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Veel studenten lijden aan drunkorexia.
Ze commseren de calone~nvan t\~nwodka-mix op
een avon uitgaan met eep hongerdieet van een paar
dagen. es mor het pertecte tichaam.
tekst ELS QUAEGEBEUR illustraties CLAUDIE DE CLEEN

MAAIKE (23) WAS ALTIJD EEN MEISJE van
gemiddeld formaat. Een gezellig spek
kige peuter. Als prepuber had ze
spillebenen. Na de puberteit kwam ze
bij een lengte van een meter zeventig
uit op maat 38, twee maten kleiner
dan de gemiddelde Noord-Europese
vrouw. Na de middelbare school in
Den Bosch ging ze algemene cultuur
wetenschappen studeren aan de Uni
versiteit van Amsterdam. Ze vond een
kamer in een studentenhuis waar het
menu zich grofweg beperkte tot testis,
bastognekoeken en enorme borden

pasta met spekjes en Boursin, wegge
spoeld met bier uit tienliterfusten.
Maaike groeide een paar kilo in de
breedte, tot 69 kilo. Dat staat gelijk
aan een BMI (Body Mass Index) van
23,9. Dat betekent: een gezond ge
wicht. Je bent geen Française. Niets
aan de hand.
Maaike - haar naam is gefingeerd -
vond zichzelf wel minder mooi. Ze
begon truien over haar billen te trek
ken ('Zoals mijn moeder al honderd
jaar doet') en zag ineens overal dunne
meisjes op straat. Maar lijnen wilde ze
niet. Te veel gedoe, geen tijd en bij
haar moeder had ze al vaak gezien dat
een dieet niet hielp.
Twee jaar geleden kreeg Maaike keel
ontsteking. Het begin van een nieuw
leven. Aanvankelijk kreeg ze een anti
bioticakuur voorgeschreven, die niet
aansloeg. Daardoor knapte ze niet na
een paar dagen al op. Het duurde twee
weken voor ze zich wat beter begon te
voelen en haar eetlust terugkeerde.
Zes kilo lichter. Maaike trok een oude
skinny jeans uit de kast. Als gegoten.
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Vriendinnen complimenteerden haar.
Op straat maakte een jongen een be
wonderende opmerking over haar
benen ('Hij was leuk. Geen creep of
zo'). Haar moeder zei: 'Geniet er maar
van, schat. Nu je weer kunt eten zit je
je zo weer op je oude gewicht:
Mooi niet, dacht Maaike. De aandacht
die, kennelijk, hoorde bij 63 kilo,
beviel haar. En er kon nog welwat af.
Ze deed het nog een Roosje rustig aan
met eten en drinken en zette voor het
eerst voet in de sportschool waaraan
ze al geruime tijd 35 euro per maand
afdroeg zonder ooit een Stairmaster te
hebben aangeraakt.
Bij 58 kilo vond ze het mooi geweest:
alles in Zara van maat 36 stond nu
mooi. Haar borsten waren kleiner,
maar deden toch nog mee. Huisgeno
ten zeiden jaloers te zijn.
Eén nadeel. Uitgaan was er een aantal
maanden niet veel van gekomen.
Maaike wilde weer tempodrinken met
haar vriendinnen, volgens het ver
trouwde regime: donderdagavond,
vrijdagavond. Eerst thuis aan de wijn ..
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tot een uur of elf. Daarna een paar
wodkaatjes-cranberry of Red Bull in
een club. Maar ja, een glas alcohol
staat wat betreft calorieën nog steeds
gelijk aan twee belegde boterhammen.
Dat kon Maaike er natuurlijk niet
meer bij hebben in haar nieuwe li
chaam.
Hier en daar had ze van medestuden
ten al gehoord van de oplossing: de
calorieën van een wodka-mix of tien
compenseren met een hongerdieet
van een paar dagen. Met andere woor
den: klaplam kunnen worden zonder
muffin top.

