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Inleiding:
Anorexia is een vreemd verschijnsel. Je ziet schijnbaar gezonde 
vrouwen, mooi, met een gezond lichaam en een verstandige 
geest, die zich, zonder dat daarvoor een rede lijkt te zijn, tegen 
zichzelf keren. Ze hongeren zichzelf uit en lijken niet meer voor 
rede vatbaar.
Het optreden van anorexia heeft zonder uitzondering een diepe 
impact op het slachtoffer en op de mensen in haar omgeving. 
Hoewel er heel veel is geschreven over anorexia, zijn er op veel 
belangrijke vragen nog geen bevredigende antwoorden gegeven.
(10) Bijvoorbeeld: 

• Waarom lijden overwegend vrouwen aan anorexia?
• Waarom krijgen vooral ontwikkelde vrouwen met anorexia te 

maken?
• Waarom lijken mensen met anorexia niet meer in staat tot het

vormen van een realistisch beeld over zichzelf?
Terwijl deze mensen m.b.t. vrijwel alle andere onderwerpen 
als normale intelligente mensen functioneren, lijken ze niet in 
staat genuanceerd en realistisch over zichzelf te denken.

• Waarom is anorexia vrijwel uitsluitend een probleem van 
welvarende westerse landen?

• Waarom neemt het aantal anorexiapatiënten nog steeds toe? 
• Waarom zien we steeds jongere kinderen het slachtoffer 

worden van anorexia? (8..10 jr.)
Anorexia, de volledige naam is “Anorexia Nervosa”, is een 
raadselachtige verschijnsel. Zelfs vrouwen die al lang genezen zijn
van een dergelijke aanval, vinden het moeilijk om uit te leggen wat 
er toen precies gebeurde of wat er mis was met hen.(10) 
Als iemand met anorexia te maken krijgt dan is dat dermate 
ingrijpend en levensbedreigend dat een serieus antwoord op deze 
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vragen zeer gewenst is. Een juiste duiding is essentiëel voor een 
effectieve behandeling. 
Al enige tijd voordat ik dit boek schreef stelde ik me de vraag of 
anorexia werkelijk zo raadselachtig is en of er goede verklaringen 
te geven zijn voor het gedrag van anorexiapatiënten.
Dit boek beschrijft de huidig geaccepteerde inzichten en laat 
beperkingen zien van deze hedendaagse visie op anorexia. Het is 
een pleidooi voor een belangrijke aanvulling op deze visie. Het 
bevat  verklaringen voor de verschijnselen die anorexia te zien 
geeft zonder dat daarbij vergezochte interpretaties van het gedrag 
van deze  patiënten nodig is. 
Voor dit boek is een  onderzoek gedaan waarbij niet of nauwelijks 
academische lectuur is gebruikt. Er is bewust gekozen om 
voornamelijk informatie van hulpverleners en persoonlijke 
ervaringen van anorexia patiënten als uitgangspunt te nemen. Ik 
ben het onderzoek naar anorexia begonnen om meer over dit 
onderwerp te weten te komen zonder mezelf op voorhand te 
binden aan de meest gangbare interpretatie van de verschijnselen 
omdat ik vermoedde dat deze op zijn minst onvolledig is. Dit 
onderzoek is voor mij een wonderlijke reis geworden waarin al mijn
verwachtingen al snel werden overtroffen. Er blijken hele goede 
verklaringen te zijn voor alle aspecten van anorexia maar daarbij 
moet je het paradigma1 van de hedendaagse medische 
wetenschap durven verlaten. Vele bronnen hebben bijgedragen 
aan mijn inzicht maar vooral het werk van Hilde Bruch heeft indruk 
op me gemaakt, hoewel ik het niet altijd eens ben met haar 
interpretaties. Zij beschrijft de symptomen van anorexia op een 
gevoelige, treffende en heldere manier. Ze scheidt de symptomen 
van haar interpretaties. Het is opvallend hoe zij in het beschrijven 
van de symptomen zich niet laat binden door een wetenschappelijk
paradigma1 maar gewoon haar hart laat spreken en woorden 
gebruikt die velen van haar collega's niet in de mond kunnen 
nemen. Dit maakt haar werk zeer waardevol.
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1 Zie de verklarende woordenlijst

Waarnemingen

Je kunt wel stellen dat heel veel vrouwen in onze westerse, op 
uiterlijk gerichte maatschappij, met haar overvloed aan voedsel, 
worstelen met voeding. Vele van hen komen hier redelijk 
doorheen, maar ook heel veel mensen hebben op de een of 
andere manier te lijden onder die overvloed aan voedsel. Obesitas,
hart en vaat-ziekten, ziekten als anorexia en het sterk verwante 
boulimia (hier i.v.m. de beperkte ruimte verder nauwelijks 
genoemd), alles bij elkaar is het intussen wel erg veel allemaal.
In “Hongerende vrouwen” van Marilyn Lawrence stelt ze:

Ik meen zelfs te mogen stellen dat wij vrouwen in deze 
maatschappij met haar ambivalente, tegenstrijdige houding 
t.o.v. vrouwen en vrouwelijkheid, allemaal vroeg of laat met 
dergelijke moeilijkheden (eetproblemen) te kampen krijgen(10)

Als we anorexia... beschouwen als een verlengstuk.... van het 
probleem dat vrijwel alle vrouwen hebben... dan is het ineens 
niet meer zo'n vreemd verschijnsel. Anorexia is in feite het 
eindpunt van een reeks verwarde, tegenstrijdige reacties 
onzerzijds op ons vrouw zijn.

Deze ziekte sluit dus aan op verschijnselen in onze maatschappij. 
Hiermee is een belangrijke constatering gedaan, maar hiermee is 
zeker niet alles verklaard. Zoals we zullen zien gaat deze ziekte 
veel dieper en is er sprake van een veelheid aan mogelijke 
invloeden.
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Deel 1

Op zoek naar de oorzaken van anorexia
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Doelstelling

Het doel van dit boek is om een bijdrage te leveren aan het inzicht 
in anorexia. Ze beoogt aan te tonen dat er naast de zichtbare 
wereld ook een geestelijke wereld is die een realiteit is die velen 
nagenoeg volledig negeren. Deze geestelijke wereld speelt een 
belangrijke rol in het ontwikkelen van de ziekte anorexia en er zijn 
heel veel tekenen die hier naar wijzen. Dit boek is bedoeld voor 
hulpverleners in de breedste zin van het woord, maar ook voor 
mensen die zelf met anorexia worstelen en die willen weten wat er 
met hen gebeurt.
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Hoofdstuk 1: Een kort historisch overzicht

Vanuit de klassieke psychologie

De oorzaak van psychiatrische ziektebeelden werd aan het einde 
van de 16e eeuw  vaak toegeschreven aan hysterie.
Pas eind 19e eeuw werd anorexia echt gezien als een psychische 
ziekte. Belangrijke thema's die een rol spelen bij anorexia zijn o.a.:

• Angst
• Dwang
• Perfectionisme
• Volwassen worden
• De seksuele ontwikkeling

Rond de eeuwwisseling kwam Freud met zijn psycho-analytische 
theorieën. Freud heeft voor veel vrouwen niet veel goeds 
betekend,  maar hij heeft wel een belangrijke stempel gedrukt op 
de psychiatrie. Zijn bijdrage wordt gekenmerkt door één groot 
thema: seks. Hij zag de mens als een door driften gedomineerd 
“dier” en bracht werkelijk alles in verband met de seksuele 
ontwikkeling. Zo ook eetstoornissen.
In de jaren die volgden werd er verder geborduurd op Freuds 
psychoanalyse. Jung is bijvoorbeeld ingrijpend beïnvloed door de 
ideeën van Freud, maar ook de systeemtheorie, biologische en 
psychodynamische theorieën en feministische ideeën over 
anorexia, zijn hiervan het resultaat.(15) 

Vanuit de vrouwenhulpverlening

Vanuit de vrouwenhulpverlening kwam terecht sterke kritiek op de 
psychotherapeutische benadering. Hierin is men veel uitgegaan 
van het theoretische verklaringsmodel. De vrouwenhulpverlening 
was veel gevoeliger voor de patiënt als mens en voor ‘common 
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sense’.
In de huidige tijd zijn deze grenzen niet meer zo duidelijk omdat de
diverse psychologische vakgebieden elkaar zijn gaan beïnvloeden.
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Hoofdstuk 2: Kenmerken / Symptomen
Onderstaande symptomen zijn o.a. overgenomen uit “Hongerende 
vrouwen” van Marilyn Lawrence(10). Er zijn vrij veel verschijnselen, 
maar mensen met anorexia zijn geen homogene groep. Iedere 
patiënt gedraagt zich anders en niet alle symptomen hieronder 
genoemd zijn op iedereen van toepassing. Sommigen zijn 
bijvoorbeeld eerlijk(13) over wat ze voelen terwijl anderen er, wellicht
gedreven door angst, voor kiezen alles zo veel mogelijk weg te 
duwen. Sommigen hebben een reëel beeld van zichzelf terwijl 
anderen bijvoorbeeld hun omvang tot meer dan 100% 
overschatten.

Lichamelijk

• Opvallend veel gewichtsverlies (15%) in relatief korte tijd.
• Ophouden van de menstruatie  
• Een lichte donsbeharing op de armen, schouders, rug, benen

en gezicht 
• Haaruitval(4). Dun broos, dof haar.
• Vermoeidheid(11)  
• Concentratie problemen(4), moeite met opnemen van 

complexe of samengestelde informatie
• Slaapproblemen(4)  
• Problemen om het lichaam warm te houden, een lage 

lichaamstemperatuur(4)  
• Een trage hartslag(4) 
• Spierzwakte(4) 
• Aangetaste tanden (ten gevolge van veelvuldig braken)
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Geestelijk

Geestelijke symptomen zijn o.a.
• Angst(4) 

• Intense angst om aan te komen terwijl er in werkelijkheid 
sprake is van ondergewicht. 

• Een angst dat controleverlies zal leiden tot 
gewichtstoename.(13) 

• Stemmingslabiliteit(13) 
• Vervlakking van de emoties.(13)  
• Een defensieve afwerende reactie als mensen hun 

bezorgdheid uiten over je lage gewicht.
• Eten en niet eten is het belangrijkste onderwerp geworden in 

je leven, je besteedt hier veel tijd aan.
• Heftige emotionele reacties tijdens en na het eten.
• Jezelf vergelijken met anderen waarbij je jezelf heel kritisch of

negatief beoordeelt.
• Je hebt een sterke afkeer van het eigen lichaam.
• Afvallen wordt een obsessie, je gaat vermageren zien als een

manier om je problemen op te lossen.(10) 
• Vertellen van leugens, koppigheid.

• Je bent niet open over je gewicht en geeft steeds 
ontwijkende antwoorden wanneer je daar naar gevraagd 
wordt.

• Je geeft het niet toe wanneer je honger hebt.(10) 
• Je toont meer interesse voor het eten van een ander dan voor

eten wat voor jezelf is.(10) 
• Wegkwijnen van de sociale contacten.

• Jezelf terugtrekken.
• Frustratie van je sociale leven door het voor anderen lastig

te begrijpen defensieve gedag.
• Vereenzaming

• Een negatief zelfbeeld, je vindt jezelf bij vlagen erg dom.
• Anorexia patiënten zijn er vaak van overtuigd dat ze niets 
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waard zijn tenzij ze bijzondere prestaties leveren of iets voor 
anderen kunnen betekenen.(13) 

• Vaak ontstaat ook een depressie door het veeleisende 
karakter van deze ziekte en doordat deze ziekte je afzondert 
waardoor je op jezelf geworpen wordt.

• Bewegingsdrang(12) 
• Verlies van tijd. In een vergevorderd stadium van anorexia 

kan men, net als bij MPS, stukken tijd kwijtraken.

Kenmerken gedefinieerd door Hilde Bruch:
• Een stoornis in de waarneming van het eigen 

lichaamsbeeld(13)  
• Een stoornis in de waarneming van lichaamssignalen zoals 

honger en moeheid(13)  
• Een verlammend gevoel van ineffectiviteit(13)   
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Hoofdstuk 3: Oorzaken
Er zijn vele oorzaken voor anorexia gegeven. Meestal zijn er 
meerdere oorzaken voor het ontstaan van anorexia maar zeker 
niet iedere genoemde oorzaak hoeft op iedereen van toepassing 
te zijn. De meeste van de genoemde oorzaken zijn zinnig en 
komen in meerdere of mindere mate voor maar bij sommige kun je
wel wat vraagtekens zetten.

Oorzaken aangewezen vanuit de klassieke 
psychologie

Enkele oorzaken die in de klassieke psychologie werden, en 
worden aangewezen.

• Angsten
• Leven onder dwang, niet vrij zijn om je eigen weg te gaan
• Perfectionisme1, veel te hoge eisen stellen aan jezelf 

waardoor je onder een hoge psychische druk staat. Dit 
gedrag wordt niet zelden van moeder op dochter 
overgegeven.(13) 

• Volwassen worden, de eisen van volwassenheid en het 
dragen van eigen verantwoording, opleiding en een baan, 
kunnen je beangstigen. 

• De seksuele ontwikkeling kan je onzeker maken. Het 
lichamelijk volwassen worden wordt ook geassocieerd met 
geestelijk volwassen worden en verantwoordelijkheden 
oppakken.

• De wens om geen vrouw te willen worden.(11) Je beeld van 
wat een vrouw is kan negatief zijn of niet passen bij wie je 
bent als persoon.

• Overbezorgde moeders of dominant gedrag van moeders(15) 
Hierbij krijgt de dochter niet de ruimte om haar eigen weg te 
vinden maar wordt haar de weg van buitenaf gedicteerd.
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1 Opmerking: Perfectionisme kan behalve een oorzaak ook een symptoom zijn 
doordat de ziekte deze aanleg versterkt.

Oorzaken aangewezen vanuit de 
vrouwenhulpverlening

Hierna worden een aantal factoren genoemd die je kwetsbaar 
maken voor anorexia en welke dus als oorzaak aangewezen 
kunnen worden. Het is daarbij wel belangrijk je te realiseren dat 
geen van deze oorzaken op zichzelf anorexia zal veroorzaken. 
Meestal is er een combinatie van meerdere van deze invloeden 
aanwezig:

• Sociale omstandigheden: de invloed van de westerse  
maatschappij heeft blijkbaar een veel sterkere invloed op het 
ontstaan van anorexia dan de invloed van de persoonlijkheid.
(10), 1 Dit mag wel zeer opmerkelijk worden genoemd!

• Het komt alleen voor, daar waar eten in ruime mate 
beschikbaar is, en waar slankheid op prijs wordt gesteld.(10) 

• Het komt tien keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen(10) . 
Hierbij geeft Hilde Bruch aan dat in haar praktijk dit verschil 
nog aanzienlijk hoger was dan dit vaak genoemde getal.(23)

• Jonge vrouwen zijn het kwetsbaarst(10) Vaak begint het rond 
het veertiende levensjaar.

• Onzekerheid is een steeds terugkerend sleutelwoord
• Regelmatig hoor je de term “gevoeligheid”(13) 
• Aangepastheid(13) 
• Zorg voor anderen(13) 
• Moeite met de identiteit.(13)Uit de verhalen in ‘Hongerende 

Vrouwen’(10) zou je kunnen afleiden dat vrouwen hun identiteit 
soms (of vaak?) halen uit het gezin waarin ze leven en wat ze
daarin kunnen betekenen voor een ander. Een verstoring 
daarvan heeft in dat geval een grote impact. Zelf ontkennen 
ze dergelijke problemen vaak uit loyaliteit voor de 

Pag. 20



ouders/pleegouders.
• Gebrek aan autonomie, zelfstandigheid en zelfrespect.(10) 
• Het komt veel vaker voor bij vrouwen die intellectueel 

functioneren op een hoger niveau.(10) 
• Er zijn indicaties dat vrouwen die intellectueel functioneren op

een hoger niveau, maar waarbij de omgeving dit niet positief 
waardeert, extra risico lopen.
• De vrouw wordt dan ontmoedigd om haar gaven te 

ontwikkelen
• Ze vindt daardoor geen steun en waardering voor haar 

inspanningen.
• Ze ervaart afwijzing over haar verlangens en over wie ze 

is als mens.
• Regelmatig wordt anorexia ingeleid door een sterke wens tot 

vermageren of na vermageren ten gevolge van een ziekte of 
depressie.(10) 

• Vrouwen die anorexia krijgen, hebben vaak een moeder die 
(te) goed voor hen zorgt.(10) Ze voelt de noden van haar kind 
al aan voordat het ergens om gevraagd heeft. Hierdoor krijgt 
het kind niet de kans om het vermogen te ontwikkelen om 
aan te geven wanneer het iets nodig heeft. Het ontdekt zo 
niet dat het zelf invloed kan uitoefenen door te vragen wat het
nodig heeft.

• Je kunt het gegeven hiervoor ook anders interpreteren: 
Dergelijk gedrag van de moeder kan er ook op wijzen dat 
zowel moeder als dochter gewoon erg gevoelig zijn en 
daardoor kwetsbaarder voor invloeden (eisen) van buitenaf.

• In deze context wordt ook genoemd: Gezinnen die verstrikt 
zijn. (Kluwen gezinnen) (10zodat het kind moeite heeft zichzelf 
als individu te zien.

1 Zie o.a. http://www.proud2bme.nl/beauty/Media
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Moderne psychologie en contextuele inzichten

In de moderne psychologie wordt gebruik gemaakt van een vrij 
breed scala aan invloeden. In de praktijk is er beïnvloeding vanuit 
de verschillende disciplines zodat zowel invloeden van de 
klassieke psychologie worden gebruikt alsook de inzichten van de 
systeem theorie etc. Ook begrippen die in de contextuele therapie 
bekend zijn kom je hier tegen.

