
 

Dik, dom en 
ongemotiveerd? 
Wat een flauwekul!
Corrien Dam
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Sociaal psycholoog Suzanne Täuber concludeert uit  
eigen onderzoek dat mensen die zelf een gezonde  
leefstijl (menen) te hebben ertoe neigen intolerant te 
worden jegens iedereen die ongezonder leeft. De groep  
‘gezonden’ denkt dat dikke mensen geen discipline 
hebben of niet intelligent zijn.

Bizarre vooroordelen
Er zijn dus nogal wat mensen die geloven dat je omvang 
iets zegt over je verstand en dat overeten een kwestie is 
van gebrek aan zelfbeheersing en discipline. Als je de 
pech hebt een huisarts te treffen die je ‘een domme dikke 
diabeet’ vindt, krijg je niet eens een kans om je leefstijl  
te veranderen en blijf je aan de pillen vastzitten.

Deze  bizarre vooroordelen waren voor mij de aanleiding 
om mensen te interviewen die al jaren met hun gewicht 
worstelen of hebben geworsteld. Zoals ik. Mager zal ik 
nooit worden, maar toch heb al meer dan acht jaar een 
stabiel gewicht.  

Was ik dom toen ik 80-plus woog, en opeens slim toen  
ik 31 kilo was afgevallen? Wat een flauwekul! Mijn ver-
stand veranderde echt niet toen ik dik was. Net zo min  
als bij de zeven geïnterviewden - zes vrouwen en één  
man - het geval is die in dit e-zine hun verhaal vertellen.

We hebben een lange geschiedenis van afvallen en weer 
aankomen. Soms is er succes, soms niet. Slechts één 
geïnterviewde, Francoise, koos vijf jaar geleden voor  
de meest drastische oplossing: een maagverkleining. 

Hunkering verdwijnt niet
Eenmaal te zwaar blijkt het razend moeilijk om in balans  
te blijven, zelfs met maagverkleining. Het lichaam wil 
hardnekkig terug naar het oude hogere gewicht, genen 

spelen een rol, en bovendien is de hunkering naar  
calorierijk voedsel niet opeens verdwenen. Of je jezelf  
nu troost eter, eetverslaafd of bourgondiër noemt,  
het verlangen naar eten blijft in de regel een rol spelen. 

Ik denk dat dat het moeilijkste is om dunne mensen  
duidelijk te maken: ook al wil je niet te veel eten, de  
meesten van ons gaan na een dieet vroeg of laat weer 
voor de bijl. ‘Ja, maar’, zegt de slankert die ooit heeft 
gerookt: ‘Ik ben toch ook van de sigaret afgekomen!’  
Er is echter een groot verschil; de sigaret kun je definitief 
afzweren, voedsel niet.  

Grotere porties
Bovendien is er iets geks aan de hand in onze samen-
leving. Terwijl de sigaret door de samenleving in de ban  
is gedaan, is er met calorierijk voedsel het tegenover-
gestelde gebeurd. In mijn eigen stad Utrecht struikel je 
over de eettenten, stiekem worden porties groter en al 
dan niet verborgen suikers worden in vrijwel alle pakjes  
en zakjes toegevoegd. 

Toch ben ik ervan overtuigd dat je de strijd tegen de  
overtollige kilo’s niet hoeft te verliezen. Er leiden meerdere 
wegen naar Rome, dat laten enkele geïnterviewden ook 
zien. Zo heeft Gregor baat bij de Anonieme Overeters,  
Elly is gaan mediteren, Annelies kiest voor de Weight 
Watchers.

Zelf heb ik de keus gemaakt me er grondig in te verdiepen, 
door studie, eigen experimenten en reflectie: waarom  
at ik eigenlijk te veel? Wanneer deed ik dat en van welk 
voedsel kon ik echt niet afblijven? Kreeg ik meer trek  
na iets zouts of zoets? Zocht ik naar eten als ik gestrest, 
onrustig of bang was? Welke rol speelde eten in mijn 
jeugd? Waarom at ik eigenlijk zo snel? 

Soort puzzel
Door de diverse coachopleidingen die ik volgde, ontdekte 
ik welke behoefte er achter mijn dagelijkse trek rond  
15.00 uur lag. Ik merkte dat sommige eetpatronen  
domweg gewoontes waren, die ik mezelf veel sneller 
aanleerde dan afleerde. En ja, ik ben stressgevoelig. 
Emotie-eter, eetverslaafd, eetdrang, externe eter, eigenlijk 
loopt het allemaal een beetje door elkaar heen, zoals  
ook de geïnterviewden in dit digitale magazine laten zien.  
Hun verhalen - geen van de geïnterviewden is cliënt van 

De aanleiding voor dit e-zine Dik, dom en ongemotiveerd?! Wat 
een flauwekul! was een onthutsend interview in 2019 met huisarts 
Tamara de Weijer in de NRC. Zij vertelde dat 50 tot 70 procent van 
de diabetespatiënten door leefstijlverandering kan stoppen met 
pillen. Mooi resultaat, zou je denken. Wat blijkt? Haar collega- 
huisartsen blijven de pillen voorschrijven, louter omdat ze denken 
dat diabetespatiënten ‘ongemotiveerd zijn en leefstijlverandering 
toch niet volhouden, ze zouden gewoon iets minder moeten eten 
en meer bewegen’. De Weijer: ‘Ik hoor nog steeds collega’s praten 
over de dikke domme diabeet.’

mij geweest- hebben mij gesterkt in mijn visie: overgewicht 
is te gecompliceerd om het af te doen met ‘iets minder 
eten en iets meer bewegen’. Het is een soort puzzel,  
die je samen wel degelijk kunt oplossen. De clou ligt wat 
mij betreft in de oorzaak van het over gewicht. Soms is  
er te veel stress, soms vergeten mensen dat ze het recht 
hebben om ‘nee’ te zeggen. Als je echter weet wat je 
valkuilen zijn en hoe je ondermijnende gedachten kunt 
loslaten, kun je stap voor stap je haat-liefdeverhouding 
met eten veranderen in een gezonde eetrelatie. 

Dik, dom en ongemotiveerd? Wat een flauwekul!

Foto’s
De meeste geïnterviewden die in dit 
e-zine aan het woord komen, wilden  
dat alleen anoniem doen. Ik heb hen 
gevraagd om een foto te leveren van  
iets wat ze energie geeft. De natuur  
blijkt een geweldige energiegever en  
ontstresser te zijn. Voor mezelf geldt dat 
trouwens ook. Zodra ik naar een oude 
boom kijk, die misschien al honderden 
jaren op precies dezelfde plek staat, 
word ik vanzelf een beetje blij. 
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Slanke mensen begrijpen zelden de worsteling van dikke mensen.  
Ik weet niet hoe vaak ik te horen kreeg dat ik ‘gewoon minder moest 
eten’, ‘niet twee keer moest opscheppen’ of ‘dat één koekje echt  
genoeg was’. In dit e-zine heb ik de interviews gebundeld die vorig jaar 
in Tips Grip op je gewicht zijn verschenen. Ik begin met mezelf en heb 
me laten interviewen door Ditty Eimers.

‘Grip op gewicht’ heb  
ik ontwikkeld uit frustratie

Als meisje van zeven wist Corrien het al: ze was te dik.  
Ze had een bolle toet en een dik buikje. Haar broer en zus 
waren juist spinmager. ‘Ik kan me herinneren dat ik op de 
lagere school wel werd geplaagd. Een jongetje noemde mij 
Dam dynamiet. In mijn hoofd zag ik dan zo’n zwart rond 
bommetje exploderen. Ik wist dat hij het over mijn bolle 
buik had en achteraf denk ik dat ik toen begonnen ben 
mijn adem in te houden, zodat mijn buik minder dik leek.

Ik wilde dolgraag op ballet. “Jij?”, zei mijn vader, “dat is 
net zo dwaas als wanneer tante Wies operazangeres zou 
worden.” Au! Tante Wies was een huisvriendin met een 
schorre kraaienstem. Het gekke was dat mijn vader zelf 
een dikke buik had, maar altijd commentaar had op dikke 
mensen. Toen ik op mijn 13e de lucht in schoot, werd ik 
dunner. Helaas was dat tijdelijk: mijn buik kwam terug en 
ik kreeg ook nog eens volle borsten. Ik schaamde me 
dood. In mijn tienertijd droeg ik altijd zwarte, ruime 
blouses of oversized T-shirts. Maar ik had wel geleerd om 
van me af te bijten, op de middelbare school werd ik niet 
gepest.’

Wanneer ging je voor het eerst op dieet?
‘Op mijn 21ste begon ik samen met mijn vader aan het 
Atkinsdieet: veel vet, heel weinig koolhydraten. Natuurlijk 
viel ik af, zoals je van ieder dieet afvalt. Totdat de eieren 
met spek mijn neus uitkwamen. Daarna begon het jojoën. 
Mijn gewicht schommelde in de loop der jaren tussen de 
54 en 85 kilo. Ik heb van alles geprobeerd: minder eten, 
balansdieet, hardlopen, weddenschappen. En een paar 
jaar liep ik bij een diëtiste. ‘Jij hebt makkelijk praten’, 
dacht ik als ik naar haar slanke figuur keek, terwijl ze  
me toeriep dat ik geen klikobak was. Op een gegeven 
moment zag ik in dat zij louter fungeerde als stok achter 
de deur, een dure stok, dat wel. Maar waar ik het meeste 
spijt van heb, is dat ik twintig jaar gerookt heb om mijn 
behoefte aan zoete en zoute snacks te dempen.’ 