Zo leeft Maaike nu zo'n anderhalf jaar,
met strakke discipline. Op donderda
gen, vrijdagen en zaterdagen leeft ze
op alleen een appel en twee crackers
met hummus - meestal aangevuld
met een stevige katet. Tegen zondag
middag houdt ze het niet meer vol en
stort ze zich op macaroni ham-kaas of
patat. Op maandagochtend negen uur
staat ze in de sportschool, waar voor
haar inmiddels de rode loper wordt
uitgerold. In de 72 uur die eraan voor
afgaan, staat ze wel tien keer op de
weegschaaL 'Niet omdat ik per se zo
dun mogelijk moet zijn van mezelf,
maar ik wil ook zeker geen gram aan
komen. Het stomme is dat eten onge
veer het enige is waaraan ik kan den
ken. Wat wel, wat niet? Vanaf wanneer
niet? Vanaf wanneer weer wel? Best
wel vermoeiend:
Om niet te zeggen: gekmakend.

reportage

Er is een woord voor dit gedrag:
'drunkorexia', verwijzend naar de
ernstige ziekte anorexia nervosà. Het
heet ook wel 'glamour disease'omdat
modellen en vrouwelijke filmsterren
vaak een dergelijke levensstijl van vas
ten en (champagne) drinken toege
dicht krijgen. Dtunkorexia heeft een
eigen Wikipedia-pagina en op
internet zijn honderden verhalen en
tips te vinden van ervaringsdeskundi
gen en artikelen van (veelal Ameri
kaanse) psychologen die hun zorg
erover uitspreken. Het staat echter
niet als officiëleeetstoornis beschre
ven in het psychiatrisch handboek
DSM.
In Nederland valt drunkorexia onder
de zogenaamde 'eetstoornis nao' (niet
anderszins omschreven). Volgens
cijfers van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid RIVM wordt deze
restcategorie bevolkt door zo'n hon
derdvijftigduizend mensen (90 pro
cent vrouwen) die, zonder echt ano
rexia of boulimia te hebben, op allerlei
manieren rotzooien met eten en drin
ken. Braken, laxeermiddelen slikken,
hevig sporten, lijnen afwisselen met
vreetbuien en vasten om te kunnen
drinken. Of een cornbinatie ervan.
In werkelijkheid is de groep Nederlan
ders die periodiek worstelt met een
niet officieelgediagnosticeerd eetpro
bleem groter en flink groeiend, zegt
Elske van den Berg, psycholoog en
hoofd behandelzaken bij Novarum,
een behandel- en onderzoekscentrum
voor eetstoornissen en obesitas. Daar
onder vallen duizenden vrouwen tus
sen de 18en de pakweg 25 jaar die
hun dagelijks aanbevolen hoeveelheid
calorieën een paar dagen per week na
genoeg uitsluitend in de vorm van
alcohol binnenkrijgen. Niet per se
omdat ze verslaafd zijn aan alcohol,
maar omdat ze het uitgaansleven wil
len leiden dat past bij hun leeftijd
- zonder de kilo's.

