
ACHTERGROND

Eten kan een feest zijn, maar bij sommige mensen 
wordt het plezier overschaduwd door emoties: 
eetproblemen. Innerlijke conflicten die het genieten 
van eten in de weg staan. Weten wat je denkt en 
voelen wat er gebeurt in je lichaam is de eerste stap 
op weg naar betere voeding.  
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'Een dieet volgen? Dat 
houd ik toch niet vol.’ 
Of: ‘Gezond eten is niks 
voor mij. Ik ben meer 
een Bourgondiër.’ Of: 
‘Nu ik één koekje op 

heb, kan ik net zo goed de hele zak 
leegeten.’ Of: ‘Als ik tv kijk, mag ik iets 
lekkers.’
Herkenbaar? Het zijn voorbeelden van 
innerlijke ‘stemmen’ die gezonde voedsel-
keuzes in de weg staan. De stemmen 

komen voort uit gedachten en rolpatronen 
waarmee je je, meestal onbewust, hebt 
geïdentificeerd. Gezonde voeding gaat 
dus niet alleen om het voeden van het 
fysieke lichaam, maar ook om het voeden 
van een gezond bewustzijn, zegt Caroline 
Holsbeek. “Als er een innerlijke strijd is, 
komt er van goede voornemens niets 
terecht.” In haar praktijk begeleidt ze 
mensen die last hebben van kleine en 
grotere eetproblemen. Het reflecteren op 
gedachten, gevoelens en overtuigingen 

geeft inzicht in de persoonlijke valkuilen 
en ruimte om patronen te doorbreken. 
Hoe sterker de identificatie met het 
gedrag (‘Ik ben écht een Bourgondiër’), 
hoe ‘enger’ het voelt om het patroon te 
doorbreken. “Stel je nou eens voor dat je 
een keertje geen Bourgondiër bent, wie 
ben je dan nog wel?”. De rol geeft ook 
voordelen of comfort en dat geef je niet 
zomaar op. “Door het te laten voelen en 
erover te spreken, ontstaat ruimte voor 
een switch.” 

Zelfonderzoek
Op welke momenten ontstaat het gevoel 
dat je wilt ‘weg’ eten? Waarom juist dan? 
Welke gevoelens of omstandigheden 
activeren de eetbui? 
Het begint met waarnemen en verwel-
komen van wat er in jezelf leeft, aldus 
Holsbeek. Het observeren en benoemen 
van je gedachten en gevoelens zonder 
ze weg te duwen, te veroordelen of 
vergoelijken. Daardoor kan je je identiteit 
loskoppelen van je gevoelens en 

HEB IK TREK..... 
OF BEHOEFTE AAN 

IETS ANDERS? 

gedachten. Zoals de veelgehoorde: ‘Ik ben 
een emotie-eter.’ “Je bent niet een emotie-
eter. Je ervaart een gevoel dat je - om ervan 
af te komen - oplost door iets in je mond te 
stoppen.” Je hebt gedachten en gevoelens, 
maar je bent ze niet. “Je bent niet gefrus-
treerd. Je voelt nu frustratie. Door het op 
deze manier te benoemen, koppel je 
gevoelens los van je identiteit.”

Gespannen schouders
“Gedachten, gemoed en lichaam werken 
altijd op elkaar in. Met fijne gedachten is  
je gemoedstand prettig en je lichaam 
ontspannen. Piekeren geeft onrust in  
het gemoed en spanning in het lichaam. 
Veel mensen willen een vervelend gevoel, 
zonder dat ze zich daar bewust van zijn, 
weg eten.” De voorkeur gaat meestal uit 
naar ongezonde lekkernijen die een snelle 
beloning opleveren. Je maakt dan geluks-
stofjes aan, dopamine, die ook vrijkomen  
na een half uur intensief bewegen. “Doe je 
dit vaker, dan ontstaat in jouw brein een 
neuraal pad dat gemakkelijk tot een 
automatische piloot leidt: de gewoonte  
om bij een bepaald gevoel iets lekkers  
te nemen.”

Bewust voeden 
 begint met

 bewust voelen

>>

Caroline Holsbeek heeft een 
diëtistenpraktijk. Zij is geschoold in 
orthomoleculaire voeding, boeddhis-
tische psychologie, mindfulness en 
neurolinguïstisch programmeren 
(NLP).  Ze begeleidt mensen met 
eet- en gewichtsproblemen. 

www.voedingsschool.nl !