Hielp dat?
‘Niet echt. Ja, ik stak een sigaret op als ik op een feestje 
van de bitterballen wilde afblijven, maar na een paar  
wijntjes graaide ik toch in de bakjes met nootjes. Ik had  
er gewoon een verslaving bij.’

Wanneer kwam de ommekeer?
‘Tijdens de overgang merkte ik dat ik er niets meer 
afkreeg, er kwam nog meer bij. Ik raakte in paniek, wist 
niet wat ik moest doen. De ommekeer kwam rond mijn 
55ste. Toen werd het tijdschrift waar ik als eindredacteur 
werkte, opgeheven en stond ik op straat. Eigenlijk is mijn 
ontslag een zegen geweest.
 
Ik ben me gaan omscholen tot coach en er ging een  
wereld voor me open. Ik leerde over de invloed van  
patronen op je gedrag, over stress en over eten als troost 
en stressafleider. Alles wat ik leerde, paste ik toe op 
mezelf. Ik ontdekte dat de hunkering naar eten zakt, als je 
iets anders gaat doen. Dat veel gewoonten zijn aangeleerd 
en ook afgeleerd kunnen worden. Ik veranderde bijvoor-
beeld mijn looppatroon: als ik thuiskwam, liep ik niet 
regelrecht naar de keukenkast, maar naar mijn plantjes  
op het balkon. Ik maakte mijn huis snack- en snoepvrij. 
Mijn vriend, die elders woont, heb ik gevraagd om me te 
helpen. Hij is een enorme snoepkont, maar hij heeft direct 
alles wat ik lekker vind, verstopt. Dat hij me niet uitlachte, 
me serieus nam en me steunt heeft me enorm geholpen.’

En verder?
‘Tijdens mijn coachopleidingen ontdekte ik ook dat ik  
vooral in mijn hoofd leefde. De rest van mijn lijf deed niet 
mee. Leren voelen en het gevoel toelaten, ervaar ik als  
een enorme verrijking. Nu voel ik wanneer ik gestrest  
raak. Dan neem ik letterlijk meer tijd. Soms door te gaan 
wandelen in een park of door even te luisteren naar 
muziek. Ik weet hoe ik mezelf op een andere manier kan 
troosten dan met eten. Ik weet wat ik echt belangrijk vind 
in het leven. Daardoor taal ik veel minder naar zoetigheid 
en snacks. 

Inmiddels heb ik mijn gewicht zo’n jaar of zes goed in de 
hand. Vroeger was de weegschaal mijn vijand, nu is het 
een handig hulpmiddel om bij te sturen als het nodig is.’

Heb je dan nooit meer last van dat  
hunkerbrein?
‘Ja, zeker! Zo nu en dan vlamt de zucht naar zoet of zout 
op. En dan eet ik met smaak dat ijsje op, maar meestal 

niet om mezelf te troosten. Gewoon omdat ik er heel veel 
zin in heb. Ik kan buitengewoon genieten van karamel met 
zeezout. Mijn favoriete eten heb ik echt niet afgeschaft,  
ik eet het alleen minder vaak.

Overgewicht heeft niets te maken met een gebrek aan 
discipline. Integendeel, een dieet volhouden kost ontzet-
tend veel discipline. Iedereen die roept: “Ieder pondje gaat 
door het mondje”, begrijpt niets van de complexiteit van 
overgewicht. Dikke mensen zijn niet dom of lui, zoals ze 
vaak te horen krijgen. Dat ergert me mateloos. Was ik 
slimmer en ijveriger toen ik 54 kilo woog dan toen ik 85 
was? Wat een flauwekul!’

Is dat je motivatie om het coachingstraject 
Grip op je Gewicht te ontwikkelen?
‘Het is mijn motivatie om een boekje te maken waarin ik 
de worsteling wil laten zien van mensen met overgewicht 
die proberen af te vallen. Dat er een brede waaier van 
oorzaken aan ten grondslag ligt: van emoties, ingesleten 
patronen en genen tot de obesogene samenleving.

Het coachingstraject heb ik ontwikkeld uit frustratie.  
Ik had niets met al die graadmagere dieetgoeroes of 
Weight Watchers. Ik had geen streefgewicht voor ogen,  
ik wilde alleen niet nóg zwaarder worden. Ik wilde weten 
waarom ik een hunkerbrein had, waarom ik altijd rond een 
uur of drie ongelooflijke trek kreeg. Kortom, ik wilde grip 
krijgen op mijn gewicht. Toen heb ik me er in verdiept en 
ontdekte ik dat overgewicht tal van levensgebieden raakt.

Meer inzicht in jezelf biedt je zoveel meer houvast dan het 
zoveelste dieet. Dat gun ik iedereen. Waarom en wanneer 
eet je te veel en welke diepere emoties zitten daaronder? 
Welke eetpatronen heb je, waar komen die vandaan?  
Hoe kun je je omgeving aanpassen zodat je minder in  
de verleiding komt? Al die aspecten komen aan de orde  
in het coachingstraject. Uiteindelijk helpt dat om een 
strategie te bedenken die helemaal bij jouw persoon past. 
Zodat je die kunt volhouden. Levenslang en zonder 
chagrijn.’

‘Meer inzicht  
in jezelf biedt  
je zoveel meer  
houvast dan het 
zoveelste dieet. 
Dat gun ik  
iedereen’ 
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Burn-out door chrasdieet

We zitten aan haar eettafel in een ruim jaren-dertighuis  
in de stad Utrecht. Opgegroeid op Scheveningen, mist 
Claudia nog steeds de zee. Het zijn de golven en het 
strand die haar opladen en nieuwe energie geven.  
Ze laat een foto zien van Vlieland en zegt met een zucht: 
‘Die ruimte, de zee. Lange wandelingen langs het strand. 
Als kind liepen we met het hele gezin uren langs het 
strand. Neus in de wind, zomers met de voeten in de zee. 
En dan door de duinen terug. Even niks, gewoon lekker 
lopen, kletsen. Heerlijk! Als ik in Scheveningen ben ga ik 
altijd even het strand op. Mijn ouders wonen er lekker 
dichtbij. Echt fijn.’

Als Claudia terugblikt op haar jeugd zegt ze dat ze zich 
altijd dik heeft gevoeld, terwijl dat niet het geval was: 
‘Eigenlijk viel het reuze mee, ik was wel rond, maar  
toen ik een jaar of zeventien, achttien was, woog ik niet 
meer dan 65 kilo. Ik bewoog veel, danste altijd. Tot mijn  
vijftiende deed ik aan klassiek ballet. We hadden thuis  
een normaal eetpatroon. Mijn ouders haalden iedere 
vrijdag de boodschappen voor de hele week in huis en 
voor het weekend waren er lekkere dingen. Mijn moeder 
was dol op hazelnootballetjes. Ik ook, die konden we niet 
weerstaan. Maar als alles op was dan was het ook op, 
dan moesten we wachten tot vrijdag.’

Hadden je ouders overgewicht?
‘Mijn vader wel. Die was altijd bezig met diëten, met van 
die zakjes dieetpoeder en zo. Mijn moeder maakte vaak 
opmerkingen over zijn gewicht. Hij hield van vet eten, 

kaas, worst, toastjes met vis en brie; daar kon hij niet  
van afblijven. Ik denk dat ik zijn genen heb geërfd. Soms 
snoepte ik stiekem van de chocoladeboter, maar ik had 
mijn gewicht wel in de hand. Zodra ik boven de 65 woog, 
kwam ik in actie. Samen met mijn zus ging ik een poosje 
naar een soort Weight Watchers waar het draaide om het 
tellen van punten. Dan viel ik drie kilo af en was het weer 
goed. Gek eigenlijk, dat ik me altijd dik heb gevoeld, 
terwijl ik dat niet was. Ik begrijp dat niet zo goed.’

Wanneer ging het mis?
‘Na mijn zwangerschappen merkte ik dat ik de kilo’s er 
niet meer afkreeg. Ik had twee kleine kinderen en een 
baan. Allemaal leuk, maar wél tropenjaren. Ik zorgde 
vooral voor anderen en niet voor mezelf. Sporten deed ik 
niet meer, want daar had ik echt geen tijd voor. Dacht ik. 
En als beloning voor al dat harde werken, snaaide en 
snackte ik. In die tijd had ik een baan bij een organisatie 
waar veel vrouwen werkten. Daar ging het heel vaak  
over eten en diëten. Iedereen ging op dieet. Zelf was ik  
in vier jaar tijd tien kilo zwaarder geworden. En toen werd 
plotseling mijn broer ernstig ziek en moest hij allerlei nare 
behandelingen ondergaan. Op dat moment dacht ik:  
als hij dit allemaal moet doorstaan, moet ik me niet zo 
aanstellen en zeiken over mijn gewicht. Ik doe het mezelf 
allemaal aan. Ik nam het besluit om het dieet van Erica 
Terpstra te volgen.’

