
gezondheid

Eetstoornissen als anorexia en boulimia worden vaak
gezien alsjonge meisjesproblemen. Maar 50-plusvrouwen
zijn oók eetgestoord. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen

vrouwen over het randje duwen, maar ook de
maatschappelijke druk om mooi, slank en jong te blijven is

een grote boosdoener. TEKST ANNE ELZINGA

Heleen heeft allegrote spiegelsuit haar
huis verbannen. Ze vindt haar lijfwal
gelijk.Veel en veel te dik. Gek genoeg
zien anderen helemaal niet dat ze zo'n
vies,vet varken is.Maar zijweet beter.
Perioden van uithongeren wisselt ze af
met vreetbuien, al dan niet afgesloten
met een laxeertabletje oftwintig rond
jes rennen. Doodmoe wordt zevari die
obsessie met haar gewicht. Ze kán niet
meer. Daarom meldt ze zich aan bij
een centrum voor eetstoornissen.

Dit verhaalhebben wevakergehoord.
Maar dan uit de mond van een

I8-jarig meisje. Heleen is 69. Zij be
hoort tot de groeiende groep 50-plus
vrouwen met een eetstoornis. 'Niet
alleen beginnen eetstoornissen steeds
eerder, ze lopen ook veellanger door;

zegt Elske van den Berg,hoofd behan
delzaken van eetstoornissencentrum
Novarum. 'Meisjes van 8 met eetpro
blemen waren al geen uitzondering
meer; nu blijkt een eetgestoorde vrouw
van 75ook al geen unicum te zijn:
Vanden Berg schat, net als eenwoord
voerder van het Zuid-Hollandse Cen
trum Eetstoornissen Ursula, dat zo'n
15procent van de vrouwelijke clientè
le ouder is dan 50. Vaak zijn dat geen
pure anorecten ofzuivereboulimialijd
sters, zoals omschreven in het Diag
nostic and Statistical Manual ofMen
tal Disorders (DSM-5). De meeste
cliënten vertonen een wisselend eet
gedrag. Ze hongeren zich uit, houden
dat niet vol, gaan (over)eten en doen
vervolgens net als Heleen van alles om
die gehate calorieën weer kwijt te ra
ken en zo mager mogelijk te worden
of te blijven: braken, laxeermiddelen
gebruiken (purgeren), afslankpillen
slikken, overmatig sporten.
Toteenjaar of acht à tien geledenwerd
dit alsjonge meidenproblematiek ge
zien. Misschien dat twintigers er nog
last van hadden, maar dames van mid- ,..
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SOMS ONTSTAAT
DE EETSTOORNIS DOOR EEN

INGRIJPENDE GEBEURTENIS,
SOMS IS HET EEN

SLUIPMOORDENAAR

Tussen de
55 en 65 jaar lijnt

34%
van de vrouwen
minimaal de helft

van de tijd

7l%
van de 65- tot

75-jarige vrouwen
probeert gewicht

te verliezen

Een check van haar
lichaam is dagelijkse

kost voor vrouwen van
50 tot 55 jaar, zegt

46%
54

delbare leeftijd waren daar wel over
heen gegroeid. Vandaar dat het onder
zoek van de Universiteit van North
Carolina in 2012 insloeg als een bom.
Maar liefst 41procent van de geënquê
teerde (witte) so-plusvrouwen ver
toonde naar eigen zeggen nu (13 pro
cent) of de afgelopen vijf jaar (28
procent) tekenen van eetgestoord ge
drag. Zij hadden ernstig ondergewicht
en/of minstens één keer per week een
vreetbui, en deden meestal aan purge
ren. Verder wasbijna driekwart van de
50-plussers aan het lijnen. Zelfshoog
bejaarde vrouwen (75- 84jaar) deden
nog manmoedige pogingen om kilo's
te verliezen (53 procent) of stonden
een paar keer per week op de weeg
schaal (45 procent). En van de vijf
onderzoeksdeelneemsters boven de 85
(I)jaar waren er twee aan het lijnen en
hielden drie hun gewicht nauwlettend
indegaten.
VoorNederland is het verschijnsel nog
zoonbekend dat het hier tot nu toe niet
is onderzocht. Maar volgens Van den
Berg zouden deze cijfers ook hier kun
nen gelden, allooptAmerika wel altijd
wat voorop. In ieder gevalkomt het zo
vaak voor dat zij en haar collega'szich
zorgen maken.

