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Emo-eten
Bevrijd van

Probeer je vreetbuien te onderdrukken maar lukt
dat niet? Honger jij jezelf uit? Dan zou je eens met
een expert op het gebied van emo-eten moeten
praten. Bijvoorbeeld met Joan Bieger, een landelijke
autoriteit op het gebied van eetproblemen en
eetstoornissen zoals anorexia en boulimia. Onlangs
verscheen haar boek ’Bevrijd je leven van
emotie-eten’.
Tekst: Nancy Ubert

E

en eetstoornis is een van de
meest hardnekkige problemen waarmee je kunt rondlopen. Vaak zorgt de begeleiding van de coach of de
psycholoog wel voor zelfinzicht maar is
het eetgedrag daarmee nog niet veranderd. Joan Bieger is - ongelogen - wel
succesvol in haar aanpak. Het geheim:
zij begeleidt vrouwen met eetstoornissen met grote liefde en vanuit haar
eigen ervaringen met emo-eten. Ze
houdt zich al meer dan dertig jaar met
het fenomeen bezig en begeleidt uitsluitend vrouwen. „Een man begrijp ik
niet altijd even goed.”
„Jarenlang heb ik rondgelopen met
mijn eetstoornis. Dat is niet uniek. Ik
heb duizenden lotgenoten die ook last
hebben van emotie-eten. Eetbuien
volgen elkaar op of worden afgewisseld
met streng vasten. Dit gedrag is vrijwel
altijd stiekem. Je moet je schaamte
voorbij zien te komen om aan het echte
probleem te kunnen werken. Onder een
eetstoornis schuilt de ware problematiek. In de tijd dat ik mezelf kwelde met
emotie-eten voelde ik me bijvoorbeeld
heel eenzaam. Ik was en ben een supergevoelig mens die allerlei extra informatie binnenkrijgt. Alles moet intern
verwerkt worden. Dit betekent dat ik
mezelf zo nu en dan rust moet gunnen.
Verder werd ik niet gelukkig van het
werk dat ik deed. Kortom: ik leidde niet
het leven dat bij mij hoorde. Dat zie ik
in mijn praktijk vaak terug.”

Dooddoener
„Ik herinner me als de dag van gister
hoe mijn huisarts reageerde toen ik
hem eindelijk durfde te vertellen over
mijn probleem: ’Eet zo’n pak koekjes
dan ook niet op’. Wat een verschrikkelijke dooddoener. Alsof ik dat niet al
duizenden keren tegen mezelf had
gezegd. Heb je eindelijk de moed om de
dokter over je ellende te vertellen, krijg
je zo’n reactie. Met zijn antwoord
maakte hij me alleen maar kleiner. Hij
benadrukte immers dat wat ik mezelf
verschrikkelijk kwalijk nam: het onvermogen mezelf in de hand te houden.”
Onlangs verscheen een bijzonder boek
van Joan. Met inspirerende illustraties
van Roospeee (Roos Pollmann). Uit het
creatieboek: „Je bent niet de enige die
last heeft van emotie-eten. Honderdduizenden Nederlanders hebben last van
snaaipartijen, eetbuien en straffen zichzelf met eten of hongeren zichzelf uit.
Dit gebeurt bijna altijd stiekem. Volgens de statistieken zijn er 180.000
Nederlanders met zulke ernstige eet-

’Eet zo’n pak
koekjes dan
ook niet op’
buien dat er sprake is van een eetstoornis. De invloed op het sociale en dagelijkse leven is groot. Toch weten mensen met eetbuien dit gemiddeld zeven
jaar lang geheim te houden. En vanuit
schaamte zoekt slechts 6 procent hulp.”
Volgens Joan mogen we de invloed van
social media niet onderschatten. Zie de
echte expert maar van de ondeskundige
dieetgoeroe te onderscheiden. De een na
de andere leefstijlcoach duikt op. En
wat te denken van al die gelikte plaatjes
op Facebook en Instagram. „In mijn
praktijk hoor ik wat sociale media met
vrouwen doet. Ik durf te stellen dat
eetproblemen door alles wat het wereldwijde web ons voorschotelt verergeren. Al die ideaalplaatjes! Je krijgt er
vreetbuien van. Het beeld dat vrouwen
van zichzelf koesteren speelt ook een
belangrijke rol. Ze zien zichzelf niet
zoals ze werkelijk zijn.”
„Het is me in de loop der tijd opgevallen dat het vaak sterkte, zorgzame
vrouwen zijn die kampen met eetproblematiek. Ze zorgen voor anderen,
nemen hun verantwoordelijkheid in en
voor de maatschappij, treden op als
vertrouwenspersoon maar veronachtzamen zichzelf. Ze doen zichzelf enorm
tekort en die leegte wordt opgevuld
met eten.”
De leegte kan van alles zijn, gaat Joan
verder: „Je zit vast in een relatie die niet
goed voor je is, je vindt geen aansluiting op het werk of bij je studiegenoten
of het probleem ligt dieper en komt
voort uit je jeugd. Het interessante is
dat als een vrouw voor het eerst bij me
is, ze geen idee heeft dat ze ergens iets
tekort komt. Dat is heel verklaarbaar
want eten of controle uitoefenen op
eten tempert de gevoelens. Verkeerd
eetgedrag verdooft als het ware.”

