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1. Door de ogen van: cliënten over onze Stichting JIJ en het JIJ-huis 

Hieronder een aantal uitspraken en citaten van onze cliënten. Deze gaan zowel over het JIJ-

huis als over Stichting JIJ in het algemeen. Om de privacy te waarborgen noemen we geen 

namen.  

 

  

“Een warme, liefdevolle, rustige, begripvolle, fijne plek waar je terecht kunt voor welke vorm 

van eetstoornis dan ook in welke fase dan ook. Je hoeft het niet alleen te doen!”  

 

 

“Ik dacht niet dat ik deze avond zou trekken, maar ik leef nog (haha erg dramatisch dit) en ik 

ben okay in zover dat kan. En dat is echt niet dankzij mezelf want mijn aanpak was altijd 

proberen, maar dit is dankzij u…en dit is echt het grootste cadeau dat iemand mij heeft kunnen 

geven. Dankuwel!”  

 

 

“Stichting JIJ is in die tijd altijd een plek geweest waar ik me prettig voelde, mijn hart kon 

luchten en vrijuit kon bespreken waar ik tegenaan liep.”   

 

 

“Ik eet altijd heerlijk in het JIJ -huis en ik vind het zo gezellig om met z’n allen te zijn  met zowel 

leden als begeleiders, ik vind de manier hoe je word behandeld zo respectvol en liefdevol 

en  dat is heel fijn.”  

 

 

“De stichting is een laagdrempelige en warme plek. Er wordt geluisterd en je voelt je echt 

welkom. Heel fijn is dat je zelf het tempo naar herstel mag bepalen. Dat je mag zijn zoals je 

bent. Je wordt geholpen maar je mag het zelf doen.” 

 

  

“Stichting JIJ is goud waard, ik hoop dat ze een lang leven gegeven is, want zijn ze hard nodig!”  

  

 

“Ik kom graag in het JIJ-huis omdat het voor mij een hele ontspannen sfeer geeft en je er kan 

zijn wie je zelf wilt zijn.  Ik wil dan ook de mensen bedanken die het jij huis hebben opgericht 

en een groot compliment voor het bedenken en onderhouden van dit prachtige, liefdevolle, 

mooie en zorgzame huis.”  
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 “Ik ben ongelofelijk dankbaar dat dit op mijn pad is gekomen en raad deze plek aan iedereen 

aan die worstelt met zijn of haar eetstoornis. Je bent niet alleen hierin en je hoeft het ook niet 

alleen te doen.”  

 

 

“De periodes dat ik diep in mijn eetstoornis zat, waren erg eenzaam. Ik zonderde me af en had 

weinig mensen om me heen met wie ik kon praten over wat er in me omging. Het JIJ huis was 

een laagdrempelige manier om die eerste stap uit mijn isolement te zetten. Een plek waar ik 

mezelf mocht zijn, waar ik me niet beter hoefde voor te doen dan ik was. Een plek waar ik in 

contact kwam met lotgenoten en daardoor niet meer het gevoel had alleen te staan in de strijd. 

En een plek waar ik herkenning vond en de hoop dat dingen beter konden worden. Herstelde 

ervaringsdeskundigen waren voor mij het levende bewijs dat je van een eetstoornis kunt 

herstellen, wat me de moed en kracht gaf om door te blijven zetten.“ 

 

 

“Voor mij waren jullie ongelofelijk waardevol, want vanwege jullie laagdrempeligheid (geen 

doorverwijzing huisarts etc.) durfde ik voor het eerst aan te kloppen bij een hulporganisatie 

voor eetstoornissen. Dankzij jullie erkende ik mijn probleem en kon ik ein-de-lijk iets delen over 

het stuk wat altijd achter gesloten deuren plaatsvond – mijn geheim.”  

 

 

“De workshops van Stichting JIJ waar ik naar toe kon hebben mij enorm geholpen. Er waren 

workshops o.a. zelfbeeld en zelfvertrouwen, grenzen herkennen en aangeven. Hier heb ik 

ontzettend veel aan gehad. Ik leerde mezelf accepteren, ik leerde dat ik goed was zoals ik was.”  