Voelen wat er in je lichaam gebeurt, is 
een sleutel tot verandering. Gespannen 
schouders, een knoop in je maag? 
“Wanneer je de onrust in je lijf herkent, 
ontstaat de mogelijkheid om te ontspan-
nen. Dat heeft effect op je gemoeds-
toestand en gedachten en daardoor  

kan je het mechanisme doorbreken;  
een andere keuze maken. ‘Ja, ik heb 
behoefte aan chocola, maar ik neem in 
plaats daarvan een glas water of maak 
een korte wandeling.’”
Of je eet wel wat je van plan was, zegt 
Holsbeek. Want dat kan ook je keuze 
zijn. Maar, zegt ze: “Glimlach dan eerst 
naar die eerste hap, voordat je ervan 
gaat genieten.” Die glimlach is belangrijk, 
benadrukt ze. Mogelijk moet je dan om 

Gedachten, gemoed 
en lichaam werken 
altijd op elkaar in
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Actie!
Op vertoon van deze Uitzicht  
krijg je 20 procent korting op een 
consult bij Caroline Holsbeek.  
Je betaalt dan €40,- in plaats  
van €50,-. 

Deze actie is geldig tot 1 maart 2023. 

20%
korting

jezelf lachen en zie je er dan alsnog van 
af. “Daarmee voed je je geest en besef je 
dat er meer keuzes zijn die je kunt 
maken.”
Je motivatie is ook belangrijk. Waarom 
wil je gezond eten? En waarom wil je 
ongezonde dingen vermijden? “Als je 
gezond eet vanuit de innerlijke overtui-
ging dat het beter voor je is: prima. Als je 
het doet, omdat je vindt dat het moet, 
dan leidt dat tot problemen.”
“Je bent niet ongelukkig omdat je een 
eetbui hebt, maar je hebt een eetbui 
omdat je je ongelukkig voelt.” Wat is die 
onrust? Waar voel je dat in je lichaam? 

Angst en controle
De mechanismen achter eetproblemen 
hebben vaak te maken met angst en 
controle. Ook zijn ze vaak geworteld in 
oude, onverwerkte pijn en gekoppeld 
aan een negatief zelfbeeld. Een vrouw 
die periodes van streng diëten afwisselde 
met eetbuien en al jaren schommelt in 
haar gewicht hoorde in haar jeugd vaak 
dat ze te dik was. Als ze snoepte, hoorde 
ze: ‘Zou je dat wel doen?’ Op kamers 
kwam ‘de losbol’ in haar los die at wat ze 
wilde, maar ook daar werd ze niet blij 
van.  “In haar leefden allerlei tegenstrijdige 
gevoelens en rollen: een control freak, 
maar ook een losbol met recalcitrante 

neigingen. Door al deze gevoelens 
bewust te worden, kreeg ze inzicht in 
zichzelf, begrip voor zichzelf en losten 
de problemen uiteindelijk op.” 

Liefdevol
Bewust voeden begin met voelen, stelt 
Holsbeek. Verandering kan ontstaan 
door jezelf met liefdevolle aandacht te 
onderzoeken. “Het is de opmerkzaam-
heid die je ervan bewust maakt dat je 
keuzes hebt. Gedachten komen op;  
je bedenkt ze niet. Ineens is daar die 
stem weer die zegt: ‘Zou je dat nu wel 
doen?’ Door met je gedachten te spelen, 
word je milder naar jezelf.”
“Ik hoor vaak: ‘Als ik slanker was, zou ik 
gelukkiger zijn.’ Maar geluk hangt niet af 
van je gewicht. Dat is voelbaar te maken 
met een simpele oefening. Denk maar 
eens terug aan een fijne herinnering uit 
de vakantie. Dan komt het geluksgevoel 
er direct bij.”
Wat Holsbeek ook vaak hoort, is: ‘Ik wil 
niet dik worden’.  Ook dat is vanuit  
een cosmetische invalshoek opgelegd. 
Een schoonheidsideaal staat voorop, 
terwijl zelfliefde zich richt op gezond-
heid. “Het gaat vaak ook om aanvaarden 
hoe je bent, vanuit die acceptatie kan 
de ommekeer tot stand komen.” 

