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Nieuws 
van ANBN 

Welkom! 
 
In deze Antenne nemen we je mee op weg naar verschillende bronnen die 
helpend kunnen zijn op weg naar herstel. 
 
In verbondenheid samenzijn met lotgenoten en leren door ervaringen 
komen aan bod in de artikels over het ANBN-weekend en de groeicursus 
die Saltare vzw jaarlijks organiseert tijdens de eerste week van de 
paasvakantie. 
 
Het lezen van boeken kan helpen om meer inzicht te krijgen, om jezelf te 
herkennen in wat anderen beleven en om erkenning te voelen voor wat je 
doormaakt. Op die manier kunnen mensen hun eigen ervaringen beter 
kaderen, beter begrijpen wat hen overkomt en daarmee mogelijks ook 
handvaten vinden om uit vertrouwde patronen te breken. 
 
Verder vind je aankondigingen van de verschillende activiteiten die we 
organiseren. De Dag tegen Eetstoornissen op zondag 25 september in 
Antwerpen belooft weer een deugddoende informatie- en ontmoetingsdag 
te worden. Op 22 september start een nieuwe praatgroep, onder begeleiding 
van een ervaringsdeskundige therapeute. En vanaf 5 september kan je 
opnieuw aansluiten bij de maandelijkse Groeigroep in het Inloophuis in 
Leuven. Niet alleen in Leuven, maar ook in Westende en Gent staan de 
inloopmomenten open voor iedereen die wel een gesprek kan gebruiken of 
die op zoek is naar hulp om weer een stap te zetten op weg naar herstel. 

 
We hopen je binnenkort op één van onze activiteiten te ontmoeten! 

 
   

Els Verheyen 
Voorzitter ANBN 

els@anbn.be 



 

4 

 

  

Agenda 
september - 
december 

Elke dag 24/7 

Ervaringen delen via het forum. 
Elke zondag en maandag tussen 20u. en 21u.: chat  
met ervaringsdeskundigen. 

1ste zaterdag  | 14u – 17u 

Praatgroep voor 30-plussers (Inloophuis Leuven) 
Deze praatgroep is momenteel volzet.  
 

Inloopmobiel  | 17u – 19u 

Derde dinsdag even maand: 
Psychiatrische kliniek Alexianen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen 

Derde donderdag even maand: 
ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, Lindendreef 1, 2020 
Antwerpen 

Eerste dinsdag oneven maand:  
UZ Brussel, ingang kinderziekenhuis, Laarbeeklaan 101, 
1090 Jette 

Derde maandag oneven maand: 19u - 21u  
UZ Gent, K12F, De Pintelaan 185, 9000 Gent 

 

Elke woensdag + 3de zaterdag | 14u – 18u 

Welkom zonder afspraak in het Inloophuis Eetstoornissen 
Ervaringsdeskundigen ontvangen je met open armen voor 
informatie en een gesprek. 

Praatgroepen voor betrokkenen van opgenomen patiënten 

15 december | 18u: ZNA Middelheim 
Inschrijven en meer info via: info@anbn.be 

Vrije Inloop Westende | woensdag of zaterdag 
De Soulsleutel, Distellaan 50, 8434 Westende 
Inschrijven via: inge@desoulsleutel.be 
Meer info via: anbn.be/deelwerking-westende 

Deelwerking Gent | woensdag of zaterdag, 14u – 17u 
Trafiek vzw, Haspelstraat 37, 9000 Gent 
anbn.be/deelwerking-gent 
 
Themabijeenkomsten 
14 november, 19u30 | Inloophuis 
Persoonlijk groeien door ervaringsleren 
Meer info: info@anbn.be 

1ste maandag | 19u – 21u 

Groeigroep (Inloophuis Leuven) 
In september starten we opnieuw met een groep voor 18- tot 
30-jarigen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via 
info@anbn.be. Leden nemen gratis deel. Niet-leden betalen 5€. 
 