• Gevoeligheid en zorg voor anderen die op de middelbare 
school steeds meer als een negatieve eigenschap worden 
beoordeeld.(13) 

• Gespleten loyaliteit(13) 
• Destructieve parentificatie(13) 
• Ontevredenheid of frustratie over het uiterlijk(13) 
• Niet verwerkt trauma. Regelmatig is er sprake van misbruik of

mishandeling(1) waarvoor nooit echt aandacht en erkenning is 
geweest. Dit zal in het denken verankerd blijven als een bron 
waaruit de symptomen van beschadiging blijven voortkomen, 
net zolang totdat het trauma verwerkt wordt en er op zijn 
minst verzorging van de geestelijke wond plaatsvindt. 
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Loyaliteiten

Na bovenstaande gelezen te hebben is het goed om je te 
realiseren dat er altijd een sterke wederzijdse loyaliteit is tussen 
kind en ouders. De aangewezen oorzaken vanuit de psychologie 
kunnen bij de ouders en vaak in het bijzonder bij de moeder een 
gevoel van schuld of beschuldiging oproepen. Dit is begrijpelijk, 
maar het is niet wenselijk en ook niet nodig. Als ouder doe je het 
beste voor je kind, je geeft haar wat je haar geven kunt en je 
probeert haar een veilig thuis te geven. Je kunt niet inspelen op 
dingen die je nog niet weet of nog niet begrijpt. De oorzaken die 
gezien worden vanuit de psychologie zijn nuttig om in overweging 
te nemen maar zoals eerder al aangegeven, zeker niet iedere 
genoemde oorzaak hoeft op iedereen van toepassing te zijn. Ga 
hier dus verstandig mee om. Beschuldig jezelf niet en breek jezelf 
niet af door zelfkritiek.
Ook voor de dochter (met anorexia) kan de sterke loyaliteitsband 
met haar ouders een hindernis zijn om beperkende factoren in de 
kindertijd, voor zover aanwezig, onder ogen te zien. Ook dit vergt 
moed en inzicht.

Gevolgen

Het beschrijven van de gevolgen van anorexia valt buiten het doel 
van dit boek, mede doordat dit een zeer omvangrijk onderwerp is. 
De lijst van gevolgen is schrikbarend groot. Zie hiervoor o.a.: http://
www.featback.nl/site/Eetstoornissen/Gevolgen/Lichamelijke_gevol
gen 
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Hoofdstuk 4: De huidige aanpak kritisch 
beschouwd

Een hanteerbare realiteit

De moderne wetenschap ontkomt helaas niet aan de menselijke 
neiging om problemen te vereenvoudigen tot ze hanteerbaar zijn 
en toe te wijzen aan een hanteerbare oorzaak, of gebied van 
oorzaken. Daarnaast zoekt ze oplossingen die  aansluiten op de 
beschreven oorzaken. 
Wat betreft anorexia zijn ook geen goed gefundeerde verklaringen 
gegeven(2). We komen hier niet verder dan verklaringen zoeken 
vanuit het eigen inzicht. Daarbij wordt de oorzaak en de oplossing 
gezocht in, en ingekaderd door het paradigma van de 
hedendaagse westerse atheïstische maatschappij. Helaas heeft 
de geestelijke wereld, zoals ze beschreven wordt in de Bijbel, 
daarin geen plaats. Je hoort hulpverleners (vrijwel) nooit iets 
zeggen over een geestelijke dimensie, dit wordt (blijkbaar) 
angstvallig vermeden omdat het wordt geassociëerd met de 
termen “onwetenschappelijk” en “bijgelovig”, terwijl je niet zo veel 
fantasie nodig hebt om sporen van het bestaan van een geestelijke
beïnvloeding terug te vinden in de uitlatingen van 
anorexiapatiënten.
Door een geestelijke beïnvloeding te verwijzen naar het rijk der 
fabelen, leggen we onszelf zeer ernstige beperkingen op. Aan de 
andere kant bestaat er ook een gevaar dat alles ongenuanceerd 
vanuit een geestelijke wereld wordt verklaard en dat daarmee 
oorzaken voornamelijk buiten onszelf worden gezocht. Dit wordt 
verderop nog uitgewerkt.

De traditionele psychologie

Wat me opvalt is dat de benadering van de traditionele psychologie
een veel te beperkt en plat beeld heeft van de realiteit en 
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dientengevolge beperkt in staat is het ziektebeeld van anorexia te 
beïnvloeden. In deze benadering worden oorzaken gegeven die op
zichzelf staand zinnig zijn, maar het probleem licht in de te 
beperkte redenatie die daar op volgt. Gevolg is dan ook dat de 
resultaten die worden geboekt vanuit deze achtergrond zeer 
mager zijn. Met name de regelmatig toegepaste 
gedragsmodificatie blijkt zonder aansluitende competente 
geestelijke begeleiding zeer risicovol te zijn.(2) 

De vrouwenhulpverlening

De benadering vanuit de vrouwenhulpverlening (hoofdzakelijk 
dimensie 3 van het contextuele denken) heeft al veel meer 
oorzaken bloot weten te leggen. Ze is veel genuanceerder, ze 
houdt veel meer rekening met waarnemingen die worden 
geconstateerd en ze bijt zich minder vast in theoretische modellen.
Maar ook deze benadering heeft duidelijk haar beperkingen.

• Ook zij mist het inzicht in de geestelijke dimensie welke dit 
probleem zo hardnekkig maakt. Dit wordt verderop nog 
verder uitgewerkt.

• Zoals ook wel bij de gezinstherapie voorkomt, zet de 
vrouwenhulpverlening zich af tegen de (traditionele) 
psychologie. Ze verwijt deze, dat ze belangrijke 
waarnemingen negeert. Deze kritiek is terecht maar de 
vrouwenhulpverlening wijst daarmee ook de in de 
psychologie aangewezen oorzaken af. Dit is vaak niet terecht.

In de de benadering van de vrouwenhulpverlening worden al zo 
veel handvatten aangereikt dat je met voldoende vasthoudendheid 
een goede kans maakt de oorzaken van anorexia redelijk effectief 
aan te pakken. De kans is groot dat als je er in slaagt een vrouw 
haar zelfrespect weer terug te geven, dat je dan ook de 
voedingsbodem voor anorexia grotendeels wegneemt. Het is 
echter niet gemakkelijk om een deel van het probleem, een 
kwetsbaarheid voor “trigger ervaringen”, helemaal te laten 
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verdwijnen. Zo'n vrouw wil bijvoorbeeld geen weegschaal in huis 
omdat het zien van haar gewicht haar in paniek brengt.
De ervaring leert dat er wel degelijk vrouwen zijn die loskomen van
anorexia, in die zin, dat ze weer normaal eten en weer normaal 
kunnen leven. We praten dan al over zo'n slordige 50%, waarbij 
het behandelproces al snel meer dan een jaar duurt. Enerzijds is 
het werk van de vrouwenhulpverlening dus zeker zeer waardevol, 
anderzijds is ze dus toch ook nog steeds te beperkt in haar 
resultaten.
Zoals gezegd, de benadering van de vrouwenhulpverlening heeft 
veel meer oog voor de realiteit, voor de waarnemingen die in het 
veld worden opgedaan. Daarnaast wordt zowel bij de seculiere 
benadering als bij een benadering die rekening houdt met 
beïnvloeding vanuit het geestelijke, anorexia beschouwd als het 
resultaat van aanvallen op de geest(10), negatieve invloeden op de 
geestelijke weerstand, het geestelijk welzijn of de geestelijke rust 
van de vrouw. Maar ook in de vrouwenhulpverlening worden 
bepaalde zaken niet opgepikt of genegeerd omdat men er geen 
weg mee weet. Het is bij anorexia bijvoorbeeld heel kenmerkend 
dat men een aantal heel hardnekkige onwaarheden over zichzelf 
uit. Deze zijn vaak zo extreem dat ze niet kunnen worden verklaard
uit signalen vanuit de omgeving.

Problematische verklaringen

De genen?
Een verklaring die je steeds meer hoort is het verklaren van 
aandoeningen door te stellen dat het in de genen is vastgelegd. Er 
wordt dan gezegd dat het erfelijk is, alsof zo’n uitspraak iets 
bijdraagt aan een oplossing. Een dergelijke diagnose leidt tot 
capitulatie (overgave) aan de farmaceutische industrie, tot 
chronisch medicijngebruik. Natuurlijk is het zo dat de een 
gevoeliger is voor bepaalde type belasting dan een ander en op 
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die manier bezien is de kwetsbaarheid voor Anorexia op zijn minst 
deels genetisch bepaald maar door alles daaraan toe te schrijven 
doet men de patiënt ernstig tekort. Werkelijk effectieve 
therapieën die zich bezig houden met de wortel van het 
probleem worden zo buitengesloten!
In de seculiere wereld is het steeds meer gebruikelijk om alle 
symptomen die door generaties heen te zien zijn, min of meer 
automatisch aan de genen toe te wijzen. Het feit dat de 
verschijnselen zich over meerdere generaties laten zien, wordt 
gezien als “bewijs dat het genetisch overgedragen is.” Er zijn 
echter wel meer oorzaken die zich over generaties uitstrekken. 
Bepaalde gedragspatronen en normen en waarden worden ook in 
de generaties doorgegeven. En verder, als je jezelf bewust bent 
van een geestelijke wereld, dan zijn er ook mogelijke oorzaken als 
contact met occulte zaken of een vloek die van de ene op de 
andere generatie kan overgaan. De genen hebben zeker geen 
monopolie op verschijnselen die in generaties voor komen.
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Behandeling

Hoewel dit boek niet primair over behandelingen gaat kan hieraan 
toch niet geheel voorbij worden gegaan. Hierna worden enkele 
aanwijzingen in deze richting genoemd.

• Als algemene richtlijn heeft iemand met anorexia 
ondersteuning nodig van een hulpverlener met inzicht in de 
problematiek en die bereid is de patiënt voor langere tijd te 
begeleiden.

• Om te genezen moet de behandeling op twee doeleinden zijn
gericht:(10) 

1. Ze  moet het lichamelijk welzijn van de clliënt 
beveiligen

2. Ze moet haar inzicht geven in de problemen en 
oorzaken die achter de eetstoornis schuilen

• Er moet worden getracht het zelfrespect van de patiënt te 
versterken. Het is heel belangrijk om tijdens een behandeling 
te voorkomen dat de behandelaar de eigen wil van de patiënt 
negeert, als het ware over haar heenloopt en daarmee haar 
zelfrespect (nog verder) aantast.(10) 

• Begeleiding van anorexiapatiënten is zeer tijdrovend.
• Tracht het bespreken van de voeding, en gesprekstherapie 

van elkaar gescheiden te houden(10). Hierbij wordt er vanuit 
gegaan dat het eetgedrag niet de bron van het probleem is 
maar een symptoom ervan. De gesprekstherapie is gericht op
de lange termijn, gesprekken over voeding zeker in het begin,
zijn op de korte termijn gericht. Ook is het mogelijk de cliënt 
zelf verantwoordelijk te maken voor de randvoorwaarden voor
de therapie.(10) 

• Het is belangrijk om de patiënt zelf te laten vertellen hoe het 
met haar gaat en wat ze ervaart. Luisteren, geduld en 
erkenning geven is essentieel.(10) 
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Behandelmethoden die niet werken

Van de volgende dingen wordt beschreven dat ze niet werken:
• Zelfs de beste therapeut kan niets aanvangen met een 

stervende.(10) Extreem uitgemergelde mensen kunnen geen 
inzicht verwerven omdat hun denkvermogen is aangetast. 

• Een minimaal gewicht van 40-45 kg voor een vrouw is beslist 
noodzakelijk om adequaat te kunnen functioneren in de 
therapie.(10) Dit minimale gewicht is natuurlijk afhankelijk van 
de leeftijd, lengte en lichaamsbouw.

• De methode waarbij een patiënt tot eten wordt gedwongen 
door een systeem van belonen en straffen wordt 
gedragsmodificatie genoemd. Deze methode was in de jaren 
70 populair.1 Anorexiapatiënten kunnen net als iedereen 
worden gedwongen dingen tegen hun wil te doen door het 
alternatief dermate onaangenaam te maken dat ze in feite 
geen keus hebben. De prijs die hiervoor wordt betaald kan 
echter bijzonder hoog zijn.(10) Het kan leiden tot suïcidale 
depressie.(10)  

• Gebruik van medicijnen om de wil van de patiënt te 
onderdrukken. Dit is alleen toelaatbaar als het leven direct 
wordt bedreigd of eventueel als de patiënt daar zelf voor 
kiest. In andere gevallen is het alleen het uitstellen van het 
aanpakken van het werkelijke probleem en zal het mogelijk 
leiden tot een vertrouwensbreuk. Het is beslist af te raden om
deze behandelwijze langdurig als enige behandeling toe te 
passen. Ze lost niets op en het gevaar is levensgroot dat de 
gebruikte medicijnen zelf nieuwe problemen veroorzaken.

• Vermijd langdurig gebruik van antidepressiva. Als een 
psychiater bezocht moet worden, kies dan iemand die meer 
doet dan alleen pillen voorschrijven. Ga naar iemand die ook 
bereid is om aanvullende psychologische hulp te bieden en 
daarbij beschikt over voldoende kennis over anorexia.
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• Vermijd methodes die uitsluitend tot doel hebben het gewicht 
te vermeerderen, hier wordt namelijk niets gedaan aan de 
motivatie tot afvallen.(10) Veel anorexiapatiënten hebben 
zelfmoordneigingen in de periode na een gedwongen 
gewichtstoename.(10) 

• Behandeling in het ziekenhuis moet worden vermeden2 
aangezien men daar vrijwel nooit op de problematiek is 
ingericht en de patiënt adequaat tegemoet kan treden.(10) Dit 
natuurlijk met uitzondering van levensbedreigende situaties.

1 Dit wordt ook nu nog erg veel toegepast.
2 Hierbij moet ook worden opgemerkt dat als een patiënt te ondervoed is 
om psycho-educatie te kunnen ontvangen, dat in overleg met de patiënt, 
een ziekenhuisopname, met uitsluitend als doel een beperkte 
gewichtstoename, nodig kan zijn.

Zeer risicovolle behandelingen

Hierna worden een tweetal behandelingen genoemd die zeer 
risicovol en zelfs destructief zijn.

• Toedienen van insuline1: Dit middel is volledig misplaatst en 
het kan tot een coma leiden. Daarnaast vermindert anorexia 
de eetlust niet(10) . De keuze voor behandeling met insuline is 
een indicatie over de onkunde van de behandelaar.

• Insuline-shock therapie en
• Elektro-shock therapie zijn destructieve behandelwijzen. Ze 

leiden tot hersenbeschadiging!(17)

In het verleden is al gebruik gemaakt van “shock therapie”, 
deze behandeling leidt  echter vaak tot desastreuze resultaten. 
Deze behandelwijze is zeer omstreden en mag (daarom) 
alleen na meldingsplicht en strikt toezicht worden toegepast. 
Deze methode is ontstaan rond 1930 en is gebaseerd op de 
psychologische inzichten van die tijd, en wordt door velen 
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betiteld als middeleeuws of “zinloze marteling”.(24)

Ook in deze tijd is shock therapie nog een barbaarse methode. Nu 
wordt dit echter uitgevoerd in combinatie met verdoving zodat de 
heftige spierverkrampingen worden onderdrukt. Het uiteindelijke 
effect is echter nog steeds hetzelfde. De primaire werking van 
shock therapie is hersenbeschadiging en het leidt (te) vaak tot 
trauma en apathie, waarbij het laatste voor omstanders wellicht als
een wenselijk effect wordt gezien.(17) 

1 Omdat dit de eetlust opwekt
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De grote afwezige

Wat door zowel de klassieke psychologie, als door de 
vrouwenhulpverlening niet adequaat wordt verklaard is het 
zelfdestructieve irreële gedrag van mensen met anorexia. Er wordt 
terecht opgemerkt dat het heel vaak intelligente mensen betreft, 
maar op de een of andere manier lijken ze van een constructief 
groeipad te zijn afgeduwd naar een destructieve negatieve spiraal 
waar ze uit eigen kracht nauwelijks uit weten te komen. Ook wordt 
geen verklaring gegeven waarom deze patiënten zo extreem 
negatief zijn over zichzelf en waarom ze vaak niet meer in staat 
zijn een reële inschatting te maken van de proporties van hun 
lichaam. Waarom kunnen deze mensen het niet meer aanvoelen 
wanneer ze zichzelf op de rand van de dood hebben gebracht? En
waarom ontaardt een betrekkelijk “onschuldig” vermageren ineens 
in een obsessie zonder dat de slachtoffers zich daar zelf bewust 
van zijn? Waarom zijn deze slachtoffers ineens niet meer voor 
rede vatbaar?

Niets van wat wij zeiden of deden, leek bij haar aan te komen. 
Ik heb maat 40 en dan vroeg ik: ‘Annuschka, vind je mij te dik?'
‘Nee,' antwoordde ze dan. ‘Hoe kun je jezelf dan te dik vinden?
Jij hebt een veel kleinere maat dan ik.' Maar dan zei ze niks 
meer. Het maakte niet uit wat de feiten waren, wat ze in haar 
hoofd had, woog zwaarder. We voelden ons zo machteloos. 
We zagen wat er gebeurde, maar konden haar op geen enkele 
manier helpen.(18) 

Het lijkt er meer op dat iets hen overvalt dan dat het iets is waar ze
zelf voor kiezen. Zowel bij klassieke psychologie als bij de 
vrouwenhulpverlening, wordt op basis van het gedrag van de 
patiënten er vaak vanuit gegaan dat zij dit gedrag blijkbaar nodig 
hebben zodat ze om kunnen gaan met de problemen van het 
leven. Deze verklaring is echter wel erg mager. Verderop wordt dit 
nog meer in detail behandeld.
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Hoofdstuk 5: “Introductie”1 van een 
geestelijke dimensie

In de huidige medische wereld wordt nauwelijks nog rekening 
gehouden met beïnvloeding vanuit een geestelijke dimensie. Als 
dit al gedaan wordt dan is dat door individuen die hun persoonlijke 
inzichten of gevoelens laten meewegen. De hedendaagse 
wetenschap heeft een atheïstisch / humanistische visie waarbij je 
steeds vaker een agressieve afwijzing van een Bijbels 
gefundeerde inzichten tegen komt. Met name in Engeland, 
Amerika en Frankrijk is deze invloed sterk. In tegenstelling tot dit 
gegeven zie je  een ongezonde tolerantie ontstaan voor occulte 
behandelwijzen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden 
op 
http://www.stichting-promise.nl/ 
Bij het beschouwen van de geestelijke dimensie die hierna 
beschreven wordt, moet men zich realiseren dat deze een deel is 
van de totale realiteit. De realiteit bestaat uit drie lagen:

1. het lichamelijke
2. de geest van de mens en
3. de geestelijke dimensie die grotendeels verborgen is voor 

de mens.
Het is dus zeer zeker niet niet de bedoeling om de hiervoor 
genoemde inzichten uit de psychologie en de 
vrouwenhulpverlening (grotendeels) af te wijzen of te vervangen, 
het gaat om een aanvulling.
1 Met introductie wordt niet gedoeld op het aanmaken van iets wat eerder 
niet bestond maar er wordt gedoeld op het toevoegen of toelaten van 
reeds bestaande informatie.
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Wat zegt de bijbel over beïnvloeding vanuit een 
geestelijke wereld?

