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Inleiding
Met dit magazine wil Stichting JIJ eetstoornissen onder de aandacht brengen van huisartsen, praktijkondersteuners en specialisten. Onderzoek van de Stichting toont aan wat
patiënten met (beginnende) eetproblematiek in het contact met een hulpverlener wel
of niet prettig vinden en welke factoren hierbij belangrijk zijn. In dit magazine vindt u de
resultaten van dit onderzoek terug. Met behulp van informatie en tips kunt u signalen van
eetproblematiek beter en sneller herkennen bij uw patiënt.
Tijdige onderkenning van de eetproblematiek in de eerstelijns zorg resulteert in een gerichte ondersteuning van de patiënt. Dit kan problematiek bespreekbaar maken en de patiënt
voelt zich gehoord. Tevens is een verwijzing naar tweede- of derdelijnszorg mogelijk. Nu
komt het nog vaak voor dat een patiënt teleurgesteld naar huis gaat na een bezoek aan de
huisarts.
Heeft u vragen of opmerkingen na het lezen van het magazine, is Stichting JIJ graag bereid
te reageren. Uw mail kunt u sturen naar info@stichting-jij.nl. Ook kunt u tijdens spreekuurtijden telefonisch contact opnemen via
010-73 70 794 (zie www.stichting-jij.nl voor de actuele spreekuurtijden). Uiteraard kunnen
wij in overleg een afspraak maken.
Hartelijke groet,
Team JIJ
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Gedicht: Een eetstoornis, het gaat niet over eten.
Bron: Proud2BMe.

EEN EETSTOORNIS………………..
Het gaat niet over eten.
Het gaat niet om er mooi uit te willen zien.
Het gaat niet om aandacht trekken.
Het gaat niet om met opzet de mensen die om je geven,
boos of verdrietig te maken, omdat je niet doet wat ze zeggen.
Het gaat niet om willen liegen.
Het gaat niet over het laatste dieet,
Of over nog even wat kilo’s kwijt te raken voordat je op vakantie gaat.
Een eetstoornis………
Het gaat niet over eten.
Het gaat over een negatief zelfbeeld.
Het gaat over geheimen, leugens en schaamte.
Het gaat over angst.
Over controle, over het wegdrukken van nare gevoelens of herinneringen.
Het gaat over willen verdwijnen, het gaat over vermijden,
het gaat over ontkennen van verleden,
niet kunnen omgaan met het heden
en het hebben van angst voor de toekomst.
Het gaat over zelfhaat.
Het gaat over uitputting, tranen
en heel veel begrip en steun nodig hebben.
Het gaat over het bevechten van een strijd…met jezelf.
Het gaat over …..overleven.
Het gaat niet…over eten.

Een greep uit de ervaringsverhalen van de hulpvragers
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Ik kreeg geen verwijsbrief of advies, enkel de tip om zelf op zoek te gaan naar steun in mijn omgeving.
Achteraf denk ik dat de huisarts me door had moeten sturen naar een POHer of meer had kunnen doorvragen over hoe ik me voelde of hoeveel ik bezig was met eten in gedachten (99% van de tijd), in plaats van te
vragen naar hoeveel ik weeg, hoeveel ik eet overdag, wat ik eet tijdens een eetbui, en of ik braakte. Door
deze vragen klapte ik dicht. De schaamte was zo overheersend en het heeft jaren geduurd voordat ik weer
hulp durfde te zoeken. Achteraf te laat.

Mijn huisarts, waar ik al jaren bij kom, heeft goed door dat er geen quick fix is voor mijn eetprobleem. Ze
vraagt ernaar, ook als ik ergens anders voor kom. ‘Hoe gaat het met je eten?’ Het werkt drempelverlagend
om op tijd aan de bel te trekken. Ze probeert het niet voor me op te lossen. Ze oordeelt niet. Wel is ze empathisch: “Vervelend dat het niet gaat, heb je een idee waar dit mee samenhangt?” En ze laat de keuze bij
mij: wil je er iets mee op dit moment?
Ze heeft me nooit gevraagd om me te wegen en ook nooit wat ik dan precies eet. Wel heeft ze meerdere
keren de mogelijkheid aangegeven om met een specialist te praten. Ze heeft me al meerdere keren doorverwezen, op mijn verzoek, of in overleg. Ik bel haar vaak om te overleggen, om te vragen of ze mee wil
denken, omdat ze weet wat er loopt op medisch en psychisch gebied en wat ik al gedaan heb. Ze belt me
terug op de afgesproken tijd.
Ze denkt echt met me mee om me te helpen waar mijn bereik ophoudt. Daar mag ik geen dankjewel voor
zeggen: het is haar werk, zegt ze dan.

