Eetprobleem?
JIJ helpt jou!

Advies, Steun, Voorlichting en Zelfhulpgroepen

Durf hulp te vragen!

Heb jij een eetprobleem?

Herken jij je in een aantal van deze uitspraken?

‘Ik denk de hele dag aan eten.’
‘Ik wil weten hoeveel calorieën en vetten een product heeft.’
‘Als ik iets heb gegeten, moet ik vervolgens bewegen om de calorieën
weer te verbranden.’
‘Als ik me rot voel eet ik de hele kast leeg. Ik heb dan het gevoel dat
ik niet meer op kan houden.’
‘Mijn moeder vindt dat ik te dun ben en meer moet eten. We maken
er vaak ruzie over thuis. Ik wil graag zelf bepalen wat er op tafel
komt.’
‘Ik vind mezelf dik, lelijk en een nietsnut.’
‘Ik ga liever niet mee naar een restaurant of feestje. Ik heb het
gevoel dat iedereen op me let als ik eet of niet eet.’
‘Ik ben soms in gedachten zo veel bezig met de lunchpauze dat ik me
niet meer kan concentreren in de les of op mijn werk.’
‘Ik heb een heleboel regels voor mezelf. Ik moet precies op een
bepaalde tijd eten en ik heb in mijn hoofd hele lijsten van wat ik wel
en niet mag.’
‘Als ik op de weegschaal sta en ik zie dat ik ben aangekomen dan is
mijn hele dag verpest.’
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Eetproblemen

beginnen vaak onschuldig, maar kunnen grote gevolgen hebben.

Misschien herken je je wel in één van de uitspraken op de pagina
hiernaast, maar is het voor je gevoel nog niet zo ernstig. Een eetprobleem
heb je ook (meestal) niet van de ene op de andere dag. Het begint vaak
heel klein, bijvoorbeeld door een extreme lijnpoging, maar als je er niets
tegen onderneemt kan het onopgemerkt steeds meer je leven gaan
beïnvloeden. Jouw (eet)gedrag kan ongezonde vormen aannemen zoals
zeer onregelmatig eten, vasten en/of het hebben van oncontroleerbare
eetbuien (met of zonder compensatie door braken, extreem sporten
of gebruik van laxantia). Een eetprobleem lijkt onschuldig, maar kent
gevaarlijke lichamelijke, psychische en sociale gevolgen.

Lichamelijke gevolgen

Doordat je geen normaal en gezond (eet)gedrag
hebt, kan je lichaam erg in de war raken wat
vervolgens heel gevaarlijk voor je gezondheid is
en onherstelbare schade kan opleveren. Als je
een eetprobleem hebt is de kans groter op onder
andere: haaruitval, onvruchtbaarheid, botontkalking,
slecht gebit, darmstoornis, hartstilstand en andere
lichamelijke gevolgen.

Psychische en sociale gevolgen

Het eten of juist niet eten, hoe je eruit ziet en
het plannen en geheimhouden van je eetgedrag
kan steeds meer jouw denken en doen in beslag
nemen. Hierdoor zonder je je steeds meer af van
je omgeving. Bovendien kun je je gespannen,
onzeker, somber, eenzaam, moe en lusteloos gaan
voelen en heb je last van een negatief zelfbeeld. Als
gevolg daarvan kunnen problemen ontstaan in je
thuissituatie, op je werk of tijdens je opleiding.

Ieder mens is verschillend
en dat geldt ook voor
de manier waarop een
eetprobleem zich uit.
Zowel vrouwen als
mannen kunnen een
eetprobleem hebben
en een eetprobleem is
niet leeftijdsgebonden.
Er kan sprake zijn
van overgewicht of
ondergewicht, maar ook
een persoon met een
gezond ‘normaal’ gewicht
kan een eetprobleem
hebben. Meer informatie
hierover is te vinden op:
www.stichting-jij.nl

Een eetprobleem kan dus grote gevolgen hebben.
Wij raden je daarom aan om hulp te zoeken.

