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Inle id ing 

De titel van dit boek spreekt over vrede. Over vrede met jezelf. 
De ondertitel doet vermoeden dat dit boek juist gaat over het 
tegenovergestelde: over onvrede. En het geeft ook direct de 
reden voor je onvrede: je leven wordt beheerst door eten. 
Wanneer iets je leven beheerst, neemt het veel ruimte in. Ruim-
te die niet door andere zaken ingenomen kan worden. Als jouw 
leven wordt beheerst door eten, speelt eten een te grote rol in 
jouw leven. Het heeft een rol gekregen die het niet behoort te 
hebben. Eten heeft als het ware bezit van jou genomen. 

Dat dat je leven heel sterk beïnvloedt en je vrede rooft, heb ik 
zelf ervaren. Ook ervaar ik het bij de mensen die ik mag begelei-
den. Het is nooit mijn bedoeling geweest om van mijn (vroege-
re) verstoorde manier van met eten omgaan mijn werk te maken. 
Het was nooit mijn bedoeling om er überhaupt over te spreken, 
en zeker niet met anderen. Het was nooit mijn bedoeling om 
mijn geheim prijs te geven. En toch heb ik dat gedaan en er 
uiteindelijk een boek over geschreven. Ik heb dat gedaan, 
omdat ik heb gemerkt hoe vaak een eetstoornis wordt ontkend 
of niet serieus wordt genomen. Ik vond het nodig om een boek 
te schrijven over de moeite met eten, omdat een ieder die wor-
stelt met eten mag weten dat herstel mogelijk is. Dat er vrijheid, 
vrede en vreugde mogelijk is en je ten volle mag leven. 

Mijn hart gaat uit naar hen die worstelen met eten, omdat ik zo 
goed begrijp waar ze doorheen gaan. Voor mij is die worsteling 
verleden tijd. Gelukkig wel. Maar ik weet hoe eten je leven vol-
ledig kan ontwrichten en hoe moeilijk het is om erover te praten. 
Hoe onmogelijk het is om op een ‘normale’ manier met eten om 
te gaan. Hoe je dus in onvrede en onrust kunt leven. 
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Op de momenten dat ik wél over mijn moeite met eten sprak, 
werd dat vrij gemakkelijk weggewimpeld. Werd ik niet serieus 
genomen. Want hoe was het mogelijk dat ik moeite met eten 
zou kunnen hebben? ‘Eet gewoon’ was de boodschap. Gewoon 
eten? Onmogelijk. Eten was niet gewoon. Eten was een pro-
bleem. Maar erover praten en serieus genomen worden was een 
bijkomend probleem. Met als gevolg dat ik mijzelf niet meer 
serieus nam. 

Toen ik begon als coach had ik niet kunnen vermoeden dat ik 
uiteindelijk mensen zou gaan coachen die worstelden met eten. 
Dat is iets wat groeide. Er kwamen mensen op mijn pad die 
spraken over de moeite met hun gewicht. Door wat ze vertelden 
zag ik al snel – als ervaringsdeskundige – dat hun worsteling niet 
zozeer te maken had met hun gewicht, maar met de manier 
waarop ze met eten omgingen. Welke rol eten had in hun leven. 
Maar ook hoe eten of niet eten zich in het geheim afspeelde. In 
de schaduwen van hun leven. Dat maakte dat ik mij meer en 
meer ging toeleggen op het begeleiden van mensen met een 
eetstoornis. Dat wat ik zelf doorleefd, meegemaakt en geleerd 
had, kon ik inbrengen in de coachingsgesprekken en zo mensen 
op weg helpen naar genezing.
 
De afgelopen jaren hebben mij geleerd dat er heel veel mensen 
zijn die rondlopen met moeite als het gaat om eten. Het zijn 
mensen die wanhopig zoeken naar vrede en rust. Naar lichter 
leven en vrijheid. Waar ze naar verlangen is genezing van inner-
lijke pijn, naar heelheid, naar erkenning en bevestiging. Ze wil-
len zich niet langer volstoppen of uithongeren, maar leven zoals 
God het bedoeld heeft. Wat daarvoor vooral nodig is, is bewo-
genheid en Gods liefde. Geen oordeel, maar gezien en gehoord 
worden. Die boodschap is enorm belangrijk voor het loskomen 
van een eetstoornis. Ik weet wat het betekent om vast te zitten 
in een eetstoornis en de wanhoop nabij te zijn. Ik weet nu hoe ik 
het nodig had om serieus genomen te worden. Ik had geen 
dieetboeken of schema’s nodig. Wat ik nodig had, was te mogen 
weten dat ik er mocht zijn. Dat ik gezien en gehoord mocht wor-
den en dat mijn probleem met eten niet weggewuifd zou wor-
den. 
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Het is goed om te weten dat je niet alleen bent. Het is goed om 
te weten dat je serieus wordt genomen. Of je nu worstelt met 
een uitgesproken eetstoornis of het moeilijk vindt om goed met 
eten om te gaan, jij mag stappen zetten op de weg naar vrede 
met jezelf en een gezond eetpatroon. De weg daarnaartoe is 
niet de weg van diëten, sportscholen en calorieën tellen, maar 
de weg naar binnen. De weg naar je hart en je ziel. 