De bijbel is een boek waarin ons word voorgehouden hoe we het 
beste kunnen leven en het verklaard welke dingen ons geluk of 
ongeluk brengen. Een van de zaken die daarbij ter sprake komen 
is het bestaan van een geestelijke wereld, een geestelijke 
dimensie buiten de zichtbare en tastbare wereld. De meest 
expliciete passage hierover is Efeziërs 6 vers 10 e.v. maar op vrij 
veel plaatsen worden we gewaarschuwd rekening te houden met, 
en ons verre te houden van deze geesten van verleiding en 
misleiding. Hierna enkele passages om u een indruk te geven van 
wat het daar over zegt.

De brief aan de Efeziërs 6, 10
[10] Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. [11] 
Trek de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden
tegen de listen van de duivel. [12] Want onze strijd is niet 
gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze 
duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse 
regionen.

Het evangelie volgens Johannes 8, 44
[44] ... de duivel, ... Vanaf het begin stond hij de mens naar het 
leven en bevond hij zich buiten de waarheid, omdat er in hem 
geen waarheid is. Als hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals 
hij geaard is: hij is een geboren leugenaar.

Handelingen van de apostelen 26, 18
[17] Ik zal je redden uit de handen van je volk ... [18] om hun 
de ogen te openen, zodat ze zich omkeren, van de duisternis 
naar het licht en van de macht van de satan naar God.

De eerste brief aan de Korintiërs 7-5
Anders zou de satan van uw gebrek aan zelfbeheersing 
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gebruik kunnen maken om u te verleiden.

De tweede brief aan de Korintiërs 2, 11
[11] Wij moeten de satan geen kans geven ons de baas te 
worden; wij kennen zijn streken maar al te goed.

De brief van Jakobus 4, 7
God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen 
geeft Hij genade. [7] Onderwerp u dus aan God. Bied 
weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten

De eerste brief van Petrus 5, 8
[8] Wees nuchter en waakzaam. Uw vijand, de duivel, zwerft 
rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te
verslinden. [9] Weersta hem, sterk door het geloof.

Het evangelie volgens Lucas 13, 16
[16] Moest deze dochter ... niet losgemaakt worden van de 
boeien waarmee de satan haar al achttien jaar geleden heeft 
vastgebonden?

Het mag dus duidelijk zijn dat voor wie de Bijbel serieus neemt, er 
dan wel degelijk ook rekening moet worden gehouden met 
geestelijke beïnvloeding waardoor de waarheid over ons geweld 
wordt aangedaan. Deze geestelijke beïnvloeding, of anders 
gezegd, invloed uitgeoefend door gevallen engelen, word hierna 
kortweg aangeduid met “demonische beïnvloeding”. 
Hierna worden voorbeelden gegeven van waarnemingen en 
uitspraken van mensen met anorexia, met daarbij toelichtingen 
vanuit een bijbels perspectief, waarbij dus rekening wordt 
gehouden met beïnvloeding vanuit een geestelijke dimensie.

Tekenen gezien vanuit een visie die rekening houdt 
met een geestelijke dimensie

Als je bij een ziekte als anorexia overweegt of er sprake is van 
beïnvloeding door duistere geestelijke machten dan zou je de 
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kenmerken van die beïnvloeding duidelijk moeten kunnen zien. Je 
zou dan dingen moeten waarnemen die iets duisters in zich 
hebben en die zich niet zo maar laten verklaren door logisch 
nadenken en niet vanuit normale menselijke patronen en 
gedragingen. Hetgeen je ziet moet een duidelijk verschuiving naar 
het duistere laten zien.
Als je inzicht hebt in de specifieke strategieën die gerelateerd zijn 
aan de duistere dimensie dan kan e.e.a. nog herkenbaarder 
worden. Een uitgebreide beschrijving van deze kenmerken, en hoe
de communicatie hierbij verloopt valt buiten het onderwerp van dit 
boek, maar enkele  hints lijken me wel bijdragen aan het verstaan 
van de waarnemingen die hierna worden gegeven. Zie hiervoor de 
bijlage 4.

Je maakt mijn leven tot een hel, het is zo verschrikkelijk om de 
hele dag niets anders te beleven dan spanningen over voedsel 
en de angst om aan te komen en dik te worden die constant 
door mijn hoofd spookt...

Jij beheerst me totaal en dat moet stoppen. Want jij, miezerig, 
geniepig, achterbaks 'iets', jij jaagt mij de dood in... 36,4 kilo, 
vieze smiecht, je wilt me laten sterven...

jij, duivelse anorexia... Al die leugens die je me influistert, al die
mooie dingen die je me beloofde maar nooit geven kon, al die 
pijn die je me bezorgd hebt...

De Duivel op mijn schouder, Marieke de Winter(14) 
Hieronder worden uitspraken van slachtoffers en waarnemingen 
weergegeven, ingedeeld naar de thema's. Opvallend is dat je in 
deze uitspraken vaak kenmerken ziet van meerdere van de 
genoemde thema's. 

Overheersing: alle andere aspecten van het leven komen
in de verdrukking

• Ik dacht dat het nooit zo erg bij mij zou kunnen worden, maar
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dat bleek alles behalve waar. Zes jaar later was ik er net zo 
erg aan toe. De boulimia had toen mijn hele leven 
overgenomen.(18) 

• Kan je wat vertellen over hoe jij het hebben van eetbuien hebt
ervaren? Als een obsessie. Ik kon op een gegeven moment 
aan niets anders denken dan eten en niet eten.(18) 

• Deze vrouwen zijn zowel bezeten van eten als van de vrees 
voor gewichtstoename.(10) 

• Zoals één van de cliënten eens zei: “Als leeftijdsgenoten me 
vragen wat ik de laatste jaren heb gedaan, denk ik: ik ben 
alleen maar met eten en niet eten bezig geweest” (19)

• ...De natuur legt het af tegen het gevoel machteloos in de 
greep te zijn van een duivelse kracht die hun leven beheerst. 
Zich volproppen is niet meer een manier om honger te stillen,
maar een angstwekkende, allesoverheersende dwang.(2)  

Leugens om het proces te verbergen
• Ik deed op alle mogelijke manieren mijn best om haar 

(vriendin) te misleiden. Ik loog, verstopte eten, kotste op rare 
plekken en vertelde niet wat er in mij omging. Achteraf vind ik
het erg pijnlijk...(18) (dat ik haar zo bedrogen heb)

Twijfel, verwarring en onzekerheid
• Het aantal anorexia patiënten dat naar mij werd verwezen 

groeide. In de boeken vond ik geen antwoorden die bij me 
opkwamen. De vrouwen die ik leerde kennen waren allemaal 
interessant, weldenkend en intelligent. Waarom zouden juist 
deze vrouwen eensklaps zonder aantoonbare reden... zich 
zo bezeten bezighouden met hun lichaam en hun gewicht? 
Er moest deze vrouwen iets zijn overkomen wat andere 
vrouwen niet overkwam, iets wat hen onzeker maakte... maar
wat? (10) 
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Angst
• ...en verzocht haar mij iets te vertellen over haar problemen 

met eten. Haar houding veranderde op slag. Ze kreeg een 
angstige blik in haar ogen en begon zenuwachtig te praten. 
Ze begreep zelf ook niet hoe ze aan die heftige gevoelens 
kwam.(10) 

Angst is iets wat je veel tegenkomt. De angst om te falen, de angst
om ontmaskerd te worden. Angst maakt blind en het verstikt. Angst
is een slechte raadgever.

• Zij kan zich de echte problemen niet realiseren omdat die 
angst al het andere verdringt.(10) 

Onwaardigheid
• Ze vond zichzelf gemeen en egoïstisch, wat ze beslist niet 

was. Als ze zich niet wegcijferde voor anderen, vond ze dat 
ze volstrekt nutteloos bezig was. Ze beschouwde zichzelf als 
een parasiet, een waardeloos schepsel, dat niemand iets te 
bieden had.(10) 

• Je kan er met je verstand tegenin gaan, jezelf gerust stellen 
dat het allemaal wel meevalt, dat je helemaal niet zoveel 
onderdoet voor anderen, maar dit gevoel laat zich toch niet 
vaak omver praten. Het blijft tegen je "roepen" dat je niets 
bent, dom bent en zo weinig hebt bereikt in je leven..... wat 
doe je hier eigenlijk nog? Jijzelf en het gevoel dwingen je om 
jezelf voortdurend met anderen te vergelijken. Iedereen die je
om je heen ziet is beter, mooier, knapper, heeft meer bereikt 
en is minder mislukt.(18) 

• Voel je je al rot, slecht over jezelf, dan is de stad in gaan een 
crime. Het huis uit gaan alleen al is een prestatie op zich. Op 
het moment dat je het huis verlaat kom je immers mensen 
tegen en dan wordt het gevoel van waardeloosheid extra 
sterk. Je hebt het gevoel dat mensen naar je kijken en ook 
zien wat voor suf kind, lelijk mens, mislukt object je bent. Je 
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kijkt het liefst niemand aan en richt je blik naar de grond. Dit 
alles maakt jouw gevoel van minderwaardigheid alleen maar 
sterker. Net op het moment dat je in de stad bent om wat 
boodschappen te doen en je je blik omhoog richt, loopt er 
een meisje, jouw leeftijd, knap, lang blond haar, mooi figuur, 
hoge hakken en knappe jongen ernaast langs je... 
"ZIEJEWEL ik ben een looser, fucking failure, mislukt!", gaat 
er door je hoofd... zo snel als je kunt doe je die stomme 
boodschappen en vlucht je weer naar huis om je daar te 
verstoppen.(18) 

•

Trots
Een woord dat je regelmatig tegen komt is trots. Trots wordt vaak 
verward met eigenwaarde, maar ze is het negatieve spiegelbeeld 
ervan. Trots laat je vergelijken en indelen in beter en slechter, trots 
is datgene wat je verhindert om het goede te doen. Als je verhalen 
over anorexia leest dan verschijnt dat woord ook heel vaak in die 
context.

Afzondering
• Hoe langer het duurde, hoe belangrijker haar anorexia werd. 

Ze kon er geen afscheid van nemen. Ze raakte in een sociaal
isolement en beschouwde anorexia als haar vriend.(18) 

• Zo kunnen we anorexia ook beschouwen als een omhulsel... 
Waar het om gaat is dat de persoon zelf nog steeds 
aanwezig is binnen dat omhulsel. Vrouwen in een acute 
anorexiaperiode voelen zich vaak alsof er niets meer van hen
over is... Een 22-jarige docente: Soms denk ik dat ik echt 
dood ben, maar dat mijn lichaam het alleen nog niet weet. 
Innerlijk ben ik dood. Ik voel niets meer. Ook belangrijke 
zaken laten me koud. Ik heb zelfs geen eigen opvattingen 
meer. Ik geloof dat ik eigenlijk alleen maar aan eten denk. Ik 
vind het vreselijk, maar ik kan er niets aan doen. Het is een 
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obsessie(10) 

Afkeer van het eigen lichaam
Afkeer van het eigen lichaam, een duistere leugen
Vrouwen met anorexia ontwikkelen vaak een grote afkeer van het 
lichaam. In “Hongerende vrouwen”(10) wordt dit toegeschreven aan 
een ascetisch verlangen. Aan een scheiding van lichaam en geest.
Hier kan men echter grote vraagtekens bij zetten. Deze afkeer van 
het eigen lichaam is een symptoom, een gevolg van de anorexia. 
Anorexia is niet het gevolg  van een ascetisch verlangen1.
Opvallend vaak zijn de patiënten jonge vrouwen die (afgezien van 
de vermagering door anorexia) een aantrekkelijk uiterlijk hebben. 
Juist deze vrouwen worden door geestelijke wezens aangevallen 
in hun meest kwetsbare levensfase. Deze afkeer van het eigen 
lichaam wordt ingegeven en aangewakkerd door wezens die de 
een grote haat koesteren tegen de mens en haar schoonheid. 
Deze gewetenloze wezens vallen een jonge vrouw aan op haar 
kwetsbaarste moment en bekritiseren en beschimpen haar op die 
dingen waar ze het meest onzeker over is. Het is opvallend hoe 
mooi2 sommige, zo niet vele van deze jonge vrouwen zijn voordat 
ze anorexia krijgen.
1 In zeldzame situaties kan dit wel voorkomen. Dit is echter zeker geen 
regel.
2 Mooi verwijst hier niet naar het beeld wat de mode-wereld ons probeert 
op te dringen!

Gevoeligheid
Vrouwen met anorexia geven vaak aan erg gevoelig te zijn voor 
hun omgeving. Als het zo is dat anorexia wordt ingeleid door een 
belasting of uitputting van de geest dan moet gevoeligheid ook een
belangrijke factor zijn. Een gevoelig persoon is kwetsbaarder voor 
geweld naar zijn persoon.

Horen van stemmen
Het horen van stemmen, stemmen die je iets vertellen of 
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opdragen, is wat mij betreft een sterke aanwijzing voor 
demonische beïnvloeding. 

• Een stem die regels opstelde over eten beheerste mijn wil en 
mijn geest volledig(13) 

• En wat heel goed is, ik heb toen ook wat gegeten... Maar 
vandaag had die stem in mij het toch weer van mijn wil 
gewonnen...(13) 

Stemmen in je hoofd die je doelgericht drijven naar 
zelfvernietiging. Dit is een thema wat niet zelden wordt genoemd. 
Dit is een duidelijke aanwijzing voor demonische beïnvloeding. 
Deze stemmen chanteren je ook door je familie te bedreigen en 
jou verantwoordelijk te maken voor hun leven. Een last die een 
jonge vrouw niet kan hanteren.

• Heel veel mensen zeggen dat anorexia is als een andere 
stem in je hoofd. Ik noem haar Anorexic-Anna (20)  (Ze houdt 
hierbij een hand midden voor haar gezicht om een scheiding 
aan te geven) het is half jijzelf en half die andere.

Is het niet vreemd, dat als wij “normale mensen” een stem horen, 
dat we het dan als vanzelfsprekend beschouwen dat daar een 
persoon bij hoort die deze woorden uitspreekt, maar als zoiets in je
geest gebeurt, dan is het ineens “iets anders”. De enige reden 
voor dit onderscheid is het atheïstische motief om het bestaan van 
geestelijke wezens krampachtig te ontkennen. 

• Soms hoor ik stemmen of voel ik dingen in mijn hoofd en 
soms zie ik griezelige beelden. De stemmen waren met 
elkaar in strijd. Sommige zeiden: “eet, eet, eet,” en andere: 
“niet eten, niet eten, niet eten”.(2) 

• Niet ikzelf heb dit gewild, maar een ander in mijn hoofd, een 
duivel die maakt dat ik precies het tegenovergestelde doe van
wat ik wil. Ik heb er werkelijk genoeg van tegen hem te 
vechten. Maar die duivel is een geniepige tiran, mijn 
persoonlijke vijand,... hij zegt tegen me dat ik moet 
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vermageren... Intuïtief en omdat ik zo bang voor hem ben 
noem ik hem mijn slang, de slang is mijn vijand... Laat me, 
donder op! Je verpest mijn leven! Je verpest het leven van 
iedereen!(8)    

• ik zat stilletjes te luisteren naar de slang in mijn hoofd die me 
bestraffend toesprak vanwege vier ravioli... Uiteindelijk wist ik 
niet meer wat ik moest antwoorden. De slang won altijd(8)  

• ik word hysterisch van al die stemmetjes in mijn hoofd die me 
zo langzamerhand ALLES verbieden te eten, en die gemene 
liedjes zingen. Ja echt. Als ik op school door de gang loop, 
dreunt er door mijn hoofd een melodietje, op de maat van 
mijn pas. Dik-zak, jij bent een dik-zak of Ma-rie-ke, sto-mme 
dik-zak...(14)

Als je de uitingen over die stemmen leest dan daagt na een tijdje 
het besef dat deze vrouwen die stem beschrijven als een 
afzonderlijke persoonlijkheid. Hij praat tegen je, hij kan boos 
worden, schreeuwen, woest worden, je manipuleren, liegen, je 
bedreigen, hij kan te sterk voor je zijn, je overmeesteren, en ga zo 
maar door. Het trieste is dat ze die stem het volgende moment 
weer toeschrijven aan een onpersoonlijke ziekte zodat ze zich 
conformeren aan de heersende medische wetenschap.
Deze wetenschap benoemt anorexia als een coping mechanisme. 
Is het niet wat vreemd dat ons lichaam een coping mechanisme 
heeft wat misleiding, intimidatie en onophoudelijk gedram gebruikt 
om je naar de afgrond te duwen?
Het menselijk wezen heeft een zeer groot aantal functies om 
problemen waarmee het te maken krijgt te kunnen overleven. Dit 
“overlevingsmechanisme” anorexia is echter dermate destructief 
van aard dat het meer het karakter heeft van een voor de 
buitenwereld verborgen aanval op je leven. Deze jonge vrouwen 
moeten deze strijd vaak zonder echte hulp alleen uitvechten, 
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alleen omdat de medische wetenschap ons met handen en voeten 
bind door structureel te weigeren rekening te houden met een 
geestelijke dimensie.
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In de volgende passage komt deze dubbele of inconsistente 
gedachte goed naar voren. Een ziekte die een aanvalsplan 
bedenkt?!

