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Premium

Ontmoetingsplek voor mensen met eetstoornis voorziet in behoefte. ’Geluk is
geen cijfertje op de weegschaal’

Asli Hoek en Joost Smitskamp zijn blij met Praktijkhuis Inspiration in Bennebroek.
© Foto United Photos/Paul Vreeker
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BENNEBROEK

Jarenlang voerde Asli Hoek (35) een mensonterende strijd tegen anorexia. Een gevecht dat
ze uiteindelijk won. Haar ervaringen zet de Hoofddorpse nu in om mensen met een
eetstoornis te helpen. ,,Mijn droom is dit project geworden’’, zegt de initiatiefnemer van
Praktijkhuis Inspiration.

De ontmoetingsplek voor mensen met een eetstoornis is gevestigd in voormalig psychiatrisch

ziekenhuis Vogelenzang in Bennebroek. De vleugel die Inspiration antikraak huurt van

vastgoedbeschermer VPS bestaat behalve uit een gemeenschappelijke ruimte met keuken ook uit een

gang met een aantal kamers, die worden gebruikt voor opslag en activiteiten als schilderen.
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,,Voor ons is dit echt een schot in de roos: veel ruimte en een betaalbare huur’’, zegt Asli Hoek. ,,We

krijgen nog geen geen subsidie, dus we moeten alles bekostigen met crowdfunding. Onvoorstelbaar wat

we behalve geld allemaal gekregen hebben: meubels, servies, eten en drinken. Dag en nacht zijn we met

vrijwilligers in de weer geweest om deze vleugel op te knappen en naar wens in te richten.’’

Grote behoefte

De behoefte aan een plek voor mensen met een eetstoornis om samen te komen is groot, vertelt ze.

,.Sinds de opening op 13 februari worden we bijna dagelijks gebeld door mensen die vanwege de lange

wachtlijsten in de zorg nergens anders terecht kunnen. Maar ook hun ouders en geliefden zoeken een

plek waar ze ervaringen kunnen delen. Die plek bieden wij. Iedereen is welkom: patiënten, hun ouders,

hulpverleners. We doen hier van alles: praten, schilderen, workshops, samen koken. Of je nu wel of niet

eet: we veroordelen niet, we zijn er voor je.’’

Inspiration is nu twee dagen per week open: op dinsdag en een dag in het weekend. Elke dag komen er

zo’n tien bezoekers, met name uit Noord-Holland maar ook uit Zuid-Holland en Utrecht. Zodra er meer

vrijwilligers zijn gevonden, gaat het huis vaker open. Joost Smitskamp, gepensioneerd psychotherapeut

en nu als adviseur aan het praktijkhuis verbonden: ,,Een aantal vrijwilligers is ervaringsdeskundige,

maar dat is geen vereiste.’’

De vrijwilligers krijgen training in het Leontienhuis in het Zuid-Hollandse Zevenhuizen, vernoemd naar

oud-wielrenster Leontien van Moorsel die zelf een eetstoornis overwon.

Grenzen aangeven

Ook Asli Hoek kan haar eigen ervaringen met de bezoekers delen. Zelf worstelde ze vijftien jaar met

anorexia, met boulimia en ’binge eating’ de meest voorkomende eetstoornis. Dat ze het nog kan

navertellen, is eigenlijk een wonder. ,,Een eetstoornis gaat eigenlijk niet over eten. Er zijn vaak

onderliggende oorzaken: geen grenzen kunnen aangeven, niet goed met emoties kunnen omgaan,

trauma’s. Bij mij was het een combinatie: ik kon geen grenzen aangeven, geen ’nee’ zeggen; ik was een

mollig kind en werd gepest; ik werd met liefdevolle bedoelingen beschermd opgevoed, terwijl ik vrij

wilde zijn. Het enige waartegen ik wel ’nee’ kon zeggen, was eten.’’

Vanwege de ernst van haar eetstoornis werd ze als kind voor het eerst opgenomen in een kliniek, maar

omdat de onderliggende oorzaken niet werden aangepakt verviel ze al snel in oude gewoonten. ,,In de

kliniek zeiden ze: je moet eten. Ik kwam twintig kilo aan, maar eenmaal buiten begon het weer van

voren af aan.’’

