Realcovery inloophuis is er voor
jou in de zoektocht naar
genezing van je eetstoornis

Zoek je naar een plek waar
je even tot rust kunt komen
en waar mensen begrijpen
wat je doormaakt, omdat ze
het zelf hebben
meegemaakt? Loop je rond
met vragen of wil je gewoon
even praten?

VOELT JOUW
EETSTOORNIS ALS

Chantal is er
voor jou

In ons fijne
inloophuis
staat de deur
voor jou open

Wij zijn er voor je, om je
te ondersteunen in je
weg naar herstel.

Realcovery Inloophuis
Pastor Brenninkmeijerstraat 2
7595 PN Weerselo

EEN
Kijk voor onze inlooptijden op de
website of socialmedia kanalen.

EENZAME

www.realcoveryinloophuis.nl
WhatsApp, bel of mail Chantal:
+31 6 15 34 27 04
realcoveryinloophuis@gmail.com

STRIJD?

herken jij jezelf
hierin?
je voelt je vaak onzeker, over wat je doet en hoe je eruit ziet…
je hebt het gevoel dat je er niet toe doet, dat je niet goed genoeg bent…
je bent de hele dag met eten en bewegen bezig…
calorieën tellen beheerst je leven…
je hebt het gevoel dat anderen je niet begrijpen…
je voelt je vaak angstig of verdrietig…
je hebt het gevoel dat het toch allemaal geen zin heeft…
je moet steeds naar die stemmen luisteren, die je zeggen streng voor jezelf
te zijn…
Je hebt waarschijnlijk een eetstoornis. Daarin ben je niet de enige. Wij
weten wat je doormaakt. Wij zijn er voor je tijdens jouw weg naar herstel.

Wij horen graag jouw
verhaal

Famke

Famke
Of ik beter kon worden? Nee, dat geloofde ik niet. Maar nu, vele tranen,
therapieën, opnames & nog veel meer tranen verder, zeg ik JA, ik kan beter
worden. Ik ben Famke, 16 jaar en de (stief)dochter van Mark en Gabriëlle,
de oprichters van het Realcovery Inloophuis. Vanaf jongs af aan voelde ik
me niet goed genoeg, ik deed er niet toe. Op mijn elfde kreeg ik voor het
eerst de gedachte dat ik er niet meer wilde zijn. Ik had het gevoel dat ik
nergens controle over had, iets wat ik wel graag wilde. Toen besefte ik dat
ik controle had over alles wat mijn lichaam in èn uitging, Ik ging afvallen,
iets waar ik goed in ben dacht ik, eindelijk. De kilo’s vlogen eraf, maar niet
alleen dat, ik verloor ook mijn spontaniteit, vrijheid, blijheid en mezelf. Op
mijn twaalfde werd ik voor het eerst opgenomen in het ziekenhuis, anorexia
nervosa. Na de opvolgende jaren met veel therapieën en opnames, kan ik
nu eindelijk zeggen dat ik er bijna ben, ik geniet weer, lach weer en voel
me goed, dat is het waard. Mede door ervaringsdeskundigen heb ik gezien
dat het weer beter kan worden en dat je kan herstellen, en nu, nu voelt dat
ook zo, het kan! Dat gun ik jou ook!
Je bent niet de enige. Wij zijn er voor je.

wij hebben het zelf
meegemaakt

Nicole
Een hele lange periode in mijn leven was de zin: "Mijn naam is Nicole" en "Ik
heb een eetstoornis", één. Maar gelukkig kan ik vandaag de dag zeggen:
"Mijn naam is Nicole en ik had een eetstoornis!" Mijn boulimia is al best
vroeg in mijn leven begonnen, ik kon niet met emoties omgaan, wist niet
hoe ik ze moest uiten en had vele overtuigingen over mijzelf waarvan ik nu
weet dat ze niet van mij zijn en ik ze zeker ook niet meer nodig heb.
Wanneer ik letterlijk mijn emotie eruit kon spugen, zorgde mijn boulimia
voor een leeg gevoel. In mijn herstel heb ik heel veel gehad aan mijn
omgeving, ervaringsdeskundigen, lotgenoten en herkenning krijgen van
de dingen waar ik niet mee om kon gaan. Op het moment toen ik koos
voor herstel was ik mijn geheim kwijt, ik had het gedeeld met mijn familie
en de mensen die het dichtst bij mij stonden. Ik merkte dat mijn geheim,
hun geheim was geworden. Want ik was het kwijt, maar zij konden nergens
naar toe met hun zorgen. Dat is ook de reden dat ik enorm trots ben dat ik
mijn steentje mag bijdragen aan het Realcovery Inloophuis als
ervaringsdeskundige, omdat ik weet hoe ontzettend belangrijk het is om
ergens je verhaal te kunnen delen en het niet alleen te hoeven doen.