Ik voel me rustig, maar ergens borrelt er nog iets in me, 
een gemeen stukje eetstoornis dat druk bezig is een nieuw 
plan te verzinnen om terug te slaan, Ik kan me helaas niet 
voorbereiden omdat elke slag van de anorexia onverwacht 
komt en niet in te schatten is.(14) 
Mijn ouders zien er nu streng op toe dat ik mijn eetlijst 
volg... Dit vind ik fijn, het voelt als een nieuwe overwinning 
en een extra zekerheid, een steun in de rug, maar de 
eetstoornis is het er niet mee eens. Vrijdag was de strijd 
groter dan ooit. De anorexia probeerde weer de macht uit 
te oefenen omdat zij veel terrein verloren heeft en het 
langzaam benauwd begint te krijgen. Zij probeerde me te 
overmeesteren en het was onbeschrijfelijk zwaar om het 
gevecht daartegen te leveren. Die strijd ging bijvoorbeeld 
om een plak ontbijtkoek die volgens de eetstoornis te dik 
was. Ik wilde hem niet opeten, ik heb gehuild, geschreeuwd
en gegild. Maar samen met mijn ouders heb ik overwonnen
en het plakje ontbijtkoek is naar binnen gegaan. We 
kunnen een nieuw winstpunt op onze lijst zetten.(14) 

Bewegingsdrang
Een citaat:

Vele anorexia nervosa patiënten hebben een enorme 
interesse voor sportieve activiteiten. Men merkt echter vlug 
op dat bepaalde activiteiten die voorheen deel uitmaakten 
van het sociaal leven  nu in afzondering en dikwijls in het 
geheim worden uitgevoerd.(12)

Rationeel gezien is een dergelijk gedrag zeer vreemd, vooral 
omdat de lichamelijke conditie van anorexia patenten door een 
laag energie niveau vaak erg slecht is. Rationeel gezien is het 
onverklaarbaar, maar als je het bekijkt vanuit een visie die uit gaat 
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van destructieve geestelijke beïnvloeding dan is het relatief 
eenvoudig: Dergelijke geesten zijn er op uit om het lichaam van de 
anorexia patiënt af te breken. Vanuit die visie is het ineens wel 
rationeel verklaarbaar en zit er een morbide logica in wat er 
gebeurt.
In die paar zinnen in het citaat hierboven zie je ook andere 
kenmerken die in dit duistere patroon perfect passen. Je herkent 
ze aan de trefwoorden “geheim”en “afzondering”. Ook zie je 
verderop in de brontekst weer verwijzingen naar dominantie, het 
verdringen van alle andere aspecten van het leven en obsessie, 
wat verwijst naar gedwongen en gebonden, d.w.z. Onvrijwillig.

• De eetstoornis dreef me tot uitersten. Ik moest het continu 
koud hebben omdat het warm houden van je lichaam ook 
veel calorieën vergt dus moest ik constant in beweging zijn.
Ik mocht het niet warm hebben. Vesten en dikke truien 
waren voor de anorexia geen optie. Het was een hel. 
Beetje bij beetje ging ik dood. Totdat er iets brak.(14) 

Je wordt steeds verder gesloopt:
• Op den duur was alles 'moeten' en ook dat vond ik niet raar

meer. Was dit wel een leven? Ik denk dat ik juist langzaam 
stierf in die tijd. Zowel lichamelijk als geestelijk ging ik 
achteruit, totdat er bijna niks meer van mij over was.(14) 

• Het gedissociëerd zijn van gevoelens van vermoeidheid. Zij
leggen een bijzondere alertheid aan de dag en ontkennen 
hun moeheidsgevoelens. Waar andere personen bij 
eenzelfde intensiteit en frequentie ernstig uitgeput zouden 
geraken, gaan zij ongeacht hun lamentabele lichamelijke 
toestand gewoon door zonder enige klacht. Sommigen 
vinden slapen tijdverlies of hebben moeite met inslapen.(21) 

Ook dergelijk onnatuurlijk, wellicht bovennatuurlijk gedrag met als 
gevolg het slopen van het eigen lichaam, verwijst naar een 
duistere oorzaak.
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Het gevoel dat je in een val bent gelopen
• Ik wilde slank zijn, ik wist niet dat ik in deze rampzalige val 

zou lopen.(8) 

Inconsistentie
Typerend aan werken van de duisternis is inconsistentie. Doordat 
je continu onder invloed staat van leugens is de wereld om je heen
inconsistent geworden. Je leeft in een wereld vol tegenstellingen, 
je zendt signalen uit die elkaar tegenspreken en je gaat dit ook 
“normaal” vinden.(2) 

Alma vond dat ze er prima uitzag en dat het er niets toe deed 
dat ze zo mager was: ’ Ik wil deze ziekte hebben en ik vind het
fijn. Ik kan mijzelf er niet van overtuigen dat mij iets mankeert 
en dat er iets is waar ik van moet genezen.’  Anorexia is een 
verbijsterende ziekte vol tegenstellingen en paradoxen. Deze 
jonge mensen ondergaan uit vrije wil de verschrikkingen van 
verhongering, zelfs tot op het punt van de dood.(2) 

Ook de gevoelens die je krijgt zijn inconsistent, het ene moment 
voel je jezelf minderwaardig, het andere moment voel je trots. 
Anorexia geeft je gevoelens die tegenstrijdig zijn en het trekt zich 
niets aan van wat waar of niet waar is.

Wreedheid
Dat is een groot hersenspinsel, daar is ze in de kliniek wel 
achter gekomen. Niet de mensen om haar heen zijn hard en 
wreed, zij zelf is dat voor zichzelf, en daar moet ze aan gaan 
werken.(14) 

Je kunt dit, net als het slachtoffer, toeschrijven aan haarzelf, maar 
als je de logica van wat die stemmen  tegen haar zeggen doortrekt
dan is er niet zo veel fantasie voor nodig om ook deze hardheid en
wrede eisen toe te schrijven aan de wrede geestelijke aanvaller die
we anorexia noemen.

Automutilatie
Onder de invloed van anorexia kan de haat tegen jezelf, de afkeer 
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van hoe je jezelf bent gaan zien en de paradoxale gevoelens die je
hebt zo groot worden dat je van pure ellende en frustratie in jezelf 
gaat snijden.(20) 

Dood
Ik ga hier niet te uitgebreid op in omdat dit onderwerp erg 
beangstigend is, maar ik mag aannemen dat je weet dat het 
vermageren door anorexia gevaarlijk is en dat het tot de dood kan 
leiden. Het menselijk lichaam is bijzonder sterk en houdt het heel 
lang uit, maar als je hier te ver in gaat, als je te lang te dicht bij die 
rand gaat lopen, dan kun je het leven verliezen.
Het is die dwang, dat slavenregime tot vermageren wat je lichaam 
en geest verzwakt, wat je het geluk en je levenskracht ontneemt 
en wat o.a. kan leiden tot depressieve gevoelens waardoor je de 
kracht tot leven kunt verliezen.
Maar er is nog iets, wat we eerder al tegen kwamen:

• ...De natuur legt het af tegen het gevoel machteloos in de 
greep te zijn van een duivelse kracht die hun leven beheerst. 
Zich volproppen is niet meer een manier om honger te stillen,
maar een angstwekkende, allesoverheersende dwang.(2)  

Het is voor mij onbegrijpelijk dat een jonge vrouw, die weken bijna 
niets eet, zich daarna kan volproppen met een hoeveelheid eten 
die ik, een gezonde man van bijna een meter negentig , niet weg 
kan krijgen. Dit is een gevaar voor je buikwand wat 
anorexiapatiënten waarschijnlijk zeer onderschatten omdat ze te 
veel door hun dwang-gevoelens in beslag worden genomen. Ook 
dit haast surrealistische geweld tegen je ingewanden is voor mij 
een teken van de dood.

Expliciet!
Soms worden de dames expliciet, wat dacht je hier van:

• Look into my eyes, it's where my daemons hide, don't get too 
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close it's dark inside(18) 
• En in de strijd op leven en dood tegen de slang laat de 

wilskracht het vaak afweten(8) 
• It is a daemon, it is something that comes in there, 

possesses your child, and you can't fight it, they can't fight it, 
you don't know what to do. (20) 
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Oorzaken in de geestelijke wereld

Hieronder worden een aantal oorzaken genoemd in een context 
waarbij een geestelijke wereld wel serieus wordt genomen en ook 
de aanwijzingen in de bijbel als waardevol worden gezien.

Verafgoding

De hedendaagse maatschappij komt steeds verder van God af te 
staan. Als gevolg daarvan ontstaat er een geestelijk vacuüm. We 
komen wat betreft relaties, zowel qua kwantiteit, kwaliteit en ethiek 
tekort. 
God is de basis van je bestaan. Een mens is geschapen door God 
en  gemaakt om te leven in relatie met die ene God. Als die relatie 
is gebroken dan ontstaat er een geestelijk vacuüm. De rechtmatige
ontvanger  van ontzag en aanbidding ontbreekt. Je probeert die 
behoeften dan ergens anders in te vullen. Huwelijkspartners gaan 
elkaar aanbidden, bijvoorbeeld een man die zijn vrouw aanbidt 
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vanwege haar uiterlijk en haar ziet als middel om zichzelf compleet
te maken. Maar zoiets kan ze nooit waarmaken. Er ontstaat een  
irreële verwachting naar de vrouw toe. De absurde vrouwbeelden 
die hierdoor ontstaan zijn in ruime mate te vinden in de westerse 
media.
Ter illustratie van bovenstaande, een uitspraak over een bijna dood
ervaring waarin een vrouw haar verlangen naar de verbinding met 
haar schepper onder woorden tracht te brengen. Ze is dan “boven”
en er wordt haar verteld dat het haar tijd nog niet is:

En op dat moment, het enige wat ik kon uitbrengen was “Nee!”.
Ik moet hier blijven, je kunt me niet terug sturen, ik ben 
eindelijk thuis, ik voel eindelijk die verbinding waar ik mijn hele 
leven naar verlangde, die ik zocht in het huwelijk, door een 
kind, door mijn familie, in mijn werk, maar niets in mijn leven 
kwam in de buurt van het voelen van... (deze verbinding).

Hierbij laat ik even in het midden of je gelooft dat deze vrouw echt 
“boven” is geweest. De wens die ze uitspreekt is wel degelijk echt.
Een geloof in God hier op aarde is natuurlijk niet te vergelijken met
wat men “boven” in de hemel ervaart, maar een oprecht geloof 
stelt je wel in staat een band te hebben met je schepper en dit kan 
je de rust en liefde geven die je hier op aarde nodig hebt.

Veel bezig met haar uiterlijk
Een vrouw is zich heel erg bewust van haar uiterlijk. Ze besteedt 
daar veel aandacht aan en verbindt daar voor een groot deel haar 
eigenwaarde aan. Ze is daardoor erg kwetsbaar voor kritiek op 
haar uiterlijk. Met name in de pubertijd hebben lompe of 
onbezonnen uitlatingen over haar uiterlijk werkelijk een 
verwoestend effect. Ze is zich er heel erg van bewust dat haar 
schoonheid een kostbaar geschenk is voor de man. (Spreuken 
5:18-19, 19:14, Prediker 9:9) Wanneer je die waarden met je 
woorden onderuit  haalt dan raak je haar in het diepst van haar 
wezen.
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Conformisme
In het algemeen heeft de vrouw meer de neiging  tot 
meegaandheid(8) en/of conformisme. Zij hecht veel belang aan wat 
anderen van haar vinden. Ze wil gezien, gewaardeerd worden, als 
iemand die iets bijdraagt aan de omgeving waarin ze leeft. Ze is 
gevoelig voor kritiek.

Gebrek aan leiderschap
Volgens de bijbel is de man het hoofd van het gezin. De verzen 
waarin dit beschreven is worden maar zelden goed verstaan en ze 
zijn in de afgelopen eeuwen ook nog eens vreselijk misbruikt ten 
koste van de vrouw. De inhoud van deze verzen heeft geen 
betrekking op een meer of minder zijn van man en vrouw t.o.v. 
elkaar, maar ze beschrijven wel een bepaalde taakverdeling.
Volgens de traditionele rolpatronen heeft de vrouw van nature 
meer verzorgende en communicatieve eigenschappen zoals: 
liefde, gevoeligheid, zorgzaamheid en de zwakkeren tot steun zijn. 
Deze positieve eigenschappen maken haar echter ook kwetsbaar.

Volgens diezelfde traditionele rolpatronen is de man 
ondernemender en doortastender. Een man met deze 
eigenschappen,  die van haar houdt, die haar waardeert en die 
haar leidt, Kan een aantrekkelijke veiligheid bieden. Deze twee 
verschillende wezens kunnen elkaar aanvullen en tot een complete
hechte eenheid worden.
Mocht dit traditionele beeld en de traditionele rolverdeling een 
waarheid in zich hebben dan heeft de vrouw van nu het zwaar te 
verduren.

• Er wordt van haar verwacht dat ze zich onder “het juk van de 
man” uit bevrijdt en dat ze zich niets laat aanzeggen. Dit 
laatste geeft weer hoe negatief er vaak naar die traditionele 
rolverdeling wordt aangekeken.

• Door deze maatschappelijke verschuiving heeft ook de man 
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zich als leider een stuk teruggetrokken. Hij laat de vrouw veel
vaker aan haar lot over.

• Daarbij komt nog dat vaak beiden werken. Door de werkdruk,
op het werk en thuis, is er veel minder gelegenheid, tijd en 
energie, voor interactie en voor het bouwen aan een goede 
relatie en verstandhouding.

De traditionele rolverdelingen zoals die in de meer 
onderontwikkelde landen functioneert heeft, in gevallen waar de 
vrouw als minderwaardig wordt gezien en behandeld, zonder 
twijfel zeer negatieve aspecten. Toch is het opvallend dat anorexia 
juist in deze landen niet of nauwelijks voor komt. Dit kan zeker niet 
worden toegewezen aan het leed wat deze vrouwen wordt 
aangedaan. Je mag verwachten dat een dergelijk onrecht het voor 
komen van anorexia juist frequenter zou maken. Wel leven deze 
vrouwen onder leiderschap. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat 
het geleid worden door gezond leiderschap een essentiële 
behoefte van vrouwen is.

Goed ingevuld leiderschap is dienend leiderschap. Helaas worden 
leidende posities te vaak ingezet voor het verhogen van de eigen 
status en voor het bouwen van opgeklopte ego's.

Gegeven het feit van hetgeen vrouwen is aangedaan, is hun verzet
tegen de man goed verklaarbaar. Helaas heeft alle verzet de 
neiging te ver door te schieten naar de andere kant. Verzet slaagt 
er maar zelden in direct in een gebalanceerde baan terecht te 
komen.

Onbegrepen?
Als je deze dingen over het vrouw zijn overziet, of durft te overzien,
want zo algemeen geaccepteerd zijn deze overwegingen niet, dan 
ga je met andere ogen naar vrouwen kijken. Het is treffend hoe 
deze vrouwelijke wezens verschillen van de mannelijke. Hoe 
anders ze bewegen, hoe anders ze eruit zien en hoe anders hun 
motieven zijn. En als je dan het volgende leest:

Hulp zoeken durft ze niet, de mensen zouden haar maar een 
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aanstelster vinden.(14) 
dan kun je jezelf af gaan vragen: Past een jonge vrouw met de 
manier waarop ze is geschapen nog wel in onze hedendaagse 
prestatiegerichte maatschappij? Het is alsof iets in deze passage 
triggert om dit veel breder te zien dan alleen de nood van deze 
jonge vrouw. Is het niet eerder regel dan uitzondering dat vrouwen 
gedwongen worden zich toch op zijn minst deels onnatuurlijk te 
gedragen? En begrijpen hun mannen wel wat of wie ze door het 
huwelijk “gekregen” hebben. 

Het grijpen naar extremen
Het toepassen van extremen is een significante risicofactor. Het 
afvallen op een gematigde manier zal je niet snel uit balans 
brengen, maar juist het extreme verbeten afvallen zorgt ervoor dat 
je lichaam en geest hun evenwicht verliezen. Dit overmatige, het 
door extremen de controle volledig kwijt raken is een hoofdthema 
in deze ziekte.
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Ook dit is weer een paradox. De patiënt streeft naar extreme 
controle over haar gewicht en raakt juist daardoor volledig uit 
evenwicht en verliest de controle over zichzelf. Door steeds 
krampachtiger af te vallen probeert ze controle te krijgen over haar
leven... en bereikt het tegengestelde. Een gezonde balans, een 
evenwichtig leven kun je niet vinden in extremen
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Zwakte door te snel afvallen
Een regelmatig terugkerend thema bij anorexia is dat de persoon 
die vervalt in anorexia, in eerste instantie zelf begint met lijnen, 
hiertoe aangezet door rolmodellen en/of door kritiek op haar 
uiterlijk. Er is dan nog geen sprake van anorexia maar “slechts” 
van een door frustratie gemotiveerde eigen keuze. Maar het lijnen 
kan al snel een (mede-)oorzaak worden.
Als een anorexiapatiënt in de beginfase geestelijk in de problemen 
komt dan is ze vaak helemaal nog niet ernstig vermagerd. Ze ziet 
er voor de buitenwereld nog normaal en aantrekkelijk uit. Dit 
fanatiek lijnen, gedreven door frustratie gaat echter al gauw veel te
snel. En juist dit snelle afvallen put het lichaam uit. Het ontneemt 
het lichaam van de noodzakelijke energiebronnen waardoor ook 
de geest erg kwetsbaar wordt. Snel afvallen brengt een mens 
lichamelijk en geestelijk uit balans. Het is in de beginfase niet 
zozeer het gewicht, het aantal kilo's wat je weegt, waardoor je in te
problemen komt, maar de onbalans die veroorzaakt wordt door het
te snel afvallen. Het lichaam moet ineens omgaan met een situatie
die het niet kent. Het lichaam wordt zwak en wiebelig maar ook 
geestelijk word je zwak, je raakt de controle kwijt:

Ik ben een meter vijfenzeventig en weeg vijfenvijftig kilo. Ik ben 
bijna vijftien kilogram afgevallen. Ik ben mooi. Zo houden we 
het! Geen enkel gevoel van gevaar. Geen flauw idee dat ik al 
vastzit in een dodelijke spiraal waarover ik geen controle meer 
heb. Integendeel...(8) 

Stoppen van de Menstruatie
Hetzelfde geldt voor het stoppen van de menstruatie. Ook hier 
blijkt,  door het te snel afvallen, een lichamelijke en geestelijke 
stress  te ontstaan waardoor de menstruatie stopt.
Het is goed om je te beseffen dat het ophouden van de 
menstruatie door elk van de volgende 3 factoren afzonderlijk kan 
worden veroorzaakt:
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1. Stress
2. Extreem afvallen
3. Extreem ondergewicht

In eerste instantie is niet een te laag gewicht de oorzaak maar een
combinatie van stress en snel gewichtsverlies. Het aantal kilo's dat
je weegt is niet alleen de oorzaak, daarvoor stopt de menstruatie 
veel te snel1. Het gewicht waarop de menstruatie stopt is dus ook 
niet automatisch het gewicht waar je naar  terug moet keren om 
het weer te laten beginnen. Je moet wel een gezond gewicht 
hebben en rust in je hoofd. Ongeacht welk gewicht je ook hebt, 
mag je niet verwachten dat je menstruatie weer begint als je nog 
volop aan het strijden bent tegen de anorexia in je hoofd. 

Mijn menstruatie bleef al snel uit toen ik begon af te vallen.(14) 

Het is dus voornamelijk de grote snelheid van veranderen die je in 
gevaar brengt. Je lichaam krijgt dan niet de tijd zich aan te passen,
je wordt zwak en instabiel en je komt in een geestelijke val2 
terecht. Dit geldt voor afvallen, maar ook bij herstel als je weer 
zwaarder wordt mag je dat niet te snel doen! Het is hierbij goed om
op te merken dat vooral jonge mensen nogal eens ongeduldig en 
onbesuisd kunnen zijn zodat het gevaar van “te snel” best groot is.