 

25 september | 13u - 17u 

Dag Tegen Eetstoornissen in Antwerpen 

http://www.anbn.be/deelwerking-westende
http://www.anbn.be/deelwerking-gent
mailto:info@anbn.be
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Afgelopen 
activiteiten 

06 
07 

ANBN-weekend in Oostduinkerke 

Groeicursus Saltare vzw 
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ANBN-weekend in Oostduinkerke 

VERSLAG 

Ik ging voor de eerste keer mee op ANBN-
weekend. Ik vond het best wel spannend want ik 
wist niet goed hoe het allemaal zou verlopen. 
 
De meeste deelnemers kende ik wel, maar toch 
niet iedereen… En met meerdere personen op één 
kamer slapen, zorgde voor nog wat extra 
spanning…  
 
Maar uiteindelijk viel het allemaal wel goed mee. 
Vrijdagavond aten we eerst samen en daarna 
deden we een kennismakingsspel. Daardoor was 
het ijs toch wat gebroken. Zaterdag en zondag 
waren er ook nog allerlei activiteiten voorzien.  

Ik vond het leuk dat niets verplicht was en dat je mocht aangeven als je iets niet 
wou meedoen, om welke reden dan ook. Dat gaf me een veilig gevoel en ik heb 
genoten van alle activiteiten die ik heb meegedaan. 
 

Lize 
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VERSLAG 

"Veranderen is niet anders worden, maar het andere in jezelf naar boven laten komen" 
 

Adventure Therapy kent de laatste jaren zowel nationaal als internationaal een groeiende 
belangstelling. Ook Saltare vzw organiseert sinds 2010 een jaarlijkse cursus adventure 
therapy voor volwassen vrouwen van 18 tot 65 jaar met een complexe band met eten. Ze 
doet daarbij beroep op de expertise van Outward Bound België, een vormings- en 
trainingsorganisatie die al sinds 1977 procesbegeleiding op maat van organisaties en 
individuen aanbiedt (o.a. het Monte Perdido-project voor mensen met een kankerervaring 
sinds 2007). De benaming adventure therapy is evenwel ietwat misleidend: het staat feitelijk 
niet voor een therapiestroming zoals de psychoanalyse, client-centered of Gestalt-therapie, 
maar verwijst naar een specifiek format waarin een groep deelnemers avontuurlijke 
activiteiten beleven met de therapeutische intentie om tot inzicht, groei en genezing te 
komen. De cursus is expliciet niet bedoeld als alternatief op het bestaande aanbod van 
ambulante begeleidingen door diëtist en/of psychotherapeut, wel als een complementaire 
aanvulling om het proces van de vrouwen een spreekwoordelijke ‘duw in de rug’ te geven. 
Centraal staat de veronderstelling dat veranderen niet zozeer betekent iemand anders te 
worden, dan wel eerst jezelf te aanvaarden zoals je bent en vervolgens op zoek te gaan naar 
het andere in jezelf dat zich nog niet getoond heeft.    
 
 