H eleen is eigenlijk altijd bezig ge
weest met eten en diëten. Volgens

Van den Berg zijn oudere eetgestoor
den te verdelen in drie groepen: zij die
al bijna hun hele leven kampen met
een eetstoornis en blijven doorsukke
len, zij die er opnieuw last van krijgen
nadat de aandoening zicheen tijd lang
koest heeft gehouden en zijdie pas op
latere leeftijd een nieuwe eetkwaal
ontwikkelen. Een scheiding, overlijden
van de partner of ouders, uitvliegende
kinderen: zulke ingrijpende levensge
beurtenissen kunnen mensen net over
het randje duwen. Eetstoornissenspe
cialist Marlies Rekkers krijgt in haar
psychologische en psychomotorische
praktijk echter ook vrouwen die niet
echt een duidelijke traumatische aan
leiding kunnen noemen. 'De eetstoor
nis is dan meer een sluipmoordenaar:
Bij Heleen is het pas echt uit de klau-

wen gelopen toen ze in de overgang
kwam. Zonder er iets voor te hoeven
doen kreeg ze er zomaar 5kilo bij, die
zich gezellig rond haar buikstreek
nestelden. 'Ik lijk wel een gestrande
walrus; klaagde ze. 'Leukestrakke trui
tjes en jeans kan ik niet meer aan. Ik
moet nu shoppen in ouwevrouwen
winkels,' Op overgangsfora treft ze
even ongelukkige lotgenoten die zich
ook lomp en vooral superonaantrek
kelijk voelen. 'Veelvrouwen raken ge
obsedeerd door die gewichtstoename;
zo merkt Rekkers. 'Ze weten niet dat
meer vetopslag een natuurlijk proces
is dat beschermt tegen de negatieve
gevolgen van het ouder worden. Dat
in zo'n situatie je gewicht behouden
eigenlijk al gewichtsverlies is, is een
eyeopener voor ze:

De belangrijkste oorzaken van een
eetstoornis zijn volgensRekkers en

Vanden Berg een fundamenteel tekort
aan zelfvertrouwen en een negatief
lichaamsbeeld. De vrouwen die ver
strikt raken in hun eetproblemen zijn
de vrouwen die hun identiteit voorna
melijk hebben opgehangen aan de
rollen die ze vervullen. Van den Berg:
'Als moederschap je belangrijkste le
vensvervulling is en je opeens op dat
vlak niet meer nodig bent, wat dan?
Die leegte is niet makkelijk te vullen;
kinderen kunje niet meer krijgen: Ook
vrouwen die hun zelfvertrouwen voor
al ontlenen aan hun ranke lijf, volle
haardos en fraaie gezicht kunnen in
een genadeloze glijvlucht naar bene
den terechtkomen als ineens alles gaat
uitzakken.
Vroeger boden gerespecteerde ou
de-vrouwen-rollen daar bescherming
tegen. 'Oma's mochten comfortabele
omajurken en praktische instappers
aan,' aldus Van den Berg. 'Nu zitten ze
nog vol in de make-up, verven ze hun
haar en dragen ze korte rokjes. Dat is
allemaalleuk en aardig, maar wanneer
mag je als vrouw nou eens uit die rol
van seksueel aantrekkelijk wezen stap
pen?' Nooit, blijkt uit de Amerikaanse
cijfers. Zelfs de meerderheid van de
75-plussers zegt dat hun zelfbeeld in
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Vrouwenvan
75 tot S5jaar staan
minimaal een paar
keer per week op

de weegschaal, zegt

45%
De eigenwaarde
van vrouwen

(55 tot 65 jaar) wordt bij

80%
in meer of mindere
mate door gewicht

of lijf bepaald

57%
van de 75 tot S5-jarige
vrouwen is bang om

vijf pond aan te komen

Zorgen over hun
gewicht beïnvloeden

het leven van

68%
van de vrouwen van 50
tot 55 jaar negatief
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meer- ofmind ere mate bepaald wordt
door hun gewicht oflichaamsvorm (74
procent).
'We blijven allemaal meisjes: herkent
ook Rekkers in de maatschappelijke
druk om mooi, slank enjong te blijven
een grote boosdoener. 'Wij, vijftigers
en zestigers, zijn opgegroeid in een
periode dat alles mogelijk, maakbaar
en gezien de financiële welvaart voor
de meesten bereikbaar was. Ook een
eeuwigjong uiterlijk.' 'Sterker nog; vult
Van den Berg aan, 'minder knap zijn
wordt zoje eigen schuld,'