Deoorzaak ligt bij - daar is het weer! -
een verstoord maatschappelijk beeld
van het vrouwelijk lichaam. Het gaat
allang niet meer om er leuk uitzien,
zegt Van den Berg. 'Het ideaalbeeld is
een harnas waarin steeds meer jonge
vrouwen zich proberen te persen. En
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dat harnas knelt, doet zeer en is zeer
zelf-ondermijnend:
Natuurlijk is et ook een tegenbewe
ging. Modemerken stuurden de afge
lopen jaren iets vaker vollere model
len de catwalk op. Uit Brits onderzoek
blijkt echter dat vrouwen liever naar
dunne modellen kijken - ter inspira
tie. In vrouwenbladen kitren optisch
gereduceerde BNers dat het niet uit
maakt hoe je eruitziet 'als je van bin
nen maar blij bent'. Opiniemakers
halen uit naar plastische chirurgie,
botox, wimpertransplantaties, hair ex
tensions en de hysterische angst ook
maar één haar aan te treffen op een
vagina van boven de 16,zoals de
jonge filosoof Simone Saarloos laatst
signaleerde in een column in nrc.next:
'Open de jacht op kale geslachtsdelen.
Laat elkaar weten wat een onzin de
leegte daar beneden is. Wie het kaal
aantreft: protesteer, schreeuw:
Het ene protestgeluid is wat zinvoller
dan het andere, maar vooralsnog helpt
het allemaal niet erg veel zegt Van den
Berg: 'Gebaseerd op wat wij hier zien,
lijkt de obsessie met het uiterlijk
alleen maar erger te worden. We
komen zulke gestoorde verhalen
tegen. Lekkertje-van -het-jaarverkie
zingen onder eerstejaarsstudenten.
Meisjes die niet met hun voeten op de
grond durven zitten, omdat hun
benen dan te dik lijken. Chew and
spit:het gebruik op feestjes om wel
iets van een dienblad te pakken en in
je mond te stoppen, maar het later
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stiekem uit te spugen. Ook zo'n zoge
naamde glamour disease. En ik weet
dat wij het topje van de ijsberg zien.
Als ze bij ons komen, is de situatie uit
hand gelopen. Het overgrote deel van
de drunkorecten en andere romme
laars met eten ploetert buiten ons
zicht:
Voor wie toch denkt dat dit een ver
van-zijn-bedshow is. In verschillende
westerse landen is onderzoek gedaan
onder mensen die niét klooien met
eten. De vraag was wat ze liever zou
den willen: vijf jaar langer leven met
vijfkilo overgewicht of vijf jaar korter
met vijf kilo eraf. Ondervraagden
kozen massaal voor het laatste. Zeker
vrouwen. Dat geeft wel aan hoe diep
de fixatie op lichaamsgewicht zit.
Vroeger ging het misschien o~ de
juiste merkkleding, tegenwoordig
moet heel de look perfect zijn, conclu
deert Van den Berg naar aanleiding
van gesprekken die ze voert met cliën
ten bij Novarum. Ze merkt het ook tij
dens de behandeling. Een onderdeel
daarvan is om zonder make-up een
boodschap doen in de buurt. Vooral
in het begin geeft dat tot tranen toe
paniek. Onopgemaakt een broodje
halen: dat kan niet.
Het probleem is dat een volmaakt
voorkomen voor het grijpen lijkt te
liggen. Filmsterren en modellen bij
voorbeeld komen door Twitter en In
stagram heel dichtbij. We kunnen
dagelijks opstaan met Doutzen Kroes
die geen gelegenheid onbenut laat
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haar tienduizenden volgers te voor
zien van een onberispelijke foto van
zichzelf, bij voorkeur in designer
yoga-outfit of rondspringend in
bikini. ('I had afew amazing days in
Miami and needed to make this jump
for joy!') Maar ook gewoon op straat,
werkvloer, universiteit of in de kroeg
zijn jonge vrouwen constant omringd
door soortgerioten die veel energie
steken in hun uiterlijk. Nagels, haar,
huid, tanden, wimpers, wenkbrauwen,
lippen,omvang.Allesmoetvolmaakt
zijn. Van den Berg: 'We worden steeds
mooier. Beter gezegd: het valt steeds
meer op als je niet zo mooi bent als al
die anderen. Perfectie is haalbaar. Als
je dat niet redt, is het je eigen schuld;
dan heb je je best niet gedaan. Die
overtuiging komen we echt veel tegen.
Opvallend vaak bij studenten, vrou
wen van wie je zou verwachten dat ze
weten dat het ook anders kan:

Maaike, inmiddels onder behandeling
bij een psycholoog omdat ze zich vaak
somber voelt, vindt het juist begrijpe
lijk dat drunkorexia, ook, een studen
tenziekte is. Net als in de Verenigde
Staten, waar de term enkele jaren ge
leden werd geïntroduceerd onder
jonge, vrouwelijkestudenten. Ruim een
kwart van hen is 'drunkorectid;volgens
onderzoek dat in het voorjaar 2013
werd gepubliceerd in het Journal of
American CollegeHealth. Een toelating
tot Harvard op zak,maar niet het zelf
vertrouwen om eerst een stevigebodem
te leggenvoor een kwart fleswodka.
'Wij moeten alles goed doen. Echt
alles, zegt Maaike, met haar hoofd in
haar slanke, gemanicuurde handen.
Met allesbedoelt ze: hoge cijfers halen,
coole stages regelen, gevat en gezellig
zijn op social media, een lekkere
vriend regelen en drinken als een kerel
met de bevalligheid van een topmodel.
En niet te veel janken en klagen, want
dat is niet likeable.Geen wonder dat
de Landelijke Studenten Vakbond
vorig jaar na eigen onderzoek conclu
deerde dat de helft van de Nederlandse
studenten tijdens de studie kampt met
psychische klachten. Wederom: vooral
vrouwelijke studenten zeiden er last
van te hebben.
Nu is af en toe een potje piekeren over ...
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wie je bent en wat je zoal zou willen
bereiken inherent aan de persoonlijke
ontwikkeling van westerse jongeren
met vrij onbeperkte mogelijkheden.
Coming of age is geen makkelijk pro
ces. Om goed beslagen ten ijs te
komen, is het zinvol eerst een paar
keer op je bek te gaan. En: het meren
deel van de vrouwelijke studenten met
psychische klachten hongert zich niet
uit. Omgekeerd werkt het wel zo.
Drunkorecten zijn, net als andere
mensen met een eetstoornis, vaak
angstig, vatbaar voor depressie en
hebben een laag zelfbeeld.
Of drunkorexia samenhangt met een
moeizame zoektocht naar seks en
liefde vindt Van den Berg lastig te zeg
gen. 'Wetenschappelijk komen we er
niet goed uit.Wevragen er welnaar.
Meisjesantwoorden dan meestal dat de
meeste mannen niet weten of een
vrouw maat 38 of 40heeft.Aande an
dere kant hoor ik bijvoorbeeld over in
ternerdaten vaak hoe bot en snelmeisjes
worden afgeserveerdals ze iets zwaarder
zijn. En dan bedoel ik normaal. Maar
normaal is tegenwoordig te dik.'

Van den Berg denkt dat de peer pres
sure onder vrouwen van groter in
vloed is. Neem de thigh gap. In ge
woon Nederlands: de brugkut. Het be
tekent dat de bovenbenen van een
vrouwelkaar niet raken als ze met
haar voeten tegen elkaar staat. Zoals
Van den Berg zegt: er moet licht door
heen kunnen schijnen. Een columnist
van The Guardian schonk eind vorig
jaar aandacht aan het fenomeen in een
column aan met de titel: 'How the
'thighgap' became the latestpressure
point on a woman's self-image:Dit
naar aanleiding van een incident met
het Australische topmodel Robyn
Lawley.Na het posten van een foto
waarop de bovenkant van haar dijen
elkaar raakten, werd zij op Facebook
honend weggezet als 'vet varken: En
niet één keer.
De thighgap heeft een eigen hashtag
op Twitter, vol aanmoedigende selfies
van over de hele wereld. Er is ook een
'how to'-pagina, die overigens begint
met de mededeling dat een thigh gap
voor de meeste mensen niet te doen
is. Het probleem is dat veel vrouwen