Ik merk dat ik te snel en teveel wil. Ik dender met twee treden 
tegelijk de trap op...

In deze situatie is het niet verstandig te grote stappen te nemen
in een te korte periode. Ik moet rustig aan doen en de tijd 
nemen om te ontdekken waar mijn zwakke plekken liggen(14) 

Emma Parker: (Hulpverlener UK)
De dokters die ze tot nu toe heeft gezien hebben haar 
weggestuurd want ze ziet er niet uit alsof ze stervende is. Ze 
heeft nog geen extreem laag gewicht. Ze werpen een blik op 
haar en denken, ‘ze heeft nog wel een paar maanden voordat 
we iets moeten doen’. Maar dan is het te laat!(20) 
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Daarnaast kunnen er bij extreem lijnen ook verslavende effecten 
optreden, te vergelijken met ‘runners high.’(1, 2) Een vrouw die 
begint met lijnen zegt het volgende:

Ik ben er in geslaagd niet te eten, het was in feite best 
makkelijk, want je gaat je high voelen, je hebt geen voedsel 
nodig, je stopt ermee honger te hebben(20) 

1 Op zijn minst in een aantal gevallen
2 Val heeft hier twee betekenissen, vallen en vast komen te zitten. Beide 
betekenissen zijn van toepassing.
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Destructieve geestelijke beïnvloeding
Behalve bovengenoemde oorzaken, waarbij een fysieke of 
geestelijke belasting je weerstand verzwakt, en je zo geestelijk 
kwetsbaar maakt, zijn er volgens christelijke inzichten ook 
oorzaken te vinden in een geestelijke wereld. Er zijn veel tekenen 
die er op wijzen dat er ook sprake kan zijn van demonische 
beïnvloeding bij anorexia. Deze duistere invloed kan worden 
uitgenodigd of toegelaten door wat wij doen of zeggen. Dit is een 
zeer omvangrijk onderwerp wat hier alleen heel kort kan worden 
aangestipt. Je kunt door contact met duistere geestelijke machten 
aan hen gebonden raken. Dit heeft meestal een directe impact op 
je geestelijke en/of lichamelijke weerstand en je ethisch 
onderscheidingsvermogen. Daarnaast heeft een dergelijke 
geestelijke gebondenheid de neiging om zich uit te breiden. Hierna
worden drie groepen van oorzaken gegeven waardoor deze 
wezens invloed op je kunnen krijgen.

1. Door geestelijke verzwakking zoals hiervoor beschreven 
vermindert de geestelijk weerstand. Het is te vergelijken 
met de muren om je huis die verzwakt worden. Zie 
hoofdstuk 3.

2. Door onethisch gedrag identificeer je jezelf met de 
strategieën van de duistere geestelijke wereld en verlies je 
de zeggingskracht om deze invloed te weerstaan. Enkele 
voorbeelden zijn: Boosheid, agressie of geweld, dominant 
gedrag, leugen, manipulatie, overheersing van naasten, 
diefstal, bitterheid t.o.v. naasten, egoïsme en 
onbetrouwbaarheid.

3. Contact met occulte bronnen is een directe uitnodiging voor
geesten of demonen uit de duistere wereld. Enkele 
voorbeelden van occulte bronnen zijn: Reiki, magnetiseren,
acupunctuur, lidmaatschap van duistere genootschappen 
zoals de vrijmetselarij, wicca etc. De site 
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http://www.stichting-promise.nl/ is voor een groot deel 
gewijd aan dit onderwerp. Voor een handzaam overzicht 
van occulte bronnen, zie http://www.christelijke-
antwoorden.nl/subjects/OP/Occulte-praktijken.html 
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Contact met het occulte
Afgaande op de aanwijzingen die anorexiapatiënten zelf geven lijkt
de eerste groep oorzaken in de meeste gevallen de belangrijkste 
invloed voor het “doorbreken” van anorexia. Occulte belasting als 
oorzaak ben ik nog niet tegengekomen, daarom  wordt dit hier niet 
verder behandeld. Mocht je toch het vermoeden hebben dat dit bij 
jou wel heeft meegespeeld dan kun je aanvullende informatie 
toesturen. Zie hiervoor het e-mail adres op de eerste pagina. 

Onethisch gedrag
Onethisch gedrag lijkt ook een belangrijke factor in de ontwikkeling
van anorexia, maar voordat hier iets over gezegd kan worden is 
het belangrijk eerst nogmaals te benadrukken dat dit boekje NIET 
gaat over het zoeken naar schuldigen. Als je betrokken bent bij 
anorexia dan is een gevoel van beschuldiging je waarschijnlijk niet 
vreemd. Het is niet mijn bedoeling daar iets aan toe te voegen. Het
betreft hier  het zoeken naar oorzaken, naar omstandigheden en 
invloeden die je weerstand afbreken. Het is de bedoeling dat deze 
informatie over oorzaken je laat zien in welk proces je terecht bent 
gekomen en hoe je jezelf daar tegen kunt verzetten. Het is de 
bedoeling om je de kennis en motivatie te geven om andere 
keuzes te kunnen maken.
De eerste aanzet, de eerste invloeden in de ontwikkeling van 
anorexia gebeuren vaak al op jonge leeftijd, ruim voor het 10e jaar. 
Kinderen van deze leeftijd hebben dan nog geen goed ontwikkeld 
gevoel voor ethiek. Gevoel voor ethiek ontwikkelt zich over vele 
jaren. Jonge kinderen beleven de wereld vanuit een perspectief 
waarbij ze zelf het middelpunt van de wereld zijn. Ze zijn in 
ontwikkeling, hun lichaam is in ontwikkeling en hun geest en 
karakter zijn in ontwikkeling. Jonge meisjes hebben een zekere 
angst en onzekerheid over wie ze zijn. Je bevindt je (onbewust) in 
een strijd om  een plaats te veroveren in de maatschappij. Ieder 
mens verlangt naar zekerheid, naar overleven, naar het vinden van
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eigenwaarde.  In deze strijd komt verleiding voor tot het aannemen
van negatieve coaping mechanismen.

Ik zat 12 jaar in de besloten omgeving van een private 
meisjesschool. Ik werd gezien als vroegrijp, een “prima 
donna”, een aanstelster. Binnen twee jaar noemde mijn 
leraar me een opschepper. Ik bedacht excentrieke 
persoonlijkheden en loog voortdurend.
Ik sloeg een jaar op school over, wegens vele bezoeken 
aan een gedragstherapeut in een poging om mijn 
verschrikkelijke gedrag thuis te kunnen begrijpen, zoals 
emotionele manipulatie en domineren, voortdurende 
misleiding, en wisselend gedrag van zwijgen naar 
woedende ruzies.(22)

En met deze twee citaten zijn meteen een aantal typen “onethisch 
gedrag” genoemd:

• liegen, misleiding

• manipulatie,

• domineren en woede

Vrijwel al deze typen gedrag tasten de autonomie van andere 
mensen aan. Je liegt en manipuleert om anderen te laten doen wat
jij wilt. Dit gedrag komt voort uit angst, uit onzekerheid dat je niet 
goed genoeg bent en niet geaccepteerd wordt. Je bent als kind uit 
jezelf niet in staat te zien dat de plaats waar je op dat moment bent
niet hoeft te verdienen. Kinderen zijn hierdoor kwetsbaar voor 
negatieve verleidingen.

Ze legde uit: “Ja, ik heb altijd gelogen omdat ik geen 
afkeuring wilde. Ik lieg om afkeuring te vermijden. Het 
vervelende is alleen dat ik nooit betrapt ben. Niemand 
kwam er ooit achter en ik heb nooit straf om mijn leugens 
gekregen.(23)

Als jou in de kindertijd, om wat voor reden of omstandigheid dan 
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ook, leugenachtig en manipulatief gedrag is “aangeleerd”, dan 
verdwijnt dat niet zomaar vanzelf wanneer je ouder wordt. Als er 
sprake is van beïnvloeding vanuit de geestelijke wereld is het lastig
om oorzaak en gevolg van elkaar te onderscheiden. Niet elk 
persoon met anorexia liegt vaak, maar het is wel een 
veelvoorkomend verschijnsel. Als je dit bij jezelf herkent en je 
wordt je bewust van de schade die het aanricht, laat jezelf dan niet
beschuldigen en neerhalen maar erken eenvoudig dat dit gedrag 
niet productief maar destructief is. Het is deel van de anorexia 
waar je tegen vecht.
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Er is bij destructieve geestelijke beïnvloeding vrijwel altijd sprake 
van een negatieve vicieuze cirkel, of neergaande spiraal. En wat 
kwam er nu precies eerst? De negatieve invloed, de angst of de 
leugens. Zelf denk ik dat angst de ingang is voor destructieve 
beïnvloeding en ik vermoed dat daar vaak de wortel van het 
probleem ligt.

Verder breken leugens het vertrouwen tussen mensen af. Het 
zorgt ervoor dat je als kind op afstand komt te staan van de 
bescherming die je ouders je op die leeftijd moeten kunnen 
bieden. Je kiest er als kind voor, gedreven door angst, om zelf de 
touwtjes in handen te nemen en je omgeving te beïnvloeden door 
het vertellen van onwaarheden. Je ouders kennen de waarheid 
niet, ze worden op een dwaalspoor gezet zodat ze minder goed in 
staat zijn om je te helpen en je te beschermen.

Ethische verantwoordelijkheid
De ethische verantwoordelijkheid van een mens is beslist een 
lastig concept. Je ziet dat je als kind met invloeden te maken kunt 
krijgen waar onze hedendaagse maatschappij je niet tegen 
beschermt. Aan de andere kant is het niet de bedoeling om je 
hierachter te verschuilen door te denken dat je niet aanspreekbaar 
bent op je verantwoordelijkheden.

Gevoel van schuld is een van de symptomen van anorexia en dit 
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moet zeker niet versterkt worden. Zodra je bewust wordt van 
bepaalde destructieve patronen in je leven,  is het wel goed  om te 
verlangen naar herstel en je te verzetten tegen deze destructieve 
patronen. Je kunt ook gaan investeren in die weg naar herstel.

Onbalans in extremen
In aanvulling op wat eerder is gezegd over extremen: In 
werkelijkheid is een evenwichtig en gecontroleerd bestaan een 
middenweg, een wegblijven van te veel of te weinig. Je streeft naar
een gezond gewicht en tracht een ongezond overgewicht of een 
ongezond ondergewicht te vermijden.

Anorexia geeft een eenzijdige beeldvorming door de gedachte ‘dik 
is slecht en dun is goed.’ Hierdoor kom je in extreme onbalans en 
raak je van de goede weg af. Het beschuldigt je en probeert jouw 
realiteit te vervormen zodat het niet eten  voor ‘zelfbeheersing’ en 
dus ‘goed’ komt te staan.
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Anorexia ontzegt je veel te veel zodat je onstabiel wordt. Je gaat 
vreetbuien krijgen en weer vermageren zodat je in een 
onbeheerste slingerbeweging terecht komt.

Angst om weer te gaan eten.
Anorexia is leven in een onbalans. Je lichaam krijgt veel minder 
voedsel dan het nodig heeft en dit creëert een grote spanning. Je 
kunt dat alleen met grote inspanning volhouden.
Probeer je het beeld in te denken dat je op een schommel zit en 
daarbij jezelf aan een kant aan een dakgoot vasthoudt.

Je durft niet los te laten omdat je dan de controle kwijt bent en die 
angst is niet ongegrond. Anorexia is het jezelf vastklampen aan 
een uiterste. Je bent bang dat wanneer je loslaat, je dan in een 
vrije val komt, dat je doorzwaait naar de andere kant en 
ongecontroleerd gaat vreten tot je niet meer kunt. Die angst is heel
reëel. Je bent in ernstige onbalans, je lichaam schreeuwt om eten 
en het is inderdaad lastig om je "niet eten" los te laten en precies 
in het midden, tussen te veel en te weinig, in een juiste balans te 
stoppen.
Je kunt zoiets wel doen, maar dat vereist hulp. Net als bij die 
schommel. Je hebt iemand nodig die op vaste grond staat, die je 
tegenhoudt en je langzaam naar beneden laat gaan. Je moet die 
hulp echter wel toelaten en durven te vertrouwen.

Pag. 65



Ook bij het loslaten van het niet eten heb je iemand nodig die vaste
grond onder de voeten heeft en die jou  wil helpen. Iemand die je 
met het eten begeleidt, en je voorzichtig van extreem weinig naar 
normaal begeleidt. Ook hierbij moet je dit toelaten, durven loslaten 
en durven vertrouwen op de leiding van die persoon.
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Ascetisch verlangen
Het is al even genoemd, een ascetisch verlangen. Dit schijnt vrij 
veel voor te komen bij anorexia. Cruciale vragen zijn echter:

• Is dit een oorzaak of een gevolg?

• Is dit een diep verlangen wat al aanwezig was en wat zich 
nu uit in deze ziekte, of is het een gevolg van anorexia?

Als de duistere diepte van anorexia, de verslaving en het 
oncontroleerbare, de vervormde waarnemingen worden 
veroorzaakt door geestelijke beïnvloeding, dan is het heel goed 
mogelijk dat ook de ascetische verlangens worden ingegeven door
anorexia. In dit verband kunnen we veel leren van wat we zien in 
de NewAge beweging. Ook daar kom je ascetische verlangens 
tegen en een belofte van verlichting. Misleiding vanuit de 
geestelijke wereld is een belangrijk thema in de bijbel en het is iets
waar we niet te licht over moeten denken. Zeker niet als je grenzen
zijn doorbroken en je midden in een geestelijke strijd zit. Uit 
symptomen die voor komen in de NewAge, maar ook in zaken als 
hypnose, kun je vaststellen dat demonische beïnvloeding niet 
beperkt blijft tot influistering en het horen van stemmen, maar dat 
ook je gevoel en je emoties beïnvloed kunnen worden.

Natuurlijk zijn er vrouwen die voorafgaande aan anorexia al op 
zoek waren naar de betekenis van het leven en dit hopen te vinden
in soberheid en totale zelfbeheersing. In veruit de meeste gevallen 
echter rollen vrouwen onschuldig en nietsvermoedend in deze val 
die we ‘anorexia’ noemen.

Met het verstrijken van de tijd werd het duidelijk dat 
anorexia tot verschillende doeleinden diende. Ida had het 
gevoel dat het haar de weg naar verlossing bood. Dat zij 
door bovenmenselijke discipline, haar heimelijke hoop een 
glimp van de wereld hierna op te vangen, zou kunnen 
vervullen...
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“Ik wilde niet dat iemand anders het te weten kwam, maar 
ik was ervan overtuigd dat ik op een goede dag een 
mystieke ervaring zou beleven. Ik wachtte op de dag van 
de grote openbaring.” Uit contacten met andere 
anorexiapatiënten ontdekte ze later dat ze allemaal als 
beloning voor hun hongerlijden iets bijzonders verwachtten.
Hoewel elke patiënte iets anders verwacht is het altijd iets 
bovennatuurlijks.(23)

Zelf heb ik dit fenomeen pas vrij laat ontdekt. Blijkbaar is dit een 
van de beter bewaarde geheimen van anorexia. Het is echter goed
te beseffen dat een dergelijke verwachting van zingeving en 
vervulling een heel sterke motivator kan zijn. Als je zelf anorexia 
hebt en vergelijkbare verlangens en verwachtingen hebt, dan kun 
je die kracht alleen neutraliseren als je durft in te zien dat je bent 
misleid.

Pas toen Ida besefte dat deze hoop geen realiteit werd, 
had ze er mee ingestemd om in therapie te gaan. “Het is 
als de pot met goud aan het eind van de regenboog, alleen
er is geen pot met goud,” zei ze. “Het is geen verdienste 
om honger te leiden en je kunt op die manier het leven niet 
veranderen.”(23)

De bijbel beschrijft wetten over eten en drinken als “het aardse”. 
Zie o.a. Kolossenzen 2:16 en het is zeker geen weg tot verlossing 
of verlichting. Hoewel er ook in de bijbel sprake is van vasten, is 
dat altijd tijdelijk en in een bepaalde context. Nooit als doel op 
zichzelf. Je wordt er niet heiliger door en het is ook niet de 
bedoeling het uiterlijk van het lichaam aan te passen aan de 
verwachtingen van anderen.
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Fasen in de val van Anorexia

Hierna wordt getracht de ontwikkeling van anorexia te beschrijven 
in een volgorde van oorzaak en gevolg.

Overbelasting
Door diverse gebeurtenissen kun je geconfronteerd worden met 
een belasting die je uitput.

Afbreken van de motivatie
Je motivatie bepaalt voor een groot deel je innerlijke kracht. Deze 
kracht ontstaat als je gelooft in de waarde van wie je bent of in wat
je doet. Motivatie verdwijnt als je gefrustreerd raakt of: als je wordt 
tegengewerkt in dit geloof.. Als je bijvoorbeeld steeds maar moet 
passen in de eisen van een ander kan dit je de hoop op geluk, en 
daarmee de kracht ontnemen, om op een gezonde manier om te 
gaan met de uitdagingen in je leven.

Vermindering van de geestelijke weerstand door 
uitputting

Door een hoge belasting en door afbraak van je motivatie word je 
geestelijke kracht en weerstand ondermijnd.

Je geestelijke weerstand is je innerlijke kracht verminderd met de 
belasting waar je mee te maken krijgt. Je zou het ook zo kunnen 
schrijven:

Je weerstand = Je innerlijke kracht - Je belasting

of Weerstand = Motivatie – Belasting.

Een symptoom van het afbreken van je weerstand, of anders 
gezegd, het afbreken van je grenzen, is:

• Indrukken van buitenaf komen steeds meer ongefilterd  
binnen:

Ze voelde zich 's nachts beter dan overdag omdat er dan te 
veel licht en lawaai om haar heen was.(2) 
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• Prikkelbaarheid, in de zin van snel boos worden. Dit is een 
natuurlijke reactie op overbelasting, waarbij het 
afweersysteem tracht de grenzen te herstellen.

Vrouwen met anorexia ontwikkelen in een vergevorderd stadium 
vaak een soort overgevoeligheid, zowel wat betreft 
hooggevoeligheid als prikkelbaarheid.

Paniek, Vluchtgedrag
Door de zwakte en de nood waarin je bent beland ontstaat de 
neiging tot vluchtgedrag. Je wordt minder kritisch of zelfs 
roekeloos en schrikt niet terug voor extreme oplossingen.