Ik was doorgestuurd naar de spoedeisende hulp omdat ik uitgedroogd was, als gevolg van mijn eetstoornis. Er werd me verteld dat ik moest wachten omdat mensen die echt ziek zijn voorgaan.

“Meerdere keren kwam ik met vage klachten bij de huisarts. Ik was dun en viel af. Ik at weinig vertelde ik
haar. Ze vroeg niets. Ze gooide het erop dat ik maar weer vlees moest gaan eten. Ik vertelde dat ik dat niet
deed, omdat ik vegetarisch at uit principe. Ze vond dat ik dan maar met een diëtist moest gaan praten om
dat beter aan te vullen, want nu was ik wel erg vaak ziek. Precies ditzelfde consult heb ik denk ik drie keer
gehad. Ik durfde niet zelf te zeggen: Ik denk dat ik een eetstoornis heb en wil hulp. Had ik dat maar wel
gedaan.”

Mijn ervaring is dat huisartsen bij eetstoornissen vaak denken aan anorexia of boulimia, terwijl eetbuistoornissen en NAO vaker voorkomen.
Toen ik voor het eerst naar de huisarts ging met mijn probleem, -voor mij een enorm grote stap omdat ik
me ontzettend schaamde- voelde ik me niet serieus genomen. Ik durfde niet te vertellen wat ik at tijdens
een eetbui en was heel erg bang dat ik niet dun genoeg was om anorexia te kunnen hebben en dacht dat
ik geen boulimia kon hebben omdat ik niet braakte. Eetbuien compenseerde ik met vasten en sporten. Het
probleem speelde zich af tussen mijn oren en was niet te zien aan mijn uiterlijk.
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Mijn huisarts vroeg uit zichzelf niet naar hoe ik mij verder voelde over mezelf, mijn lichaam of waarom ik
weinig at. Ze dacht dat ik gewoon een kleine eter was of geen zin had om te eten. Ze nam mij niet erg serieus. Uiteindelijk heb ik haar gewoon gebeld, maar dat was veel later in mijn eetstoornis en gezegd dat ik
een doorverwijzing wilde, omdat ik een eetstoornis had. Ze zou toen een briefje voor me klaarleggen. Als
ik daarna nog weleens bij haar kwam voor iets anders, vroeg ze er nooit naar. Gelukkig had ik toen behandeling. Later ben ik naar een andere huisarts gegaan omdat ik ging verhuizen. Deze las mijn dossier en had
er belangstelling voor. Deze huisarts leek er ook veel beter van op de hoogte te zijn.

Mijn huisarts heb ik een aantal keren gezien toen ik afviel en niet meer ongesteld werd, maar ik durfde ook
niet te zeggen dat ik problemen had met eten. Ze heeft er niks mee gedaan, alleen de tip gegeven “probeer
wat meer te eten”. Tot ik er een half jaar later zo erg lichamelijk aan toe was dat het niet meer te ontkennen viel, heeft ze ingegrepen nadat m’n ouders contact met haar hadden opgenomen. Nu moet ik soms
nog bij haar langs wat ik verschrikkelijk vind, want haar ideeën over eetstoornissen zijn dat mensen met
eetstoornissen eten niet lekker vinden, nooit honger hebben, graatmager zijn, zichzelf altijd te dik vinden
en overgeven. Ze maakt altijd triggerende opmerkingen. Dus ja helpend is mijn huisarts niet echt.

Helaas heeft het 4 jaar geduurd voordat ik gespecialiseerde hulp kreeg door de onwetendheid van mijn
huisarts. Ik neem het hem niet kwalijk, naar mijn mening wordt er onvoldoende over gesproken in de opleiding en onder huisartsen zelf.

Ik kwam met vage klachten bij de HA. Op zijn vragen vertelde ik hem dat ik het altijd koud had, m’n menstruatie onregelmatig was. Er ging geen belletje bij hem rinkelen. En toen mijn moeder vervolgens bij hem
kwam omdat ze zich zorgen om me maakte werd het afgedaan als een puber ding.
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Feit of fabel?
Test uw kennis over eetstoornissen

1.

Je kan aan iemand zien dat hij/ zij een eetstoornis heeft.
Feit of fabel?