Oh, ik kan het me herinneren. Ik heb indertijd 
ook haar boek ‘Help ik val af!’ gekocht. Erica 
Terpstra, oud-VVD politica en oud-zwemkam-
pioene had ongelooflijk veel succes met haar 
boekje. Wat hield haar dieet ook alweer in?
‘Het was een eiwittendieet, met van die zakjes met 
poeders. Heel veel eiwitten. Slechts 800 calorieën per 
dag. En ik ging extreem veel bewegen: ik trainde voor de 
Dam tot Damloop! De kilo’s vlogen eraf: in vier maanden 
tijd 18 kilo! Onder 65! Maar ik was doodmoe. Toen het 
dieet was afgelopen wist ik niet wat ik moest doen.  
Hoe moest ik het volhouden?

Ik ging weer normaal eten en kwam in no time aan. Acht 
tot tien kilo! Mentaal kon ik dat niet verwerken, ik was zo 
teleurgesteld en gefrustreerd. Ik ging steeds slechter voor 

mezelf zorgen, hield op met hardlopen en mijn baan werd 
bovendien steeds pittiger. Met man en macht probeerde  
ik alle ballen in de lucht te houden, tot ik alleen nog maar 
kon huilen. Ik had een burn-out.’

Wat heeft je toen geholpen?
‘Therapie. Eigenlijk is de burn-out heel goed geweest, 
want toen leerde ik grenzen te stellen. De aanleiding  
tot de burn-out was fysiek: ik was zeer gefrustreerd en 
gestrest omdat ik weer zwaarder werd. Ik had geen idee 
dat het crashdieet zo slecht voor mijn lijf was. Na de 
therapie wist ik één ding zeker: ik ga nooit meer op dieet. 
Maar ja, ik ben te zwaar. Eigenlijk zou ik een medische 
check-up moeten doen, bloeddruk en cholesterol laten 
meten, maar ik doe het niet.’

Wat weerhoudt je?
‘Ik ben bang dat er iets vervelends uitkomt en ik dan  
echt iets móet doen, dan móet ik stoppen met troosteten 
en ik ben bang dat dat me niet gaat lukken.’

Zoals toen met het crashdieet?
‘Ja, ik heb van die stemmetjes in mijn hoofd die zeggen: 
“Je kunt het niet”, “je faalt toch”. Negatieve stemmetjes. 
Als ik me niet zo fijn voel dan zegt het stemmetje: “doe 
maar” en dan vlucht ik in troosteten. Neem ik crackers 
met boter en hagelslag. Toch ben ik erin geslaagd om in 

ieder geval niet zwaarder te worden. Er is ook een ander 
- zwakker tweede stemmetje - dat zegt: “kijk maar, je 
wordt niet dikker”.’

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
‘Door weer te gaan bewegen. In plaats van een zes 
maanden-sportabonnement heb ik een tweejarig  
abonnement genomen. Ik weeg mezelf consequent,  
eet gevarieerder, eet minder vlees en heb weinig lekkere 
dingen in huis. Het zijn kleine stapjes. Dat is mijn inzicht: 
Ik hoef geen grote doelen te stellen, kleine stapjes  
werken voor mij beter.’

Hoe zie je jezelf over tien jaar?
‘Hmm, dan ben ik 55. Ik wil dan fit zijn en een goede 
conditie hebben! Tien kilo mag er wel af.’

Hoe ga je dat bereiken?
‘Daar heb ik geen antwoord op. Raak ik toch gestrest 
van..., dat stemmetje: “het gaat je toch niet lukken”.
Misschien’, zegt Claudia na een stilte, ‘moet ik het tweede 
stemmetje krachtiger maken, want ten slotte is het me  
wél gelukt om op gewicht te blijven. Misschien dat ik  
eind dit jaar toch de medische check-up ga doen.’  
Breed lachend: ‘Ik vind het een mooie intentie: gezond en 
fit op mijn 55ste. Een check-up is een goede nulmeting.  
Ik ga het doen!’

‘Ik was zo  
teleurgesteld 
en gefrustreerd’

BELANGRIJKSTE LES: hoed je voor extreme diëten
INZICHT: in plaats van grote doelen stellen, kleine stapjes maken
ENERGIEGEVERS: strand en de zee
GEWICHTSSCHOMMELING: 62 - 85 kilo

Na een crashdieet ging het  
helemaal mis. In vier maanden  
tijd verloor Claudia achttien kilo, 
maar toen ze ophield met het  
eiwitdieet, ooit gepropageerd  
door oud-politica Erica Terpstra, 
kwamen de kilo’s in no time weer 
terug. Claudia is nooit meer op 
dieet gegaan.



8 CORRIEN DAM CORRIEN DAM               9

Mediteren tegen overgewicht

Op het aanrecht ligt een forse hoeveelheid fruit. Bij de 
koffie is er geen koekje. Elly heeft nooit zoetigheid of 
zoutjes in huis. ‘Ik weet dat ik niet één koekje eet, nee  
het hele pak gaat leeg. Ja, voor mijn kinderen waren er 
snoepjes in huis, maar daar kon ik van afblijven.’

Hadden je ouders ook een sober  
snoepregime?
‘Wij kregen op zaterdag een klein chocoladereepje van 
Jamin en een glas gazeuse, dat was het. Het punt was  
dat we moesten eten. Veel eten. Ik hoor het mijn moeder 
nog zeggen: “In de oorlog hebben wij ernaar gesnakt!” 
Met zo’n harde s. Als ik van school thuiskwam had zij 
“drie in een pannetje” gebakken. Weet je niet wat dat is? 
Dat waren drie kleine pannenkoekjes die in één pan 
pasten. Om zes uur kregen we wel gewoon het avondeten 
voorgeschoteld: aardappelen met jus, groenten en soms 
vlees. En ik at. Want dan kreeg ik te horen: “Kijk Elly  
eens goed eten!” Dat waardeerde mijn moeder, die zelf 
trouwens slank was.’

Was je als kind dik?
‘Ja, als baby al, tenminste dat denk ik. Misschien woog  
ik als tiener iets van zeventig kilo, maar ik was zeker geen 
obees. Ik ben ook nooit gepest. Ik denk dat ik vooral 
negatief naar mezelf keek. Dat werd nog versterkt toen ik 
als arbeiderskind naar een elitaire middelbare school ging. 
“Moeten díe hier ook al komen!?”, kreeg ik van docentes 
te horen. Ik voelde me doodongelukkig als arbeiderskind 
tussen ook nog eens allemaal van die dunne meisjes.  
Nou ja, dan ga je je emoties wegeten. Mijn moeder  
was een lieve vrouw, hoor, maar toen ik naar mijn  
eerste dansles ging, zei ze: “Kind wie wil er nou met jou  
dansen?” Dat viel reuze mee, want ik hing de clown uit  

en was populair. Achteraf denk ik dat ik vooral leed omdat 
ik dacht dat anderen mij dik vonden en dat ik dat zelf  
ook vond. Vroeger kon ik niet normaal naar mezelf kijken. 
Nu heb ik geen oordeel meer.’

Ging je op dieet?
‘Ik heb talloze diëten gevolgd: van Atkins, crashen met 
spul dat als een blok cement op je maag lag, Sonja-
bakkeren en Montignac tot uithongeren. In zo’n honger-
periode at ik niets, alleen een bakje smeerkaas en ik  
dronk wat. Ik was graatmager, zo’n 50 kilo, maar daar zat 
toen wel veel verdriet achter. Zo’n dieet hou je natuurlijk 
niet vol, na een maand of drie ga je weer gewoon eten. 
Een poosje denk je dan het wel meevalt, maar dat was 
natuurlijk niet het geval. Toch zijn er ook tijden geweest 
dat het heel goed ging en ik lekker in mijn vel zat, me  
sterk voelde. Ik was slank, eten speelde geen rol en mijn 
zelfoordelen waren verdwenen.’

Dat klinkt als een wonderbaarlijke omslag.  
Wat gebeurde er?
‘Er was toen een man die van mij hield. Die man vond  
mij prachtig. Voor het eerst in mijn leven kon ik helemaal 
mezelf zijn. Later ben ik erachter gekomen dat het draait 
om “gezien worden”. Ik werd door deze man gezien.  
Alles ging vanzelf. Dat is mijn inzicht: als je gezien wordt 
dan hoef je je emoties niet meer weg te eten. Helaas 
woonde deze man niet in Nederland en was het te 
ingewikkeld om de relatie voort te zetten. Ik trouwde  
met een andere man, maar jammer genoeg bleek het  
geen gelukkige keuze. Na mijn scheiding kwam ik met 
twee kleine kinderen en nagenoeg een full-time baan,  
er alleen voor te staan. Weer ging het mis en toen kreeg  
ik chronisch overgewicht. Toen ik 46 was, stopte ik met 

roken en werd ik twintig kilo zwaarder; ik woog 93 kilo.  
Ik raakte in de overgang en kreeg er niets meer af.’

Wanneer kwam de ommekeer?
‘Die kwam op het moment dat ik geopereerd moest 
worden aan mijn enkel. Ik wist dat ik me drie maanden 
niet kon bewegen. Toen heb ik gedacht: laat ik deze 
periode gebruiken om het tij te keren. Gezond eten, niet 
snoepen en drie maanden lang geen wijn drinken. Ik had 
een belangrijke drijfveer: ik wilde mobiel blijven. Ik was 
bang dat dat niet zou lukken als ik zo zwaar bleef of nog 
zwaarder werd. Bezoek dat lekkers meenam, vroeg ik of 
ze het ter plekke wilden opeten of anders weer mee naar 
huis wilden nemen.’