De aanval
Als een vrouw verzwakt is en geestelijk afgemat, als haar grenzen 
zijn afgebroken dan is ze een makkelijk slachtoffer. Ze wordt 
aangevallen door geestelijke wezens (demonen) die gewetenloos, 
berekenend en koud zijn.1  Ze vallen haar daar aan waar ze het 
meest kwetsbaar is door kritiek te leveren op haar waarde en haar 
uiterlijk. (zie: Veel bezig met haar uiterlijk) Daarbij is de vrouw 
doorgaans niet bekend met het bestaan van deze demonen en 
kunnen ze haar gemakkelijk manipuleren en haar laten doen wat 
zij willen. Ze liegen haar net zo lang voor totdat ze elk gevoel voor 
realiteit en waarheid ten aanzien van zichzelf heeft verloren. Door 
leugens wordt er een verlangen gekweekt wat er niet zou moeten 
zijn. Door beschimping en lastering wordt er een afkeer van het 
zelfbeeld aangekweekt wat misplaatst is. Hierbij wordt handig 
misbruik gemaakt van onze problematische houding naar vrouwen
toe. Een korte quote zonder verdere toelichting:

Als we zo ver gekomen zijn, gaan we begrijpen dat anorexia 
niet het probleem is maar de oplossing. Het is een oplossing 
voor een probleem dat we op geen enkele andere manier 
aankunnen. Als we dit begrijpen, zullen we ook kunnen inzien 
hoe moeilijk het is anorexia op te geven.(10) 
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Je zou anorexia dus kunnen opvatten als het inspelen op de diepe 
wens van een vrouw om mooi (en slank) te zijn. Hierop wordt 
ingespeeld en er wordt een schijnbare weg getoond naar het 
vervullen van deze wens. Als je die weg inslaat, dan zal pas later 
blijken dat het een onbeheersbare weg is  vanwege de extremen. 
Het is een destructief aanbod . Er wordt je iets gegeven wat je 
gebonden en blind maakt en wat je leven verwoest. Het is een doel
voorbij schieten en daarna nog veel verder van huis belanden. 
Doordat je er echter zo hopeloos naar verlangt om geliefd te zijn, 
en omdat je geen andere weg ziet, kun je anorexia niet zomaar 
loslaten. Deze aangeboden weg trekt je echter langzaam in de 
richting van de dood.
1 Efeziërs 6:12  (9)

Verlies van realiteitszin en ontkenning
Anorexia is berucht om wat het doet met het zelfbeeld van een 
vrouw.

Ze heeft geen realistisch beeld van haar lichaam, ze walgt van 
haar “dikke” lichaam en heeft geen realistisch besef van haar 
eigenwaarde. Ze voelt zich niet alleen machteloos maar ook 
waardeloos.(10)

De verleiding om te eten is soms haast overweldigend, maar 
pas als ze genezen anorexiapatiënt toegeven wat een kwelling 
hongeren is, zowel op  fysiek als emotioneel vlak. Gedurende 
de crisis door anorexia ontkent ze meestal dat ze honger heeft.
(10) 

Gedeeltelijke of gehele overname van het leven
In een vergevorderd stadium van anorexia staat het leven van de  
patiënt nagenoeg geheel in het teken van deze ziekte. Ze is niet 
meer in staat voor zichzelf op te komen en biedt nauwelijks 
weerstand aan eisen van de persoonlijkheid die ze soms “Anna” 
noemt.
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Een overzicht

In eerste instantie is er een vrij grote overeenkomst tussen de 
seculiere benadering van anorexia en een benadering die rekening
houdt met een geestelijke beïnvloeding. Beide zoeken naar 
oorzaken van de negatieve beïnvloeding van de menselijk geest.
Het grote verschil is dat het in de seculiere benadering ontbreekt 
aan het inzicht dat, nadat de geest is verzwakt, er een geestelijke 
aanval kan plaatsvinden die de ziekte haar zwarte destructieve 
gezicht geeft. Deze extra fase geeft een verklaring voor de vele 
tekenen die optreden, zoals verlies van autonomie, verlies van 
realiteit, het horen van stemmen, angsten, afkeer van het eigen 
lichaam etc.
Vanuit de christelijke visie heeft een mens autonomie gekregen, 
maar de praktijk leert ons dat wanneer we zwak en uitgeput zijn, 
het dan relatief eenvoudig is om een een mens te overmeesteren. 
Hierdoor raken we, op zijn minst tijdelijk, onze zelfbeheersing en 
autonomie  kwijt. Dit is een belangrijke constatering. Deze leert 
ons namelijk dat we wel degelijk verantwoording dragen voor ons 
eigen welzijn. We kunnen dit niet afschuiven op geestelijke 
wezens. Ook hoeven we niet bang te zijn dat onze autonomie 
zomaar wordt afgepakt. Men loopt echter wel degelijk risico door 
het roekeloos of onverantwoord omgaan met ons lichaam en onze 
geest. Hierdoor kun je in de problemen komen en je autonomie 
(gedeeltelijk) verliezen.

Efeziërs 6:12 (9)

“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, 
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.”
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Toelichting op de geestelijke beïnvloeding

Er zou gemakkelijk een beeld kunnen ontstaan dat een mens zich 
niet kan verweren tegen geestelijke beïnvloeding. Dit is echter 
zeker niet het geval. De mens heeft van zijn schepper een 
autonome geest gekregen en deze kan zelf zijn keuzes maken. 
Het probleem ontstaat wanneer iemand door verschillende 
factoren in een situatie van uitputting gebracht wordt. Daarnaast 
leven we tegenwoordig in een maatschappij waar het geestelijke 
wordt ontkend, evenals veel van  de eigen verantwoordelijkheden. 
Het is tegenwoordig populair om te denken: “Alles moet kunnen”. 
Hierdoor zijn velen van ons  als weerloze schaapjes geworden,die 
op het slagveld  zijn verdwaald.

Jesaja 53:6 (9) “Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder 
van ons is eigen wegen gegaan;”
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Paralelliteit van geest, lichaam en de geestelijke 
wereld

Hoe kun je verklaren dat mensen met anorexia toch op zijn minst 
deels genezen met behandelmethoden die de geestelijke dimensie
geheel negeren?
Dit is grotendeels te verklaren doordat er een grote paralelliteit 
bestaat tussen “het bovennatuurlijke”, de menselijke geest en het 
lichaam. Hiermee wordt bedoeld dat het lichaam een representatie
in het fysieke is van wat onze geest is in het geestelijke en dat er 
een wisselwerking is tussen deze twee. Dingen die je aan het 
lichaam doet hebben een invloed op je geest, en andersom. Het 
herstellen van het respect voor het eigen lichaam, en het herstellen
van de autonomie over het eigen lichaam heeft dus gevolgen voor 
de geest. Dit kan verklaren waarom het wel mogelijk is om een 
patiënt met een geestelijke probleem grotendeels te genezen 
zonder dat men zich voldoende bewust is van die geestelijke 
dimensie.

Zoals het lichaam en de geest van een mens een parallel hebben, 
zo ook heeft die geestelijke wereld daarboven een paralel met wat 
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er zich in jouw leven afspeelt. Deze geesten gebruiken immers de 
handvatten en de autoriteit die jij hen geeft door de keuzes die je 
maakt in jouw leven.  
Veel mensen geloven helemaal niet in een geestelijke wereld, 
anderen voelen zich een weerloos slachtoffer van deze geestelijke 
wereld. Ik denk echter dat er geen plaats is voor zwart-wit denken. 
Deze geestelijke dimensie geeft verklaringen voor duistere 
ingevingen die je krijgt, maar ze ontslaat je niet van je eigen 
verantwoordelijkheden en ze maakt je evenmin tot een hulpeloos 
slachtoffer.
Het lichaam van de mens, de geest van de mens, en de 
geestelijke beïnvloeding (goed of slecht) vormen een systeem van 
drie nauw met elkaar verbonden lagen. Dit inzicht geeft je de 
mogelijkheid om verantwoording te nemen voor je leven:

• Om je er bewust van te zijn dat er reële voorstellingen zijn 
en misleidende voorstellingen van hoe je leven eruit ziet.

• Je kunt je er bewust van worden dat er misleidende 
gedachten in je hoofd kunnen komen en dat je die kunt 
weerstaan.

• Dat je autonomie hebt gekregen om keuzes te maken 
tussen wat goed is en wat schade brengt.

• Je kunt je er bewust van worden dat er een boze 
geestelijke wereld is die je bedreigt en uitput en die je wil 
verleiden tot schadelijke keuzes, maar dat er ook een 
goede geestelijke wereld is die je wil helpen en je rust en 
kracht wil geven.

Wat betreft het laatste punt: de eerste macht is een insluiper, de 
laatste komt alleen op expliciete uitnodiging.

Johannes 10:1
[1] Waarachtig, Ik verzeker u: wie niet door de deur de hof 
van de schapen binnenkomt, maar naar binnen klimt op 
een andere plaats, kan alleen maar een dief zijn en een 

Pag. 75



bandiet. [2] Wie wel door de deur binnenkomt, is de herder 
van de schapen.

Ontkenning van een geestelijke dimensie

Zoals elders ook al aangegeven, wordt binnen de wetenschap het 
bestaan van een geestelijke dimensie steeds vaker en stelliger 
ontkend. Pijlers van deze overtuiging zijn:

• De evolutietheorie. Hiermee wil men aantonen dat er geen 
God nodig is.

• De genen. Deze worden aangewend om alle vragen over 
geestelijke effecten te verklaren. Men gaat voor mensen met 
een bepaald symptoom eenvoudig op zoek naar 
overeenkomsten in de genen en als die gevonden zijn dan 
heeft men vanuit het atheïstisch perspectief een 
bevredigende verklaring.

• De farmaceutische industrie. Deze biedt voor elk gebrek in 
onze genen een “pasklare” oplossing.

Al deze pijlers zijn stuk voor stuk  gebouwd op onwaarheden, 
“feiten” die al lang weerlegd zijn. Hierbij worden de zaken 
doorgaans veel te simpel voorgesteld en kritiekloos overgenomen 
in populair wetenschappelijke artikelen. Een dergelijke 
populairwetenschappelijke verklaring is er ook voor anorexia:

Zo werkt het ook met anorexia. Te weinig eten en moleculaire 
processen die daarop reageren, leiden tot een stofwisseling die
overhoop ligt. Wanneer een organisme honger heeft, worden 
bepaalde processen in werking gezet. Zo ontstaat er 
bijvoorbeeld een verlangen om op zoek te gaan naar eten. Als 
zo’n proces niet goed werkt, kan het zijn dat dat verlangen niet 
ontstaat. Met alle gevolgen van dien.

Caroline Kraaijvanger: Anorexia zit niet tussen de oren.

De originele titel van dit artikel was:
Anorexia Might Be a Disease Like Diabetes, Scientists 
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Speculate
Er wordt door wetenschappers gespeculeerd dat anorexia een 
ziekte is net zoals diabetes.

Gespeculeerd, dat wil zeggen: “geraden”. Men tracht de ziekte te 
plaatsen in een atheïstisch paradigma. Door deze speculatie wordt
anorexia van een geestelijke strijd verplaatst naar een lichamelijke 
ziekte.

De consequenties hiervan zijn:
• Er is geen geestelijke verklaring nodig 
•  Je kunt er niets aan doen.
• Voor de medische wetenschap betekent dit, dat je van de 

weinig abstracte, ongrijpbare geestelijke zorg wordt 
overgeplaatst naar een zorg met medicijnen. Dit maakt het 
voor hen overzichtelijk en hanteerbaar. Deze trend is over de 
hele breedte van de geestelijke gezondheidszorg zichtbaar.(3, 

7) 
• Deze visie drijft de patiënt naar fatalisme en uitzien naar 

medicijnen.
Merk ook op dat in dit artikel wordt gesproken over een 
“organisme”, terwijl het onderwerp over mensen gaat. Dit soort 
technieken waarbij een super complex geheel wordt voorgesteld 
als “wat chemische procesjes” is kenmerkend voor de 
humanistische lobby. Helaas wordt hier de wetenschap 
ingewisseld voor “wishfull thinking”.
Op het moment dat wetenschappers met een probleem 
geconfronteerd worden wat niet verklaarbaar is vanuit een 
materiële wereld, dan wordt toch vaak de indruk gewekt dat dit wel 
zo is. Het probleem wordt dan gebagatelliseerd en in voornaam 
klinkend vakjargon verpakt. Hiermee wordt dan de indruk gewekt 
dat er op een wetenschappelijke wijze wordt gewerkt, terwijl men 
in werkelijkheid blind moet varen op puur giswerk. Gevolg is dat 
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ouders de zorg van hun gevaarlijk zieke dochters moeten overlaten
aan “wetenschappers” die door gebrek aan inzicht vaak 
terugvallen op het voorschrijven van medicatie. Dit effect wordt nog
versterkt door de financiële belangen die spelen tussen medici en 
de farmaceutische industrie. Psycho-educatie wordt hierdoor veel 
te weinig toegepast.
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Genezing

Je kunt er voor kiezen om je voor een genezingsproces, volledig te
richten op de seculiere behandelwijzen. Dat kan, maar als je daar 
voor kiest heeft dit boek voor een groot deel haar doel gemist. Het 
besef van het bestaan van een geestelijke dimensie en de 
relevantie daarvan voor het verloop van een ziekte als anorexia, 
vraagt ook om een visie t.a.v. genezing, waarin ook deze 
geestelijke dimensie een plaats heeft. Als je van plan bent om de 
macht van de duisternis in je leven te breken dan is het essentiëel 
dat je een relatie aan gaat met de tegenpool van die duisternis, de 
macht van licht en waarheid. Deze macht  is de God van Abraham,
Isaäk en Jacob, de God die jou gemaakt heeft. Hij heeft de kracht 
om je weer op te richten en de wijsheid om je te leiden van de 
duisternis naar het licht, van misleiding naar een zinvol leven. Je 
kunt je maker om hulp vragen! Zoals een slachtoffer van anorexia 
met handen en voeten gebonden is, zo zal iemand die zich 
verbindt aan Christus gebonden zijn aan waarheid en zal daardoor
juist vrijheid en bevrijding ondervinden.
Daarnaast heeft een anorexiapatiënt, afhankelijk van hoe lang 
haar ziekte heeft geduurd, een intensieve, toegewijde en 
langdurige begeleiding nodig om te herstellen van de geestelijke 
en lichamelijke invloeden.(13) Het is daarbij essentiëel dat ze 
vertrouwen krijgt in haar begeleidster / begeleider.
Voor een volledige genezing van deze ziekte is de kracht van God 
nodig. Hiermee doel ik niet alleen op het verkrijgen van een 
acceptabele kwaliteit van leven, maar op het volledig bevrijd 
worden van angsten en dwanggedachten. Verderop kom ik hier 
nog op terug.

Visie
De hier gegeven visie op het ontstaan van anorexia is gebaseerd 
op een visie die uitgaat van een Joods-Christelijk wereldbeeld. 
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Verder durft ze de zwakheden van individuele mensen door hun 
afhankelijkheid van relaties met anderen te benoemen. De 
individuele onafhankelijke mens wordt hiermee ter discussie 
gesteld. Ook gaat ze er vanuit dat een man en vrouw in hun wezen
behoorlijk verschillen. Dat vrouwelijke eigenschappen niet het 
resultaat zijn van conditionering, maar dat het essentiële 
verschillen zijn die diep in de persoon zijn gelegd. Niet iedere 
lezer zal deze uitgangspunten willen accepteren.
Het is van essentiëel belang dat je inziet dat de Joods-Christelijke 
visie op de wereld op essentiële punten verschilt van wat in onze 
hedendaagse atheïstische maatschappij wordt gezien als  
algemeen geaccepteerde opvattingen. Als je vasthoudt aan

“wat je niet kunt zien bestaat niet”, of
“de bijbel, leuk voor jou, maar niet voor mij”

dan zal hetgeen hiervoor is beschreven waarschijnlijk niet 
opgepakt kunnen worden.
Mocht je meer willen weten over de verschillen tussen beide visies 
en welke spanningsvelden dit oplevert in de wetenschap, dan geef 
ik hieronder enkele bronnen voor meer informatie:

Degeneratie
Peter M. Scheele

Intelligent Design
de zwarte doos van 
Darwin
Michael J. Behe

Evolution: A theory in 
crisis
Michael Denton
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Icons of 
Evolution 
Jonathan Wells

https://youtu.be/mYPT2N6YXb4 
https://youtu.be/IUV8tFsLU-E 
https://youtu.be/TsK_c_hHAvw 

Persoonlijke overwegingen

Het is me inmiddels wel duidelijk dat sommige bronnen inzichten 
bevatten die ook niet in mijn wereldbeeld passen. Als gevolg 
daarvan merk ik op dat ik sommige van deze inzichten wel 
overneem en andere niet. Net zoals Marilyn Lawrence (10) soms 
redeneert vanuit haar feministische overtuiging, zo zie ik mezelf 
ook iets dergelijks doen m.b.t. mijn christelijke overtuiging. Daarbij 
heb ik gemerkt dat het de kunst is om je niet te laten afschrikken 
door afwijkende overtuigingen. Marilyn laat op andere plaatsen zien
dat zij een heel goed inzicht en waardevolle ervaringen heeft. Dit 
selecteren van wat past in mijn overtuiging is iets wat ik bij mezelf 
argwanend gade sla maar waar ik geen alternatief voor heb. Het is
namelijk geen optie om alles wat er op je af komt over te nemen. 
Je moet selecteren of je dit nu wilt of niet. Er is dus geen absoluut 
gelijk of een absolute waarheid die voortkomt uit menselijk 
redeneren.
Ik denk dat je niet veel meer kunt doen dan:
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• Je gevoel en ingevingen volgen
• Trachten hetgeen je ziet en je overtuiging te toetsen met je 

verstand en de kennis die je ter beschikking hebt.
• Zo goed mogelijk open blijven staan voor wat je om je heen 

ziet.
• Voorkom dat je reële waarnemingen gaat negeren omdat die 

niet in jouw overtuiging passen.
De enige echte kracht van overtuiging die jouw verhaal kan 
hebben is als ze in verregaande mate aansluit bij wat je in de 
praktijk bij mensen om je heen ziet gebeuren. En hiermee beschrijf
ik dan eigenlijk de aanleiding voor het schrijven van dit boek. Ik 
had natuurlijk al wel een visie t.a.v. geestelijke aandoeningen als 
anorexia, maar dit verklaart op geen enkele manier waarom ik dit 
onderwerp ben gaan onderzoeken. De aanleiding voor dit 
onderzoek is dat de tekenen van de natuur van anorexia zich als 
het ware aan me opdrongen. De dingen die ik in praktijk zag en 
hoorde zijn een spontane aanleiding voor mijn interesse voor dit 
onderwerp. Ik hoop dan ook zeer dat ik erin geslaagd ben om 
hetgeen waarvan ik me gewaar werd op u over te brengen 
wanneer u dit boek leest.