2.

Een eetstoornis gaat niet (alleen) over eten.
Feit of fabel?

3.

Anorexia is gevaarlijker voor je lichaam dan boulimia, eetstoornis niet anders omschreven (NAO) of binge-eating disorder (BED).
Feit of fabel?

4.

De mate van ondergewicht bepaalt de ernst van mijn eetstoornis.
Feit of fabel?

5.

Een eetstoornis treft zowel mannen als vrouwen in alle leeftijden.
Feit of fabel?

6.

BED is de meest voorkomende eetstoornis.
Feit of fabel?

7.

Iemand met een eetstoornis moet gewoon op zijn voeding letten.
Feit of fabel?

Voor de uitslag: zie pagina …
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Antwoorden zelftest
1.

Je kan aan iemand zien dat hij/ zij een eetstoornis heeft.

Fabel.
Aan het uiterlijk kun je niet zien of iemand een eetstoornis heeft. De meeste hulpvragers hebben een normaal
gewicht of licht overgewicht. Ze zijn als patiënt moeilijk te herkennen, waardoor hulp lang uitblijft.
2.

Een eetstoornis gaat niet (alleen) over eten.								
Feit. 													
Concentreren op eten / gewicht / uiterlijk is een uiting van onderliggende problemen. Bij het behandelen
van een eetstoornis gaat het om meer dan een normaal gewicht en gezond eetpatroon.
3.

Anorexia is gevaarlijker voor je lichaam dan boulimia, eetstoornis niet anders omschreven 			
(NAO) of binge-eating disorder (BED).
Fabel.

Anorexia valt meer op of lijkt ernstiger door ondergewicht. Echter: iemand met boulimia, NAO of BED, met een
normaal gewicht, loopt een even groot risico op lichamelijke aandoeningen. Voorbeelden zijn: verstoord hongeren verzadigingsgevoel, vermoeidheid, bloedarmoede, opgezette speekselklieren, pijnlijk tandvlees, kaliumtekort
en/of vochtophoping.
4.

De mate van ondergewicht bepaalt de ernst van mijn eetstoornis.
Fabel.

Het gewicht zegt (bijna) niets over de ernst van het eetprobleem. Juist een normaal gewicht bij boulimia patiënten
maskeert het probleem. Bij een eetstoornis is van belang wat er in het hoofd speelt, niet wat de weegschaal aangeeft!
5.

Een eetstoornis treft zowel mannen als vrouwen in alle leeftijden.						
Feit.

Een eetprobleem kan tijdens verschillende levensfasen optreden: tijdens de puberteit, op volwassen leeftijd of
zelfs op latere leeftijd. Deze stoornis wordt vaak als een ‘meidenziekte’ gezien en komt inderdaad meer bij vrouwen dan mannen voor. Misschien is het aantal jongens en mannen wel hoger dan gedacht, omdat zij hun eetstoornis uit schaamte vaak goed verborgen weten te houden.

Even wat cijfers: Naar schatting lijden er in Nederland zo’n 5.500 mensen aan anorexia en ongeveer 22.300 aan
boulimia (bron 2016 www.psychischegezondheid.nl). Ongeveer 15 tot 20 procent van de patiënten met anorexia is
man, terwijl dit bij boulimia rond de 40 procent ligt (bron www.gezondr.nl)
6.

BED is de meest voorkomende eetstoornis.									
Feit.						

Bij binge-eating disorder is sprake van eetbuien waarbij in korte tijd een grote hoeveelheid voedsel gegeten wordt.
De persoon proeft eigenlijk niet wat er gegeten wordt en geniet er ook niet van, maar stoppen lukt niet. Binge-eating kan worden uitgelokt door emoties als woede of verdriet, maar het kan ook een manier zijn om met spanningen en stress om te gaan. Het eten gebeurt stiekem. Na de eetbui voelt men zich vaak enorm schuldig en schaamt
zich voor het eetgedrag (bron www.psyq.nl).
Cijfers: De exacte verdeling man-vrouw is niet bekend, maar geschat wordt dat de eetbuistoornis ongeveer evenveel bij mannen en vrouwen voorkomt (bron 2016 www.psychischegezondheid.nl).
7.

Iemand met een eetstoornis moet gewoon op zijn voeding letten.						
Fabel.

