
   PSYCHO

‘DA’S TOCH NIKS 
   VOOR EEN MAN?’

Maar Sander en Kian hadden wel 
degelijk een eetstoornis

Een eetstoornis, dat is een vrouwenziekte toch? Nou nee. 
Helaas worstelen ook mannen ermee, én met het taboe dat 

erop rust. Sander en Kian doen hun verhaal.
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SANDER (27) KREEG ANOREXIA IN ZIJN EERSTE JAAR 
UNIVERSITEIT

‘Ik woon en werk momenteel in Nederland en ik hou van de mentaliteit hier. Ik 
waardeer de directheid en de manier waarop ze hun mening open delen: je weet 
altijd waar je staat. Daar liep ik vroeger heel erg tegenaan tijdens mijn eetstoor-
nis: ik vond het heel moeilijk om er echt open over te zijn naar anderen. Bang 
dat ik het beeld over mezelf zou doorprikken. Maar vooral bang voor negatieve 
reacties achter mijn rug. Toen ik het met mensen deelde kort na mijn diagnose, 
waren er een aantal bij die zeiden dat ze “zoiets al dachten”. Ook dat vond ik 
jammer. Waarom had niemand daar ooit iets over gezegd tegen mij? Want het 
heeft op die manier lang geduurd voor ik het zelf herkende. Een eetstoornis, dat 
is niets voor een man. Dat taboe leeft zo erg, dat je het aan jezelf niet durft toe 
te geven. Ik wil hier nu juist heel open over zijn, omdat ik dat heel lang niet heb 
kunnen zijn en dat het een verzwarende factor was bij het in stand houden van 
de eetstoornis. Wie weet, help ik hier een andere man mee.’

Slimste van de klas
‘Als kind was ik altijd heel perfectionistisch, een beetje faalangstig. Het slimste 
jongetje van de klas, dat daar ook zijn eigenwaarde en waardering van anderen 
uit haalde. Ik vergeleek mezelf veel met anderen. Er was altijd wel iets waarop 

ik me minderwaardig voelde. Ik had net 
mijn eerste semester als student burger-
lijk ingenieur achter de rug, en dat was 
goed gegaan. Mijn vrije tijd ging op aan 
de tennisclub, waar ik veel voldoening 
en sociale contacten uit haalde. Toen 
kreeg ik plots een voetblessure waar-
door ik een hele tijd niet mocht sporten. 
Net op dat moment ging het studeren 
ook wat lastiger. Voor iemand als ik, die 
alles volgens het boekje probeerde te 
doen, voelde het alsof ik langzaamaan 
de controle op mijn leven kwijtraakte. 
Het begon heel onschuldig. Oké, ik 
mocht niet meer sporten? Misschien 
kon ik dan als compensatie wat ge-
zonder gaan leven. Het eerste wat ik 
schrapte was frisdrank. Na een maand 
kwam ik terug op de tennis. Daar hoor-
de ik: “Oh, je bent afgevallen, je ziet er 
goed uit!” Dat was de waardering waar 

‘Een eetstoornis?    
Ik at toch nog? 
Sloeg geen 
maaltijden over.  
Gaf niet over.’

ik naar op zoek was. Toch iets waar ik 
goed in was. Ik hield dus dat verstoorde 
eetpatroon aan, ook toen ik weer begon 
te sporten. Het doel was niet aankomen, 
afvallen was niet per se nodig. Ik was 
vaak alleen op mijn studio, aan het 
 studeren, of daarnaast aan het sporten. 
Eten was voor mij minder belangrijk, 
dacht ik. Daarom at ik steeds minder. 
Als ik een croque-monsieur at, liet ik 
eerst de boter, toen de kaas, daarna de 
mayonaise. Tot ik overbleef met een 
droog schelletje brood en een plakje 
ham. Natuurlijk was ik er veel meer mee 
bezig dan ik durfde toe te geven, maar ik 
zat nog in een soort ontkenningsfase. Ik 
at toch nog? Sloeg geen maaltijden over. 

Gaf niet over. Ik was niet echt bezig met 
mijn uiterlijk of keek geen uren in de 
spiegel waarbij ik van mezelf walgde. 
Niets van de stereotypen die je je voor-
stelt bij een eetstoornis. Het vermageren 
ging intussen traag maar gestaag door.’