>>

Wie: Mariëlle van Tienen (59)
Privé: Woont alleen. Drie uitwonende 
kinderen. Werkt als lymfe therapeut, 
leefstijl- en voedingscoach. 
Lid van MMV sinds: 2017

EET MET AANDACHT 
Gezonde voeding brengt rust in je metabolisme. Goed 
voor jezelf zorgen draagt bij aan stabiliteit in je gevoels-
leven. Vijf tips.

1. Beperk jezelf tot maximaal drie eetmomenten per dag*.  
Dat brengt rust in je stofwisseling. 

2. Eet voldoende en gevarieerd (volgens de richtlijnen van 
MMV). Dat voorkomt dat je (gedachteloos) gaat 
snaaien. 

3. Neem de tijd voor je maaltijden en zorg ervoor dat het er 
smakelijk uitziet. Neem een korte pauze na iedere hap. 

4. Kauw op iedere hap tot deze vloeibaar is. Je proeft meer 
en je voelt beter aan wanneer je verzadigd bent.  

5. Stel jezelf de vraag: ben ik mijn lichaam aan het vullen 
of aan het voeden? Spreek je dankbaarheid uit aan allen 
die gezorgd hebben voor wat je nu eet.

*Tenzij je anders geadviseerd wordt door een behandelaar. 

“S oms eet ik heel weinig, soms heel veel.  
Dan kan ik niet stoppen met eten. Dat kan 
een gezonde stoofpot zijn, maar soms ook 
een zak snoep. Op dat moment geeft het 
rust: een quick fix om van de spanning af te 

komen. Met ongezonde voeding gaat dat het beste. Ik ben 
ervan overtuigd dat het de dopamine is die me even het 
gevoel van misère doet vergeten.”

In hongerstaking
“Het verstoorde eetgedrag begon in mijn tienerjaren. Ik ging 
in hongerstaking, omdat mijn ouders me straften voor te laat 
thuiskomen, terwijl autopech de oorzaak was. Ik zat aan tafel, 
at niet mee, overleefde op een glas melk per dag. Mijn ouders 
deden er lacherig over, maar ik hield vol. Ik had er controle 
over, voelde me sterk en zag mezelf op enig moment in de 
spiegel en dacht: ‘He, dat is mooi!’ Dun zijn beviel me wel. Ik 
kreeg anorexia en boulimia, ik at niet of at veel en spuugde  
het uit. Die periode duurde bijna tien jaar. Toen ik nog thuis 
woonde, stond mijn moeder wel eens op de wc-deur te bonken; 
dat het zonde was van het eten dat ze gekookt had.”

Zwangerschap keerpunt
“Zwanger zijn van mijn eerste kind betekende een keerpunt.  
Ik besloot niet meer over te geven – dat kon niet goed zijn 
voor het kind in mij - en daar houd ik me tot de dag van 
vandaag aan. Ik eet vooral dingen die gezond zijn, maar ik eet 
veel per keer en daardoor ben ik zwaarder dan normaal. Maat 
houden is lastig voor mij.”
“Als ik druk ben, vergeet ik te eten. Trek krijg ik niet, dat gevoel 
is door tien jaar anorexia en boulimia verdwenen. Ik eet 
overwegend gezond, maar moet mezelf ertoe zetten om te 
eten, helemaal sinds ik weer alleen woon. Het is heel emotie-
gedreven. De wortel zit in mijn vroegste jeugd; mijn moeder 
wilde niet zo snel zwanger worden, had nog andere plannen.  
Ik was een ongewenst kind en dat voelde ik. Ook heb ik zelf 
veel verdriet beleefd: ik kreeg drie kinderen uit elf zwanger-
schappen. Soms voel ik me blèh en als ik dat niet kwijt kan, 
verdoof ik dat met eten.” 
“Vroeger voelde ik me daarna schuldig. Dat is verleden tijd.  
De eetbui zorgt ervoor dat de spanning ontlaadt; het dient  
een doel voor mij. Daarna pak ik mijn gezonde eetpatroon weer 
op, geholpen met de tips van MMV en de recepten uit Uitzicht.” >>

Een quick fix tegen spanning’

VISUALISATIE-OEFENING

VAN ONGEZOND  
NAAR LEKKER!

