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Anorexia nervosa, boulimia nervosa 

en aanverwante eetstoornissen scoren 

in de jaarlijkse sterftecijfers van 

psychische ziektebeelden het hoogst. 

Door uitputting of zelfmoord overlijden 

vijf keer zoveel vermagerde meisjes als 

gezonde leeftijdgenoten. Het aantal 

jongeren met deze problemen neemt 

zelfs landelijk toe. Ook de leeftijdsgrens 

verschuift. In het zorgprogramma van 

de kinder- en jeugdafdeling bij Ithaka 

is de jongste cliënte tien jaar. Deze

maand komt het zesde bed erbij. 

En de wachtlijst groeit. 
Tekst: Jacoline Vlaander
Beeld: Marcelle Davidse

Ambulante zorg is niet altijd toereikend, vertelt Ellis Trompetter. Dagdeel-

programma’s zijn intensiever. “Maar soms kun je niet anders dan overgaan 

tot opnemen; om de jongeren goed te begeleiden en de gezinssituatie 

wat te ontlasten.” 

Ellis is GZ-psycholoog en in opleiding tot klinisch psycholoog, en als zorg-

programmacoördinator nauw betrokken bij het nieuwe zorgprogramma. 

“We zijn vorig jaar gestart met een klinische groep van tien- tot zestienja-

rigen. Hoe eerder je begint met bijsturen, hoe groter de kans  op gene-

zing. Gezien de wachtlijst zullen we snel moeten groeien.”

De haat-liefde verhouding met voedsel uit zich in extreem lijnen, calorie-

en tellen, onbedwingbare eetbuien, zelfopgewekt braken of experimente-

ren met laxeermiddelen. Soms tot de dood erop volgt. 

“Emergis kent een landelijk opnamebeleid,” zegt Ellis. “Cliënten komen 

overal vandaan. We hebben een goede samenwerking met het ADRZ in 

Goes. De jonge vrouwen, kinderen vaak nog, leven in een irreëele wereld 

en ontkennen het probleem; vertellen dat zij te dik zijn en dat het voor-

al hun omgeving is die zich zorgen maakt. Zelf piekeren ze over andere 

zaken; zijn somber, onzeker of eenzaam. De behandeling is er dan ook op 

gericht dat het lichaamsgewicht herstelt en de kwaliteit van leven verbetert, 

zodat terugval of crisisopnames in een ziekenhuis niet meer nodig zijn.”

Leren 
verlangen 

naar 
het leven
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Dat de cliënten steeds jonger zijn, vindt zij zorgelijk. 

Hoe dat komt, is niet met zekerheid te zeggen. Wel 

zijn, naast genetische kwetsbaarheid, algemene per-

soonlijkheidskenmerken bekend: “Een combinatie van 

perfectionisme en sociaal minder geïntregeerd zijn. 

Of ze doen aan dans, judo, turnen, zodat zij al jong 

doordrongen raken van gewichtsklassen en calorieën. 

Verder kan het aan problemen en spanningen thuis 

liggen. Of aan opgelopen trauma’s. En vergeet de me-

dia niet: het schoonheidsideaal dat alomtegenwoordig 

gepredikt wordt, kan je behoorlijk moedeloos maken. 

Dus wie controle wil hebben op een niet-controleer-

bare wereld, zal met rigoreus lijnen succes hebben, al 

is het maar voor zichzelf. Wanneer je sterk vermagert, 

werkt ook je geheugen minder goed. Emotioneel vlak 

je wat af; dan voel je alles niet meer zo.”

Aansluiten bij enthousiasme
Het klinische zorgprogramma biedt behandeling en 

een structurele dagindeling. Ellis probeert aansluiting 

te vinden bij de interesses van de jongeren: “Ik laat ze erover 

vertellen, zodat zij via hun enthousiasme weer zin krijgen in het 

leven. Omdat ze eerst moeten aansterken voordat zij weer kunnen 

paardrijden en uitgaan, wek ik hun motivatie zodat er langzaam, in 

beperkte mate, weer aan enkele activiteiten kan worden begon-

nen - mits ze krachtig genoeg zijn om op hun benen te kunnen 

staan en er in de weekeinden thuis ook structuur geboden wordt: 

met drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes.” 