 

 

“Op geen enkel moment tijdens mijn traject bij Stichting JIJ heb ik de regie verloren. Stichting 

JIJ dacht mee en Stichting JIJ steunde mij onvoorwaardelijk en zonder oordeel. Dit alles heeft 

voor mij betekend dat ik kon herstellen en genezen.”  

 

 

“Wat een warme, behaaglijke, omhullende, gezellige plek met werkelijk prachtige mensen die 

werken vanuit hun hart.”  

 

 

 “Uiteindelijk kan ik zeggen dat ik na mijn herstel ben gepromoveerd  tot genezen.”    
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Ook ontvangen we regelmatig berichtjes en ervaringen van cliënten met Stichting JIJ via social 

media of mail. Hieronder een berichtje dat we in december 2018 ontvingen: 

 

 

Beste vrijwilligers van JIJ, 

 

Ik lees net in de nieuwsbrief dat jullie de derde zaterdag van de maand ook inloopmiddag 

hebben. Dit doet mij deugd!  Ik werd namelijk vanochtend (vrijdag)  wakker met het gevoel 

van: “Ah...jammer...maandag is het Jij-huis pas weer open...” 

 

Gelukkig werd ik door deze mail dus blij verrast.  

 

Ik ben nieuw bij jullie, maar nu al, merk ik dat het fijn en goed is om naar de inloop te gaan. Ik 

heb nog geen echte dag invulling verder, maar wil toewerken naar vrijwilligerswerk. Door 

regelmatig naar jullie toe te gaan, denk ik dat het straks voor mij ook gemakkelijker zal zijn om 

een vrijwilligersbaantje te gaan nemen. Een geruststellend idee.  

 

Rust en regelmaat bieden jullie zeker. Maar meer nog dan dat. Een lach op mijn 

gezicht,  warmte als ik het koud heb(figuurlijk, maar ook letterlijk met een dekentje) , een 

huiselijk gevoel, ik mag mezelf zijn bij jullie, jullie staan open voor ideeën en bieden 

tegelijkertijd aan mij weer nieuwe creatieve ideeën en helpen mij motiveren door te luisteren 

en te delen… 

 

De lijst met positieve punten die ik ervaar is nog veel langer. Te lang voor in deze mail. Maar 

één ding staat voorop. Door jullie voel ik me weer meer Judith. En ik krijg weer zin in het leven. 

Door jullie voel ik me echt welkom en dat voelt fijn. Ook al kom ik maar een uurtje langs en 

drink ik enkel wat thee en maak een praatje. De deur staat voor mij open. Wauw, wat een fijn 

idee.  

 

Ik heb zin in meer JIJ.  En in die extra zaterdag! Leuk hoor!  

Dankjewel alvast!  

 
Liefs J.  
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2. Door de ogen van: cliënten over onze individuele begeleidingstrajecten 

Hieronder een aantal uitspraken en citaten uit afgenomen vragenlijsten onder cliënten die 

deel hebben genomen aan een individuele begeleidingstraject. Om de privacy te waarborgen 

noemen we wederom geen namen.  

 

  

‘”Er ging een wereld voor mij open toen ik bij Stichting JIJ hele leuke en fijne mensen leerden 

kennen die dezelfde problematiek kenden of kennen. Toen ik na de startgroep niet door 

‘mocht’ naar de vervolggroep maar weer de startgroep ging doen, vond ik dat wel lastig. Ik 

heb vertrouwd op Stichting JIJ en achteraf was dat een goede keuze. Ik hoefde hierin ook niet 

meer zelfstandigheid, dit vond ik fijner over te laten aan Stichting JIJ, jullie zien het beter.“ 

 

  

“De begeleiding vond ik enorm fijn; ze was er echt voor me. Dat idee heb ik ook altijd gehad. 

Het voelde namelijk altijd enorm veilig en alsof we elkaar al lang kende.”  

 

 

“Haar manier (mijn begeleider) van het brengen van informatie was nooit dwingend en daarin 

mocht ik zelf meedenken aan vervolgstappen. Ook de verantwoordelijkheid en de motivatie 

moest zoveel mogelijk uit mij komen en dat werd niet geforceerd toen het even niet lukte. Op 

mijn (soms wat eigenwijze) manier van werken/leren, kon ze goed op inspelen.”   