En deden de bezoekers dat zonder morren?
‘Ja, want ik zei: “Jongens, ik zit hier te vermageren en ik 
wil geen snoep. Ik ga eraan als het me niet lukt. Eigenlijk 
was het geen punt. Ze begrepen het.’ Breed grijnzend 
zegt Elly: ‘Na verloop van tijd zeiden ze: “Je zit te smel-
ten!” Mobiliteit is ontzettend belangrijk voor mij. Daarom 
kan ik het nu volhouden; sinds de operatie heb ik mijn 
gewichtsverlies behouden.’

Welke maatregelen neem je om in balans  
te blijven?
‘Ik heb een calorieteller. Als ik een etentje heb of een 
feestje dan kijk ik wat mogelijk is en hoe ik kan compen-
seren. Ik zwem, fiets, wandel, doe aan fitness en weeg  
me bovendien iedere dag. Wat mij echter het meeste  

heeft geholpen om niet zwaarder te worden, is meditatie, 
dat doe ik al zo’n jaar of zeven. Iedere dag. Tijdens de 
meditatie komt al het voedsel voorbij: de chocolade, de 
gebakken vissen, de paella, de puddinkjes. Ik laat alles 
passeren en tel mijn ademhaling. Meditatie voorkomt 
overeten. Het werkt echt!’

Heb je dan helemaal geen hunkermomenten 
meer?
‘Jawel, en dan ga ik mediteren. Waar staat die hunkering 
voor, wat zit erachter? Soms komt een vraag bovendrijven. 
In de regel ebt de trek weg. Maar af en toe eet ik iets 
lekkers, gewoon omdat ik er zin in heb. Als ik de super-
markt opeens zo’n overheerlijke reep Tony Chocolonely 
zie, dan denk ik bij mezelf: wil ik hier dik van worden?  
Het antwoord is vaak “nee”.

Achteraf heb ik ontdekt dat mijn chronische overgewicht 
vooral te maken had met “niet gezien worden”. Natuurlijk 
zijn er altijd mensen die mij niet “zien”, en die laat ik los. 
Het oordeel van een ander doet er niet meer toe. Ik ben 
losgekomen van het oordeel van anderen én dat van 
mezelf. En dat is misschien wel een van de belangrijkste 
lessen uit mijn leven.’

‘Die man vond mij prachtig’

BELANGRIJKSTE LES: loskomen van oordelen
INZICHT: overgewicht heeft veel te maken met ‘niet gezien worden’
ENERGIEGEVER: meditatie
GEWICHTSSCHOMMELING: 50 - 93 kilo

Als kind werd Elly gedwongen ‘de honger van haar moeder weg te 
eten’. Haar moeder, die de hongerwinter had meegemaakt, eiste dat 
alle borden leeggegeten werden. Met als gevolg dat Elly bijna haar 
hele leven worstelde met haar gewicht. Die tijd is voorbij: sinds een 
jaar of drie is ze in balans en weet ze precies wat ze moet doen om 
haar gewicht te handhaven.
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Alcohol en eetlust

Ze was een forse baby: tien en een half pond, drie weken 
te laat geboren. De babykleertjes pasten haar nauwelijks. 
Een kind met extreem veel dorst, dat in haar jeugd liters 
melk dronk. In haar studententijd ruilde ze de melk in  
voor bier en toen ging het mis. ‘Pas nu begrijp ik het  
effect van alcohol. Na de tweede slok is er geen rem  
meer en kan ik nog geen pinda laten staan. Ik ga eten  
en eten.’

Hoe waren de eetgewoonten bij je thuis?
‘Afgepast. We konden net zo veel brood eten als we 
wilden, maar als het beleg op was, dan at je een boterham 
met “tevredenheid’’. Bij ons was dat een boterham met 
boter of suiker. We kregen een koekje bij de thee en dan 
was het afgelopen. Allemaal heel keurig. Je werd niet 
geacht koekjes te pikken en dat deed ik dan ook niet.  
Ik was tamelijk lang van stuk, geen dik kind, hooguit 
stevig. Maar ik voelde me wel dik. Als zestienjarige zal  
ik rond de 63 kilo hebben gewogen. ‘

Waarom voelde je je dik?
‘Dat kwam doordat mensen zeiden dat ik van die lekkere 
dikke wangetjes had. Dan ga je jezelf een dik meisje 
vinden. Als kind was er gelukkig een rem op het eten en 
dat was heel goed voor mij. De kilo’s kwamen eraan toen 
ik op kamers ging en opeens alles kon eten wat ik wilde. 
Ik was gek op brood met paté, lekker dik belegd, en ik 
dronk veel bier, collectief ingekocht door ons studenten-
huis.’

Wanneer merkte je dat alcohol effect op eten 
had?
‘Alcohol sloop erin, het hoorde erbij. Op een gegeven 
moment vond ik het normaal om iedere dag een halve  
liter wijn te drinken. Als je alcohol drinkt, is de craving 
naar eten afschuwelijk! Ondertussen was ik al zwaarder 
dan 80 kilo. Ongeveer, want ik heb geen liefde voor de 
weegschaal. Toen zag ik dat Joschka Fischer, een Duitse 
politicus, erin geslaagd was drastisch af te vallen en  
dacht bij mezelf: ik kan toch ook mijn patroon veranderen, 
ik ben toch geen konijn!’

Fischer veranderde zijn eetpatroon  
en stopte met alcohol. Deed jij dat ook?
‘Nee, het heeft een poos geduurd voordat ik begreep hoe 
sterk de craving bij alcohol is. Ik viel af en kwam weer aan. 
Tijdens mijn zwangerschappen en de borstvoeding dronk 
ik geen druppel alcohol. Toen merkte ik dat een deel van 
de snoepdrang wegviel. Maar na een tijdje ging het toch 

weer mis en kwam ik weer aan.

Heb je hulp gezocht?
‘Ik ben bij een diëtiste geweest en ik was bij de Weight 
Watchers. Dat hielp trouwens best goed. Het is een 
eenvoudige methode. Je mag ook wijn, maar dat kost 
aardig wat punten. Dus was het de kunst om die punten 
er zo in te proppen dat je dat glas wijn “mocht” drinken.  
Ik heb ook een programma via het ziekenhuis gevolgd in 
2007. Dat hielp, ik viel af van 105 kilo naar 70 kg. Toch 
kroop ik opnieuw omhoog richting de 85 kilo. Deels kwam 
het ook door stress. Vorig jaar nog heb ik in vijf maanden 
tijd zo’n dertien kilo aan stress gegeten. De motivatie om 
niet te eten is niet constant.’

Wanneer is de omslag gekomen?
‘Die kwam deels toen ik besloot geen druppel alcohol 
meer te drinken, dat is nu zes jaar geleden. Behalve dat 
alcohol calorieën scheelt, vermindert de hunkering naar 
snoep. Toch blijft er een zelfstandige craving. Daarom  
haal ik niets lekkers in huis, want als ik chocola in huis 
heb, dan eet ik die op. Wat mij echter sterk motiveert,  
is dat ik lange tochten wil blijven lopen. Hoe zwaarder ik 
ben, hoe lastiger dat wordt. Dat is mijn motivatie om het 
vol te houden.’

Maar die motivatie is niet constant?
‘Nee, en dat is een belangrijk inzicht van mij: ik accepteer 
dat het mis gaat. Het blijft een worsteling en terugval hoort 
erbij. Op een gegeven moment val je terug. Ook al ben ik 
op zich goed gemotiveerd, dan toch wil ik er niet steeds 
mee bezig moeten zijn. En dan denk ik: “laat maar”.  
Het is een soort vermoeidheid. De vraag is hoe lang het 
duurt voordat ik het kan opbrengen om de draad weer op 
te pakken. Soms duurt het een paar dagen, soms drie 
weken, soms vijf maanden.’ Waar ligt het aan dat de periodes zo  

verschillend zijn?
‘Geen idee. Vorig jaar ben ik weer aangekomen, maar op 
2 januari zei ik tegen mezelf: nu is het over! De feestdagen 
zijn voorbij. Als ik zo’n besluit neem, stop ik onverbiddelijk 
en dan lukt het. Ik ben een “alles of niets”-mens.  Het is 
makkelijker om “nee” te zeggen tegen het eerste koekje 
dan tegen het tweede. Dat heb ik inmiddels wel geleerd.’

Hoe houd je het vol?
‘Ik heb een doel voor ogen: ik wil langeafstands   wande-
lingen blijven lopen en daarvoor mag ik niet te zwaar zijn. 
Dan breng ik mijn pijnlijke voeten in herinnering die ik een 
paar jaar geleden had toen ik, samen met het gewicht van 
mijn rugzak,100 kilo woog. Verder heb ik een paar regels: 

ik leg mezelf géén extreem dieet op: ik eet zorgvuldig, 
maar lekker. Dat betekent veel groenten, fruit en zeer 
afwisselend. Na het avondeten eet ik niets meer, ik drink 
alleen thee. Ondanks mijn haat-liefdeverhouding met de 
weegschaal weeg ik me één keer per week. Ik heb een 
wandelmaatje met hetzelfde gewichtsprobleem als ik,  
en dinsdag is weegdag, dan appen we ons gewicht  
naar elkaar. Mijn gewicht schiet namelijk onherroepelijk 
omhoog als ik me niet regelmatig weeg. Zo’n maatje is 
overigens erg stimulerend want je kunt elkaar steunen.’