Dit is niet een boek waarin eten de belangrijkste rol speelt, maar 
waarin jij en God centraal staan. Om te genezen van de eet-
stoornis is als eerste Gods genezing in jou nodig. Het is nodig 
dat je Zijn acceptatie en Zijn liefde toelaat in je hart, in je denken 
en in je ziel.
Dit boek wil je helpen om de weg naar binnen te gaan en te 
onderzoeken waarom je de eetstoornis ontwikkeld hebt. Het 
geeft je inzichten die het mogelijk maken de eetstoornis los te 
laten en het leert je hoe je in vrede met jezelf verder kunt. 

God wil dat je gezond bent en in vrijheid leeft. Dat je geniet van 
Hem en van hoe Hij je gemaakt heeft. Niet langer slaaf, maar vrij 
mens. Je bent een nieuwe schepping. Misschien voel je dat nog 
niet. Maar in Christus ben je vernieuwd. Je mag meer en meer 
de persoon worden zoals God jou voor ogen heeft. Ga met Hem 
en de goede mensen om je heen door het proces van heling. 
Zet de eerste stap en weet daarmee: ‘Ik ben op weg naar gene-
zing!’

Ik wens je Gods zegen bij het lezen van dit boek. Mag het je 
leiden naar vrede met jezelf en vrede met God.

‘Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf,
dan handelt u goed.’
(Jakobus 2:8)
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1. Als e ten j e  l even beheers t

Het is toch eigenlijk raar dat iets wat zo gewoon en vanzelfspre-
kend is, ons kan belemmeren om ons gelukkig te voelen. Iets 
wat gezond en goed voor ons is, kan ons hele leven beheersen 
en onze innerlijke vrede roven. Datgene wat we nodig hebben 
om vol energie te zijn en het leven aan te kunnen, zuigt ons juist 
leeg.

Ik heb het over eten. We doen het dagelijks. Eten is bijna het 
eerste wat we doen als we geboren worden. Eten zorgt ervoor 
dat we groeien, dat we energie hebben, dat we kunnen werken 
en liefhebben. Met elkaar eten is een teken van verbondenheid 
en (feestelijke) gezelligheid. 
Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen die worstelen 
met eten. Eten is voor hen iets anders dan het voeden van hun 
lichaam of het vieren van het leven. Voor hen is eten gevaarlijk. 
Gevaarlijk en aantrekkelijk.
Eten helpt hen ontsnappen aan gevoelens die ze vaak niet eens 
kunnen benoemen. Het is voor hen een woord dat hetzelfde 
betekent als strijd. Strijd in hun denken en strijd in hun diepste 
binnenste. Eten is voor hen iets ingewikkelds geworden en hun 
leven wordt er volledig door verstoord. 

Mensen voor wie eten een probleem is, zijn verstrikt geraakt in 
een eetstoornis. De eetstoornis heeft beslag op hun leven 
gelegd en zorgt ervoor dat ze zich een gevangene voelen. Dat 
ze worstelen met eten is niet altijd aan hen te zien, want niet 
iedereen met een eetstoornis heeft ondergewicht of overge-
wicht. Mensen met een eetstoornis lijden in stilte. Ze spreken er 
niet over omdat het hun geheim is. Het is iets waar ze zich voor 
schamen en dat hoeft de rest van de wereld niet te weten. Maar 
ondertussen eet het hun van binnen op. 
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Misschien ken jij iemand die een eetstoornis heeft of ben je pasto-
raal werker. Voor jou is dit boek. Misschien heb je zelf last van een 
eetstoornis. Dan is dit boek zeker voor jou. Dit boek is eerlijk over 
de moeite die een eetstoornis geeft, en het wil je bovenal helpen 
om de eetstoornis los te gaan laten. 