, lij hebt helemaal geen eetstoornis;
.Jzeide huisarts tegen Heleen toen ze
eindelijk aan de bel durfde te trekken.
Zelfhad zedat ooklang gedacht, totdat
een bevriende psychologe voorzichtig
het tegendeel suggereerde. Het over
komt veel 'oudvolwassen' eetgestoer
den. Ze krijgen eerder complimenten
omdat ze zo mooi slank zijn dan dat
iemand hetA-woord durft uit te spre
ken (Nancy Reagan!). Het is toch ook
normaal dat je gewicht verliest als je
wat ouder wordt? Boulimia zie je aan
de buitenkant ook niet eens (Sharon
Osbourne!). Bovendien zijn patiënten
ook sterren in het verbergen van hun
rare verhouding met eten. Ze koken
keurig voor het gezin, hebben dan toe
vallignet zelfalgedineerd, gaan in hun
eentje overeten, verstoppen de dieet
druppels ofverdwijnen stilletjes naar
de wc om te spugen of te laxeren. En
omdat ook zijdenken dat hun stoornis
iets is voor tieners en twintigers scha
men ze zich er vaak voor.
Helaas hebben zelfshulpverleners nog
steeds die associatiemetjong. Vandaar
dat de diagnose bij 50-plussers vaak
wordt gemist. Gebeurt dat niet, dan is
er nog het probleem van de behandel
mogelijkheden. Natuurlijk is individu
ele hulp in de vrijgevestigde sector
altijd mogelijk, maar een specifiek
(poli)klinisch aanbod voor 50-plus
vrouwen kent Rekkers niet. Volgens
Van de Berg zijn er wel degelijk thera
piemogelijkheden, maar zezouden wel
wat beter verspreid mogen zijn over
Nederland. Het Amsterdamse Novar-

•anorexia

um krijgt soms zelfs cliënten uit Texel.
Alsje mensen in groepsverband bege
leidt, moet je er wel voor kunnen zor
gen dat ze matchen qua leeftijd en
levensfase. En single twintigers en
getrouwde grootmoeders in één groep,
dat werkt niet, ook al hebben ze alle
maal anorexia.

Heleen kijkt tegenwoordig weer in
de spiegel. En verdomd, ze is dan

nog best tevreden met wat ze ziet ook.
Na lang aandringen schreef de tegen
sputterende huisarts toch een verwijs
briefvoor psychologischebehandeling.
Ze volgde gedragstherapie en werkte
bij Rekkers aan 'versterking van haar
positieve lichaamsbeleving'. In leken-

SINGLE TWINTIGERS EN
GETROUWDE GROOTMOEDERS
IN tÉN THERAPIEGROEP,
DAT WERKT NIET

taal wil dat zeggen dat ze van haar lijf
leerde houden. VolgensRekkers is dat
een onmisbaar onderdeel van de be
handeling van een eetstoornis. 'Eetge
stoorden focussen altijd op de negatie
ve kanten van hun lichaam. Als daar
niks aan verandert, zullen ze blijven
verlangen naar het ongezonde ideaal
beeld. Ik leer ze te kijken naar wat ze
positief vinden. Dat dat lijf toch maar
hartstikke gezond is. En je nooit in de
steek laat. Ben je tevreden met je li
chaam, al is het misschien wat dikker
dan je hoopte, dan raak je je obsessie
kwijt:Dan kunje opje 69ste misschien
eindelijk definitiefhet 'mooi,mager en
altijdjong'-juk vanje afschudden. 0

»Bron cijfers:onderzoekUniversity
ofNorth Coralina,gepubliceerdin 2012
in International Journal ofEating
Disorders
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