Continu koud
‘Na anderhalf jaar ongeveer viel ik flauw 
tijdens de finale van een tennistoernooi; 
een combinatie van de hitte en mijn lijf 
dat niet meer kon. De dag erna ben ik 
naar de huisarts gegaan. De eerste af-
spraak zei ik nog: “Kan je mijn bloed 
testen, ik denk dat ik iets heb.” Maar 
toen ik een dag later terugkwam, heb ik 
het daar voor het eerst uitgesproken: 
“Zou het kunnen dat ik anorexia heb?” 
De huisarts stuurde me naar de psycho-
loog, maar dat betekende niet dat het 
meteen beter ging. Integendeel. Omdat 
ik me heel erg in dat taboe voelde: hier 
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hoor ik niet thuis of ik mag dit niet hebben. Het ging dan ook steeds slechter. 
Na een jaar bij de psychologe was mijn toestand zo verslechterd dat 
mijn hartslag in rust heel laag was. Ik kon niets meer, had het continu 
koud. Mijn dokter raadde me aan niet meer te sporten, omdat het te gevaarlijk 
was, en ik had de energie niet meer om naar de les te gaan. Het inzicht dat een 
eetstoornis ook impact kon hebben op je hersenen, en dus ook op mijn toe-
komstige carrière, was een van de keerpunten. Toen is voor het eerst over een 
opname gesproken. Enkele weken later zat ik in het ziekenhuis, tussen twintig 
meisjes en twee andere jongens. Ik zou willen zeggen dat het vanaf toen beter 
is gegaan, maar de weg naar herstel was jammer genoeg geen steile stijgende 
lijn. Het was vooral een weg van ups en downs. Het is een paar keer veel beter 
en veel slechter gegaan. Ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk dat ik daar niet 
mocht studeren. Niet goed voor iemand die met z’n perfectionisme en sociale 
acceptatie worstelt. Toen ik ontslagen werd, ging ik dus als een gek studeren 
om mijn tweede zit te halen. De ziekte had al voor de opname zijn impact gehad 
op mijn sociaal leven. Ik datete met een meisje, maar had daar de mentale 
ruimte en energie niet meer voor. Het sporten had ik moeten opgeven, waar een 
groot deel van mijn sociaal leven zich afspeelde. Activiteiten met de studenten-
club vermeed ik. Er waren nog wel wat vrienden, mijn zus en familie die moeite 
deden, maar ik had het gevoel dat ze niet echt begrepen waar ik doorging. Ik 
had het er ook erg lastig mee dat ik smoesjes bedacht. Als mijn ouders op zon-
dagmiddag naar de frituur gingen, zei ik: “Laat maar, want ik ga vanavond met 
mijn vrienden eten.” ’s Avonds deed ik het omgekeerde. Sociale gebeurtenissen 
gaan vaak gepaard met eten of drinken, dus probeerde ik dat zoveel mogelijk te 
vermijden. Ik sloot mezelf nog meer af van iedereen en zakte nog dieper weg. Ik 
dacht niet meer: ik héb een eetstoornis, maar wel: ik bén mijn eetstoornis.’

Klaar om volop te leven
‘Voor mijn opname heeft het een tijdje geduurd voor ik besefte dat ik naar 
 andere dingen moest kijken dan alleen het eten als ik hieruit wilde komen. De 
psychologe begon vragen te stellen over mijn jeugd of over de relatie met mijn 
ouders, en in het begin voelde ik daar heel erg 
veel weerstand tegen. Waarom vroeg ze dat 
allemaal? Maar eigenlijk zit daar de essentie. 
Een eetstoornis draait veel minder rond eten, 
maar veel meer rond het psychologische dat 
eronder zit, weet ik ondertussen. Mijn ouders 
zijn landbouwers die erg gericht zijn op wat 
acceptabel is en wat moet in het leven. Con-
servatief. Die houding heb ik in bepaalde mate 
geïnternaliseerd. Zo was het een idee-fixe dat 
ik mijn opleiding in vijf jaar moest afmaken. 
Want dat hoorde toch zo? Het zegt veel dat ik 
ondanks alle tijd in opname toch gewoon vol-
gens schema in mijn masterjaar zat. Ook over 
gevoelens kon thuis niet gesproken worden. Al snel ga je dan alleen nog maar 
de positieve dingen vertellen. De negatieve steek je weg. Het heeft geholpen dat 
ik in Nederland ben gaan studeren. Ik moest naar buiten komen om een sociaal 
leven op te bouwen en leerde leuke mensen kennen bij wie ik mezelf kon zijn. 
Ik begon keuzes te maken voor mezelf. Zo heb ik mijn thesis een half jaar uit-