1. Doe je ogen dicht en richt je aandacht naar binnen.
2. Adem via de neus diep in en via de mond adem je  

rustig uit. Bijvoorbeeld vier tellen in, en zes tellen uit. 
Herhaal dit drie keer. 

3. Laat in je verbeelding twee projectieschermen naast  
elkaar opkomen.

4. Projecteer op het rechter scherm een voedingsmiddel  
of gerecht dat je lekker vindt en gezond is.

5. Projecteer op het linker scherm een voedingsmiddel of 
gerecht dat je ook lekker vindt maar ongezond voor je is.

6. Laat het linker scherm kleiner worden door het naar de 
achtergrond te schuiven en laat het rechter scherm groter 
worden door het meer naar je toe te laten komen.

7. Neem de veranderingen van de gedachten en gevoelens 
waar en schrijf het op. 

'
Al veertig jaar heeft Mariëlle bij vlagen gestoord eetgedrag. 
Haar oplossing: eraan toegeven en dan weer door op de 
gezonde toer. “Ik weet hoe je jezelf goed voedt, kan me 
inleven in anderen met eetproblemen en ze inspireren tot 
verbetering, en toch lukt het me voor mezelf niet om 
emotie-eten uit mijn leven te bannen.”

©Lisette van de Pavoordt
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eten en drinken en daarmee een langdurige opname in een 
kliniek forceerde. Wat ik vooral leerde, is voelen. Waar liggen 
mijn grenzen? Ik was een gemakkelijk en meegaand kind dat 
niet boos werd. De hulpverleners daagden me net zolang uit 
tot ik woedend werd.”

Draaiing
“Na vijftien maanden werd ik uit de kliniek ontslagen. Maar de 
verstoorde relatie met eten bleef. Ik wilde niet dik worden, 
maar soms at ik wel veel. Een periode volgde van excessief 
sporten. Ik ging ook graag uit en stond dan de hele avond op 
de dansvloer. Braken of laxeren deed ik niet; ik vond dat ik de 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van mijn eetgedrag 
zelf moest dragen.” 
“Nadat ik een ‘gezonde’ havertaart voor de helft naar binnen 
schoof, belande ik in 2014 met een ernstige verstopping op de 
eerste hulp. Een deel van mijn dikke darm was afgesloten als 
gevolg van een draaiing. Het werd handmatig teruggedraaid. 
In 2017 was opnieuw mijn darm afgesloten. Ditmaal was de 

aanleiding een enorme chilimaaltijd met bonen. Het bleek 
opnieuw het gevolg van een draaiing en ik onderging een 
operatie waarbij een deel van de darm werd verwijderd.  
Sinds 2014 ben ik afhankelijk van laxeermiddelen. Ik kan ook 
niet meer alles eten. Van teveel vezels raak ik verstopt, hoe 
‘gezond’ ze ook zijn. Appels, kool, bonen en lijnzaad; ik kan  
het niet eten.” 

Klappertanden 
“Twee jaar geleden bleek ik een melanoom te hebben op mijn 
linker onderbeen. Het was een moedervlek van 1,5 bij 2 centi -
meter die in de coronatijd begon te groeien. Pas in tweede 
instantie stuurde de huisarts me door. Het zag er slecht uit;  
de artsen gingen meteen op zoek naar uitzaaiingen aan de 
binnenkant van mijn bovenbeen en lies. Het melanoom werd 
operatief verwijderd en ik ging op consult bij twee NTTT- 
artsen. De plek is rustig en naar mijn idee is het nu klaar. Het is 
voor mij een reden om zo gezond mogelijk te eten.” 
“Omdat mijn moeder een erfelijke vorm van darmkanker heeft, 
liet ik op haar verzoek in 2005 een erfelijkheidsonderzoek 

“M
ijn ouders hadden een vechthuwelijk.  
Ik was enig kind en leed onder hun 
interactie, maar ook aan de hoge eisen 
die ze aan mij stelden waar ik niet aan 

kon voldoen. Binnen die context van machteloosheid gaven 
eten en vasten mij een gevoel van controle. Soms was het een 
uiting van stil verzet, omdat ik de taal miste om mijn gevoelens 
onder woorden te brengen. Op mijn 15e kreeg ik de diagnose 
anorexia nervosa, maar mijn ouders vonden het flauwekul.”