Hoe zie je jezelf over vijf jaar?
‘Ik verwacht dat de trek minder gaat worden. Geen 
alcohol is een blijvertje. Maar misschien is het belangrijk-
ste dat ik ook over vijf jaar mijn doel voor ogen heb:  
ik wil mobiel blijven. Als ik te zwaar ben, kan ik vanwege 
pijn in mijn voeten niet lang lopen.’

‘We appen ons gewicht naar elkaar’

BELANGRIJKSTE LES: alcohol  
versterkt drang naar snoepen
INZICHT: accepteer dat het  
zo nu en dan mis gaat
ENERGIEGEVER: lopen
GEWICHTSSCHOMMELING: 
63 - 101 kg

Sinds haar studententijd worstelt Marjo met haar gewicht. Inmiddels 
heeft ze geaccepteerd dat terugval erbij hoort. ‘Bij tijd en wijle ben ik 
moe van de voortdurende worsteling en eet ik. De kunst is om deze 
terugvalperiodes niet al te lang te laten duren.’
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‘Ik ga nooit meer op dieet’
Als kleuter was Gregor mager, maar op de basisschool 
werd hij zwaarder. Hoewel hij weinig herinneringen heeft 
aan zijn vroege jeugd, weet hij dat er thuis altijd snel werd 
gegeten. ‘Meestal kant en klaar voedsel. Wij hielden van 
lekker eten, maar mijn moeder was geen goede kok.  
Ik weet dat mijn moeder me corrigeerde als ik te veel at, 
maar ik wist niet hoe ik anders kon eten. Zij, mijn zus en 
ik, we hadden allemaal een eetprobleem. Mijn ouders 
waren gescheiden, mijn vader speelde geen rol. Achteraf 
denk ik dat ik in mijn jeugd at om me goed te voelen.’

Gingen jullie op dieet?
‘Ja, we volgden veel diëten, soms uit tijdschriften, zoals 
het Atkinsdieet, en soms gingen we minder eten. Ik was 
een heel gevoelig kind, raakte snel in paniek en had veel 
stress. Zeker toen wij verhuisden van de stad naar een 
dorp toen ik een jaar of 14 was. De zes jaren op de 
middelbare school waren verschrikkelijk, al haalde ik  
wel goede cijfers. Ik was een dikke homojongen, hield  
van haken en breien, ik was anders en werd ontzettend 
gepest.’

Hielpen die diëten?
‘Nee, ik heb talloze pogingen gedaan om af te vallen,  
zelfs accupunctuur. Op mijn 28ste kreeg ik diabetes en 
toen begon mijn “diëtistenloopbaan”. Maar ja, ik wist al 
lang wat gezond eten was. Van al die diëtisten kreeg ik 
alleen het standaardverhaal te horen: “dit is gezond eten, 
zoveel moet je eten, hier is je eetplan”. En dat is het dan. 
Dat werkte natuurlijk niet. Bij de Anonieme Overeters, waar 
ik inmiddels 2,5 jaar bij zit, heb ik een heel ander plan.’

Een ander eetplan?
‘Nee, ik heb geen eetplan, ik volg een programma. Let 
wel, ik spreek alleen over mezelf. Bij de OA word je geacht 
alleen over jezelf te praten (OA is Overeaters Anonymous, 
CD). Het zijn mijn ervaringen. Ik volg de twaalf stappen, 
dezelfde als die van de Anonieme Alcoholisten. Ik kijk 
welk voedsel voor mij verslavend is en vervolgens laat  
ik die dingen weg waaraan ik verslaafd ben. Eigenlijk  
is het programma een uitnodiging om mezelf te leren 
kennen. Mijn eetstoornis is een lichamelijke, geestelijke en 
spirituele ziekte. Op al deze vlakken heb ik werk te doen.’

Hoe ben je bij de Anonieme Overeters  
gekomen?
‘In 2016 dacht ik na de zoveelste afvalpoging: ik ga nooit 
meer op dieet. Mijn ego kon er niet meer tegen. Ik geloof 
dat eten een psychisch probleem is en dat een dieet geen 
oplossing is. Ik gebruikte eten als oplossing voor een 
moeilijk leven. Het was voor mij onvoorstelbaar dat ik  
het leven kon dragen zonder te eten. Toevallig zag ik iets 
over de OA op de tv en toen ben ik daarnaartoe gegaan.’

Heb je ooit een maagverkleining overwogen?
‘Nee, nooit. Heb er zelfs nooit over nagedacht. Ik denk  
dat het een zeer agressieve lichamelijke ingreep is voor 
een psychisch probleem. Dat kan volgens mij niet werken.’

Wat heb je bij de OA gevonden?
‘Het was een opluchting te ervaren dat ik oké ben.  
Ik heb een eetstoornis, maar ik ben geen eetstoornis. 
Dertig jaar lang heb ik me slecht gevoeld over mijn 
lichaam. Maar mijn weg is niet het behalen van mijn 
streefgewicht, het draait om zelfacceptatie. Dat is een  
grote uitdaging. Bij de OA heb ik geleerd dat stoppen  
met overeten betekent dat je jezelf moet “schoonmaken”. 
Voor mij is dat kennis maken met mijn spirituele kracht,  
en mijn angsten, verdriet en woede onder ogen zien.  
Dus ook mijn relaties moet ik “opschonen”, zodat al  
mijn relaties voor mij stressvrij zijn. Van sommige mensen 
heb ik afscheid moeten nemen.’

Spirituele kracht? Wat bedoel je daarmee?
‘Het is een hogere macht die ik erken. Voor mij is dat  
geen God, maar een innerlijke kracht, noem het mijn  
kern, die weet wat goed voor mij is. Die mij stuurt als het 
moeilijk wordt.’

Wat doe je als de eetdrang hevig wordt?
‘Er zijn verschillende mogelijkheden. Ik bel iemand op  
en deel mijn zucht. Of ik ga mediteren en zoek uit wat ik 
precies moeilijk vind. En ik kan ook in meditatie gaan met 
mijn hogere macht en om steun vragen. Inmiddels ben ik 
2,5 jaar vrij van suiker.’

Dus mediteren helpt?
‘Ja, ik mediteer iedere ochtend, vraag steun voor de dag. 
Zo breng ik mezelf in de acceptatiestand: wat gebeurt, 
gebeurt. Het is oké. Ik mediteer steeds kort bij stressvolle 
situaties: hoe is mijn stressniveau, wil ik hier echt zijn?  
En ik sluit de dag af met reflectie: wat ging goed, wat  
ging fout? Meditatie is voor mij een soort tool om tot 
acceptatie te komen en los te komen van eetdrang.’

Ben je afgekomen van je verslaving?
‘Nee, het blijft een verslaving, voor mij is het nooit op  
te lossen. Verslaving is iets wat boven mijn macht ligt.  
Eten blijft lekker en het kan me “bedelven”. Maar sinds  
ik bij de OA ben, eet ik veel gezonder dan vroeger. De 
meeste stress over eten is bovendien weg. Het grootste 
succes is echter dat ik in een groep mensen zit die mij  
niet beoordeelt op mijn gewicht. Ik kan delen zonder 
veroordeeld te worden.’

Hoe reageert je omgeving als je vertelt  
dat je bij de OA bent?
‘Ik ben daar heel open in en vertel wat er speelt. Ik ben 
veel zelfbewuster geworden. Als ik nu word uitgenodigd 
voor een diner dan zeg ik: dankjewel, maar nee. Als ik 
toch ga eten bij mensen dan vertel ik wat ik niet wil eten: 
geen suiker, geen bloem, weinig koolhydraten en geen 
alcohol. Met mijn partner heb ik de afspraak gemaakt  
dat hij mag eten wat hij wil en ik mag vragen dat ik dat 
voedsel niet zie. Dat helpt wel. Verder vermijd ik situaties 
die moeilijk voor me zijn.’ Lachend: ‘Je zult mij nooit in 
een ijssalon aantreffen.’

Hoe zie je jezelf over vijf jaar?
‘Daar heb ik geen antwoord op. De uitdaging is vandaag 
en met al het andere wil ik niet bezig zijn. Wat mij veel 
energie geeft, is de liefde die ik om me heen ervaar, van 
mijn partner, mede-fellowers en vrienden. En ik heb het 
uitzicht dat ik rust in mijn hoofd krijg en dat houdt me op 
de been.’