Een verstoring
Je zou een eetstoornis ook een eetprobleem kunnen noemen. 
Je vindt het lastig om goed met eten om te gaan, dus heb je een 
probleem met eten. Dat is logisch. Toch gebruik ik liever het 
woord eetstoornis. Het klinkt gevoelsmatig misschien hetzelfde, 
maar ik vind dat er wel degelijk een verschil is. Een eetstoornis 
geeft namelijk letterlijk aan dat het je leven verstoort. En dat is 
precies wat het doet. Het houdt je voortdurend bezig, het neemt 
je rust weg en je gedachten zijn er vol van: je leven wordt ver-
stoord door eten.

Een eetstoornis kan zich op verschillende manieren uiten. Als je 
anorexia hebt, eet je niet of zo weinig mogelijk, waarbij je maar 
mimimaal drinkt of juist heel veel, je kunt spugen en laxeermid-
delen gebruiken en overmatig fanatiek sporten. 
In het geval van boulimia heb je last van eetbuien, waarna je 
alles probeert kwijt te raken door te spugen of laxeermiddelen 
te gebruiken, eventueel gecombineerd met fanatiek sporten. Je 
gewicht zal daarbij hoogstwaarschijnlijk ‘normaal’ zijn. 
Ten slotte kan een eetstoornis zich uiten door een voortdurende 
eet behoefte, die gepaard gaat met eetbuien waarbij je alles eet 
wat je kunt vinden. Het gevolg daarvan is dat je zwaarder en zwaar-
der wordt. 

Hoewel de verschijningsvormen van elkaar verschillen, is de 
basis – zo heb ik gemerkt – hetzelfde. De basis voor de eetstoor-
nis ligt voornamelijk in afwijzing, geen – of te weinig – bevesti-
ging ontvangen hebben en (zelf)veroordeling. Je leeft met een 
negatief en verstoord zelfbeeld en door de eetstoornis wordt 
dat in stand gehouden. 
Een eetstoornis is een complex iets en het beslaat veel terreinen 
van je leven. Zo is de stoornis van grote invloed op onder ande-
re je sociale leven, je seksleven en je werk. Het eten zelf is een 
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probleem, met anderen eten is ellende, je voelt je totaal niet 
mooi en je voelt je lichamelijk en geestelijk uitgeput. 
Met het enkel aanleren van gezond eetgedrag is de eetstoornis 
niet verdwenen. Hooguit in goede banen geleid. Want een 
gezond eetpatroon met een strak eetschema kan net zo goed 
weer een gevangenis zijn, zoals een eetstoornis dat ook is. 

Waarom een verstoring?
Je hebt een eetstoornis omdat verwarring en pijn onderdeel zijn 
van jouw leven. Je bent je dat hoogstwaarschijnlijk niet bewust. 
Het is jouw hart dat schreeuwt om gehoord te worden. Het is 
jouw ziel die roept, maar je weet het niet. En misschien weet je 
het wel, maar weet je niet wat er geroepen wordt. Je weet alleen 
dat je moet reageren, dat je iets moet doen! 

Gevoelens uiten zich lichamelijk, via emoties. Wanneer je geen 
flauw benul hebt welke gevoelens in jou om aandacht vragen, 
weet je ook niet welke emoties je moet inzetten. Je hebt pijn 
van binnen, dus moet er van binnen getroost worden. Je voedt 
je lichaam met troost door troosteten. Je vindt dat je een belo-
ning hebt verdiend of aandacht of bevestiging en dat doe je 
door te eten. Iets wat je hebt meegemaakt, moet je zien te ver-
werken, en je neemt ‘iets verwerken’ letterlijk door (veel) voed-
sel weg te werken. Je lichaam moet dat verteren en zo lijkt het 
net of je je vervelende gevoelens hebt verteerd. Je onderneemt 
wel actie, maar dan de verkeerde. Want je hart, je gevoelens, 
vragen om heel iets anders. 

Maar het kan ook zo zijn dat je juist níet meer wilt eten. Dan heb 
je ervaren dat je akelige en pijnlijke gevoelens hierdoor als het 
ware vanbinnen ‘opdrogen’. Wat je nog eet of drinkt, is net 
genoeg om te kunnen doen wat je moet doen. Of je gaat die 
grens over van net genoeg en je houdt je puur door wilskracht 
op de been, want je wilt maar één ding: niets in je lijf hebben.
Omdat je gevoelens niet of nauwelijks meer voelbaar zijn, ervaar 
je ook nauwelijks emoties. Je hebt je lichaam dus ook niet nodig 
om emoties of gevoelens te uiten en je wordt een soort lappen-
pop, of een houten marionet die door jouzelf heel bewust wordt 
bewogen. Jij kijkt er wel voor uit dat je niets aankomt, want niets 