Met Gods zegen, Hans van Buitenen
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Samenvatting oorzaken van anorexia

Uit voorgaande blijkt dat er in de reguliere geneeskunde een 
selectief beeld bestaat van anorexia. De geneeskunde laat zich als
het ware de handen op de rug binden door het wetenschappelijke 
paradigma van waaruit men de wereld inkijkt. Medicijngebruik is bij
anorexia geen oplossing, hoogstens een tijdelijk hulpmiddel. 
Daarnaast zijn er destructieve behandelmethoden die beslist 
moeten worden vermeden.

Bijna zonder uitzondering zie je bij anorexiapatiënten een soort 
tweeslachtigheid. Enerzijds houden ze zich in hun uitingen keurig 
aan het taalgebruik van de medische wereld om hen heen, maar 
anderzijds, als de invloed van anorexia sterker wordt, dan zie je 
ineens een heel ander taalgebruik wat vertelt over angst, paniek 
en over een persoonlijke macht waardoor ze overheerst worden. 
Er is een overtuigende hoeveelheid aan tekenen die er op wijst dat
er meer aan de hand is dan alleen een moeilijke jeugd en daaruit 
voortkomend weerbarstig gedrag.

In het laatste stuk van deel een van dit boek worden tekenen 
genoemd die wijzen op een geestelijke beïnvloeding bij anorexia 
en wordt een weg beschreven waarlangs een anorexiaslachtoffer 
in de problemen komt. Het juist duiden van de oorzaken van 
anorexia is van groot belang bij het effectief behandelen van 
anorexia.
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Conclusie

Ondanks het feit dat anorexia bekend staat als een mysterieuze 
ziekte waar je moeilijk grip op kunt krijgen, zijn er hele goede 
verklaringen te geven voor wat dit ziektebeeld te zien geeft. De 
reguliere geneeskunde heeft waardevolle inzichten maar deze zijn 
onvolledig.  De wijze waarop je de ziekte duidt is van beslissende 
betekenis  voor hoe je een behandeling ingaat. Ook zal de inhoud 
van psycho-educatie voor een belangrijk deel worden bepaald 
door hoe je oorzaak en gevolg bij deze ziekte verklaart.
Bewustwording van deze geestelijke beïnvloeding kan je 
beangstigen, maar ze geeft beslist ook een teken  van hoop. Deze 
visie leert de persoon met anorexia te zien als een compleet 
waardevol mens, vaak intelligent en met innerlijke en uiterlijke 
schoonheid. Vaak gevoelige mensen, waardevolle partners. Maar 
ook mensen in geestelijke nood. Mensen die hulp nodig hebben 
van hulpverleners die begrijpen waar ze mee te maken hebben.
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Deel 2

Genezing van anorexia
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Inleiding
Het heeft een tijd geduurd voordat ik dit deel over genezing heb 
toegevoegd aan dit boekje. In eerste instantie is dit boekje gericht 
geweest op de vraag: “wat is anorexia eigenlijk?” Als je het 
antwoord op die vraag redelijk helder hebt dan is daarmee ook de 
basis gelegd voor de weg naar genezing. In deel één wordt al een 
suggestie gedaan in die richting. Het heeft echter meer dan een 
jaar geduurd voordat ik dit proces goed onder woorden kon 
brengen. Er zijn te veel invloeden en mogelijke behandelwijzen. 
Het gaat er niet zozeer om het genezingsproces in al haar details 
stap voor stap te beschrijven, of om uit te zoeken over welke 
vaardigheden een in anorexia gespecialiseerd therapeut moet 
hebben. Ik richt me hier op het basisprincipe, de rode draad of de 
kern van het probleem en de vraag: “Wat is de meest doortastende
manier om iemand te begeleiden naar herstel van anorexia?”

Als je denkt aan genezing van anorexia dan is het beslist 
nodig om de oorzaken en de gevolgen van van anorexia onder
ogen te durven zien en onder woorden te kunnen brengen. 
Mede hierdoor wil ik je afraden meteen dit deel over genezing 
te lezen voordat je de informatie over het ontstaan van deze 
ziekte hieraan voorafgaand  hebt gelezen! Het proces van 
genezing wat hierna is beschreven is afgeleid uit hoe de ziekte 
ontstaat. Ook voor u, de lezer, zal het lezen van de wijze van 
genezing wat onwerkelijk overkomen als je niet eerst het gedeelte  
leest  wat daaraan vooraf gaat .
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De achteruitgang
Zoals we hiervoor gezien hebben is Anorexia een geestelijke 
ziekte. Je bent als mens door omstandigheden kwetsbaar 
geworden en in deze kwetsbaarheid ben je aangevallen door 
demonische machten. Deze zijn je negatief gaan beïnvloeden en 
misleiden.
Door je kwetsbaarheid, maar ook door onwetendheid was je niet in
staat om je hier tegen te verzetten. Door dwanggedachten en 
wellicht ook door stemmen in je hoofd ben je langzaam naar de 
rand van de afgrond geduwd.
Er is een wig gedreven tussen jou en de mensen om je heen, je 
bent misleid, het belang van licht wegen en dun zijn is in je hoofd 
sterk overdreven.
Je bent je gaan verbergen, je kon niet meer eerlijk zijn tegen de 
mensen om je heen. Je verborg de dingen die je deed om af te 
vallen. Dit leven in duisternis, de oneerlijkheid en manipulatie die je
werden ingegeven, frustreren je hulpbronnen, de mensen om je 
heen. Dit zou een rode vlag moeten zijn maar je zag het niet.
Je weerbaarheid en stabiliteit is steeds meer afgenomen, je 
levenskracht is je grotendeels ontnomen en je bent je autonomie 
voor een groot deel kwijtgeraakt. Die dwanggedachten (en 
stemmen) in je hoofd vertellen je nu wat je moet doen.
Door je toenemende kwetsbaarheid konden je waarneming en je 
gevoel worden beïnvloed en misleid. Je beschermende grenzen 
van je geest werden steeds zwakker. De mensen die van nature 
jouw grenzen respecteren konden niet meer bij je komen en je 
helpen. Ook begrepen zij niet waar je tegen moest vechten omdat 
deze dingen niet bekend zijn in onze westerse maatschappij.
Je gevoel van eigenwaarde en veiligheid is afgebroken en in de 
plaats daarvan is angst en achterdocht en eenzaamheid gekomen.
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Hoe nu terug
De weg terug is in veel opzichten letterlijk teruggaan naar waar je 
vandaan kwam. Terugdraaien wat verkeerd is gegaan, afstand 
nemen van verkeerde keuzes. Maar dat is niet zo eenvoudig 
aangezien je nu overheerst wordt door geestelijke machten.
De beste manier om je te verzetten tegen deze geestelijke 
machten is om je hoop en aandacht te vestigen op jouw schepper, 
de bron van het leven. God is een ongelooflijk sterke macht met 
een sterke aversie voor de destructieve machten waar jij nu tegen 
vecht, maar Zijn “handicap” is dat Hij jouw autonomie wil 
respecteren. Jij bent zijn schepping en Hij wil je niet overheersen. 
Omdat Hij zo Groot is, is Hij heel voorzichtig met ons. Je moet 
daarom zelf naar hem toe gaan en hem uitnodigen om je te helpen
en Zijn wil voor jouw leven bekend te maken. Vraag Hem om je te 
leiden naar Zijn wil voor jouw leven. Maar, vraag niet alleen (maar) 
voor genezing van anorexia; vraag hem je te leiden naar het doel 
van je leven, dat waarvoor Hij je geschapen heeft. Zijn wil voor jou 
is o.a. heelheid en geen gebrokenheid. Hij heeft het goede met je 
voor, niet het slechte. De macht  van anorexia die jou nu 
overheerst staat haaks op Gods wil voor jouw leven. Deze 
demonische machten zijn de tegenstander van God en zijn 
schepping.

Door jezelf aan God, de bron van het leven, toe te 
vertrouwen, 
ga je van anorexia, een weg van misleiding en destructie,
naar de weg van waarheid en het leven. Je komt
 hierdoor beslist op een weg van genezing.

Dit is echter niet zo eenvoudig als ik het zeg in deze ene zin. Je 
moet je verleidingen en misleidingen van de afgelopen tijd, waar je
jezelf  aan vastgehouden hebt en die je eigenwaarde en identiteit 
hebben gevormd, loslaten en je gaan focussen op Gods wil voor je

Pag. 89



leven.
Je moet van extreme prestaties en trots gaan naar een weg van 
matigheid en nederigheid.
Afhankelijk van jouw leeftijd en situatie, betekent dit, dat je afstand 
neemt van het wantrouwen naar de mensen om je heen. Dat je 
eerlijk wordt over wat je doet. Dat je als het ware in het licht gaat 
staan waar de mensen om je heen je kunnen zien. Dat kan een 
behoorlijke schok zijn voor diegenen die je lief hebben, maar 
luister goed: Ga leven in de waarheid, want de waarheid zal je 
vrijmaken. Het leven in waarheid is een grote kracht die de 
misleidingen en leugens in je leven afbreken. Wees transparant en
accountable verklaar je gedrag aan  je ouders . Ga op zoek naar 
stabiliteit in je leven, ga streven naar herstel en weersta de boze 
machten in je leven. Doordat je jezelf hebt overgegeven aan Gods 
wil kun je ook tot Hem bidden dat hij je de kracht en de moed zal 
geven om dit te doen, dit heb je beslist nodig.

Checklist

Wat je doet is:
• Geef jezelf aan God en verlang ernaar zijn wil te doen.
• Ga leven in de waarheid en frustreer daarmee de leugens 

waar je in gevangen zit.
• Vraag jouw Schepper, Vader en God om leiding, hulp en 

kracht om zijn wil te doen.
• Ga weer eten, breng je eten in een vast patroon, maar 

vermeerder het niet te snel. Wees je bewust van de 
noodzaak aan stabiliteit. Doe geen extreme dingen.

• Vermijd ongezonde dingen, alcohol, of te veel suiker. 
Probeer je zo veel mogelijk te richten op gezonde voeding.

• Ga op zoek naar mensen die God kennen en die je 
vertrouwt, mensen die je kunnen bemoedigen en die mee 
kunnen kijken hoe het met je gaat. Laat zien hoe het met je

Pag. 90



gaat.
• Stel jezelf open  voor inzicht en correctie van  mensen 

waarvan je weet dat zij verstandig zijn en die om je geven. 
Niet iedereen heeft verstand van anorexia maar 
gehoorzaamheid aan God en openheid aan de juiste 
personen hebben  een sterke helende kracht.

Wat in dit lijstje ontbreekt is een analyse van de achterliggende 
oorzaak van anorexia. Het kan heel goed zijn dat je dit al wel weet,
maar misschien ook niet. Wees jezelf ervan bewust dat als er 
onderliggende pijn is in je leven dat je daar wellicht later, ook 
aandacht aan zal moeten schenken  om te voorkomen dat deze 
geestelijke wonden je later opnieuw laten terugvallen.
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Wat moet je eten?

Zoek uit wat een gezonde vrouw van jouw leeftijd eet en neem dat 
als streefdoel. Overleg eventueel met een diëtiste. Controleer je 
gebit. Als je tanden los staan dan moet je beginnen met zachte, 
eventueel gepureerde voeding tot je weer wat aan kracht 
gewonnen hebt. Let erop dat je niet nog meer schade aanricht. 
Vraag eventueel hulp aan een huisarts.
Bepaal een minimum waarop je kunt leven en begin daar mee. Eet
geen gekke dingen, neem dingen die je in je “vorige leven” voordat
je anorexia had, wel kon eten. Als dat alleen maar junkfood is, wit 
brood en veel te veel zoet dan moet je dat helaas ook veranderen. 
Je lichaam heeft mineralen  nodig en dat krijg je niet door rommel 
te eten.

Wat mag niet?

Vanzelfsprekend gebruik je geen laxeermiddelen meer,
overgeven mag ook niet. Het is niet de bedoeling dat je jezelf voor 
de gek gaat houden.
Je mag geen extreme vreetsessies meer toelaten, maar doordat je
weer gaat eten zal de druk om dat te doen ook minder worden.
Vermijd junkfood, maar als je graag een keer een frietje eet, neem 
dan een keer een klein frietje met eventueel een beetje mayonaise.
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Voedingsschema's
Er zijn verschillende manieren om weer terug te gaan naar een 
gezond voedingspatroon en naar een gezond lichaam en een 
weerbare  geest.

De eerste methode wordt doorgaans toegepast in herstelklinieken. 
Ze is er op  gericht om zo snel en effectief mogelijk aan gewicht te 
winnen. Deze methode houdt echter geen rekening met de 
kwetsbaarheden en angsten van de hulpvrager.

Deze methode is er op gericht om je niet te forceren en om je aan 
te leren beheerst te eten zonder extremen die je in onbalans 
kunnen brengen. Deze methode wordt hier sterk aangeraden. Dit 
is ook de beste methode als je het herstel voor een groot deel zelf 
moet gaan doen. Let er wel op dat hier wel direct naar een niveau 
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van voeding wordt “gesprongen” waar je lichaam redelijk van kan 
leven. Het is beslist niet de bedoeling dat je nog verder afvalt. Door
vanaf dat punt je voeding verder geleidelijk te laten toenemen 
voorkom je dat je lichaam te drastisch verandert en is het 
makkelijker voor je om dit proces te accepteren en te verdragen.

Een voorbeeld schema

Omdat je door anorexia bijna elk gevoel voor richting bent 
kwijtgeraakt geef ik hier een voorbeeld van een herstelschema.

Stap 1

's morgens rond :00 uur
1 normaal belegde bruine boterham met wat boter en een plakje 
beleg, vlees of kaas. Een glas water of eventueel thee met als je 
dat lekker vindt, een theelepel suiker of honing.
Rond 10:00 uur
Naar keuze: Een appel, peer of een banaan. Eventueel een appel 
door de jucer of een geperste sinaasappel.
's middags rond 12:30 uur
1 normaal belegde bruine boterham met wat boter en een plakje 
beleg.
Rond 15:00 uur
Als je wilt, een stuks fruit (Zie hierboven, niet per se nodig)
's Avonds rond 18:00 uur
200 Gram warm eten. Aardappels pasta of rijst met groente en 
eventueel wat vlees. Vermijd overdreven sterk gekruide dingen.

Houd dit een of twee weken vol en wees hier volhardend in. Het is 
de bedoeling dat je jezelf went aan stabiliteit. Ook zal je lichaam 
met dit bescheiden menu al aansterken.
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Als, of zodra je lichaam zich warm kan houden, ga dan elke dag 
even naar buiten. Vermijd lange intensieve inspanning, maar 10-15
min. rustig wandelen is goed om jezelf gezond te houden.
Als je hoofd rustig is en je het aankunt, ga dan naar stap 2. Zo 
niet, blijf dan nog een week in deze fase.
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Wat als je die eerste fase niet doorkomt?
Het kan zijn dat je persoonlijke autonomie dermate is aangetast 
dat je deze eerste stap niet alleen kunt nemen. Probeer dan 
iemand te vinden die je wil helpen, iemand die liefst veel  thuis is 
en op je wil en kan letten.

• Geef je over aan de leiding van die persoon
• Praat tegen hem of haar.

Wees eerlijk
Zeg wat er met je gebeurt,
wat je voelt ziet of hoort,
ook, of juist als dat stemmen zijn die je lastigvallen.
Die stemmen zullen boos worden als je dat doet, maar je 
zult al snel merken dat je ze zo ontwapent. Ze kunnen 
alleen macht op je uitoefenen in verborgenheid.
Jouw begeleider kan je dan ook bemoedigen of je laten 
weten  dat die stemmen je onzin vertellen.

• Durf te vragen wat je nodig hebt
• Laat het toe dat de ander je bijstuurt en geef je begeleider 

meer vertrouwen dan die stemmen in je hoofd. Dat laatste 
is natuurlijk essentiëel.

Aanwijzingen voor jouw begeleider: Lees dit boekje in zijn geheel. 
Het is belangrijk dat je weet waar jouw hulpvrager mee worstelt. 
Wees geduldig en houd rekening met af en toe een terugval. 
Motiveer de hulpvrager na zo'n terugval om direct weer op te staan
en verder te gaan. Ontkracht gedachten van mislukking en 
moedeloosheid. Dit is deel van de geestelijke strijd die ze 
doormaakt. Bemoediging en aansporing kunnen haar door deze 
dip heentrekken.
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Stap 2
's morgens rond 8:00 uur
1 normaal belegde bruine boterham met wat boter en een plakje 
beleg. Vlees of kaas. Een glas water of eventueel thee met als je 
dat lekker vindt, een theelepel suiker of honing.

Rond 10:00 uur
naar keuze: Een appel of een banaan. Eventueel een appel door 
de jucer of een geperste sinaasappel, een kiwi.

's middags rond 12:30 uur
2 normaal belegde bruine boterhammen met wat boter en een met 
een plakje beleg en een met eventueel zoet beleg.

Rond 15:00 uur
Een stuks fruit (Zie hierboven)

's Avonds rond 18:00 uur
300 Gram warm eten. Aardappels pasta of rijst met groente en 
eventueel wat vlees. Vermijd overdreven sterk gekruide dingen.

Houd dit minimaal twee weken vol. Ook nu weer is het belangrijk 
de stabiliteit zo veel mogelijk vast te houden.
Als je lichaam het aan kan kun je best iets langer wandelen maar 
vermijd lange intensieve inspanning.
Als je het aandurft, ga dan naar stap 3 maar forceer jezelf niet.
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Stap 3
Ga  je streefhoeveelheid eten.
Het principe van dit “diëet” is dat als je je lichaam gewoon geeft 
wat het nodig heeft, het “vanzelf” herstelt. Je hoeft niet meer te 
eten om aan te sterken zoals ze dat in veel klinieken doen. Ik wil 
dat zelfs sterk afraden omdat het voor jou veel belangrijker is om 
jezelf aan een stabiel diëet te wennen zonder extreme pieken of 
dalen.