Groeicursus Saltare vzw 
Door Lieve Pensaert, Emmy Velghe en Bert Vandenbussche 

Focus ligt op de beleving van de deelneemsters 
De cursus loopt telkens vijf dagen. Deelneemsters worden altijd op voorhand gescreend, zowel op medisch, fysiek 
als psychisch vlak. Ze hoeven geen atleten noch uitgesproken avonturiers te zijn om te kunnen deelnemen. De 
minimale vereiste is twee kilometer kunnen wandelen. Voor het overige worden alle activiteiten aangepast aan de 
noden en mogelijkheden van de deelneemsters. Uitvalsplek is het Outward Bound cursushuis in Lustin, een klein 
en rustig dorpje aan de oevers van de Maas, halverwege tussen Namen en Dinant. In die regio vinden alle 
activiteiten plaats. Kenmerkend is het feit dat de focus van de cursus niet expliciet op het eetgedrag en/of gewicht 
ligt (de twee aanwezige diëtisten zorgen overigens voor de maaltijden die voor iedereen aanvaardbaar zijn), wel op 
de beleving van de deelneemsters tijdens de vele activiteiten.  
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  Samenwerkingsopdrachten als speelse, uitdagende momenten van interactie  
Grosso modo kenmerkt een cursus adventure therapy zich door vier componenten. Ten eerste  worden de deelneemsters tal 
van kleinere, vaak speelse en ietwat uitdagende ‘dynamics’ voorgeschoteld, zijnde samenwerkingsopdrachten waarin ze een 
bepaalde taak moeten uitvoeren en intensief met elkaar in interactie moeten gaan. Een goed voorbeeld daarvan is de Mohawk 
Walk. Eén van de deelneemsters omschreef deze als volgt: 
 

"De begeleider neemt ons mee naar de naaldbomen achteraan in de tuin.  Tussen de bomen zijn kabels opgespannen op 
een kleine meter hoogte. Het parcours draagt de indianennaam “Mohawk Walk”. Als je het mij vraagt, is dat niet enkel een 
tongbreker…. Enfin, we starten in twee groepen elk aan een andere kant van het parcours. Bedoeling is dat de deelnemers 
al wandelend over de kabels de andere kant bereiken zonder daarbij van de kabels te stappen. Toch van de kabels 
gevallen, gesprongen, gestapt? Dan moet je opnieuw beginnen. Binnen de vooropgestelde tijd geraken we aan de andere 
kant, het doel is verwezenlijkt. Belangrijker zijn echter de bedenkingen achteraf.  Vraag ik hulp onderweg of blijf ik in mijn 
eentje knoeien? Vertrouw ik op de anderen? Stap ik af om de andere te helpen wetende dat ik daardoor een paar meter 
extra moet afleggen? Waarom doe ik dit… doordacht … of onbewust…? Stof tot nadenken…" 
 

Hieruit blijkt dat het bij dergelijke activiteiten niet zozeer gaat om slagen of falen noch om de fysieke prestatie als zodanig. 
Veeleer zijn ze de aanleiding om het over iets anders te hebben. 
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Besprekingen om de beleving te laten uitgroeien tot leren en groeien 
Besprekingen zijn daarom een tweede essentiële component van adventure therapy.  Ze 
dienen om de beleving van de deelneemster te laten herkennen, erkennen en verkennen. 
Uitgangspunt is immers dat ze concrete situaties (zoals bijvoorbeeld tijdens de Mohawk 
Walk)  ‘mee-maken’, in de dubbele zin van het woord: enerzijds ondergaan en beleven ze 
de ervaring die ze anderzijds en tegelijkertijd ook fundamenteel zelf co-creëren. Want de 
manier waarop ze de activiteiten ervaren, wordt mee bepaald door ieders 
referentiekader, een geheel van bewuste en onbewuste ideeën, opvattingen en emoties 
over zichzelf, de anderen en de wereld. De Amerikaanse psycholoog Lesley Greenberg 
benoemt dit als geïnternaliseerde emotional schemes die het menselijk gedrag 
aansturen. Tijdens de activiteiten komen (delen van) deze emotionele schema’s 
langzaam bovendrijven waardoor ze herkend kunnen worden,  in de zin van ‘ja, ook in 
het dagelijkse leven komt het voor. Het is typisch voor mij om zo naar mezelf en/of de 
anderen te kijken’. Deze herkenning van een typerende, vaak beperkende manier van 
denken, voelen en doen is de basis om vervolgens te erkennen welk het persoonlijk 
aandeel van de deelneemster is. Hier gaat het voor alle duidelijkheid niet om te bepalen 
wie verantwoordelijk is of, erger nog, schuld treft aan deze of gene. Wel wordt er 
stilgestaan bij de essentiële, vaak dieper liggende beweegredenen waardoor 
deelneemsters tot een bepaald gedrag komen. Eenmaal dit erkend is, kunnen tenslotte 
andere beweegredenen bekeken en ander gedrag verkend worden zodat deelneemsters 
niet meer in hun typisch patroon van denken, voelen en doen blijven hangen. Deze 
aanpak van herkennen, erkennen en verkennen vormt de basis om de beleving as such 
te laten uitgroeien tot soms beklijvende leer- en groeiervaringen.  Overigens worden 
dergelijke besprekingen vaak ‘verpakt’ als creatieve opdrachten, zoals het maken van 
een grote krijttekening.   
 