“Dagen waarin ik enorme hoeveelheden wegwerkte, wisselde 
ik af met dagen van weinig eten en sporten, want ik wilde niet 
dik worden. Perioden van eetbuien wisselden voortdurend  
af met perioden van vasten of extreem sporten. Een eetbui 
ontstaat door een intense drang die je in korte tijd veel 
ongezonde voeding naar binnen doet werken. Gevulde 
koeken, cake, boterhammen. Tijdens de les kreeg ik regelmatig 
zo’n bui die ik stilde op de wc. Het ontwrichtte mijn leven; ik 
was ongelukkig en op mijn 21e zo wanhopig dat ik stopte met 

Wie: Linda Houwen (59)
Privé: Woont in Groningen.  
Werkt als vrijwilliger in een  
‘Heemtuin’, een ecologisch tuin  
met inheemse planten.  
Lid van MMV sinds: 2009

doen. Dat was een verschrikking. Voorafgaand aan het onder-
zoek mocht ik niet eten; mijn darm moest leeg zijn. Het was in 
een periode dat ik heel actief was; met een vroege bus en een 
wandeling kwam ik klappertandend aan. Mijn lichaam was toen 
al dusdanig ontregeld dat het alle voeding vasthield, zodra ik 
begon met vasten. Als gevolg daarvan raakte ik compleet 
verstopt en moest vier dagen in het ziekenhuis blijven om de 
darm leeg te krijgen voor het onderzoek. Toen ze met de 
camera de darm bekeken, hoorde ik het medisch team lachen. 
Het snoertje van de camera was niet lang genoeg. Mijn darmen 
waren langer en wijder dan van andere mensen. Ook bleek dat 
de darm nog steeds niet helemaal leeg was.” 
  
“Ik ben nu 59 jaar, ik ken mijn kracht en mijn valkuilen, ik heb 
leren onderzoeken wat er in mij om gaat en kan beter het 
gesprek aangaan als het moeilijk is, maar ik kan nog steeds niet 
normaal met eten omgaan. Een eetstoornis is als een schild 
waarachter je je kunt verbergen. Ik ben gevoeliger, zachter 
geworden, durf mijn kwetsbaarheid te tonen, maar soms val ik 
terug in oud gedrag, vooral wanneer ik met oude pijn gecon-
fronteerd wordt.” 

Roze koeken
“Ik eet meestal alleen, omdat ik dan beter in staat ben maat te 
houden en gezonde keuzes te maken. Het praten, de afleiding 
en andere mensen zien eten, zorgen dat ik meer eet dan goed 
voor me is. Mijn streven is een eetpatroon waarin ik me niet 
hoef af te zonderen. Enige tijd werkte ik in een veganistisch 
restaurant; een geitenwollensokkengroep van hoger 
opgeleiden. Een bekende bij de sportschool wees me op de 
MMV. Ik ben lid, omdat ik me liever omring met gelijkgestemden 
dan met mensen die roze koeken eten. Maar soms is het confron-
terend. In Uitzicht lees ik vaak hoe mensen erin slagen om alles 
goed te doen op het gebied van voeding, terwijl ik er grote 
moeite mee heb.” 
  
“Nog steeds sport ik excessief. Vijf keer per week twee uur 
achter elkaar op de sportschool en fietstochten tot tachtig  
kilometer. Ik doe nu voor de tweede keer een leefstijlcursus 
‘Denk gezond, (di)eet gezond’ van Anneleen de Lille die leert 
veranderingen stapsgewijs door te voeren en jezelf te belonen 
bij iedere gelukte stap. Een mooi boek vind ik ‘Je kunt meer 
dan je denkt’ van Hans Moolenburgh. Soms sta ik mezelf een 
gestoord eetuitstapje toe, om spanning kwijt te raken, hoewel 
ik weet dat ik mezelf voor de gek houd. De dag na een eetbui 
ben ik blij dat er weer een gezonde dag begint.” 