Hoe omgaan met verjaardagen en feestjes?
Verjaardagen en feestjes kunnen een grote uitdaging voor je zijn. 
Een verjaardag is al snel een aanleiding om eens lekker veel naar 
binnen te werken  zoals je dat misschien vroeger ook deed als je 
een vreetbui had. Dat moet je dus koste wat kost voorkomen!
Ook kan het zijn dat je juist continu aangespoord wordt door 
mensen omdat ze vinden dat je te weinig eet.
Niet alleen qua voeding, maar ook wat betreft de aandacht die je 
daar krijgt kan het je zwaar vallen. Dat is niet voor iedereen 
hetzelfde.
Leg de prioriteit bij jouw herstel. Doe geen onnodige dingen waar 
je bang voor bent. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om later naar een
verjaardag te gaan zodat je dan alleen bent. Vraag dan 
bijvoorbeeld vooraf om je geen gebak aan te bieden, maar 
bijvoorbeeld een koek(je) bij de thee/koffie. Neem eventueel 
iemand mee die je kan beschermen tegen al te opdringerig 
voedselaanbod en slechte dingen zoals erg zoet of erg zout. Als 
men te opdringerig wordt kun je ook gewoon weg gaan. Ook 
daarbij helpt het als er iemand bij je is die voldoende stabiel is om 
zoiets te doen.
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Suggesties voor de verbetering van hulpverlening

Het is hiervoor al kort genoemd, niet iedere Anorexiapatiënt zal in 
staat zijn om met de juiste kennis zelfstandig uit deze binding los 
te komen.
Om de situatie van anorexiapatiënten en hun perspectief op 
genezing te verbeteren pleit ik ervoor om naast de reguliere 
geneeskunde, ook een plaats in te ruimen voor geestelijke 
gezondheidszorg in  bredere zin. Het is voor deze patiënten nodig 
om met inzichten in de psychologie, het contextuele gedachtegoed
en inzichten in geestelijke zaken zoals die worden beschreven in 
de bijbel, de oorzaken van hun geestelijke val op te sporen en hen 
vervolgens te begeleiden d.m.v. een genezingswijze die hierop 
aansluit.
Hier licht een belangrijke taak voor de christelijk georiënteerde 
hulp- organisaties en voor gespecialiseerde pastorale hulp binnen 
de plaatselijke gemeentes. Voor dit laatste zie ik ook een 
noodzaak om voorbij de eigen gemeentegrenzen te kijken en 
samen te (gaan) werken met andere christelijke gemeentes zodat 
kennis en expertise gedeeld en effectief ingezet kunnen worden.
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Verdieping
In dit hoofdstuk wil ik wat dieper ingaan op het christelijke geloof 
zodat je de mogelijkheid hebt om de basis van je bestaan te 
verstevigen en je weerstand tegen misleiding te vergroten.
Het christelijk geloof is gebaseerd op Gods woord de bijbel en het 
leven van Jezus de Zoon van God wat daarin is beschreven. God 
beschrijft zichzelf daar als de bron van het leven. Dat begint al 
direct bij de eerste woorden in de bijbel. Maar ook daarna verwijst 
hij regelmatig naar zichzelf als de schepper van hemel en aarde. 
Dit is een erg belangrijk concept wat vooral voor jou essentiëel is. 
Anorexia is een geestelijke macht die je naar de dood trekt. Ze is 
een vijand van het leven. Zie eens hoe deze dingen tegenover 
elkaar staan. Als je dit ziet dan kun je misschien ook zien waarom 
ik je zo expliciet op  onze schepper wijs . Dit heeft niets te maken 
met religie of met zieltjes winnen voor een kerkelijkegemeente, dit 
gaat om een teruggaan naar de bron van het leven, jouw leven. 
Terug naar leven in vrijheid, niet in gebondenheid.
Als ik even terug ga naar eerste stap in de lijst naar herstel:

“Geef jezelf aan God”
Wat je daar eigenlijk doet is jezelf teruggeven aan God. De 
gebrokenheid van de mensheid wordt veroorzaakt door de 
scheiding die er vaak is tussen ons en God. Wij kiezen er vaak 
voor om onze eigen weg te gaan, onafhankelijk van God en dat is 
een bron van veel problemen. Door op zoek te gaan naar God en 
zijn leefregels keer je terug naar je schepper en naar een leven in 
overeenstemming met de schepping waarin we leven. Ook wijzelf 
zijn Zijn schepping. Eigenlijk is de schepping een heel systeem:

• De wereld waarin we leven
• De mensen en de dieren die daarin leven
• De wetenschappelijke wetten
• De geestelijke, emotionele en relationele wetten
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Door je te richten op God en door gehoorzaam te zijn aan Hem ga 
je leven in overeenstemming en harmonie met het hele systeem 
van de schepping.
Anorexia is een macht die precies de andere kant uitgaat. Deze  
verzet zich tegen alles wat God heeft gegeven, is gericht tegen het
leven en  doet dat d.m.v. manipulatie en bedrog. De weg 
waarlangs dit gebeurt is beschreven in deel één van dit boek.

Kiezen voor een kerkelijke gemeente?

Ik kan me voorstellen dat je jezelf nu afvraagt of je eens moet gaan
kijken bij een christelijke gemeente. Op zichzelf is dit goed, door 
deel  te zijn van een geloofsgemeenschap word je gestimuleerd 
om je geloof levend te houden, om erover na te denken en om het 
toe te passen in je dagelijkse leven. Toch moet ik hier ook een 
waarschuwing geven. Je kunt jezelf niet zo maar in een 
willekeurige kerkgemeente overgeven aan de mensen die daar 
leiding geven. Het is van het grootste belang dat je beseft dat het 
gaat om jouw persoonlijke verbintenis met je schepper, jouw relatie
met Hem. Die geef je vorm door te lezen in zijn woord - de bijbel - 
en door gebed. Gebed is een vorm van communicatie tussen een 
mens en zijn schepper. Over gebed zijn hele boeken geschreven, 
maar houd daarbij in gedachten dat God je heel voorzichtig 
antwoorden geeft door gedachten en inzichten die je krijgt. 
Probeer die op te pikken en te toetsen aan Gods woord. Het is 
soms lastig dat God je niet direct hoorbaar antwoordt, maar 
probeer je eens voor te stellen dat je ineens de stem hoort van je 
schepper. Die grote persoonlijkheid die niet alleen jou, maar heel 
de wereld en heel het heelal geschapen heeft. Als je de grootheid 
daarvan kunt bevatten dan is zo'n rechtstreeks contact ook wel 
heel beangstigend. In zo'n gesprek is in de verste verte geen 
sprake van gelijkheid. Jouw schepper is zo veel groter dan jij. 
Daarom praat hij zo voorzichtig en zachtjes tegen je, zodat je de 
mogelijkheid hebt om jezelf te blijven en zelf te beslissen wat je wilt
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doen. Door jezelf aan hem te geven, door te verlangen naar zijn 
advies, raad, leiding, kom je in contact met de bron van het leven. 
Probeer ook te gaan doen wat Hij je zegt, dat is het grootste 
compliment wat je Hem kunt geven. Het is niet altijd makkelijk en 
soms maak je wel eens een fout. Dat mag, Hij is je Vader en jij 
bent zijn kind.

Reageren op dit boekje?
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Bijlagen

Bijlage 1: Opmerkingen

1. Met dimensie wordt hier niet gedoeld op een dimensie 
zoals gehanteerd in de contextuele therapie. Er wordt 
gedoeld op een andere realiteit welke voor ons niet 
rechtstreeks zichtbaar is.

2. Bij sommige teksten is de interpretatie of visie van de 
schrijver vermengd met een weergave van wat een cliënt 
zegt. Hier zijn bepaalde woorden weggelaten met de 
bedoeling alleen de woorden van de cliënt aan te halen. 
Hierdoor laat zo'n uitspraak ook een andere interpretatie 
toe.
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Bijlage 2: Verklarende woordenlijst en uitdrukkingen

Woord / 
Uitdrukking

Verklaring

Ascetisch 
verlangen

Het streven naar of het beoefenen van een reine 
levenswandel door de eigen hartstochten en begeerten
te beteugelen en zelftucht toe te passen.(24)

Autonomie Zelfbeschikkingsrecht en autoriteit over jezelf

Conformisme Conformisme slaat op het aanpassen van zichzelf aan 
het gedrag en de opvattingen die heersen in een 
bepaalde groep met als doel geaccepteerd te worden 
binnen deze groep.(24)

Contextuele 
therapie

Een psychotherapie die voortkomt uit de visie van de 
Hongaars-Amerikaanse psychiater Iván Böszörményi-
Nagy op het menselijk leven en relaties.
In gesprekken met cliënten kwam Nagy begrippen als 
onrechtvaardigheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid
en loyaliteit tegen. Hij ontdekte dat mensen een 
rechtvaardige balans willen hebben tussen geven en 
nemen(24)

Destructieve 
parentificatie

Hiervan is sprake als een kind op een ongepaste wijze 
voor zijn ouders zorg draagt waardoor de eigen 
ontwikkeling (ernstig) wordt gehinderd. Vaak komt het 
kind in onmacht omdat het wordt overvraagd en krijgt 
het kind geen waardering voor wat het heeft gegeven.

Gespleten 
loyaliteit

Tegenstrijdige eisen t.o.v. de loyaliteit aan de ouders 
waardoor de loyaliteit van een kind aan beide ouders 
onmogelijk wordt gemaakt. 

MPS Meervoudige Persoonlijkheid Stoornis, een stoornis 
waarbij verschillende “persoonlijkheden” aan de 
oppervlakte kunnen komen. Iets wat door de patiënt 
vaak wordt waargenomen als perioden, stukken tijd, 
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die men niet bewust heeft meegemaakt en die als het 
ware “ uit het geheugen verloren zijn gegaan.

Paradigma Een paradigma is de diepste overtuiging van een 
mens, dat wat hij gelooft over de wereld om hem heen 
en waaraan hij alles afmeet. Het zijn de basisideeën 
waarop zijn wereld steunt en dat waarmee hij waarheid
van onzin onderscheidt.

Seculiere 
wereld

Hier doelend op een materialistische wereldvisie die 
het bestaan ontkent van dingen die je niet kunt zien. 
Ook wel ongelovig of niet Christelijk

Trigger 
ervaringen

Dit zijn ervaringen waardoor, in dit geval de anorexia, 
wordt getriggerd. Er ontstaan heftige emotionele 
reacties op iets specifieks wat men ziet voelt proeft of 
hoort.
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Bijlage 3: Literatuur verwijzingen

V. Naam auteur Jaar Titel Plaats Uitgeverij

1
Beeken, Claire
Greenstreet, Rosanna

2002 Mijn lichaam Mijn Vijand
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Antwerpen
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2 Bruch, Hilde 1980
Als een mus in een gouden 
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3 Dehue, Trudy 2009 De Depressie Epidemie Amsterdam Augustus

4

E.F. van Furth, H.W. 
Hoek
Prof.dr A.L.M. 
Lagro-Janssen
A.A.M. Tenwolde

Anorexia en boulimia 
nervosa

N.v.t. N.v.t.

5 Else de Haan
De ambulante behandeling 
van anorexia nervosa

N.v.t. N.v.t.

6 Grahame, nikki 2009 Dodelijk dun
Vianen/ 
Antwerpen

The house of 
books

7 Jan Derksen 2012
Bevrijd de Psychologie
(uit de greep van de 
hersenmythe)

Amsterdam Bert Bakker

8 Justine & cuny, m.t. 2008
De ochtend waarop ik 
besloot niet meer te eten

Amsterdam Arena

9
Katholieke 
bijbelstichting

2001 De Bijbel (KBS) Den Bosch
Katholieke 
bijbelstichting

10 Lawrence, Marilyn 1984 Hongerende vrouwen Rotterdam AD. Donker

11 Noordenbos, Greta 1993

Serie Vrouw en 
psychotherapie
Anorexia nervosa en 
vrouwenhulpverlening

N.v.t. N.v.t.

12

Probst, Michel
Vanderlinden, Johan
Vandereycken, Walter

Coppenolle, Herman 
van

1999

Artikel: Over 
bewegingsdrang en 
psychomotorische therapie 
bij anorexia nervosa 
patiënten

N.v.t. N.v.t.

13 Weeda-Mannak, W.L. 1987
Anorexia Nervosa bij 
Jongeren

Amsterdam Boom

14 Winter, Marieke de 2011 De duivel op mijn schouder Maassluis De Brouwerij

15
(Onbekend), 
Karianne

2012
De Geschiedenis van 
Anorexia

N.v.t. N.v.t.

16 (Onbekend)
Criteria voor anorexia 
nervosa volgens DSM3

N.v.t. N.v.t.
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17 Robert Whitaker Mad in Amerika
Amazon / 
Kindle

18 proud2beme.nl

19 depraktijktherapie.nl

20 youtube.com

21 pro-anorexia.nl

22 Biting Anorexia
Amazon / 
Kindle

23 Hilde Bruch 1988
Gesprekken met anorexia 
patiënten

24 wikipedia.org

Bemoedigende video's

Titel Link Taal

Separating the Eating Disorder Voice https://youtu.be/HuFzQEXqskg Eng.

Finding the Root https://youtu.be/e2qm-ABnyEU Eng.

Pushing Recovery without Going Too 
Far

https://youtu.be/Tu3BzKYaK_8 Eng.
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Bijlage 4: Kenmerken van duistere geestelijke 
beïnvloeding

De kenmerken van duistere (demonische) beïnvloeding zijn vrij 
eenvoudig te typeren: Ze zijn gericht op het uit  evenwicht brengen 
en afbreken van een mens. De kenmerken hierna zijn ingedeeld 
naar het onderwerp van dit boek maar niet beperkt tot dit 
onderwerp. In eerste instantie zie je:

• Halve waarheden en leugens
• Roddel en verdachtmaking
• Duwen in extremen, belachelijk maken van een gematigde 

weg
Daarna komen:

• angst en intimidatie
• beschuldiging
• vernedering
• afzondering (zodat je alleen komt te staan)
• afbreken van je waardigheid
• Mensen op een afbrekende manier met elkaar vergelijken en 

opjagen.
• Alles gebeurt zo veel mogelijk in het verborgene, er wordt je 

voortdurend bezworen dat je dit niet mag vertellen.
• Gebondenheid, je hebt het gevoel of de overtuiging dat je niet

terug kunt.
• Verlies van eigenwaarde
• Verlies van verantwoordelijkheid en besef van ethiek

Bij een verder gevorderde invloed zie je dat de tekenen van de 
duisternis steeds sterker worden en dat de invloed steeds brutaler 
wordt. Het lijkt dan wel of die geestelijke wezens zich niet meer zo 
druk maken over hun verborgen zijn. Wellicht heeft dit iets te 
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maken met hun trotse natuur. Je ziet dan ook
• Regelrechte intimidatie en bedreiging van jouzelf en je 

dierbaren in je nabijheid.
• Moedeloosheid
• Verlangen naar de dood
• Je kunt ook te maken krijgen met verschijningen van 

afstotelijke of beangstigende figuren

Verdere kenmerken m.b.t. Anorexia

• In het redeneren zitten soms duidelijke tegenstrijdigheden. 
Voorbeeld:
Zo hebben die meisjes/vrouwen vaak duidelijk met een 
persoonlijke geest van doen en praten en redeneren zij 
ermee, maar gelijktijdig kunnen ze niet toegeven, aan 
zichzelf en vooral niet aan anderen, dat ze worden 
lastiggevallen door een geestelijk wezen. 

• Je krijgt de indruk dat ze een relatie hebben met een 
persoon(lijk wezen). Ze zien het, of hem, als haar vriend.

• De geestelijke wezens, die je er toe aanzetten onethisch te 
handelen, met jezelf of met een ander, vinden het heel 
normaal om je later weer te beschuldigen van diezelfde 
dingen als de gevolgen ervan zichtbaar worden. Voorbeeld: 
Je wordt bijvoorbeeld aangezet tot te veel eten, daarna word 
je fijntjes te verstaan gegeven dat je jezelf weer eens niet 
kunt beheersen en hoe lomp het is dat je jezelf zo hebt 
volgepropt dat je er nu last van hebt.

Hoe gebeurt deze beïnvloeding?
Veel van deze dingen worden bij je gebracht door middel van 
communicatie. Dat kan zijn door ingevingen in je geest of door 
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dingen die andere mensen tegen je zeggen, mensen die zich laten
gebruiken voor het overbrengen van deze verwoestende 
informatie.
Meer informatie hierover vind je o.a. op http://www.christelijke-
antwoorden.nl/subjects/Hoe-spreken-demonen-tegen-je.html 
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Bijlage 5: Meer informatie en hulpverlening

Het zoeken van hulp is bij anorexia  erg belangrijk. Steun van 
andere mensen is nodig om je stabiliteit te geven in deze moeilijke 
periode. Het is echter buitengewoon lastig om mensen te vinden 
die open staan voor een benadering zoals in dit boek wordt 
gepropageerd. Mensen met visie op anorexia en een visie op de 
geestelijke strijd waarin je terecht bent gekomen.
Onderstaande hulpbronnen zijn veelal seculiere instanties. Je kunt 
seculiere hulp aanvullen door christelijke counseling. Laat deze 
mensen ook weten dat je dit boekje gelezen hebt.

Link Toelichting

http://www.sabn.nl De stichting Anorexia en 
Boulimia Nervosa

http://www.featback.nl Online hulp voor mensen met 
eetproblemen

http://www.proud2bme.nl/ Een website voor jongeren over 
anorexia, boulimia en andere 
eetstoornissen

http://www.proud2bparents.nl/ Voor ouders van mensen met 
eetproblemen.

Behandelingscentra
Link Toelichting

http://www.dehoop.org Christelijk behandel centrum

http://
www.centrumeetstoornissen.nl/

Centrum Eetstoornissen Ursula
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http://www.accare.eu/ De Ruyterstee in Smilde

Ben je geïnteresseerd in ervaringen met deze hulpinstanties, lees 
dan de verschillende persoonlijke verhalen op de volgende pagina 
van Proud2Bme: extra informatie hulpinstanties.

Online therapie
www.interapy.nl 
www.boulimiadebaas.nl 
www.eetprobleemdebaas.nl 
www.eetbuienondercontrole.nl 

Individuele therapie
Mocht je meer geïnteresseerd zijn in individuele therapie, dan kun 
je kijken op www.nvvp.nl  (Nederlandse Vereniging voor 
Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Op deze site 
kun je een therapeut vinden bij jou in de buurt, waarbij je gericht 
kunt zoeken op klacht en gewenste behandeling.

Crisis
Als je in een crisissituatie verkeert, zelfmoordgedachten hebt of 
vragen over zelfdoding, dan kun je terecht op de website van 
Stichting 113online of bel direct 0900-1130113.
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