Hulp

Waar kun je terecht voor hulp?

Gespecialiseerde hulpverlening
Via je huisarts kun je een verwijzing vragen naar gespecialiseerde
hulpverlening. Er zijn diverse soorten behandelmethoden, zowel individueel
als in groepsverband. Stichting JIJ kan jou hierin – als je dat wilt – adviseren.
Wil je of kun je geen gebruik maken van gespecialiseerde hulpverlening? Heb
je naast de gespecialiseerde hulpverlening nog behoefte aan contact met
ervaringsdeskundigen? Of wil je deelnemen aan activiteiten, die wellicht positief
kunnen bijdragen aan jouw herstel? Dan is Stichting JIJ wellicht iets voor jou!
Stichting JIJ
Stichting JIJ is een zelfhulporganisatie
die laagdrempelige, anonieme hulp en
persoonlijke ondersteuning biedt aan
mensen met een eetprobleem en hun
naasten. De organisatie bestaat uit
vrijwilligers/ervaringsdeskundigen.
De ervaringsdeskundigen hebben een
basistraining gevolgd en willen jou
graag een steuntje in de rug geven.
Zij hebben net als jij een eetprobleem
gehad; ze weten hoe moeilijk het
kan zijn en herkennen veel van jouw
gedachten, gevoelens en je gedrag.
Maar ze hebben ook ervaren hoe ze
een eetprobleem kunnen loslaten.
Deze ervaring willen ze graag inzetten
om jou te helpen.

Bij Stichting JIJ begrijpen we hoe
lastig het kan zijn om je probleem
met anderen te delen, bijvoorbeeld
omdat je jouw probleem nog niet
aan iemand durft te vertellen of
omdat je je onbegrepen voelt.
Juist om die reden is Stichting JIJ
opgericht, wij willen jou een veilige
plek bieden, waar JIJ centraal staat.
Hier ben je vrij om anoniem je
eetprobleem te bespreken en aan
jezelf te werken in je eigen tempo,
ook als je al hulp hebt gehad.

ONS INFORMATIE-, ADVIES- EN STEUNPUNT
IS GRATIS VOOR JONGEREN, VOLWASSENEN
EN NAASTEN
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Stichting JIJ

Wat kan Stichting JIJ voor je betekenen?

A

Anoniem en vrijblijvend (gratis) informatie-, advies- en steunpunt.

• Jongeren vanaf 12 jaar
Ben je 12 jaar of ouder en heb je een
vraag of wil je advies op het gebied
van eetgedrag, eetproblemen of eetstoornissen? Ben jij op zoek naar een
luisterend oor en/of steun?

• Naastbetrokkenen (zie ook punt D)
Heeft je dochter/zoon, partner, zus/
broer of vriend(in) een eetprobleem
en wil je graag advies over de
situatie? Of ben jij misschien op zoek
naar een luisterend oor en/of steun?

• Volwassenen vanaf 18 jaar
Ben je op zoek naar begeleiding bij
je eetprobleem die voor jou passend
is of wil je meer weten over
mogelijke hulpverlening?

• (Jeugd)professionals
Heb je een cliënt of leerling met een
eetprobleem en ben je op zoek naar
een handvat en/of wil je meer weten
over de mogelijkheden van onze
hulpverlening?

Of wil je gebruikmaken van onze infotheek met diverse boeken, tijdschriften,
artikelen, dvd’s over eetstoornissen en aanverwante thema’s? Of ben je op
zoek naar informatie van en over professionele hulpverlenende instanties?
Er zijn dan drie manieren om met ons in contact te komen:
1. Neem telefonisch contact op via telefoonnummer 010-7370794.
2. Stuur je vraag per e-mail via adviespunt@stichting-jij.nl.
3. Kom langs tijdens onze open spreekuren of maak van tevoren een afspraak
op de Oostzeedijk Beneden 11 in Rotterdam (voor de actuele openingstijden
en het adres zie onze website www.stichting-jij.nl).
‘‘Wij helpen je graag verder. Geen enkele vraag of situatie
vinden wij vreemd, we staan voor je klaar.’’
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B

Zelfhulp onder begeleiding van
ervaringsdeskundigen (vanaf 18 jaar)

• Geen verwijzing van de huisarts nodig.
• We bieden begeleiding op maat, in jouw
eigen tempo en op jouw manier.
• Individuele begeleiding: de onderwerpen, frequentie
en duur worden in samenspraak met jou vastgesteld.
• De groepsbegeleiding vindt in (klein) groepsverband
plaats. Je kunt deelnemen aan een groep die bij je past.