 

  

Mijn begeleidster heeft me altijd de hoop gegeven dat ik de eetstoornis de baas kan worden, 

ook als ik het zelf niet zag of voelde. Zij is er altijd in blijven geloven. Oordeelde nooit. Bleef 

altijd geduldig en begripvol. Daarnaast heel veel bruikbare tips, boeken, therapeuten… “ 

 

 

Ik vond het prettig dat er iemand naar me kan luisteren zonder verborgen agenda (waar ik in 

de ‘professionele’ hulpverlening wel tegenaan loop). Ik waardeer het enorm dat mijn 

begeleidster op mijn situatie inspeelt, zowel qua inhoud als qua vorm van het gesprek. Soms 

gaan we gewoon een rondje wandelen of een koffietje drinken, nat wat nodig is en wat mij 

helpt.”  

 

  

Ik ben heel blij dat ik, samen met mijn begeleidster en Stichting JIJ, al grote stappen heb gezet 

op weg naar volledig herstel van mijn eetstoornis.”  
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3. Door de ogen van: cliënten over onze groepsbijeenkomsten 

Hieronder een aantal uitspraken en citaten uit afgenomen vragenlijsten onder cliënten die 

deel hebben genomen aan een zelfhulpgroep van Stichting JIJ. Om de privacy te waarborgen 

noemen we wederom geen namen.  

 

  

“De begeleiders steunen je ontzettend, komen met verschillende tips/adviezen. Verder komen 

ze hier ook op terug in daaropvolgende bijeenkomsten door te vragen hoe het daarmee is 

gegaan etc.”  

 

  

“Ik vind dat in de groep de begeleiders iedereen vrij hebben gelaten in het maken van 

beslissingen. Uiteraard wel met enige sturing en adviezen vanuit hen, en als er advies werd 

gegeven werd er altijd nagevraagd of je jezelf hierin kon vinden of prettig bij voelde.”  

 

  

“Er zijn veel suggesties en ideeën gemaakt over mijn weg richting herstel, dit is altijd op een 

fijne manier gebeurd, en ik voelde zelf de ruimte om daar iets mee te doen of niet.”  

 

  

“ Ik ben mij al anders gaan voelen het moment dat ik open en eerlijk tegen m’n omgeving heb 

geuit dat ik een eetprobleem had. Dit heeft voor mij het meeste verschil gemaakt, en is er een 

hele grote last van m’n schouders gevallen. Voornamelijk de herkenning en de bewustwording 

in de groep heeft nog meer verschil gemaakt.”  

 

  

“Ik voel me gehoord, ik luister meer naar mezelf omdat andere naar mij luisteren. Ik ben 

milder geworden naar mezelf, omdat ik dit van de groep heb gehoord. Ik voel me begrepen.”  

 

  

“Ze zijn altijd heel open, zacht, vriendelijk, maar ook wel confronterend in de zin dat ze best 

kunnen spiegelen op je gedrag. Soms mag het nog wel iets minder zacht.” 

 

   

Ik heb de inzichten en ervaringen in de groep goed kunnen delen met mijn eigen omgeving. 

Soms leverde het me voorbeelden op om dingen beter te kunnen duiden voor mijn omgeving. 

Daar stond mijn omgeving heel erg voor open en dat hielp mij wel.  
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 “Het is zeker fijn om met elkaar de herkenning te delen waardoor je je niet anders voelt. Er 

was veel begrip voor elkaar en er werd heel goed geluisterd en ook niets vergeten zowel door 

de begeleiders als de andere groepsleden. Heel fijn om met lotgenoten een en ander te delen 

en te horen en te leren van elkaars verhalen en ervaringen.” 

 

  

“Ik ben meer leuke dingen gaan doen met de mensen waarmee ik dat echt wilde in plaats van 

aan de verwachting voldoen.” 

  

  

“Nu voel ik me positiever en steviger in mijn schoenen staan. Ik weet niet of dit per se door de 

groep is gekomen, maar heb wel het gevoel dat dit me wat richting en houvast gaf. Het was 

fijn om te praten over dingen die me dwars zaten met mensen die ook aan het worstelen zijn.” 