‘Ik werd  
ontzettend  
gepest’

INZICHT: Ik heb een eetstoornis, maar ben geen eetstoornis
BELANGRIJKSTE LES: overeten is een probleem  
op lichamelijk, psychisch en spiritueel gebied
ENERGIEGEVER: de liefde van de mensen om me heen
GEWICHTSSCHOMMELING: 110 - 152 kg

Hij is de tel kwijtgeraakt van het 
aantal diëten dat hij heeft gevolgd. 
Het waren er tientallen. Tot hij  
besloot: ik ga nooit meer op  
dieet. Gregor was het spuugzat  
en sloot zich aan bij de Anonieme 
Overeters. Eindelijk vond hij daar 
een methode die hem past als 
een jas. Streefgewicht en afvallen 
heeft hij losgelaten. Het gaat  
vooral om zelfacceptatie.
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‘Opeens  
voelde 
ik me  
verzadigd’

We zitten aan de grote eettafel in haar lichte huiskamer. 
Hond in de mand, echtgenoot en kinderen zijn de  
deur uit. Sytske Stoop vindt het geen probleem om met 
naam en toenaam in ‘Tips Grip op je gewicht’ te staan.  
‘Ik schaam me nergens voor’, zegt ze. Ik ben ik. Eerlijk 
gezegd heb ik ook geen negatieve ervaringen met mensen 
die mij beledigen vanwege mijn omvang.’ Ze lacht en  
kijkt mij met vrolijke pretogen aan: ‘Misschien doen ze  
dat niet omdat ik zelfverzekerd overkom?’ Als kind  
was ze een sprietje, pas in haar studententijd begon  
ze uit te dijen. Sytske: ‘Thuis aten we sober, gewoon 
Hollandse pot en een keer in de week kookte een  
Tsjechische kok om mijn moeder te ontlasten; we  
hadden een druk gezin. Door deze kok kregen we ook 
andere gerechten voor geschoteld. We dronken wel wijn.  
Ik kan me herinneren dat ik als zesjarige al een klein 
glaasje wijn kreeg. In die tijd kon ik alles eten, ik bleef  
een sprietje en werd “de hoop van de familie” genoemd. 
In onze familie zijn we bekend met dikke billen en dikke 
bovenbenen, echte “Stoopbenen”.’

Wanneer merkte je dat de kilo’s eraan  
kwamen?
‘In mijn studententijd. Ik bleef veel eten, chips en patat - 
hoewel, als kind at ik ook al stiekem chips. Maar het 
verschil was dat ik als student niets aan sport deed en  
ik dronk natuurlijk bier. Veel bier. Ongezond leven was 
leuk! Ik denk dat ik toen 85 kilo woog en met 1 meter 74  
is dat aardig wat. Ik werd echter pas echt dik toen ik later 
depressief werd en Seroxat ging slikken.’

Wist je dat Seroxat invloed heeft op je  
gewicht?
‘Nee, dat is me niet verteld. In die periode woog ik rond 
de 90 kilo. Toen ik met Seroxat stopte, werd ik zwanger 
van een tweeling. Later kreeg ik nog een kind. Het was 
een lastige tijd. Ik had geen puf om mijn eetgedrag aan te 
pakken. Ik wist dat ik daar veel energie in moest stoppen 
en die had ik niet. Totdat ik 123 kilo woog. Toen moest ik 
iets doen en toen ben ik naar Co-eur gegaan. (Centrum 
voor obesitas en eetstoornissen/CD). Dat was in 2014.’

Wat heb je daar geleerd?
‘De behandeling bestaat uit drie onderdelen: bewegen, 
eten en psychologie. Welke sport past bij je en kun je 
gaan doen? Wat is je eetpatroon, hoe kun je met eten 
omgaan en hoe verander je je eetpatroon? Zo leerde  
ik wat “hoofdhonger” was. Dat ik door alleen naar eten  
te kijken dat als het ware met mijn hoofd kan opeten.  
De eetdrang ebt gewoon weg. De behandeling voelde  
als een bevrijding. Ik viel af tot 104 kilo. Helaas moest ik 
na een half jaar met het programma stoppen omdat de 
verzekering het niet meer vergoedde, terwijl het eigenlijk 
een jaar duurde. Later kon ik wel weer komen, maar het 
lukte me toen niet meer.’

Hoe kwam het dat je dat niet lukte?
‘De flow was weg. Volhouden is zo moeilijk! De drang  
naar eten is er, je eetpatronen zijn als olifantenpaden in  
je hoofd. Kijk, ik heb ook gerookt. Stoppen met roken is 
niet zo moeilijk, het was een gewoonte en daar wilde ik 
vanaf. Van de ene op de andere dag ben ik gestopt. Maar 
met eten kun je niet stoppen, je moet eten. Het eerste half 
jaar bij Co-eur ging goed. Ik hoopte dat het resultaat zich 
herhaalde, maar dat gebeurde niet. Ik baalde flink, stopte 
ermee en kwam weer aan. Tot ik last kreeg van mijn knie 
en naar de orthopeed ging. Die zei: “Je moet afvallen!”’ 

Daar zat je vast niet op te wachten.
‘Ik voelde veel weerstand. Wat nu? Ik was toch weer 
aangekomen en dat wilde ik niet. Het was duidelijk dat  
ik wel iets moest doen. Toen ben ik gaan googelen en zo 
kwam ik terecht bij de maagballon. Dat leek mij wel wat.  
Ik wist dat ik het niet meer zelf kon doen. Zo’n maagballon 
zorgt ervoor dat je minder honger hebt. De behandeling 
kost zo’n 3000 euro, maar dat had ik ervoor over.’

Een maagballon lijkt niet zo ingrijpend, want 
het is omkeerbaar. De ballon gevuld met een 
zoutoplossing wordt in je maag gebracht en 
na zes maanden gaat de ballon er weer uit. 
Hoe verliep de ingreep?
‘Ik was hondsberoerd. Ik wist dat ik de eerste drie dagen 
misselijk zou zijn, maar dit was vreselijk: overgeven, trillen, 
echt hondsberoerd. De kliniek hield wel goed contact  
met me. Ik moest naar het ziekenhuis en ben daar een 
week gebleven. Ik was uitgedroogd. Ik wilde maar één 
ding: haal die ballon eruit. Maar de kliniek zei: “Nee, je 
went er wel aan. Na een week is het over. En dat was ook 
zo.’ Lachend: ‘Ik was in die ene week wel zes kilo kwijt.’

Kreeg je begeleiding?
‘Ja, medische begeleiding en lichte psychologische 
begeleiding. Het is de bedoeling dat je in die zes maanden 
je eetpatroon verandert. Je krijgt ook een app om lang-
zaam je voeding op te bouwen. Uiteindelijk ben ik in  
die zes maanden veertien kilo afgevallen. Met die ballon 
voelde ik mij zo verzadigd! Het gaf zoveel rust in mijn 
hoofd. Eindelijk was ik niet meer de hele dag met eten 
bezig. Ik had geen behoefte om steeds meer te eten. 
Gewoon drie maaltijden en drie kleine tussendoortjes.’

En toen ging die ballon er na zes  
maanden uit.
‘Ja, in december vorig jaar is hij eruit gegaan. Ik ben toch 
weer gaan sjoemelen, je maag is een spier en die rekt  
dan een beetje uit. Ik had wel een gezond eetpatroon, 
maar de verzadiging was na een tijdje weg. Soms denk  
ik dat ik beter voor een maagverkleining had kunnen 
kiezen. Dat verzadigingsgevoel helpt zo goed. Misschien 
was die strijd in mijn hoofd door een maagverkleining 
eindelijk voorgoed verdwenen. Op een gegeven moment 
ben je er wel klaar mee. Steeds dezelfde valkuilen. Dat is 
mijn belangrijkste inzicht: het gaat niet vanzelf. Je zult 
altijd moeten opletten omdat eten overal is en ik ben een 
bourgondiër. Helaas kan ik niet onbeperkt genieten.’

Overweeg je een maagverkleining?
‘Ik kom met mijn huidige gewicht niet in aanmerking voor 
een maagverkleining. De begeleiding is gestopt. Ik wil het 
nu zelf doen. Door minder kritisch te zijn en meer te kijken 
naar de dingen die wel goed gaan. Heel veel gaat wel 
goed.’

Hoe zie je jezelf over vijf jaar?
‘Poeh...zo ver kijk ik niet. Ik hoop dat het ongeveer 
hetzelfde is. Ik haal veel energie uit mijn werk, ik heb een 
heel leuke baan. Ik ben gelukkig met mijn gezin. Ik hoop 
dat de hond dan nog leeft. En ja, ik hoop dat ik dan toch 
ietsje ben afgevallen, maar ik wil niet in de stress zitten 
over moeten afvallen. Ik vraag me trouwens af waarom  
de één dik wordt en de ander niet. Ja, natuurlijk, er is een 
genetische kant. Maar ik vraag me af of er nog iets anders 
een rol speelt? Iets fysieks? Misschien komt daar in de 
toekomst meer duidelijkheid over.’

‘Helaas kan ik niet  
onbeperkt genieten’

INZICHT: Afvallen gaat niet vanzelf omdat er overal eten is
BELANGRIJKSTE LES: Je kunt met je hoofd eten
ENERGIEGEVER: werk en gezin
GEWICHTSSCHOMMELING: 70 - 123 kg

Een maagballon leek voor Sytske Stoop de oplossing. Opeens hoefde 
ze niet meer voortdurend met eten bezig te zijn. ‘De maagballon gaf 
zoveel rust in mijn hoofd.’
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Liefde = eten 

Terug naar de jaren zestig. Voor mijn ogen zie ik hoe 
Annelies opveert als ze jeugdherinneringen ophaalt. 
‘Tijdens de kermis kwamen de vlaaien in huis die bij de 
bakker werden afgebakken, omdat daar de grote ovens 
stonden’, zegt ze. ‘Ik zie me nog lopen in een soort 
optocht; ik met de lege pannen voorop, blij en trots. 
Achter mij liepen mijn zus en broer met zes vlaaien op een 
smalle plank, die ze op hun schouder droegen. We liepen 
meerdere keren op en neer. Er waren drie soorten: echte 
vlaai van fruit, zonder ribbeltjes er bovenop, dan vlaai met 
een ruitpatroon van ribbeltjes en dan nog een soort taart. 
Bij een tante kregen we altijd christoffeltaart. Het was de 
bedoeling dat je op het eind van de dag van alle soorten 
had gegeten. Minstens één punt, liever twee.’

