krant. En we hadden vrijwel meteen een volle 
groep! De animo was zo groot dat we een paar 
maanden later al een eigen stichting hebben 
opgezet, want dat is nodig voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van subsidie om het uitbreiden 
te kunnen betalen.’

Eetstoornis
Simone: ‘Er zijn verschillende eetstoornissen. 
Iedereen kent wel anorexia nervosa en boulimia 
nervosa, maar daarnaast bestaan nog andere 
eetstoornissen. Bij binge eating disorder hebben 
mensen last van eetbuien zonder compensatie  
en bij orthorexia willen mensen alleen extreem 
gezond eten.’
‘Een eetstoornis is een lastig iets, want je moet 
eten om te leven en daarbij heeft eten ook een 
sociale functie. Dus om een eetstoornis achter 
je te laten moet je een gezonde relatie met eten 
aangaan. Je moet leren vertrouwen op dat jij 

dat kan en herstellen in jouw tempo. Maar dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan.’

Ervaringsdeskundigheid
Bij Stichting JIJ werken ondertussen vijftig 
vrijwilligers, waarvan circa veertig getrainde 
ervaringsdeskundigen. Ute is ook ervaringsdes-
kundige en al jarenlang vrijwilliger bij Stichting 
JIJ: ‘Onze begeleiders zijn allemaal ervaringsdes-
kundig. Dat is van groot belang; het werkt drem-
pelverlagend, want je hoeft minder uit te leggen 
aan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. 
Een ervaringsdeskundige binnen Stichting JIJ 
heeft geleerd om algemene kennis over een eet-
stoornis, de eigen ervaring en de ervaring van 
anderen op een functionele manier in te kunnen 
zetten. Onze vrijwilligers groeien stapsgewijs 
naar de rol van begeleider. Zo lopen zij eerst 
met twee ervaren begeleiders mee. Ervarings-
deskundigheid is geen vervanging van therapie, 
maar kan van grote waarde zijn als je (nog) geen 
professionele hulp durft of wilt zoeken, of als 
aanvulling op het reguliere hulpaanbod.’
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Goede preventieve zorg 

kan soms een  

opname voorkomen



JIJ-huis
In 2013 opende het JIJ-huis de deuren met 
behulp van Stichting Theia. Ute: ‘Iedereen vanaf 
16 jaar kan lid worden van het JIJ-huis. Als je 
lid bent kan je deelnemen aan alle trainingen 
en workshops, zoals positief denken, omgaan 
met emoties, mindfulness, yoga of onze 
filmavonden. Ook kan je driemaal per week in 
de avond mee helpen boodschappen doen, 
koken en eten of alleen mee-eten als je weinig 
tijd hebt. In het JIJ-huis kunnen leden anderen 
ontmoeten en ervaringen met elkaar delen. 
Daarnaast is er altijd een ervaringsdeskundige 
aanwezig. Soms studeren er leden, omdat het 
hier een veilige rustige plek is. De locatie van 
het JIJ-huis is alleen bekend voor leden. Door 
noodzakelijke bezuinigingen in de gezond-
heidszorg zie je steeds vaker dat het natraject/
nazorg van de behandeling wordt verkort en 
in sommige gevallen vervalt. Wij richten ons 
met de supportgroep en het aanbod van het 
JIJ-huis ook op een goede nazorg om terugval 
te voorkomen.’

Voorlichting
Simone: ‘Via het project Broodnodig! verzor-
gen wij voorlichting met nazorg op scholen 
aan leerlingen tussen de 12 en 25 jaar voor 
vroegtijdige signalering om op die manier 
tijdige hulp te kunnen bieden vanuit Stichting 
JIJ of door te verwijzen naar andere zorg-
partners. Deze voorlichting wordt gegeven 
in samenwerking met Buro Puur en is mede 
mogelijk gemaakt door het VSBFonds. Na 
afloop van een voorlichtingsles vragen we alle 
leerlingen een evaluatieformulier in te vullen. 
Wij leren daar weer van, maar het geeft ook 
de mogelijkheid om een verzoek voor meer 
informatie aan te vinken of aan te geven als ze 
willen dat we contact opnemen. Ook zie je op 
deze formulieren terug dat de leerlingen het 
een leerzame en interessante les vinden; ze 
leren hier niet alleen over eetstoornissen, maar 
bovenal om hulp te vragen bij problemen. We 
zijn hiervoor al op scholen in Hellevoetsluis, 

Rotterdam, Spijkenisse, Hoogvliet en Dordrecht 
geweest.’ 

Familie en vrienden
Ute: ‘Ook naasten helpen wij, want een 
eetstoornis heb je nooit alleen. We hebben 
vier keer per jaar informatiebijeenkomsten 
voor familie en vrienden en elke maand zijn 
er contactgroepen. Deze groepen worden 
begeleid door een moeder van iemand met 
een eetstoornis samen met Simone, dus het 
verhaal wordt dan van twee kanten belicht. 
Ook van naasten horen we vaak dat ze blij zijn 
dat Stichting JIJ bestaat.’

Doelen voor de toekomst
Simone: ‘Onze droom is dat de doelgroepen 
die we nu nog moeizaam bereiken ons beter 
weten te vinden. Zo is er nog veel schaamte om 
hulp te zoeken onder niet-westerse cliënten; in 
veel culturen is een eetstoornis nog een taboe. 
Daarnaast ligt het plan om in de toekomst een 
groep te starten voor mannen en jongens.’ 
Ute: ‘We hebben nu verschillende zelfhulp-
groepen: twee verschillende startgroepen 
(anorexia+boulimia en BED+boulimia), vervolg-
groep, contactgroep LES (langdurige eetstoor-
nissen), contactgroep naasten en de support-
groep. De supportgroep is eens per twee weken 
en richt zich op nazorg en verdere persoonlijke 
ontwikkeling. Deze groep is heel belangrijk, 
want als je uit de kliniek ontslagen wordt begint 
het pas echt.’

Stasja Cornelissen

Op de foto’s: het JIJ-huis. 

Meer informatie
Neem voor hulp of meer informatie contact op 
met Stichting JIJ:
 • Bezoekadres: Oudedijk 221b, Rotterdam 
 • E-mail: info@stichting-jij.nl
 • Tel. (010) 737 07 94
 • Website: www.stichting-jij.nl
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