 

  

“Soms vind ik het lastig om te horen hoe zwaar een ieder het heeft en hoeveel impact een 

eetstoornis kan blijven hebben. Maar dan is het fijn om dat te kunnen delen in de groep juist 

omdat de omgeving op een gegeven moment klaar is met de eetstoornis, maar die voor ons 

altijd aanwezig is.” 

 

 

“Op dit moment is de LES-groep mijn enige ‘hulp’ die ik heb omdat het qua therapieën en/of 

andere gespreksbegeleidingen lastig en moeizaam van de grond komt. Het is daarom voor mij 

erg belangrijk dat ik hier heen kan.”  

 

 

“Daarnaast blijft de betrokkenheid heel fijn die er altijd vanuit de groep komt ook als je zelf erg 

terug getrokken bent, de deur blijft voor je open staan en is er altijd een plek voor je waar je 

niet beoordeeld wordt.”  

 

 

“Het is mijn houvast en ook een baken van rust in de ‘stormen’ die er op dit moment zijn. 

Daarnaast merk ik dat ik weer wat vertrouwen in de mensheid begin te krijgen. Ook nog steeds 

het gevoel krijgen dat je het waard bent en er mensen zijn die ondanks alles bij je blijven en je 

blijven steunen is voor veel waarde voor mij. Naast de groepsmomenten is er ook meer contact 

mogelijk (soms zelfs dagelijks) om door moeilijke momenten heen te kunnen komen.”  

 

 

“Ik ben me een stuk beter gaan voelen, was heel blij met de goede begeleiding en  opdrachten!” 
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4. Door de ogen van: naasten over Stichting JIJ en de groepsbijeenkomsten  

Hieronder een aantal uitspraken en citaten uit afgenomen vragenlijsten onder naasten van 

mensen met een eetstoornis. Deze zijn afgenomen na afloop van één van onze terugkerende 

bijeenkomsten voor naasten. Om de privacy te waarborgen noemen we geen namen.  

 

 

“Het voelde erg goed voor mij om lotgenoten te spreken. Ik heb veel ervaringen van anderen 

kunnen horen. Dit voelt fijn omdat je weet dat je niet de enige bent die in dezelfde positie zit.”  

 

  

“Er heerste een ongedwongen sfeer tijdens de bijeenkomst waardoor ik veel durfde te delen. 

Dit voelde voor mij erg fijn.”  

 

 

“Ik heb een aantal goede tips aan de bijeenkomst overgehouden. Het was voor mij erg 

waardevol om anderen te horen.” 
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5. Vragen binnengekomen via het IAS punt 

Hieronder volgt een indruk van de e-mails die we bij IAS ontvangen in een tijdsbestek van 14 

dagen (geanonimiseerd i.v.m. waarborgen van de privacy). Het gaat hier uitsluitend om vragen 

per e-mail. Vragen per telefoon, vragen via Messenger (Facebook) en vragen via ons open 

inloopspreekuur zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

 

Beste, 

 

Ik zou heel graag in contact willen komen met jullie om te kijken of ik bij jullie terecht kan.  

Ik ben doorverwezen door XXX. Bij XXX kan ik ook niet terecht omdat ik niet een klassieke 

eetstoornis heb zoals boulimia of binge eating disorder. Maar ja, ik ben maar 1.59 en 102 kilo 

dus er gaat wel iets fout. 

 

Vriendelijke groeten F. 

 

 

Beste, 

 

Onze dochter L.  is in korte tijd enorm afgevallen, en eet maximaal 600 kcal per dag. Haar 

streefgewicht is 39 kilo. We zijn bij de huisarts geweest, deze denkt dat ze anorexia heeft. We 

hebben een doorverwijzing voor de polikliniek eetstoornissen van XXXX. Helaas is de wachttijd 

8 weken.  

 

Wij weten niet goed wat we nu moeten doen. We hebben een aantal handvatten van de 

huisarts gekregen, maar vinden die heel moeilijk in de praktijk te brengen.  

 

Heel graag zouden wij snel een afspraak maken. 