gesteld in plaats van mezelf te dwingen 
alles op tijd af te werken. Ik mag nog 
best wat bijkomen, dat weet ik, maar ik 
voel me geestelijk weer goed in mijn vel. 
Als persoon ben ik enorm gegroeid 
in die hele periode, heb ik veel in-
zicht in mezelf verworven. Vandaag 
voel ik me klaar om ten volle het leven te 
leven. Want ik heb mezelf nog lang te-
gen mijzelf proberen te beschermen. Ik 
ontweek jobs die te veel druk met zich 
meebrachten. Zo heb ik een vraag tot 
doctoreren afgewezen, wat niemand om 
me heen begreep, omdat ik bang was 
dat mijn prestatiedrang me weer te ver 
zou drijven. Ook sporten heb ik lang 
begrensd. Nu heb ik genoeg tools om 
met spannende situaties om te gaan, 
denk ik. Ik ben nu rustig aan het trainen 
voor een loopwedstrijd, en dat lukt goed. 
Ik heb gekozen voor een meer uitdagen-
de job, en dat loopt goed. Als ik nu een 
drukke dag heb met zaken die uitlopen, 
waardoor ik bijvoorbeeld de lunch over-
sla, krijg ik honger. En dat is best een 
fijn gevoel! Ben ik genezen? Dat is moei-
lijk te zeggen, misschien wel nooit. Maar 
het gaat heel goed met me. Ik heb geen 
angst meer om terug te vallen. En dat is 
veel waard.’

DRIES (19) VECHT AL 5 JAAR TEGEN EEN EETSTOORNIS, MAAR 
KREEG PAS DIT JAAR DE DIAGNOSE BOULIMIA NERVOSA

‘Sinds dit jaar zit ik op kot. Langs de ene kant was het een enorme opluchting: 
eindelijk kon ik stoppen met stiekem doen tegen mijn ouders. Hoefde ik niet 
continu uitvluchten te zoeken waarom ik niet wilde eten of waarom ik zo flauw 
was. Langs de andere kant heeft het de eetstoornis ook vrij spel gegeven. Nie-
mand die me nog controleert. Het afgelopen jaar ben ik dan ook een beetje de 
controle verloren. Er zijn oncontroleerbare 
vreetbuiten bijgekomen. Overgeven, soms. Ik 
heb altijd een angst gehad om over te geven: 
dat de eetstoornis mij daar nu toch toe 
dwingt, is best serieus. Anderzijds besef ik 
nu eindelijk dat ik hulp nodig heb. Daarvoor 
leek het… nooit erg genoeg. Ik heb een vrien-
din gehad die anorexia had en op het randje 
van de dood stond. Bij mij is het nooit 
 levensbedreigend geweest. Ik zag er niet 
ziek uit, dus moest ik ook geen aan-
dacht gaan zoeken, vond ik. Maar nu be-
sef ik dat eten of niet-eten mijn leven al vijf 
jaar beïnvloedt. En ik ben het moe. Dat ik niet kan doen wat ik wil. Niet gewoon 
kan genieten van mijn studententijd. Dat ik me vaak te zwak voel om de trap op 
te lopen. Ik wil gewoon gelukkig zijn, mezelf kunnen zijn. En dat kan nu niet, 
omdat die obsessieve gedachten rond eten nog altijd in m’n kop zitten. De kant 
van mij die niet verziekt is door de eetstoornis, beseft heel goed dat ik niet ge-
zond bezig ben. Alleen ben ik niet sterk genoeg om er alleen tegen te vechten.’

Als kind al zelfbewust
‘Ik heb me als kind altijd een beetje een buitenbeentje gevoeld. Ik kon moeilijk 
aansluiting vinden bij klasgenootjes, werd ook letterlijk buitengesloten. Wat me 
heel onzeker maakte. Ik had ook geen al te goede band met mijn vader en liep 
rond met het gevoel dat ik niet echt gewild was. Dan begin je jezelf te vergelij-
ken met anderen. Misschien was ik wel lelijker, dikker? Ik was zo zelfbewust: 
als kind durfde ik al amper in mijn zwembroek tijdens de zwemles. Misschien 
is er ook een genetische factor? Depressie, angsten en eetstoornissen zitten 
helaas ook bij mij in de familie. Op een dag besefte ik dat ik al die proble-
men kon afreageren op eten. Dat ik daar tenminste wel controle over 
had. Ik at van alles eerst veel minder, uiteindelijk soms een week lang amper 
iets. Ik ontwikkelde trucjes. Zo stond ik als eerste op en maakte ik een mes vuil, 
strooide wat kruimels op een bord. Heel precies. Zo dacht mijn moeder dat ik al 
ontbeten had. Tegen mijn vrienden zei ik dat ik thuis ging eten, thuis vertelde ik 
dat op school of bij vrienden warm had gegeten. Eetbuien waren er toen nog 
niet bij: het zou te veel opvallen als er ineens pakken koekjes leeggegeten 
 waren. Ik nam laxeermiddelen, afvaldrankje... Maar alles moest heel stiekem 
gebeuren. Dat legt heel veel extra druk op je. Mijn ouders maakten weleens een 
opmerking dat ik er slecht uitzag of veel vermagerd was. Dan moest ik me in-
houden om niet in tranen uit te barsten. Mijn vrienden drukten wel degelijk 
hun zorgen uit. Dat ik echt moest stoppen, omdat het anders fout zou gaan. Ik 
wisselde periodes van heel weinig eten af met heel veel eten. Daardoor leek het 