Niet zieke wereld

Op 21-jarige leeftijd gaf ze de strijd op: ,,In de ziekenhuizen en klinieken zeiden ze: we weten het ook

niet meer. Ik besloot een traject in te gaan om te sterven. Daarvoor moest ik weg uit mijn vertrouwde

omgeving. Ik huurde een antikraakwoning in Bellingwolde, in Noordoost-Groningen, en kwam voor het

eerst in mijn leven in een ’niet zieke’ wereld. Achteraf is dat mijn redding geweest.’’

Haar huisgenoten, vooral studenten, snapten niets van dat graatmagere meisje dat niets at. ,,Ze

kwamen bij mijn bed zitten om te lunchen. Zo leerde ik ook een vrijwilliger van de voedselbank kennen:



Jeffrey. Hij is nu de vader van mijn kinderen.’’

Op een dag ging de knop om. Ze hoorde de vogeltjes fluiten en opeens kwam het besef: ik wil niet dood,

ik wil het leven een kans geven. Maar ze wilde ook niet verder leven met een eetstoornis. ,,Herstellen

doe je niet alleen door weer te gaan eten, je moet ook je angsten overwinnen. Een bevriende

massagetherapeute heeft mij enorm geholpen. Door haar aanraking en aandacht voelde ik mij eindelijk

gezien.’’

IJsje

Ze begon voorzichtig weer te eten. Dat viel niet mee. ,,Het lichaam is niks meer gewend. Ik kreeg allerlei

allergieën, moest aan de Prednison. Huilend en trillend zat ik op de bank.’’ Ze kwam aan, in een jaar tijd

liefst veertig kilo. Minstens zo belangrijk: ook mentaal kwam ze er bovenop. ,,Ik zat een ijsje te eten en

voelde me zo intens gelukkig. Dat was voor mij een enorme overwinning. Geluk is geen cijfertje op de

weegschaal.’’

Een terugval heeft ze nooit meer gehad. ,,Toen ik zwanger was, was ik verliefd op mijn lijf. Weet je, ik

heb veel dingen van mijn middelbareschoolperiode gemist, maar die verloren jaren hebben mij ook veel

gebracht. Ik heb in die ellendige periode meer over mezelf geleerd dan de meeste mensen in een heel

leven. Die ervaringen wil ik graag delen.’’

Zijn wie je bent

Met Lex Vink, een verpleegkundige die ze als patiënte op de PAAZ-afdeling leerde kennen, maakte ze

een afspraak: als ik ooit herstel, zorgen wij dat een plek komt waar mensen met een eetstoornis volledig

zichzelf kunnen zijn. Die plek is er nu en dat vervult de Hoofddorpse met trots. ,,Mijn droom is dit

project geworden. Ik heb zo’n plek tijdens mijn ziekte juist zo gemist. Een plek waar je mag zijn wie je

bent, zonder oordelen, zonder straffen en beloningen.’’

,,We behandelen niet, we vangen op’’, zegt Joost Smitskamp. ,,Mensen met een eetstoornis zijn vaak

onvoorstelbaar eenzaam. Het aantal patiënten is in coronatijd enorm toegenomen. Je hoort schrijnende

verhalen. Hele gezinnen gaan er kapot aan, ouders kunnen nergens terecht met hun vragen. Er is te

weinig gespecificeerde hulp, de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn enorm. Er gaan mensen dood die op de

wachtlijsten staan. Voor heel veel mensen is Praktijkhuis Inspiration van levensbelang.’’

Eetstoornissen

Eetstoornissen vormen een steeds groter probleem in Nederland. Geschat wordt dat 200.000

Nederlanders (1,1 procent van de bevolking) aan een eetstoornis lijden, een aantal dat in de

coronaperiode flink is toegenomen. Parallel hieraan lopen de steeds langer wordende wachtlijsten

voor professionele hulpverlening, die kunnen oplopen tot anderhalf jaar. De meest voorkomende

eetstoornissen zijn anorexia, boulimia en binge eating (overmatige eetbuien). Voornamelijk jonge

meisjes en vrouwen zijn vatbaar. Tien procent van het aantal anorexiapatiënten gaat uiteindelijk

aan de eetstoornis dood.