Nicole

Neem vertrouwelijk contact met ons op

een eetstoornis
Een eetstoornis is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt
door verstoord eetgedrag. Sommige mensen met een eetstoornis eten
te weinig, anderen juist teveel en weer anderen wisselen perioden van
eetbuien af met perioden van (streng) lijnen.
Het merendeel van de mensen met een eetstoornis heeft een
verstoord lichaamsbeeld en is bang om in gewicht aan te komen. Om
gewichtstoename te voorkomen zien we vaak dat mensen met een
eetstoornis continu letten op wat ze eten, overmatig sporten,
laxeermiddelen gebruiken of braken. Het gewicht wordt voor hen op
den duur een obsessie en het lijnen, sporten of braken een verslaving.
De naam Anorexia Nervosa betekent

Bij Boulimia Nervosa is er sprake van

letterlijk vertaald vanuit het Latijn
"gebrek aan eetlust door nerveuze
oorzaken". Deze naam kan
misleidend zijn, omdat de mensen
die hieraan lijden geen gebrek aan

eetbuien die worden afgewisseld
met perioden van (bijzonder) matig
eten. Bovendien hoeft het niet zo te
zijn dat mensen met Boulimia
Nervosa een grote eetlust hebben

eetlust hebben, maar juist
doelbewust proberen hun eetlust en
hongergevoel te onderdrukken.
Anorexia Nervosa zou hierom
eigenlijk beter "magerzucht" of

voordat ze een eetbui krijgen. Het
gaat om het eten, niet om het stillen
van honger. De drang om te eten lijkt
op een verslaving. Tijdens een eetbui
worden grote hoeveelheden eten

"lijnziekte" genoemd kunnen worden.
Het afvallen werkt verslavend en
daarom blijven ze ermee doorgaan,
zelfs als zij al op een gevaarlijk laag
gewicht zitten.

naar binnen gewerkt en hebben de
zij het gevoel dat zij de controle over
hun eetgedrag kwijt zijn. Zij kunnen
niet meer stoppen met eten. Het
voedsel is dikwijls calorierijk en wordt

Meestal begint een eetstoornis met
een laag zelfbeeld en het gevoel
geen controle meer te hebben over
het eigen leven. Ook willen mensen
met een eetstoornis zichzelf vaak

vaak zonder proeven doorgeslikt. Na
een eetbui proberen mensen met
Boulimia Nervosa het eten zo snel
mogelijk weer kwijt te raken. Vaak
gebeurt dit door zelf opgewekt

bewijzen en zijn ze constant opzoek
naar dingen waar ze in uit kunnen
blinken. Lijnen kan een tijd lang een
sterk en veilig gevoel geven,
onderliggende emoties worden

braken en/of het gebruik van
laxeermiddelen. Het kan ook zijn dat
er geen gebruik wordt gemaakt van
deze middelen, maar dat na een
periode van eetbuien een periode

daardoor niet gevoeld.

van streng vasten volgt.

vind samen met
ons je vrijheid en levenslust
terug

we helpen je vanuit onze
ervaring
het al zo moeilijk was om over je

Stichting Realcovery Inloophuis

“Pas toen ik bij een inloophuis
terecht kwam voelde ik echt
hulp. Ze begrijpen daar wat ik
door maak. En behandelen me
niet als patiënt. Maar hielpen
me de kracht te vinden door te
zetten.”

Je bent niet de enige. Wij zijn er voor je.

Bij het Realcovery inloophuis
bieden we jou ondersteuning zoals
jij het nodig hebt. Je kan bij ons
terecht om van je af te praten.
Gewoon aan de keukentafel. Je
kan ook naar ervaringsverhalen
luisteren. Of met anderen praten,
die hetzelfde ervaren. Wij hebben
ervaring met eetstoornissen en zijn
er voor jou in je weg naar herstel.
Niet als arts. Maar als luisterend oor
en helpende hand.
We zijn een aanvulling op de
reguliere zorg, en kunnen je in de
volgende twee fasen helpen:
1. De periode van wachten op
goede reguliere zorg.
Helaas duurt het soms langere tijd
voordat er ruimte is in de
professionele hulp. En dat terwijl

angst of schaamte heen te
stappen en hulp te vragen. Je wil
nu hulp, maar moet er toch nog
even op wachten. Een moeilijke
tijd. Het Realcovery inloophuis is er
dan voor je. Je kan vast praten
met deskundigen die hetzelfde
hebben meegemaakt. Wij hebben
alle mogelijke informatie voor je. Er
is een vaste plek voor je waar je in
een veilige omgeving jezelf kan
zijn. En wij zijn er voor je als je de
volgende stappen zet.
2. De periode van herstel.
Als je zelf gekozen hebt voor
herstel is het fijn om een steuntje in
de rug te krijgen. Van mensen die
precies weten en snappen wat je
door maakt. Als aanvulling op de
reguliere zorgtrajecten bieden we
gespreksgroepen aan waarin je
met anderen kan praten die het
zelfde mee maken. Onder
begeleiding van
ervaringsdeskundigen, die hun
weg naar herstel ook gevonden
hebben. In deze gespreksgroepen
staat voorop dat je gewoon jezelf
mag zijn en dat jij de regisseur bent
van je eigen pad naar herstel.

Wij zijn er voor je. Kijk op onze website voor meer informatie.