Ellis voert regelmatig gesprekken met ouders en cliënten: de 

machtstrijd moet worden voorkomen, broers en zusjes lijden er 

immers ook onder. Dus: leren onderhandelen, naar elkaar luiste-

ren, en begrijpen wat verkeerd valt. “Het gaat om het opbouwen 

van wederzijds vertrouwen. Een moeizaam proces. Op een leeftijd 

dat ouders hun kinderen eigenlijk willen gaan loslaten, moeten zij 

zich nog eens extra over hen ontfermen. Voor alle betrokkenen 

voelt het onnatuurlijk en onvrij. Maar we stimuleren hen in de 

gesprekken vooral te kijken naar wat wèl goed gaat.”

Je hoopt dat ze het vasthouden, zegt ze. Maar de terugval is helaas 

groot. “Die irreëele wereld verbreek je niet zomaar. Daarom is het zo 

belangrijk om in de kliniek te werken met ervaringsdeskundigen.” 

Ellis Trompetter
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Regelmatig blijven eten
Een van die ervaringsdeskundigen is Monica Walhout 

(27). Rond haar veertiende jaar onderging zij enige tijd 

een ambulante behandeling bij Ithaka. Toen zij vieren-

twintig was liet zij zich opnemen op de volwassenen-

afdeling, waar zij negen maanden zowel klinisch als in 

deeltijd verbleef. Haar diagnose: een niet anderszins 

omschreven eetstoornis (NAO). 

Zij meldde bij haar intake-gesprek dat zij er kwam 

om nooit meer terug te komen, vertelt zij. “Het paste 

gewoon niet in mijn leven. Ik werkte vier dagen per 

week, studeerde een dag, en had een eigen be-

drijf met freelance opdrachten in het jongerenwerk. 

Nauwelijks vrije tijd; want dat zou betekenen dat ik 

die met mijzelf moest doorbrengen, en ik had geen 

idee wat ik met mijzelf aan moest. Ik viel dus terug in 

oud gedrag. Eten en slapen ging al maanden bijna niet 

meer. Op een gegeven moment kon ik nog nauwelijks 

slikken. Toen stortte ik in.”

Aan Hogeschool Rotterdam is zij inmiddels docent 

pedagogiek en als junior-onderzoeker ook verbonden 

aan het IVO Instituut voor onderzoek naar leefwijzen 

en verslaving. En sinds september vorig jaar ervarings-

deskundige bij Emergis. “Het gaat nu goed met mij, 

maar ik moet blijven opletten dat ik regelmatig eet. 

Wanneer je alleen leeft en lange dagen maakt, ben 

je ’s avonds bij thuiskomst soms te moe om te koken. 

Gelukkig kan ik altijd aanschuiven bij een vriendin.”

Het doel neemt je over
Als gezinspedagoge zou Monica zich willen inzetten voor preventie. 

De onderzoeken hiernaar zijn wereldwijd nog in volle gang. Zelf komt zij 

uit een stoer jongensgezin. Zij deed vroeger aan skaten, surfen, allerlei 

vechtsporten, en zag weliswaar hoe slanke meisjes populair waren, maar zij 

hoefde dat niet per se te zijn. Dat zij steeds minder ging eten, verklaart zij 

uit de behoefte aan aandacht: “Wanneer je altijd goede cijfers en pres-

taties behaalt, vraagt eigenlijk niemand meer hoe het met je gaat. Voor 

mijn problemen leek geen ruimte te zijn, en zelf durfde ik er niet mee te 

komen.” 

Voor het lijnen bleek zij vatbaar, zegt ze. “Verstandig was het niet. Maar het 

doel neemt je over, je kunt niet meer stoppen. Het wordt iets van jezelf. 

En dat ik zelfs na drie dagen niet eten nog kon trainen, gaf mij een kick. 

”De combinatie van ervaringsdeskundige en hulpverlener brengt haar in 

een bijzondere positie. “Ik mag dichterbij komen en andere dingen zeggen 

of vragen dan de behandelaar, en prik sneller door de verhalen heen. Daar 

kan de behandelaar weer iets mee.” 