‘‘De supportgroep
heb ik als heel ﬁjn
ervaren. Het zijn
erg warme en lieve
mensen bij JIJ.
Ik voelde me er
veilig. Ze hebben
goede tips en weten
waarover
ze praten.’’
– Anneke

Er zijn diverse groepen:
De startgroep
Je hebt nog geen
eerdere hulp
gehad of je wilt een
nieuwe start maken.

De vervolggroep
Je hebt al eerder
hulp gehad en je
wilt verder werken
aan herstel.

De supportgroep
Je bent hersteld van
je eetstoornis en je
wilt graag nog
support/nazorg.

Contactgroep LES (Langdurige Eetstoornissen)
Je hebt een langdurige eetstoornis en je hebt als doel
het stabiliseren van jouw situatie.

C

De instroomgroep
Je wilt alvast onder begeleiding in
contact komen met andere groepsdeelnemers, terwijl je wacht op
deelname aan de zelfhulpgroep.

Lidmaatschap JIJ-huis: activiteiten, workshops en trainingen
(vanaf 16 jaar)

De activiteiten, workshops en trainingen kunnen bijdragen aan je persoonlijke
ontwikkeling. Dit is ook na je herstel van harte aan te bevelen om jezelf en je
kwaliteiten verder te kunnen ontplooien. Naast onder andere trainingen kun
je ook voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen bijwonen. Maar ook contact
hebben met leden en ervaringdeskundigen voor een luisterend oor, begrip en
steun. Er is een mogelijkheid om gezamenlijk te eten, je terug te trekken in de
stiltekamer, te lezen, studeren of werken. Daarnaast kun je als lid ook
kosteloos een voedingsconsult aanvragen. Het inloophuis, het JIJ-huis, bevindt
zich in Rotterdam-Kralingen. Deelname aan de trainingen, workshops en
activiteiten is alleen mogelijk als je lid bent van het JIJ-huis.
‘‘In het JIJ-huis ontdek je jouw talenten en kun je doen waar jij behoefte aan hebt.
Deelname aan georganiseerde activiteiten is nooit verplicht.‘‘
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D

Aanbod voor naastbetrokkenen

informatie- advies- en steunpunt.
• Een contactgroep onder begeleiding van een
ervaringsdeskundige naaste en –begeleider.
• Diverse voorlichtingsbijeenkomsten.

‘‘We begrijpen dat
iemand een
eetprobleem niet
alleen heeft. Het is
daarom belangrijk
dat we er ook zijn
voor ouders,
partners, broers/
zussen, vriend(in)
en overige naastbetrokkenen.’’
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Uitgangspunten

Wat zijn de uitgangspunten van Stichting JIJ?