Het (eet)gedrag is een uiting van psychische problematiek. Aanpak hiervan is een voorwaarde om uiteindelijk te
kunnen herstellen.
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Hoe te helpen?
Feiten en Fabels is een project om de communicatie tussen de eerstelijnshulpverleners en hulpvragers
(mensen met een eetstoornis) te verbeteren. Wat is een betere basis voor het project dan de eerdere ervaringen van hulpvragers? Daarom is op verschillende manieren om de ervaring(en) van mensen
met een eetstoornis in contact met de eerstelijnshulpverlening gevraagd. Onder andere via de mail, via
persoonlijk contact en via een oproep op de website van Stichting JIJ, Proud2BMe en Weet. De binnengekomen reacties zijn verzameld en verwerkt. Uit de reacties zijn helpende en niet helpende reacties/
vervolgstappen naar voren gekomen. Deze zijn gebundeld en hieronder beschreven.
Dit wordt door hulpvragers als HELPEND ervaren
TOP 3 HELPEND
* Doorvragen														
* Begrip tonen														
* Doorverwijzen
Andere veel voorkomende tips vanuit de hulpvrager:
• Eetstoornis herkennen
• Zelf het gesprek openen, mits er signalen zijn
Doorvragen naar:
o

gevoel

o

gedachten rondom eten

o

effecten op het leven

• Keuze bij de ander laten: Wil je hier iets mee? Wat wil je hier mee?
• Gevoel uitspreken bijvoorbeeld:
o

ik vind het naar voor je

o

wat vervelend dat

• Open, vertrouwde houding
• Belangstelling tonen en betrokken blijven
• Moed inspreken om hulp te accepteren
• Patiënt serieus nemen
• Patiënt niet wegen
• Als eetstoornis al bekend is: vragen naar het eten, ook al komt men voor iets anders.
• Doorverwijzen in overleg met de hulpvrager
• Doorverwijzen naar praktijkondersteuner

Dit wordt door hulpvragers als niet helpend ervaren:
TOP 3 NIET-HELPEND
* Weinig kennis over eetstoornissen: alleen anorexia en boulimia kennen
signalen niet herkennen
ernst van de klachten niet inzien
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* Niet doorvragen
* Geen begrip tonen en iemand niet serieus nemen

• Weinig kennis over eetstoornissen:
o

alleen anorexia nervosa en boulimia nervosa kennen

o

mensen met een eetstoornis vinden eten niet lekker, hebben nooit honger

• Signalen niet herkennen als eetstoornis:
o

altijd koud hebben

o

onregelmatige menstruatie

o

opgezette klieren

o

slechte toestand van het gebit [het komt voor dat kinderen met een prima gebit ineens bij een controle veel

o

bloedarmoede

gaatjes hebben, wordt veroorzaakt door het zuur van vaak overgeven].

• Ernst van de klachten niet inzien:
o

iemand is niet (te) mager, dus het is niet ernstig

• Niet of onvoldoende doorvragen: iemand geeft niet graag toe dat hij/zij een eetstoornis heeft
• Vragen naar gewicht, eetpatroon, braken, eetbui-voedsel: het gevolg is dat iemand kan dichtklappen 			
door schaamte
• Patiënt niet serieus nemen
• Af doen als puberkwaal
• Weinig gevoel tonen als hulpverlener
• Zonder doorvragen doorsturen naar diëtiste
• Tips om eetpatroon te verbeteren meegeven. Dit is geen oplossing voor het probleem.
• Niet doorverwijzen
• Opmerkingen maken uit onbegrip → je stelt je aan
• Opmerkingen maken die er niet toe doen
• Ongepaste vragen stellen
• Triggerende opmerkingen maken
• Op dwingende toon → je moet eten
• Iemand uitlachen
• Aandringen
• Controleren
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Tips voor hulpverleners
Ervaringsdeskundigen vragen u te letten op de volgende punten:

•

Een valkuil
Een eetstoornis is een psychische ziekte, gewicht en/of uiterlijk zeggen niets over de ernst van de deze 		
aandoening. Ga erover in gesprek, neem de hulpvrager serieus, vraag door.

•

Gedachten, gevoelens en gedrag
Focus niet op het lichaam of gewicht, maar op gedachten, gevoelens en gedrag. Wat denkt iemand? 		
Wat voelt iemand? Waarom rommelt hij/zij met eten? Wat zijn de effecten hiervan op het leven van de 		
hulpvrager?
Vraag wat de hulpvrager zelf wil. Uit schaamte wordt niet direct alles verteld. Stel vragen om erachter te 		
komen wat er precies aan de hand is en trek vervolgens pas conclusies.