 

Met vriendelijke groet, D. 

 

 

Goedemiddag,  

 

Via via kom ik terecht bij Stichting JIJ. Gezien ik stappen wil (blijven) zetten om de fysieke en 

mentale gevolgen van mijn langdurige eetstoornis te verminderen, zou ik graag een 

belafspraak maken om de mogelijkheden te bespreken. Ik hoor graag of, en zo ja wanneer dat 

schikt. 

 

Groeten, F.  
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Beste, 

 

Ik heb al jaren last van eetbuien, maximaal 1x per week maar wel heel erg vervelend. Ik ben 

al eens in behandeling geweest met ben er nog niet vanaf. Graag zou ik hier begeleiding in 

krijgen. Is hier nog plaats voor? Ik hoor het graag! 

 

Vriendelijke groet, C. 

 

 

Goedendag, 

 

Onze dochter van 14 heeft anorexia en we hebben het afgelopen jaar bij XXX in XXX een Meer 

Gezins Dag Behandeling gevolgd. Daarbij is ze daar ook gediagnosticeerd met een autisme 

spectrum stoornis, welke de eetstoornis  of althans de functie daarvan, zeker verklaard. 

 

Maar het is daarbij natuurlijk niet opgelost. We hebben daar geleerd hoe we haar kunnen 

helpen en hoe we de regie over het eten weer terug hebben gekregen en houden. Maar de 

eetstoornis praat de hele dag door op haar in, en ze heeft echt behoefte aan gesprekken met 

een ervaringsdeskundige waarbij ze tips, adviezen mbt lichaamsbeeld, zelfbeeld en eetgedrag 

kan gebruiken. We weten niet of een groep geschikt is, aangezien ze ook kopieergedrag 

vertoont en snel ideeën opdoet en vergelijkt. 

 

Is het mogelijk om nazorg bij jullie te krijgen om haar een luisterend oor te bieden, ervaringen 

te delen en haar verder op weg te helpen in haar weg naar herstel? 

 

Met vriendelijke groet, E. 
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6. Door de ogen van: cliënten over Zorgkaart Nederland 

Op de website van Zorgkaart Nederland wordt het werk van Stichting JIJ beoordeeld met een 

9,4. Een mooi cijfer waar wij zeer dankbaar voor zijn.  Wij hopen dan ook eenieder de hulp te 

mogen bieden die de beoordelende mensen ontvangen hebben. Zij schreven onder andere 

het volgende over Stichting JIJ. 

 

 

“Op aanraden van mijn behandelaars bij PsyQ ben ik bij Stichting Jij terecht gekomen voor 

ondersteuning tijdens mijn deeltijd behandeling voor langdurige boulimia. Wat ontzettend fijn 

is bij deze stichting is dat iedereen een eetstoornis heeft of heeft gehad. Iedereen wordt 

geaccepteerd in hoe hij of zij binnenkomt tijdens welke fase van de eetstoornis dan ook. Het is 

een ontzettend warme, liefdevolle en menselijke omgeving waar een ontspannen sfeer hangt 

die ik werkelijk iedereen die met een eetstoornis worstelt kan aanraden en ook gun. Zonder 

het jij-huis had ik mijn behandeling bij PsyQ niet volgehouden.” 

 

 

“Bij toeval Stichting Jij ontdekt. Vanaf het moment dat ik om informatie vroeg snel geholpen. 

Er word goed gekeken naar wat de stichting en jij voor elkaar kunnen betekenen. Hier vind ik 

de aansluiting bij ervaringsdeskundigen en leden die weten hoe het voelt.”  

 

 

“Stichting JIJ geeft de noodzakelijke ondersteuning aan naasten als er een eetprobleem speelt. 

Wat kunnen ze goed luisteren en geven ze de juiste aanwijzingen.” 

 

 

“Zo fijn en persoonlijk. Zo op mijn behoeften en mogelijkheden afgestemd! Wilde dat ik dit 

eerder had gevonden. Helpt me veel meer dan al die jaren 'professionele' hulp. Ik kan niet 

uitdrukken hoe waardevol Stichting Jij is voor mij.” 

 

 

 
 

 