 

10 

  Avontuurlijke activiteiten  
Naast de kleinere samenwerkingsopdrachten 
krijgen de deelneemsters als derde 
component van een cursus adventure 
therapy ook grote, avontuurlijke activiteiten 
voorgeschoteld: in cordée op een rots 
klimmen in de mooie vallei van de Lesse bij 
Dinant (de fantastische uitzichten krijg je er 
zomaar bij), in de grot ‘le trou d’Alexandre’ 
vlak naast de Maas zoeken naar het ‘hart’ 
(d.i. de grote, centrale kamer), door een 
verlaten en pikdonkere spoorwegtunnel bij 
Yvoir wandelen, 800 meter lang… Het zijn 
intense activiteiten die de deelneemster diep 
raken. Om te leren van deze ervaringen is het 
essentieel dat ze op maat zijn. Challenge by 
choice is daarom een belangrijk principe van 
adventure therapy: deelneemsters worden 
nooit gepusht, laat staan gedwongen. Ze 
kiezen uiteindelijk altijd zelf hoever ze willen 
gaan.  
 

Een andere avontuurlijke activiteit die vaak terugkomt, is het 
touwenparcours in de tuin van het cursushuis. Enkele jaren geleden 
werd daar het volgende ‘meegemaakt’: 
 

"We zijn dag vier van de cursus. De voorbije dagen is duidelijk 
geworden hoe Evelien tijdens de activiteiten geen hulp van 
anderen kan aanvaarden: ‘Ik moet het alleen kunnen. Ik moet 
sterk zijn’. Ze klimt samen met Leen omhoog tot de ‘wip’, een balk 
op 8 meter hoogte die ze samen in balans moeten zien te houden. 
Evelien klimt tot aan de wip, maar het lukt haar niet om op de balk 
te stappen. Ze bevriest ter plaatse. Ondertussen klimt Leen op een 
paal aan de andere kant eveneens omhoog. Ze staat bijna op de 
wip en vraagt Evelien of ze haar kan helpen. Evelien antwoordt 
niet meer. Ze is volledig in zichzelf gekeerd. Ook Leen doet er 
vervolgens het zwijgen toe. Evelien blijft minutenlang in die 
moeilijke positie hangen: ‘Ik moet het alleen kunnen. Ik moet sterk 
zijn.’ Door een kort gesprek met de begeleider beseft ze dat ze 
hier opnieuw in haar eigen valkuil stapt. De gevolgen kan ze niet 
langer negeren: ze hangt op 8 meter boven de grond (weliswaar 
100% beveiligd met harnas en touw) en kan niet meer vooruit 
noch achteruit zonder de hulp van Leen. Aarzelend vraagt ze aan 
Leen om haar voet op de balk te zetten zodat hij gestabiliseerd 
wordt en niet langer dreigt op en neer te wippen. Enkele minuten 
en nog wat vragen om hulp later wandelen Evelien en Leen naar 
elkaar toe. Eenmaal terug op de grond wordt nog even stilgestaan 
bij de impact van de gedachte ‘ik moet sterk zijn’. Er wordt 
verkend hoe sterkte niet hoeft uit te sluiten om je open op te 
stellen voor de hulp van anderen." 
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"A mind that is stretched by a new experience will never go back to its old dimensions" 
 