• Ondersteuning op maat
Jij staat centraal; in overleg met
jou wordt gekeken welke vorm van
ondersteuning bij je past.
• Jij hebt zelf de regie in handen
Je mag zelf de touwtjes in handen
houden. Wij doen niets tegen jouw
wil of toestemming in en geven geen
persoonlijke gegevens door aan
familie of hulpverleners.
• Herstel gebaseerd op jouw
innerlijke motivatie
De basis voor herstel ligt volgens
ons in jouw motivatie om te willen
veranderen. Door middel van
inspiratie, inzichtvragen en adviezen
vanuit onze ervaringsdeskundigheid
willen we jou helpen om je aan je
eigen afspraken en doelen te houden.
• Jouw eetgedrag is een nuttig
signaal van jouw eigen lichaam
Het opbouwen van een gezond
eetpatroon en het in balans komen
met jezelf gaan hand in hand en zijn
allebei nodig om te kunnen herstellen.
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• Veranderen lukt pas als jij jezelf
durft open te stellen
Het kan onwennig voor je zijn om over
jezelf te praten en je emoties te laten
zien. Daarom proberen we een veilige
en fijne sfeer te creëren waarbij
eerlijkheid, openheid en respect voor
elkaar heel belangrijk zijn.
• Eigen verantwoording
Wij stellen weinig voorwaarden aan
deelname. We kunnen echter geen
verantwoording dragen voor jouw
lichamelijke en/of geestelijke conditie.
Deze verantwoordelijkheid blijft altijd
bij jezelf liggen.
• Jezelf mogen zijn en jezelf
weer waardevol vinden
Wij willen je helpen bij het leren
accepteren van jezelf en jouw gevoel;
je hoeft niet alles perfect te doen, jij
hebt je eigen kwaliteiten waar je trots
op kan en mag zijn. Daarnaast willen
wij je leren dat je waardevol bent en
dat je van jezelf kunt houden.
h

van €10,-

Voor in te vullen machtiging z.o.z.

O Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van Stichting JIJ

gebruiken. Bouwt u mee? Voor verdere informatie zie onze website:
www.stichting-jij.nl

te doneren blijft het JIJ-huis open voor iedereen die onze steun kan

deskundige vrijwilligers. Door jaarlijks een bouwsteen

tempo kunnen werken aan herstel onder begeleiding van ervarings-

van Stichting JIJ is een plek waar we trots op zijn.
Het is een veilige plek, waar mensen met een eetprobleem in eigen

Het JIJ-huis

Bouwt u mee?

Doorlopende machtigingsformulier automatische incasso SEPA
(in te vullen machtiging voor donatie)

Plaats:

Ja, met deze donatie bouw ik mee en machtig ik Stichting JIJ de volgende
optie van mijn rekening af te schrijven (kruis de onderstaande
mogelijkheid aan):
O één bouwsteen van €10,- per jaar
O……(aantal invullen) bouwstenen van á €10,- per jaar
O éénmalig …… (aantal invullen) bouwstenen van á €10,O Ik koop bouwstenen door zelf geld over te maken op bankrekeningnr.
NL33INGB0005386418 (wilt u bij de omschrijving uw (mail)adres
vermelden, zodat wij u kunnen bedanken)
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Land:
E-mail:
IBAN NL:
Datum:
Handtekening:

Naam: Stichting JIJ
Adres: Oostzeedijk Beneden 11
Rotterdam
Postcode: 3062 VJ
Land: Nederland
Incassant ID:
NL14ZZZ244893150000

Door ondertekening van dit
formulier geeft u toestemming
aan NL14ZZZ244893150000 om
(doorlopende) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te
schrijven. Als u het niet eens niet
met deze afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.

BELANGRIJK: Uw naam moet
overeenkomen met de naam die
behoort bij het bankrekeningnummer. Met het ondertekenen
van de machtiging gaat u akkoord
met de regels van het machtigen.
Stuur dit formulier per post naar
bovenstaand adres. Het ingevulde
formulier (met handtekening) kan
ook gescand worden en per email
(als bijlage in pdf) worden
verzonden naar
administratie@stichting-ji.nl
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Stichting JIJ

Voor mensen met een eetprobleem

Oostzeedijk Beneden 11
010-7370794
www.stichting-jij.nl

3062 VJ Rotterdam
info@stichting-jij.nl
aangesloten bij LPGGZ

Colofon:
Dit is een uitgave van Stichting JIJ
Tekst:
Vormgeving:
Foto’s:

Vrijwilligers van Stichting JIJ
Shanon Klingendael
Esther Valstar

De activiteiten van Stichting JIJ worden mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam en diverse fondsen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar www.stichting-jij.nl.