‘Eén keer was er te weinig eten in huis, terwijl er gasten 
onaangekondigd voor de deur stonden. Snel verliet ik 
door de achterdeur het huis en holde naar de slager  
om vlees te kopen. Als ik me geluk voorstel’, zegt  
Annelies dromerig, ‘dan zie ik lange, rijk gevulde tafels 
waaraan mensen eten. Zo’n beetje als in Italiaanse films. 
Ik ben dol op lekker eten en ik vind het heerlijk om een 
goed gevulde koelkast te hebben. Dat geeft me een 
gevoel van veiligheid. Helaas is het bij mijn partner  
precies andersom: zijn koelkast is leeg en hij houdt van 
karigheid.’

Wanneer begon je dikker te worden?
‘We aten thuis goed. ‘s Avonds altijd drie gerechten: soep, 
aardappels, groenten en vlees en zelfgemaakte pudding. 
Heerlijk! Pas in de puberteit werd ik dikker. Mijn zus en 
moeder zeiden dat ik te dik was, maar ik trok me daar  
niet al te veel van aan. Toen ik op kamers ging, ben ik  

voor het eerst gaan lijnen. Ik had gelezen dat je van kwark 
zou afvallen, dus at ik. Veel kwark. Zelfs kwark op brood, 
zo vies! Toch heb ik dat lang gedaan, maar ik dronk er wel 
bier bij. Dus hoe effectief het was, weet ik niet.’

Vond je jezelf toen dik?
‘Nee, wel stevig, niet dik. Maar volgens een vriendje was 
ik te dik. Shocking, vond ik dat. Eigenlijk vond ik mezelf 
pas dik toen ik ophield met roken en vijftien kilo aankwam. 
Net als roken is eten ook een verslaving. Ik ben liefhebber 
van lekker eten en kan er ongelooflijk van genieten.
Later realiseerde ik me dat ik liefde en zorgzaamheid 
onbewust heb gekoppeld aan eten. Mijn moeder drukte 
haar liefde en zorgzaamheid uit met eten. Toen ik op 
kamers woonde, stopte ze mijn weekendtas vol met eten. 
Dat was haar manier om haar gevoelens voor mij te tonen. 
En nog steeds voel ik me goed als ik veel eet.’

Wat deed je toen je na het roken vijftien  
kilo erbij kreeg?
‘Ik haalde zo’n boekje van Montignac in huis, maar het 
sprak mij niet aan. Toen ben ik gaan vasten, zo’n tien-
daagse vastenkuur. Dat hielp. Door twee keer per jaar  
te vasten, lukte het me om een poosje een rem op mijn 
consumptiegedrag te krijgen, dat heb ik wel een paar  
jaar gedaan. De omslag kwam echter toen ik opeens een 
foto van mezelf zag. Ik woog in die tijd 84 kilo en ik ben 
tamelijk klein van stuk. Ik schrok me dood. Ik vond mezelf 
een vet varken! Het was een wake-up call. Zo zwaar wilde 
ik niet zijn.

Ogenblikkelijk - dat was in 2008 - ben ik naar de Weight 
Watchers gegaan. Daar werd ik me ervan bewust dat ik de 

gewoonte had me helemaal vol en rond te eten, omdat ik 
me volledig verzadigd wilde voelen. Bij de WW leerde ik 
eerder te stoppen. Toch blijf ik mijn moeder horen zeggen: 
“Kind eet toch wat, je moet genoeg eten!”

Voor jou is lekker eten gekoppeld aan gast-
vrijheid, gezelligheid en liefde. Hoe val je  
dan af?
‘Die koppeling zal niet verdwijnen. Dat merk ik bijvoor-
beeld door de compleet andere gewoonten van mijn 
vriend, met wie ik een latrelatie heb. Bij hem is het 
soberheid troef. Zijn koelkast is leeg, hij heeft niets met 
eten of alcohol en volgens hem ben ik te dik. Maar ik  
blijf het heel ongezellig en ongastvrij vinden als er geen 
koekje bij de koffie is. Bij hem thuis zit er niets anders op 
dan te matigen en als we op vakantie gaan hoef ik echt 
niet bang te zijn om aan te komen.’

Dus hij waakt over jouw gezondheid?
‘Ja, als een soort cipier. Als we bijvoorbeeld toch wat 
nootjes nemen en ik neem ietsje meer dan hij, dan krijg ik 
daar steevast een opmerking over. Hij vindt dat mensen 
met overgewicht geen discipline hebben. Dat ieder pondje 
door het mondje gaat. Het is me nog niet gelukt hem te 
overtuigen dat zo’n houding mij niet helpt en dat het juist 
een averechts effect heeft. Zodra ik in mijn eigen huis ben, 
gaan de remmen los en eet ik meer.’

Hoe ga je dit oplossen?
Lachend: ‘Niet samenwonen en accepteren dat me bij 
hem weinig anders rest dan me tevredenstellen met een 
sober regime. Aan de andere kant: ik wil ook niet heel  

dik zijn omdat ik het niet mooi vind. Ik vind mezelf nu vijf 
kilo te zwaar en die wil ik er wel af.’

Gaat dat lukken?
‘Ja, want als het moet ga ik weer naar de Weight  
Watchers. Het helpt mij om drie redenen: ik schrijf dan 
alles op wat ik eet en drink. Ik weet bijvoorbeeld precies 
hoeveel punten een cappuccino is. Als ik overdag te veel 
punten opgesoupeerd heb, dan kies ik ‘s avonds voor  
een espresso. Een cappuccino kost namelijk veel punten.
Ten tweede weeg ik bij het koken van tevoren de hoeveel-
heden. Ik heb de neiging porties te klein in te schatten.  
En het derde hulpmiddel is de weegschaal. Ik weeg me bij 
de Weight Watchers één keer per week. Dat werkt goed 
voor mij. Inmiddels weet ik dat eten een verslaving is.  
Dat is mijn belangrijkste inzicht. Maar ik heb ook geleerd 
dat ik altijd de draad weer kan oppakken als ik een poosje 
te veel heb gegeten. Dan ga ik naar de Weight Watchers 
en val ik weer af.’

Hoe zie je je over vijf jaar?
‘Ik denk dat er niet veel verandering is. Ik weet precies wat 
mijn eetobsessies zijn en de moeilijke momenten. Ik weet 
ook heel goed wat gezond eten is. Slank zal ik nooit 
worden. Maar ik hoop dat ik dan de gang naar de Weight 
Watchers kan voorkomen. Dat ik eerder in kan grijpen.  
Wat ik graag zou willen, is dat mijn partner me meer ruimte 
geeft, mij mijn gang laat gaan en zich vooral niet bemoeit 
met mijn eetgewoonten. Dat hij hooguit belangstellend 
vraagt: “Zou je dat nu wel eten?” Aan de andere kant..., we 
hebben elkaar niet voor niets uitgezocht: een bourgondiër 
en een sobermans. We houden elkaar wel in evenwicht.’

‘Mijn vriend  
vindt dat  
mensen met 
overgewicht 
geen discipline 
hebben’

ENERGIEGEVER: in de natuur wandelen
BELANGRIJKSTE INZICHT: eten is een verslaving
BELANGRIJKSTE LES: je kunt altijd weer opnieuw beginnen
GEWICHTSSCHOMMELING: 57 - 84 kg

Haar ogen gaan stralen als ze het over de Limburgse, bour gondische 
gastvrijheid heeft. Bij Annelies thuis was de koelkast vol en de  
kelderkast tot de nok gevuld. ‘Overvloed stond gelijk aan gastvrijheid, 
want als er plotseling gasten voor de deur stonden dan moest er volop 
eten in huis zijn.’ Annelies heeft een haat-liefdeverhouding met eten. 
Eten is gezelligheid, maar dik-zijn een gruwel.
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‘Ik heb een jasje uitgedaan’

De vijftigjarige ras-Amsterdamse Françoise oogt meisjes-
achtig en veel jonger dan haar leeftijd.  Ze laat me een 
foto zien toen ze op haar zwaarst was: 104 kilo. Inmiddels 
weegt ze 71 kilo. Françoise: ‘Eigenlijk kwam ik niet in 
aanmerking voor een maagverkleining, want je moet een 
BMI van 40 hebben en de mijne was 38. Maar in onze 
familie komen ernstige ziekten voor en mijn suikerwaarden 
waren hoog. Daarom kwam ik er toch door.’

Was je als kind al dik?
‘Nee, dat is het gekke. Ik dácht dat ik dik was. Eten was  
er thuis wel in overvloed. Mijn moeder kookte meestal 
gewoon aardappels, groenten en vlees, maar tussendoor-
tjes waren er altijd. Eigenlijk mochten we altijd snoepen  
en snacken. Als ik terugkijk naar de foto’s zie ik nu dat ik 
helemaal niet dik was, maar mijn vriendinnen waren 
superslank en daardoor voelde ik me dik.’