De therapeutische werking van adventure therapy zit hem niet alleen in het verleggen van grenzen tijdens de avontuurlijke 
opdrachten, zo blijkt uit bovenstaande beschrijving. Soms is het voor deelneemsters nog moeilijker en uitdagender om hun 
grenzen te verleggen in het contact met anderen: hulp vragen of geven,  een compliment binnen laten komen, lichamelijk 
contact toelaten, onzeker en kwetsbaar mogen zijn, grenzen respecteren en aangeven, verantwoordelijkheid nemen door 
iemand anders te beveiligen… Een dergelijke vorm van ‘relationeel leren’ vraagt het gestaag opbouwen van een emotioneel 
veilige atmosfeer binnen de groep, iets wat een tijdspanne van vijf dagen noodzakelijk maakt. Uiteindelijk geldt zowel bij de 
avontuurlijke activiteiten als de sociale ‘proeftuintjes’ de volgende premisse die Outward Bound ontleent aan de bekende 
Engelse schrijver Aldous Huxley: ‘a mind that is stretched by a new experience will never go back to its old dimensions.’ 
 
Verankeren van het leren en groeien  
Als vierde en laatste component van het programma wordt er tijd gemaakt voor verankering, voor het opslaan van de ervaringen 
en inzichten om ze mee naar huis te kunnen nemen. Deelneemsters schrijven een brief aan zichzelf die maanden later verstuurd 
zal worden door de begeleiding. ‘Het andere’ dat tijdens de cursus naar boven is gekomen, wordt nogmaals symbolisch 
voorgesteld in bijvoorbeeld een tekening, in een ritueel kristalliseert de intentie om afscheid te nemen van het oude, de talloze 
foto’s worden bekeken en zijn het ontegensprekelijke bewijs van de uitdagingen die de deelneemster zijn aangegaan…. Het 
genezingsproces is daarmee natuurlijk vaak niet afgelopen, maar heeft tijdens de vijf dagen letterlijk en figuurlijk ‘voeding’ 
gekregen: nieuwe, doorleefde inzichten in het eigen functioneren en in de mogelijkheden om anders te handelen in het 
dagelijkse leven (zowel privé als professioneel), in de beleving van zelfwaarde en –vertrouwen, in de motivatie om dingen aan te 
pakken… Dit maakt in essentie de complementariteit uit van adventure therapy ten opzichte van het bestaande ambulante 
begeleidingsaanbod. Naast de beklijvende activiteiten is precies het relationele leren een belangrijk effect van adventure 
therapy, wat niet in een één-op-één situatie tijdens consulten bij een diëtiste en/of psychotherapeut bereikt kan worden. Binnen 
de groep kan er effectief verkend worden welke andere, waardevolle manieren van denken, voelen en handelen mogelijk zijn. 
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Op weg naar huis… 
Wanneer deelneemsters op vrijdagmiddag terug naar huis keren, nemen ze dus allemaal 
persoonlijke inzichten, motivatie en een groter geloof in eigen kunnen en zijn mee. En op de koop 
toe vriendschappen met lotgenoten door wie ze zich gezien, gehoord en begrepen voelen, zo 
blijkt als afsluiting uit onderstaande getuigenissen: 
 

“Voor mij persoonlijk heeft deze week innerlijke rust teweeggebracht, waardoor 
communicatie binnen mijn thuis- en werksituatie beter verloopt. Uiteraard is dit niet een 
constante in mijn leven geworden maar ik kan telkens terugvallen op mijn ervaring in 
Lustin. Ups en downs kleuren mijn leven, emoties kleuren nu mijn leven. Ik bekijk het als 
een positieve eigenschap. Gaat het wat moeilijker,  dan bekijk ik de foto’s, lees ik mijn 
nota’s die ik in die week schreef. En ik denk vooral aan ‘de grot’ waar ik gevloekt, 
geweend, gelachen maar vooral vele angsten overwonnen heb dankzij de steun van mijn 
lotgenoten.” 
“In de auto, op weg naar huis, zijn we het er trouwens over eens: op het einde van zo’n 
week zie je het niet meer. Je ziet geen stekkebenen, geen knoken, geen buiken en geen 
billen. Je ziet enkel nog de mensen. Compagnons de route, die jou begrijpen en helpen 
wanneer je het moeilijk hebt. Stuk voor stuk mensen waarvoor je dankbaar bent dat je ze 
hebt mogen ontmoeten. Dankbaar dat je een stukje van hun weg, samen met hen, hebt 
mogen afleggen en dat zij er waren op jouw tocht. Het was een fantastische week die ons 
allemaal de kans gegeven heeft om een stuk te groeien.” 