Spannende groepssessies zijn het, zegt ze. “Met een minderjarige betrek 

je de ouders erbij, en kijk je met elkaar hoe je hem of haar over het dooie 

punt heen kan helpen. Kinderen die eetstoornissen ontwikkelen zijn vaak 

intelligente binnenvetters met veel discipline en doorzettingsvermogen. 

Eigenlijk moeten ze leren eerder te praten, om contact te kunnen leggen 

met anderen. Als de thuissituatie daarvoor niet geschikt is, zouden ook 

scholen hierin een rol kunnen spelen.”

De jongeren kijken tegen haar op. Zij laat hen het plakboek zien dat zij 

maakte tijdens haar opname, en leest de brief voor die zij aan haar eet-

stoornis schreef. Ook beantwoordt zij vragen, eindeloos veel vragen, over 

ruzies thuis, studeren en op kamers wonen, voor jezelf leren zorgen, en 
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herkent telkens het onderliggende verlangen: hoe word 

ik beter? “Het is een intensief traject. De dag erna kan 

ik altijd voelen hoe ik weer door mijn eigen proces ben 

getrokken. Maar door hen voor te leven hoe het kan, 

houd ik mij aan mijn woord.” 

Het eten naar de hond
Een paar jaar geleden woog ze nog 75 kilo, vertelt 

Elske (18). Toen ze besloot om zoete tussendoortjes en 

broodjes frikandel te vervangen door appels, vervolgens 

minder voedsel tot zich nam en zelfs met minder appels 

toekon, ging het snel. “Binnen een paar maanden was ik 

25 kilo lichter. Mijn moeder nam me mee naar de huis-

arts, maar die zag geen medisch probleem. En de kilo’s 

vlogen eraf. Ik voerde mijn eten aan de hond, stelde een 

dieetregime op volgens mijn eigen regels. Als je gewicht 

naar beneden gaat en je merkt dat je daar macht over 

hebt, trekt het aan je. Het is een soort verslaving.”

Haar ouders maakten zich enorme zorgen. Zij was bang 

om zwaarder te worden, zegt ze. En eigenlijk bang voor 

het leven. “Als ik in de spiegel keek, was ik verdrietig; 

ik zag hoe mager ik was, terwijl ik me dik voelde. Ik 

werd  nog onzekerder dan ik al was. En ik kon niet meer 

stoppen. Niets kon me nog wat schelen. De angst voor 

voedsel nam toe en ik woog uiteindelijk nog maar 32 

kilo. De dagen bestonden uit eten en vooral niet-eten.  

Ik verloor vrienden, hobbies, vrolijkheid. Mijn haar viel uit, ik men-

strueerde niet meer, had het altijd koud en was ziek.” 

Het waren jaren met opnamen in Terberken in Tienen (België), een 

aantal weken op de kinderafdeling van het ADRZ in Goes, en drie 

weken intern bij Ithaka. Tussendoor was zij thuis, kwam weer aan 

en viel weer af, bleef zitten in HAVO 5 en woonde tijdelijk in een 

caravan in de achtertuin vanwege alle ruzies en spanningen. Met 

een verkorte rechterlijke machtiging (RM) belandde zij afgelopen 

zomer met twee kilo ondergewicht in de eetstoornissenkliniek voor 

volwassenen.

Afvallen is de trigger
In de caravan ging de knop om, zegt Elske. “Als je beter wilt 

worden, moet je een bescheiden doel voor ogen houden dat op 

korte termijn haalbaar is. Ik wilde graag een beter contact met 

mijn familie, met vrienden uitgaan en sporten. Dus ben ik gaan 

eten.” Na de RM is zij nog anderhalve maand vrijwillig gebleven, 

om met de kerstdagen tot een goede afronding te komen. 

Sindsdien is zij weer thuis. En doet dit jaar eindexamen voor de 

HAVO. Soms vliegt de toekomst haar aan. De keuzestress. De 

onzekerheid dat iets haar niet lukt. “Die gevoelens probeer ik te 

vermijden, want ik heb mijn leven weer terug en kan er enorm 

van genieten. Ik heb geleerd dat het voor mij eigenlijk niet gaat 

om eten of niet-eten, maar dat de stoornis wordt getriggerd als 

ik gestresst ben of mij zorgen maak. En daarmee moet ik niet te 

lang blijven rondlopen.” 

Monica Walhout