•

Een drempel overwinnen
Bij hun zoektocht naar hulp moeten veel patiënten een enorme drempel overwinnen. Het is bemoedigend
wanneer de hulpverlener aan de patiënt kenbaar maakt, dat zijn/haar moed en kracht om hulp te zoeken
gewaardeerd wordt.

•

Betrokken zijn
Verplaats je in de situatie van de hulpvrager. Toon empathie door te zeggen: ik vind het naar voor je, wat 		
vervelend dat. Laat uw betrokkenheid merken.

•

Plan van aanpak
Kijk samen met de patiënt welke behoeftes er zijn, geef voorlichting, stel een plan op en bespreek de be		
handelmogelijkheden. Een gedwongen behandeltraject heeft geen kans van slagen. Een gemotiveerde 		
patiënt is eerder bereid een voorgestelde behandeling te volgen. Hiermee wordt de kans op herstel groter.

•

Doorverwijzing
Hulpvrager, hulpverlener en praktijkondersteuner kunnen samen overleggen of verdere doorverwijzing 		
aangewezen is.
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De nieuwe zorgstandaard voor eetstoornissen
Hoe is de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren? Op basis van wetenschappelijke,
professionele en ervaringskennis staat vast welke interventies het meest effectief en minst belastend zijn. De
zorgstandaarden beschrijven goede zorg tegen aanvaardbare kosten. Doelmatige zorg is zorg verlenen op de juiste
plek, door de juiste persoon, in goede samenhang met de patiënt en zijn naaste(n).
Belangrijke punten uit de zorgstandaard zijn:
Zorgkwaliteit
Zorg vindt plaats vanuit een herstelgerichte of ontwikkelingsgerichte zorgvisie. Samen zoeken patiënt en hulpverleners naar een oplossing. Ondersteuning en behandeling moet altijd beschikbaar zijn zodat de patiënt zijn/haar
eigen leven zoveel mogelijk naar eigen inzicht kan inrichten. Dit betekent zelfstandigheid vergroten zodra dit kan.
Uiteindelijk is het aan de patiënten om, in overleg met zijn of haar naaste(n) en zorgverleners, te bepalen of en
hoe het aanbod past in hun leven. Patiënten en zijn of haar naaste(n) noemen de ‘klik’ tussen hulpverlener en patiënt één van de belangrijkste kwaliteitseisen.
Multidisciplinaire benadering
Om de kans op herstel zo groot mogelijk te maken kan een behandeling nodig zijn in een samenwerkingsverband
waarin professionals met verschillende expertises betrokken zijn (zoals een psycholoog, (huis)arts, psychiater, diëtiste en verpleegkundige). Het behandelteam en de patiënt kunnen een beroep doen op ervaringsdeskundigen
indien nodig of gewenst. Ervaringsdeskundigen zorgen voor herkenning en begrip. Ook helpen zij met het motiveren van de patiënt tot behandeling.
Eetstoornis herkennen
Mensen met een (mogelijke) eetstoornis vragen vaak pas laat hulp voor hun problemen. Twee mogelijke redenen
zijn: schaamte en onvoldoende of geen ziektebesef. Veel patiënten weten dat zij een eetstoornis hebben, maar
ontkennen dat soms voor zichzelf en anderen. Als deze patiënten bij de huisarts komen geven ze vaak klachten
aan waarbij niet direct een verband te leggen is met een eetstoornis. Het zijn bijvoorbeeld psychologische klachten, obstipatie, uitblijvende menstruatie, duizeligheid en moeheid, slaapproblemen. De rol van de huisarts is daarom essentieel: belangrijk is dat hij/zij de symptomen van een eetstoornis herkent en de relatie legt tussen eetstoornissen en onderliggende klachten (zoals moeheid, perfectionisme en faalangst). De zorgstandaard beschrijft
tekenen die wijzen op eetstoornissen.

Eerstelijns interventies
Als iemand nog niet verwezen wil of hoeft (te) worden kunnen de eerste stap interventies van bijvoorbeeld een
huisarts zijn:
•

verwijzing naar zelfhulpboek, apps of een boek voor ouders.

•

verwijzing naar eHealth of zelfhulpgroep, eventueel begeleid door ervaringsdeskundigen: bewustwording,
ziekte-inzicht en motivatie voor behandeling.

•

voedingsmanagement waar nodig door diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen.