Ging je op dieet?
‘Ja, ik weet niet hoeveel diëten ik in de loop der jaren  
heb gevolgd. Sonja Bakker, Atkins, minder eten, ik deed 
van alles om af te slanken omdat ik me zo dik voelde.  
En dat niet alleen, ik haalde in België pillen en prikken,  
die in Nederland verboden waren, om af te vallen. Hoe 
meer diëten ik volgde, hoe zwaarder ik werd. Ja, want na 
zo’n dieet stop je en dan ga je weer gewoon eten met als 
gevolg dat je weer aankomt. Ik was een echte jojo.’

Werd je gepest toen je zwaarder werd?
‘Nee, misschien omdat mijn bovenlichaam en mijn  
gezicht slank bleven. Het zat in mijn buik, billen en  
benen. Maar mensen vroegen me wel of ik zwanger was. 
Vreselijk vond ik dat. Ik zal dan ook nooit aan een vrouw 
vragen of ze zwanger is. Jarenlang was ik een jojo en toen 
ik op een gegeven moment niet meer afviel, zo rond mijn 
45ste, dacht ik dat het bij mijn leeftijd hoorde. Dat het de 
hormonen en de overgang waren. Maar ik was het diëten 
meer dan zat. En toen deed mijn nichtje een gastric 
bypass en zij was zo enthousiast! Ik ging naar de huisarts 
en op grond van mijn familiegeschiedenis lukte het een 
verwijzing voor een maagverkleining te krijgen.’

Voor welke operatie heb je gekozen?
‘Toen deden ze vooral de gastric bypass, dan verkleinen  
ze je maag, maar de restmaag wordt niet verwijderd. De 
dunne darm wordt omgeleid, daardoor is het moeilijker 

vitamines op te nemen en zul je je leven lang vitamines 
moeten slikken. Bij een gastric sleeve verwijderen ze een 
deel van je maag, maar gebeurt er niets met de darm.  
Het bleek een heel traject, met groepsgesprekken, bege-
leiding van een psycholoog, diëtist en een bewegings -
therapeut. Ik ben nog steeds onder behandeling van  
het Obesitas Centrum van het OLVG. Het natraject duurt 
vijf jaar, maar in het laatste jaar is er nog maar één terug-
komdag.’

Wat heb je er geleerd?
‘Dat je langzaam moet eten, veel moet kauwen, zo’n 
dertig keer per hap. In het begin at ik van een kinderbord 
en met kinderbestek. En je moet uitkijken met vet en 
suiker, je moet je eetgewoonten veranderen. Eigenlijk  
kan ik alles wel eten, als ik maar om de tweeënhalf uur 
kleine hoeveelheden eet. Ik heb maar een paar keer een 
dumping gehad. Dat krijg je als je te vet en te zoet eet. 
Eén keer ben ik ontzettend ziek geworden! Ik had  
achterlijk veel gegeten, roti, drop en chips achter elkaar. 
Toen wist ik niet waar ik het zoeken moest van de pijn.
In het begin at ik heel weinig. De kilo’s vlogen eraf.  
Korte tijd woog ik zelfs 62 kilo! Alles paste weer. Ik was zo 
slank dat mensen zeiden: “Nu moet je stoppen hoor!” 
Maar ik dacht: laat me maar, want in de obesitaskliniek 
zeggen ze dat je meestal na enige tijd weer iets aankomt.’

Was je hongergevoel direct na de operatie 
verdwenen?
‘Ja, dat was weg. In het begin had ik helemaal geen 
honger meer, ik zat direct vol. Dat vond ik heerlijk. Of ik  

nu tien of twee happen van lekker eten genoot, maakte 
me niet uit. Er zijn mensen die teleurgesteld zijn dat ze  
zo weinig kunnen eten. Maar daarom heb je toch deze 
operatie gedaan? In het begin moest ik echt de tijd in de 
gaten houden, anders vergat ik te eten. Maar ja, ik merk 
nu dat ik langzamerhand toch iets meer ben gaan eten.  
De lekkere trek komt terug.’

Weet je waarom de lekkere trek terugkomt?
‘Nee, het is denk ik toch een gewoonte of een verslaving. 
Maar zoveel als ik vroeger at, doe ik nu niet meer.  
Vroeger at ik zo een rol koekjes op, nu eet ik hooguit  
4 of 5 koekjes. Om de een of andere reden wil ik iets in 
huis hebben voor het geval er mensen komen. Op de 
camping heb ik een pot drop voor de kindjes. Alleen,  
ik pak zelf ook wat uit de pot. Eigenlijk eet ik als ik in  
mijn eentje ben of als ik me verveel. Dan eet ik soms  
ook een koekje dat ik niet eens zo lekker vind. Raar hè? 
Als er andere mensen bij zijn, kan ik er goed van afblijven. 
En als mijn man er is, blijf ik er ook van af. Hij heeft me 
trouwens in het hele proces gesteund, hij stond altijd 
achter mij en dat is heel belangrijk. Als ik iets lekkers  
zou halen dan zou hij zeggen dat het zonde is als ik  
weer in mijn oude gewoonten terugval.’

Heb je de lekkere trek ter sprake gebracht  
in de kliniek?
‘Ja, maar zij zeggen dat je lekkere dingen gewoon niet  
in huis moet halen. Maar ik houd van voorraden, want  
ik moet iets in huis hebben voor onverwacht bezoek.  
Ik weet dat ik dat niet moet doen, maar ik doe het toch. 
Soms zeg ik tegen mezelf: ga bewegen. Maar dat doe ik 
niet. Ik heb een hekel aan sport, ik kan mezelf er niet toe 
zetten. Vroeger sportte ik wel, maar geen enkele sport 
hield ik vol. En op mijn werk, ik werk op de afdeling 
verloskunde, valt er vaak iets te vieren, dus is er vaak 
taart. Daar heb ik wel iets op gevonden: ik eet alleen  

een stukje als ik het echt heel lekker vind, een tien waard 
vind.’ Peinzend: ‘Datzelfde zou ik eigenlijk tegen die niet 
zo lekkere koekjes moeten zeggen...’

Hoe zorg je ervoor dat je niet zwaarder 
wordt?
‘Mijn gewicht is al een poos stabiel. Mijn eetpatroon is 
veranderd, ik weet wat gezond en mager is. Als ik een 
cracker meer eet, dan gebruik ik mager beleg. Ik kan het 
minder eten trouwens goed volhouden, beter dan sporten. 
Ik voel me goed sinds ik slank ben. Mijn suikerwaarden 
zijn goed, ik slik geen cholesteroltabletten meer en ik ben 
niet meer moe.’

Zou je deze operatie aanraden aan andere 
zware mensen?
‘Zo’n gastric bypass is niet niets. Er zijn best veel risico’s, 
bijvoorbeeld op lekkages. Ik denk dat je er zelf achter 
moet staan. Voor mij heeft het voordelig uitgepakt. Ik vond 
het verschrikkelijk om dik te zijn. Op foto’s stond ik altijd 
achteraan. Ik wilde nooit in vol ornaat in beeld. Ik deed 
veel dingen niet omdat ik me schaamde, ik lag bijvoor-
beeld nooit in het zwembad. Ik had het altijd warm.’ 
Lachend: ‘Nu heb ik het altijd koud, want ik heb wel een 
jasje uitgedaan.’

Ben je gelukkiger geworden?
‘Ja, wel iets. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.  
Nu was ik nooit een bang vogeltje, maar sinds ik slank 
ben, durf ik meer op de voorgrond te treden. Ik krijg veel 
complimenten, dat versterkt ook mijn zelfvertrouwen.

Hoe zie je jezelf over tien jaar?
‘Hopelijk heb ik dan nog hetzelfde gewicht.’ En na een 
poosje zegt ze met een glimlach: ‘Misschien doe ik dan 
toch de een of andere sport.’

‘De lekkere trek  
komt terug.’

BELANGRIJKSTE LES: je moet 
weten wat je in je mond stopt
INZICHT: de lekkere trek  
komt terug
ENERGIEGEVER: kleding kopen
GEWICHTSSCHOMMELING:  
68 - 104 kg

Françoise onderging vijf jaar geleden een maagverkleining. Het taboe 
over een maagverkleining lijkt groot. Bijna niemand wil vertellen over 
de moeizame weg voor en na de maagverkleining. Francoise de Haan 
heeft echter geen enkel probleem om haar ervaringen te delen. Bijna 
vijf jaar geleden onderging ze een gastric bypass. Met succes: ‘Ik had 
het eerder moeten doen.’



TWEE COACHTRAJECTEN
Ik bied twee coachtrajecten aan: Grip op je gewicht. In dit 
traject maak je onder meer een eigen eetplan en bedenken 
we strategieën hoe je met verleidingen om kunt gaan.  
Kijk op: https://www.corrien-coacht-schrijft.nl/Grip-op-je-
gewicht/Mijn-methode-voor-grip-op-gewicht

En Grip op emotie-eten: in dit traject maak ik onder meer 
gebruik van lichaams gerichte, schrijfoefeningen en het 
zelfhulpboek ‘Uit de ban van emotie-eten’ (Joanna  
Kortink en Greta Noordenbos). Meer infomatie op: https://
www.corrien-coacht-schrijft.nl/Stresspatronen-veranderen/
Emotie-eten/UIT-DE-BAN-VAN-EMOTIE-ETEN/

Volg mij ook op Facebook: https://www.facebook.com/
gripopjegewicht/
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