‘Een eetstoornis 
draait veel 
minder rond 
eten, maar veel 
meer rond het 
psychologische 
dat eronder zit.’

‘De kant van mij 
die niet verziekt  
is door de 
eetstoornis, 
beseft heel goed 
dat ik niet gezond 
bezig ben.’

voor mijzelf nooit zo erg. Ook was het zo 
makkelijker te verbergen: in periodes 
van vreetbuien zou ik vaak bij vrienden 
eten, om de indruk te wekken dat het 
goed met me ging. Ik heb ook tegen een 
hevige depressie gevochten op school, ik 
denk dat velen dachten dat het daarmee 
te maken had. Toch denk ik nu: kom-
aan, was er nu echt nooit een leerkracht 
die iets vermoed heeft en met mijn ou-
ders kon gaan babbelen? Misschien had 
het dat makkelijker gemaakt om eerlijk 
te zijn tegenover mijn ouders. Ik hou het 
vandaag nog altijd voor hen verborgen. 
Ik wil het hen pas vertellen op het 
 moment dat ik in goede handen ben, dat 
ik hulp krijg en dat het wat beter gaat, 
zodat zij zich niet te veel zorgen maken.’

Zie je iemand graag? Spreek!
‘Ik heb het dit jaar aan een aantal vrien-
den verteld. Dat was niet makkelijk, 
maar ze hebben allemaal superlief gere-
ageerd. Het blijft moeilijk. Wat ik eet, 
blijft erg beperkt. Soms koken we sa-
men. Dan zien ze hoe gefixeerd ik nog 
altijd ben op hoeveel calorieën ik maar 
mag eten. Mijn tricks, mijn obsessieve 
gedrag, hoe ik alles afweeg. Dat is echt 
ik, naakt. Of we maken een slaatje, en 
dan proberen ze me aan te moedigen 
om er wat meer in te gooien dan alleen 
sla, tomaten, komkommer. Het is best 
lastig dat er zo wordt gelet op wat ik eet, 
maar ik weet dat ze het goed bedoelen. 
Als we een dagje samen weggaan, zeg-
gen ze: “Eet toch een appel.” Dan doe ik 
dat om hen gelukkig te maken, maar 
een appel is voor mij al veel als ik me 
eigenlijk had voorgenomen die dag niet 
te eten. Met de steun van mijn vrienden 
heb ik uiteindelijk een afspraak gemaakt 
bij de huisarts en psycholoog. Ik wist 
wel dat ik niet voor mezelf zorgde en 
niet heel normaal met eten omging, 
maar toen ik de diagnose boulimie 
kreeg, was dat toch schrikken. De dokter 
zei ook meteen dat hij vond dat ik deel-
tijds in opname moest, wat ongeveer 
dertig uur per week is over een periode 

‘Ik heb een eetstoornis’

 FLAIR.BE 38  FLAIR.BE 39



van negen maanden, of dat ik hier an-
ders niet zou uitkomen. Dat joeg me 
schrik aan. Hoe had ik het zover laten 
komen? Ik dacht dat mijn problemen 
niet erg genoeg waren om het een eet-
stoornis te noemen en dat behandel-

voorstel horen, was echt een reality-
check. Ik heb het gevoel dat mijn 
studie, mijn vrienden hier, het enige 
goede zijn in mijn leven. Dat wil ik 
niet zomaar opgeven. Andere, minder 
intensieve behandelingen zijn duur, 
worden niet terugbetaald door de ziekte-
verzekering of er zijn lange wachtlijsten. 
Het blijft dus zoeken naar hulp. Daarom 
zeg ik tegen iedereen: als je denkt dat 
iemand dicht bij je problemen heeft met 
eten, zeg er dan iets van. Bied je hulp 
aan. Wees niet bang die persoon te 
kwetsen of een vriendschap te verliezen. 
Zie je iemand graag, spreek dan.’ 