Prachtig mens
De sfeer in de zorgvuldig ingerichte
praktijkruimte van Joan Bieger voelt
prettig en veilig aan. Dit is een plek
waar je gerust jouw verhaal kunt vertellen. „Ik zie geen cliënt met eetproblematiek voor me, ik zie een prachtig
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mens. Daarnaast zie ik een unieke persoonlijkheid. Wat bij de een werkt,
helpt niet bij de ander. Soms kost het
me wat tijd om de juiste sleutel te vinden maar ik geef nooit op. Verwacht van
mij dan ook geen standaard begeleiding. Wat dat betreft is het met de
reguliere zorg armoedig gesteld. Men
volgt de standaardprocedures zonder te
zien wie er nu echt tegenover je zit.
Hulpverleners zitten - dikwijls tot eigen
wanhoop - vast in het systeem. Daarnaast is een eetstoornis een heel complex probleem. Wil je iemand echt
helpen moet je oprecht geïnteresseerd
zijn in het verhaal en met liefde willen
begeleiden. Als het nodig is, onderhoud
ik ook buiten de sessies contact. Dan
mogen ze me e-mailen of bellen als ze
het heel moeilijk hebben. Ik geloof in
een oprechte werkrelatie tussen coach
en cliënt.”
In haar boek beschrijft Joan de zeven
stappen die je moet (willen) zetten om
uiteindelijk geen last meer te hebben
van eetproblemen. De eerste letters van
de thema’s van die stappen vormen
samen het woord bevrijd: Bereidheid,
Erkenning, Verbinding, Rem, Intensiteit, Jezelf zijn, Door Dik en Dun.
„Neem Bereidheid. Je moet willen beseffen dat er iets met je aan de hand is
en dat je dat kunt veranderen. Ik vraag
de lezer dan ook: ’Hoe ziet jouw leven
er over een jaar uit als je anders leert
leven en een vrije relatie met eten
krijgt?’ Ik leg ook uit dat veranderingen
niet als een wonder ontstaan. Aan een
gezonde relatie met jezelf moet je wer-

ken. Het is net een marathon. Je moet
ervoor trainen.”
Zo biedt elk hoofdstuk zijn eigen lessen. Bij Stap 4, Rem, ontdek je bijvoorbeeld hoe je je eigen saboteur kunt
herkennen. Mensen die zich volproppen nemen zichzelf elke dag voor dat
niet meer te doen. Toch lukt het niet.
„Een deel van jou staat op de rem. Je
wilt wel heel graag vooruit, maar hoe
komt het dat het toch steeds niet lukt?
Ik hoop mensen te leren dat ze vanuit
hun ware ik moeten leven. Als je doet
wat bij je past, word je gelukkiger.”
Zelf heeft Joan dat ook moeten leren.
„Mijn hooggevoeligheid heeft me aanvankelijk in de weg gezeten. Nu luister
ik naar de signalen. Dat betekent ook
dat ik grenzen moet stellen.”
Juist omdat ze naast al de opleidingen
die ze volgde ook ervaringsdeskundige
is, durft ze de begeleiding op een alternatieve manier aan te pakken. In het
boek maak je als het ware een wandeling met haar. Ze loopt met jou dat
ontwikkelingspad af en durft daarbij
haar eigen ervaringen te delen. Maar of
dat genoeg is? „Dat weet ik niet”, antwoordt ze eerlijk. „Ik heb het ook geschreven als extra houvast voor mijn
cliënten. Ik zie het ook niet als zelfhulpboek, al stel ik de lezer vragen.
Sommigen zullen genoeg hebben aan
het boek. Voor anderen hoop ik dat het
boek helpt om de eerste stap te zetten
om hulp te vragen.”

Stralend zwanger
Er zijn (huis)artsen die denken dat je
nooit afkomt van een eetstoornis. „Dat
is onjuist. Het kan wel. Laatst kwam ik
een vrouw tegen die zichzelf lange tijd
had uitgehongerd. Zo ernstig, dat ze
niet meer ongesteld werd. Opeens zag
ik haar staan met een prachtige dikke
buik. Stralend zwanger. Waarmee ik
niet wil beweren dat ik uitsluitend
succes oogst. Soms worden eetproblemen levensgevaarlijk. Dan zit er voor
mij niets anders op dan te zorgen dat de
zieke wordt opgenomen. En ja, soms
vind ik een traject ook moeilijk. Jonge
meiden, bijvoorbeeld, missen het vermogen tot zelfreflectie. Dat maakt de
coaching niet makkelijk. Toch kan ook
deze groep leren van zichzelf te houden. Hoe meer je jezelf accepteert en
van jezelf houdt, hoe minder eten je
nodig hebt om de gaten in je gevoelsleven op te vullen en je innerlijke pijn te
doven.”
’Bevrijd je leven van emotie-eten’
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