‘Mijn streven is een eetpatroon 
waarmee ik mij niet hoef af  

te zonderen’

‘´Ik blijf 

met eten’aanmodderen '

>>

Een melanoom motiveert Linda Houwen (59) om gezond te eten, maar 
de gevolgen van een jarenlange eetstoornis maken het extra moeilijk. 
‘Ik durf nu mijn kwetsbaarheid te tonen, maar soms val ik terug in oud 
gedrag, vooral wanneer ik met oude pijn geconfronteerd wordt.’  

©Lizette Veenhuizen
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OPINIE

In Nederland ‘leren’ kinderen op school tijdens één bijzondere dag in november  
(het Nationaal Schoolontbijt) dat gezond eten uit een fabriek komt en vooral een 

kwestie is van kleurtjes op een verpakking. Wat een verschil met Frankrijk waar 
gezond eten de normaalste zaak van de wereld is. 

Leerschool in eten

‘W
e beginnen de lunch van vandaag 
met een macédoine van biologi-
sche groenten. Vervolgens serveren 
we kipfilet in een roomsaus me 
bulghur. We sluiten af met een 

stukje gruyère en een biologische appel.’

Klinkt best lekker toch? Op moment van schrijven – eind 
november - zitten een stuk of zestig schoolkinderen op 
nog geen honderd meter afstand van mijn dorpswoninkje 
in de Franse Limousin van dit menu te 
genieten. Niet omdat het een speciale 
dag is of zo - ze eten elke middag op 
school een dergelijke warme lunch van 
drie of vier gangen, en nooit is er een 
pakje, zakje of bakje te bekennen: alles 
wordt dagelijks vers aangeleverd en 
bereid door een team professionele 
chefs. Het weekmenu wordt elke 
maandagmorgen buiten opgehangen, zodat de  
ouders (en ik dus) ook weten wat er komende week  
gaat worden gegeten.

Mij dunkt dat je zo een prima leerschool krijgt in gezond 
eten. Buiten dat leren de kinderen ook tafelmanieren.  
Er wordt bijvoorbeeld van ze verwacht dat ze met elkaar  
in gesprek gaan en hun telefoons in hun zak houden. Het 
is geen wonder dat Franse kinderen in restaurants zo'n 
verademing zijn. Echt, van zo'n praktijkcursus voedselvaar-
digheden hebben ze levenslang plezier.

Kijken we even naar Nederland, dan zien we - en weten we 
- dat het daar heel anders aan toe gaat. De weinige keren 
dat er daar vanuit school een 'gezonde' maaltijd wordt 
verschaft, is het bijvoorbeeld Koningsdag. Dan wordt er op 

de scholen een (ik citeer even letterlijk) 'gezond nationaal 
schoolontbijt' geserveerd dat aan elkaar hangt van de 
industriële producten waarvan het gezonde karakter op 
zijn minst twijfelachtig is. Sowieso is er duidelijk aan te zien 
dat het gehele gebeuren vooral een feestje is voor marke-
teers die zich bewust zijn van de waarde van 'product 
placement'. Kijk, kindertjes, een labeltje! Daar staat op dat 
dit product gezond is. Daaraan kun je altijd goed eten 
herkennen. Goed onthouden, hoor!

Persoonlijk vind ik het verschil tussen 
beide landen ronduit schokkend. Franse 
kinderen maken zich via school eigen 
dat een gezonde maaltijd van verse 
producten een heel gewone zaak is 
(dat woord 'gezond’ valt overigens niet; 
dat spreekt vanzelf) en dat zoiets elke 
dag op tafel staat. Nederlandse kinderen 
leren op school één keer per jaar dat 

gezond eten uit een fabriek komt en vooral een kwestie is 
van allerlei opgedrukte labeltjes. Dat bij een gezonde 
maaltijd groenten en fruit horen ligt dan sowieso al niet 
direct voor de hand. Dat je al snel verzandt in knutsel-
voedsel dat met allerlei kunstgrepen binnen de normen 
van zo'n labeltje is geperst dan weer wel.

Wat mij betreft is wel duidelijk waarmee je de basis legt 
voor een duurzame volksgezondheid. Je kunt daar tegenin 
brengen dat het dagelijks serveren van een evenwichtige 
schoolmaaltijd bestaande uit verse producten te duur is. 
Dan is het misschien een goed idee om even de woorden 
van Abraham Lincoln ('If you think education is expensive,  
try ignorance') te parafraseren: als u vindt dat investeren in 
voedselvaardigheden te duur is, probeer het dan eens met 
de kosten van obesitas.