reportage Volkskrant Magazine

dát niet van elkaar en zichzelf accepte
ren, schrijft het Australische model in
een stuk op de nieuwssite Dailybeast,
als reactie op de felheid die haar ten
deel viel. Ze eindigt haar betoog met:
'Het laatste dat ikwil voor mijn toe
komstige dochter is dat ze zichzelf uit
hongert, omdat ze denkt dat een thigh
gap noodzakelijk is om aantrekkelijk
te worden gevonden:
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tamelijk zeldzaam. Er zijn zo'n 19 dui
zend geregistreerde gevallen en dat
cijfer verandert al jaren nauwelijks.
Dat heeft ook een eenvoudige fysiolo
gische reden, legt Van den Berg uit.
'Het is voor mensen zonder deze ern
stige psychiatrische afwijking moeilijk
anorect te zijn. We spreken veel mei
den die beginnen met lijnen en het
godzijdank maar tot een bepaald ge
wicht volhouden. Dan gaan ze eten
omdat hun lichaam schreeuwt om
calorierijk eten:
Dat betekent niet dat vrouwen besmet
met 'glamour disease' geen risico's
lopen. Vrouwen zijn gevoeliger voor
de gezondheidseffecten van alcohol
dan mannen. Bovendien komt alcohol
hard aan op een nuchtere maag en
drunkorecten drinken veel als ze uit
gaan, met als gevolg een verhoogde.
kans op alcoholvergiftiging.

Drunkorexia en andere niet nader om
schreven eetstoornissen zijn besmet
telijk, erkent Van den Berg. 'Meiden
geven elkaar tips en willen niet voor
elkaar onderdoen. Dat zie je op mid
delbare schole!_!:ep zelfs al in de hoog
ste klassen van de basisschool. Maar
spiegelen aan gelijken kan ook een
positieve invloed hebben. Er gaat een
afschrikwekkend effect uit van een
vriendinnetje dat lichamelijk ziek
wordt van het gerommel met eten,
drinken en lijnen of een ernstige eet
stoornis ontwikkelt. Door erover te
praten met elkaar, gaan ze ook inzien
dat hun eetpatroon niet spoort:
Echte anorexia is gelukkig nog steeds

Het goede nieuws is dat het overgrote
deel van de drunkorecten de levens
stijl van vasten om te drinken ont
groeit tegen het 30ste levensjaar, aldus
Van den Berg: 'Ze slagen er dan in
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voldoening en vertrouwen te halen uit
een carrière of een liefdesrelatie, het
stichten van een gezin of een wereld
reis: Met andere woorden: als de
jonge vrouwen een identiteit ontwik
kelen los van hun uiterlijk en omvang
en ze enig zelfrelativerend vermogen
halen uit de wetenschap dat in de
derde wereld nogal wat meisjes onge
wild rondlopen met een thigh gap:
Dat maakt drunkorexia tevens een
makkelijk te onderschatten lifestyle
grilletje. Een paar dagen weinig eten
ten behoeve van een paar drankjes, in
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je twintiger jaren, waarin uiterlijk en
uitgaan nu eenmaal een grote rol spe
len. Wat maakt dat nou uit?
Het kan een hellend vlak zijn, volgens
Van den Berg: 'In de gevallendat eetge
stoord gedragwél een ernstige eetstoor
nis wordt, zien we meestal dat er een
versnelling isopgetreden in het jaar
daarvoor. Werken en studeren gaat dan
ineens niet meer, ze kunnen geen be
slissingenmeer nemen. Daar is maar
een klein duwtje voor nodig. En dan
hebben ~e het nog niet eens gehad over
de impact op de kwaliteit van leven'

Maaikezei het al eerder: vooral op de
dagen dat ze vast, is ze in haar hoofd
constant bezig met haar gewicht. Het
is niet zo dat ze de tijd die ze over
houdt, omdat ze geen boodschappen
hoeft te doen en niet kookt of eet, dan
besteedt aan studeren of het gehele
oeuvre van Booker Prize-winnares
Alice Munro, Van den Berg: 'Er lekt
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een gigantische hoeveelheid tijd en
energie weg. Daardoor missen die
meiden veel. Jekunt wel zeggen: wat is
nou drie dagen per week niet eten?
Maar het is drie dagen uitvluchten
verzinnen om niet aan tafel te hoeven
verschijnen. Niet met een vriendinne
tje kletsen bij de Starbucks. Geen
taartje eten met een oma die toevallig
in de stad is. Het is honger lijden, moe
en slap zijn, nergens anders aan kun
nen denken. En waarom? Om zich in
een harnas te wringen dat niemand
past: ..
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