Laagdrempelige interventies, zelfhulp en inloophuizen zijn een belangrijke eerste stap op weg naar herstel en zouden verder medicijngebruik kunnen voorkomen.
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Patiënt als regisseur
Bij patiënten met een eetstoornis, waar thema’s als autonomie en controle een belangrijke rol spelen, is het bieden van keuzes in een gezamenlijk besluitvormingsproces belangrijk. Inzicht, motivatie en vaardigheden om zelf
een actieve rol op zich te nemen in het herstelproces kunnen door deze problematiek (tijdelijk) beperkt zijn. Tegelijkertijd is het voor herstel essentieel dat de patiënt begrijpt en accepteert dat hij/zij zelf aan de slag moet. Het
mooiste is als de patiënt de eigen verantwoordelijkheid voor herstel her- en erkent en probeert deze weer meer
op zich te nemen: de patiënt als regisseur van zijn of haar herstel.
Herstel
Bij herstel gaat het om het herwinnen of vergroten van eigen regie over het leven en autonomie. Concreet betekent het hier te boven komen van een eetstoornis als een ingrijpende gebeurtenis in het persoonlijk leven. Genezing is nodig om het eigen leven te kunnen vervolgen en vereist het terugwinnen en vinden van de eigen kracht;
empowerment en eigen regie zijn kernelementen. Om beter te worden is meer nodig dan terugdringen van symptomen (remissie of klinisch herstel). Herstel wil zeggen herstel op klinisch gebied, herstel van functioneren, herstel
van dagelijks leven en herstel van maatschappelijke rollen.

Sociale steun
Bij herstel gaat het om een combinatie van eigen kracht, informele steun uit de omgeving en professionele hulp.
Herstellen doen patiënten met een eetstoornis in de eerste plaats zelf, op basis van hun eigen krachtige vaardigheden en overlevingsstrategieën. Ouders, broers en zussen, andere familieleden, vrienden en ervaringsdeskundigen
kunnen het herstel ondersteunen. Sociale steun, praktische steun en vooral (weer) actief worden met opleiding,
werk en vrije tijd is belangrijk. Daardoor kunnen patiënten weer controle krijgen over hun leven, leren ze om te
gaan met stemmingen, verantwoordelijkheid te nemen en nieuwe mogelijkheden af te tasten.

Zelfontplooiing
Voor herstel is het vanuit patiëntenperspectief belangrijk om het gevoel te hebben dat iemand ondanks diens
klachten deel uitmaakt van de maatschappij en mogelijkheden heeft voor zelfontplooiing. Denk aan: acceptatie
van beperkingen (“accepteer dat je niet alles kunt”), omgaan met beperkingen die voortvloeien uit de aandoening (positief denken, kleine haalbare stappen zetten), zelfvertrouwen ontwikkelen (“praten over onzekerheid,
concentreren op wat je wel kunt, jezelf complimenten geven”), zelfzorg (goede energiebalans, beweging, ontspanningsoefeningen, voorkomen van zelfbeschadiging, gedrag), grenzen stellen (weerbaarheid ontwikkelen), en (met
name op werkgebied) zelfregie bij het eigen re-integratieproces (eigen re-integratieplan schrijven, gesprekken
goed voorbereiden).
Contact met lotgenoten en/of ervaringsdeskundigen kan ondersteuning bieden.
Voor meer informatie: https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/eetstoornissen
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Welke rol vervult Stichting JIJ in het herstelproces?
Vrijwilligersorganisatie Stichting JIJ
In 2010 richtten twee ervaringsdeskundigen Stichting JIJ op in Rotterdam. Zij wilden hun ervaring met een eetstoornis én herstel positief inzetten om voor anderen met dezelfde problematiek iets waardevols te betekenen in
hun herstelproces.
Stichting JIJ heeft een informatie- en adviespunt voor mensen met een verstoorde relatie met eten, zo ook voor
hun naasten. JIJ helpt jaarlijks zo’n 2.750 mensen en bestaat uit 65 vrijwilligers, waarvan een groot deel zelf een
eetstoornis heeft gehad.
Voor wie is JIJ er? Jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen in Rotterdam en omstreken. Ook buiten dit gebied doen
mensen een beroep op Stichting JIJ.
De doelstelling van Stichting JIJ
De doelstelling van Stichting JIJ luidt als volgt:
“Stichting JIJ wil op een laagdrempelige manier het dagelijks functioneren van mensen met eetproblematiek en
naasten verbeteren. Het gaat hier vooral om diegenen die door de reguliere zorg niet of onvoldoende worden bereikt of geholpen. De activiteiten van Stichting JIJ zijn daarmee een essentieel onderdeel waarmee een compleet,
kostenbesparend en passend ketenaanbod ontstaat”.
Gewenste resultaten
Stichting JIJ streeft naar de volgende resultaten op individueel, sociaal en maatschappelijk vlak:
-

Stimuleren van mensen met een eetstoornis zodat ze meer inzicht krijgen in hun problematiek en zelf stappen
zetten richting verbetering van fysiek, psychisch en emotioneel welzijn en/of herstel.