Het woord  
‘gezond’ valt niet 

eens; dat is  
vanzelfsprekend

>> Wie: Marjan Smorenburg 
Privé: Woont samen met Albert in 
Rotterdam. Is MMV-kookdocent en 
natuurvoedingskundige. Begeleidt 
vrouwen met borstkanker voor een 
sneller herstel. 
Lid van MMV sinds: 2016

www.heelmetvoeding.nl
Marjan Smorenburg (57) was ooit een 
emotie-eter, maar dat wist ze helemaal 
om te buigen. Bij spanning neemt ze een 
moment rust en praat er met iemand 
over. ‘Negatieve gevoelens moet je delen. 
Anders ga je eten.’

waardoor er een onweerstaanbare behoefte aan 
chocolade ontstaat. Het heeft geen zin om hiertegen te 
vechten, dus dat liet ik maar even gaan. Soms heb ik 
nog wel eens een periode dat ik behoefte heb aan wat 
minder gezonde voeding. Maar junkfood komt er bij 
mij niet meer in. Soms neem ik rond vier uur een 
crackertje met zelfgemaakte jam zonder bewerkte 
suiker. De diksap die daarin zit is volgens Moerman  
not done, maar ik sta het mezelf toe.”

Ik ga nu anders 
met spanning om’

“M
ijn moeder had een hekel 
aan koken. Ik vond haar 
eten niet lekker en zat 
meestal met lange tanden 
te eten. Stukgekookte 

groente, ‘smac’, knakworstjes en allerlei andere dingen 
uit pakjes en zakjes.  Het had kraak noch smaak. Mijn zus 
en ik verzonnen trucjes door het uit te spugen in een 
beker water of hapjes onder het bord te vegen. De tafel 
leegruimen was onze taak, dus het viel niet op.”
“Toen ik op mezelf ging wonen, besloot ik alleen nog 
maar lekkere dingen te eten. Hazelnootpasta, banaan 
en kokos op brood, maar ik at ook gerust een zak drop 
leeg. Ik kon geen maat houden; een blok kaas of reep 
chocola verdween helemaal. Als het op mijn werk soms 
vervelend of moeilijk was, ging ik het weg zitten eten. 
Triggers waren gevoelens van onzekerheid en verdriet. 
Pas later zag ik in dat het ook te maken had met behoefte 
aan warmte en aandacht. Troostvoeding dus.” 

“Tussen mijn 30e en mijn 40e kreeg ik te maken met 
heftige klachten onder meer in de spijsvertering. 
‘Spastische darmen’, was het stempel dat ik uiteindelijk 
kreeg opgeplakt. Complementaire hulpverleners  
lieten me inzien dat mijn klachten – naast stress en 
medicijnen - ook met mijn voedingspatroon te maken 
hadden. Het roer ging resoluut om. Door de intensiteit 
en mate van de klachten was ik zeer gemotiveerd om 
me zeer strikt aan de voorschriften te houden. Daarna 
lukte het mij om voortaan alleen nog vers en onbewerkt 
te eten.”
“Emoties die spanning oproepen heb ik nog steeds, 
maar ik ga er anders mee om. Ik neem even een moment 
rust voor mezelf en praat er met iemand over. Nega-
tieve gevoelens moet je delen, als je het voor jezelf 
houdt, ga je eten. Dat is mijn ervaring.”

“Ik snoep nog wel eens, hoor. In de vijf jaar dat ik 
hormoontherapie kreeg als onderdeel van de behan-
deling van borstkanker had ik soms zo’n behoefte aan 
chocola. 75 procent cacao; die stond ik mezelf dan toe. 
Die behandeling doet iets met je hormonaal evenwicht 

!

Gerrit Jan Groothedde (67) publiceert onder de 
naam Eetschrijver over voeding en gezondheid. Hij 

woont sinds 2018 in de Limousin in Frankrijk. ©
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webinar emotie-eten 
en borstkanker
Marjan Smorenburg verzorgt op 14 januari een webinar 
over 'emotie-eten en borstkanker'. Kijk op pagina 32 
voor meer informatie.

©Nadia ten Wolde
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