HULP ZOEKEN BLIJFT MOEILIJK
Precieze cijfers in België en Nederland zijn er niet, maar men schat dat 10 % 
van de bevolking lijdt aan een eetstoornis, van wie 5 tot 10 % man is. De vraag 
is wat een eetstoornis is, zegt Ron Meijering, voorzitter & stichter van 
Anorexia Jongens. ‘Er zijn genoeg jongens die obsessief fitnessen of spieren 
kweken, en zich zo vastklampen aan bepaalde trainings- en voedingssche-
ma’s dat het hun hele leven overneemt. Je hebt dan volgens de psychiatrische 
handboeken geen eetstoornis, maar gezond is het niet als je in paniek raakt als 
iets je strikte eetpatroon doorbreekt. In de hulpverlening zie je dat percentage 
jongens van wie sprake is alleszins niet terug’, zegt Meijering. ‘Het gaat eerder 
om 3 à 5 %, en wellicht zien we maar het topje van de ijsberg.’ 

RISICOFACTOREN
In de medische literatuur staan enkele risicofactoren omschreven voor jon-
gens om een eetstoornis te ontwikkelen. Streng diëten, eerdere problemen 
met gewicht, homoseksualiteit en een sport beoefenen waar de nadruk ligt op 
dun zijn, bijvoorbeeld. ‘Het begint vaak met extreem sporten en dan 
komt, bij die zoektocht naar perfectie, het limiteren van voeding erbij. 
Bij meisjes zie je eerder het omgekeerde. Zij beginnen hun calorie-inname te 
beperken om kilo’s te verliezen. Sport komt er dan later bij als extra controle-
middel. Er zijn natuurlijk nog heel wat andere factoren die meespelen of ie-
mand een eetstoornis ontwikkelt – psychologisch, je gezin, culturele factoren – 
maar we mogen ook de lichamelijke factor niet vergeten. Bij mensen met een 
eetstoornis is vaak hun honger- en verzadigingssysteem helemaal ontregeld.’
In het begin van een eetstoornis is het als persoon zelf en zeker als omgeving 
vaak heel moeilijk om signalen te herkennen. ‘ Wat je het meest ziet, is dat men-
sen eetmomenten beginnen te vermijden, zeker als ze in gezelschap zijn. Of in 
paniek raken als ze hun eet- en beweegschema niet kunnen volgen. De omge-
ving slaat zich soms voor het hoofd dat ze het niet op tijd hebben opgepikt, 
maar wie worstelt met een eetstoornis, is heel goed in het verbergen ervan.’
Is het dan aangewezen om iets te zeggen? Dat hangt ervan af hoe je het doet, 
zegt Meijering. ‘Ik maak de vergelijking met rokers. Als je tegen zo iemand 
zegt: “Stop toch gewoon met roken”, krijg je meteen weerstand. Probeer dus 
niet te veroordelen of te veel druk uit te oefenen. Probeer begrip op te bren-
gen en open vragen te stellen: ik heb het idee dat het niet goed gaat 

met je, kan ik iets doen? Want 
door het op die manier bespreek-
baar te maken, komt het voor die 
persoon veel dichterbij, wordt het 
echt. Zolang je dat niet doet, blijft 
iemand met een eetstoornis den-
ken: het zou ook wel eens kunnen 
dat ik het niet heb.’

‘Soms eet ik een 
appel om mijn 
vrienden gelukkig te 
maken, maar dat is 
voor mij al veel als ik 
me had voorgenomen 
die dag niets te eten.’

ZO KAN JE EEN BEGINNENDE EETSTOORNIS HERKENNEN
• Je wordt steeds banger om aan te komen.
• Je bent eigenlijk verslaafd aan afvallen of vindt jezelf te dik, ook al zeggen anderen dat je  

mager bent.
• Je probeert je gewicht te beheersen door extreem veel te bewegen, over te geven of 

laxeermiddelen te gebruiken.
• Je raakt geobsedeerd door het getal op de weegschaal.
• Je liegt over wel of niet eten, of vermijdt sociale gelegenheden die gepaard gaan met eten.
• Je probeert je heel strikt aan een dieet of eetschema te houden, maar soms kan het zijn 

dat je de controle verliest en een eetbui hebt.
• Je beweegt heel veel met het doel meer af te vallen of traint met een extreme focus om 

gespierder te worden.

OP ZOEK NAAR HULP?
www.anbn.be
www.eetexpert.be
www.anorexiajongens.nl
www.stichting-jij.nl
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