-

Ook naasten van mensen met een eetstoornis inzicht verschaffen, zodat ze hun naasten begripvol kunnen motiveren en begeleiden. Tevens handvatten aanreiken voor een betere omgang met hen. Zij zetten zelf stappen
richting verbetering van hun eigen psychisch en emotioneel welzijn.

-

Bevorderen van een gezond sociaal netwerk bij mensen met een eetstoornis en zorgen dat zij actief deelnemen aan de maatschappij.

-

Het bieden van een compleet, kostenbesparend en passend ketenaanbod, in samenwerking met en in aansluiting op de reguliere hulpverlening en andere professionals. Centraal staan voorlichting, vroege signalering en
wederzijdse doorverwijzing.

-

Bevorderen van meer kennis en begrip ten aanzien van eetproblematiek bij een ieder in het algemeen, maar
met name in Zuid-Holland.
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Het huidige aanbod van Stichting JIJ
Het aanbod van Stichting JIJ bestaat uit de volgende activiteiten:
•

Het kosteloos en anoniem aanbieden van informatie, advies en steun vanuit ons informatie- advies- en 		
steunpunt. Dit gebeurt via vaste inloopspreekuren, gesprek op afspraak, telefonisch contact of contact per
e-mail. Stichting JIJ is opgezet voor jongeren, volwassenen, naasten en professionals die zelf of in hun om		
geving te maken hebben met eetproblematiek.

•

Het kosteloos en anoniem aanbieden van informatie, advies en steun door het organiseren van ambulante
open spreekuren in de regio (afhankelijk van financiering door betreffende gemeente).

•

Het begeleiden van individuen vanuit ervaringsdeskundigheid.

•

Het begeleiden van zelfhulpgroepen op verschillende herstelniveaus vanuit ervaringsdeskundigheid.

•

Het bieden van nazorg vanuit ervaringsdeskundigheid.

•

Het begeleiden van de contactgroep vanuit ervaringsdeskundigheid voor mensen met een 			
langdurige eetstoornis.

•

Het organiseren van dagbestedingsactiviteiten, workshops en trainingen in het JIJ-huis (inloophuis). 		
Hiermee wordt structuur geboden en is er ruimte voor herstel, een luisterend oor en persoonlijke
ontwikkeling.

Betere kwaliteit van leven
Dankzij de begeleiding kunnen mensen met eetproblematiek weer beter functioneren in het dagelijks leven,
waardoor de kwaliteit van bestaan toeneemt en de druk op de reguliere zorg afneemt. Professionals kunnen bij
ons terecht met vragen over hun cliënt of leerling en krijgen desgewenst advies hoe zij hen kunnen begeleiden of
doorverwijzen naar passende hulpverlening.

Meer informatie over Stichting JIJ is te vinden op www.stichting-jij.nl.

Samenwerking met onder andere Buro PUUR
In het kader van preventie werkt Stichting JIJ samen met Buro PUUR.
Buro PUUR wil dat iedereen weet dat een eetstoornis niet over eten gaat, dat een drankverslaving niet over drank
gaat, dat een gameverslaving niet over gamen gaat. Het gaat erom dat iemand de pijn, de moeilijke gedachten, de
vervelende gevoelens niet bespreekt maar wegstopt. Bijvoorbeeld niets zeggen en niets doen als je gepest wordt.
Dan kan er onhandig gedrag ontstaan. Er zijn veel ‘vlucht’ manieren om iets niet onder ogen te willen zien. Dan is
de belangrijkste stap: durf hulp te vragen.
De missie van Buro PUUR is ‘kinderen in nood zichtbaar maken en hulp aanreiken’. In onze trainingen voor professionals en voorlichtingslessen voor leerlingen is onze eigen ervaring met de eetstoornis het uitgangspunt. De voorlichters van buro Puur zijn ervaringsdeskundig én succesvolle trainers.
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Oproep oudergroep van overleden kinderen aan een eetstoornis.
Wij zijn een oudergroep van overleden kinderen aan een eetstoornis. Wij komen regelmatig samen voor een stukje herkenning en troost. Onze kinderen hebben een zware en lange strijd geleverd tegen de eetstoornis en zijn
uiteindelijk helaas allemaal overleden. Een oneerlijke strijd, met veel onbegrip en onwetendheid. Het is fijn om
onze gevoelens en emoties te delen en alledaagse dingen te kunnen bespreken waar we tegenaan zijn gelopen in
de afgelopen jaren, maar ook nu nog na het overlijden van onze kinderen.
We merken dat het niet alleen voor ons erg moeilijk was om onze kinderen de juiste steun te geven die ze nodig
hadden, maar dat het ook voor de zorg vaak nog ongrijpbaar en ingewikkeld blijkt te zijn.
Waar we wel allemaal achter zijn gekomen dat het belangrijk is dat een eetstoornis zo snel mogelijk herkend moet
worden, want hoe eerder je er bij bent hoe beter, maar we weten ook hoe lastig dit kan zijn. Hoe herken je de juiste signalen, wat vraag je wel of wat vraag je juist niet? Er zijn in het begin vaak vage klachten, waardoor het niet
direct om een eetstoornis lijkt te gaan, maar wij zijn van mening dat je door op een juiste manier door te vragen
en begrip te tonen vaak sneller een eetstoornis kan herkennen. Zeker als je als hulpverlener goed op de hoogte
bent van de signalen. Een patiënt met een eetstoornis zal dit vaak niet toegeven uit schaamte of ontkenning. Vaak
beseffen ze zelf helemaal niet dat het om een eetstoornis gaat. Door als hulpverlener de juiste vragen te stellen
en de signalen te herkennen kan een diagnose sneller gesteld worden en de verdere behandeling zo snel mogelijk
ingezet worden. Ook is het belangrijk dat er in de eerste lijn al voldoende kennis is over een passende doorverwijzing en/of behandeling, waarbij goed naar de individuele patiënt gekeken wordt.
Wij hebben als ouder allemaal gemerkt dat je snel het verkeerde zegt, (de voor hun verkeerde opmerking maakt)
wat de strijd in hun hoofd alleen maar moeilijker maakte. Wat voor ons iets onbelangrijks kan zijn, werd in hun
gedachten iets heel groots. Dat is heel erg lastig, maar door te weten hoe deze meiden en jongens denken en dit
serieus te nemen voelen ze zich veel meer begrepen en zullen ze ook sneller en beter meewerken. Eén verkeerde
opmerking kon soms de behandeling heel erg in de weg staan en het vertrouwen in de hulpverlener beschadigen.
Stichting Jij wil graag de eerstelijns hulpverlener zien te bereiken door goede voorlichting en het aanbieden van
een informatie pakket. Een goed project waar wij helemaal achter staan en dat wellicht levens kan redden. We
krijgen onze kinderen er niet mee terug, maar we hopen wel dat we hier andere jongens en meisjes beter mee
kunnen helpen op weg naar een mooie en gezonde toekomst.
Oudergroep van overleden kinderen aan een eetstoornis.
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Nawoord
De inhoud van dit magazine is voor een groot deel gebaseerd op de uitslag van een onderzoek dat Stichting JIJ via
social media heeft uitgevoerd onder mensen met een eetstoornis. Grote dank gaat uit naar de mensen die hun
medewerking hieraan hebben verleend.
Daarnaast is informatie gebruikt die Stichting JIJ in de afgelopen jaren heeft verzameld (zoals ervaringsverhalen
van cliënten en vrijwilligers).
Ook willen wij de oudergroep van overleden kinderen aan een eetstoornis hartelijk danken voor hun steun en bijdrage.
De vrijwilligers van Stichting JIJ hebben met veel plezier aan dit magazine gewerkt. Wij hopen een praktisch en
prettig leesbaar magazine te hebben gemaakt en dat het een leerzame bijdrage is voor de lezer.
Dit tijdschrift is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van het Fonds Sterk Zonder Stigma. De inhoud van
dit blad mag niet geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Stichting JIJ worden gebruikt.
Team JIJ
Januari 2018
Stichting JIJ
www.stichting-jij.nl
info@stichting-jij.nl

voor mensen met een eetprobleem
en hun naasten

20
20

21

22