  
Vragen?  
Je kan gerust contact opnemen met lieve.pensaert@pandora.be, emmy@voedingsadvies.nu of Bert.Vandenbussche@outwardbound.be 

Saltare vzw organiseert i.s.m. ANBN een info-avond over de volgende groeicursus adventure therapy in 2017. Graag je deelname bevestigen 
via info@anbn.be voor donderdag 10/11/2016. Wanneer? maandag 14 november 2016 van 19u30 tot 21u30. Waar? Inloophuis 
Eetstoornissen, Blijde Inkomststraat 113, 3000 Leuven. 
 
Meer info? 
Voor meer getuigenissen van deelneemsters: www.saltarevzw.be 
Voor meer informatie over Outward Bound België: www.outwardbound.be en www.monteperdido.be. 
Voor meer informatie over adventure therapy: www.internationaladventuretherapy.org 

 

mailto:lieve.pensaert@pandora.be
mailto:emmy@voedingsadvies.nu
mailto:Bert.Vandenbussche@outwardbound.be
mailto:info@anbn.be
http://www.saltarevzw.be/
http://www.outwardbound.be/
http://www.monteperdido.be/
http://www.internationaladventuretherapy.org/
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Een paar weken geleden zapte ik met de afstandsbediening door de tv-kanalen. Mijn 
oog viel op het programma Topdokters. Ik bleef kijken en ik hoorde net chirurg Lannoo 
(gespecialiseerd in maagverkleiningen) de vergelijking maken tussen een smartphone 
en een lichaam. Hij zei dat je een maag kan vergelijken met een (gloednieuwe) 
smartphone waar alleen nog maar de fabrieksinstellingen opstaan. Hoe meer apps je 
toevoegt, hoe kleiner het geheugen van de smartphone wordt en hoe langer het duurt 
vooraleer je apps worden opgeladen of vooraleer de smartphone de data kan 
synchroniseren met bijvoorbeeld email of Facebook. 

Ik vond het een typerende vergelijking want uitgerekend nu sukkelde ik met mijn smartphone.  Vorig jaar heb ik van een 
vriendin van mijn moeder een smartphone cadeau gekregen. Ze had het ding gekocht maar ze kon er absoluut niet mee 
omgaan en toen ik hoorde dat ze het wou wegdoen, heb ik gevraagd om het over te kopen. Gelukkig kreeg ik de smartphone 
gratis. Maar mijn geluk was van korte duur. Het geheugen van de smartphone was sowieso al veel beperkter én het vertikte 
om de apps te stockeren op de SD-kaart. Kortom, veel frustratie en ellende omdat – door een tekort aan geheugen – mijn e-
mails niet meer bijgewerkt werden en ik door de syndicus van het appartementsgebouw waar ik woon op de vingers werd 
getikt: “waarom heb jij de Doodle voor de geplande vergadering niet ingevuld?” Euh… Doodle? Waar, wanneer? Zèlfs als ik 
alweer wat apps verwijderde, bleef de smartphone hardnekkig beweren dat hij leed aan geheugentekort.  
 
Vorige week heb ik er korte metten mee gemaakt. Ik heb de smartphone terug tot de fabrieksinstellingen herleid. Wàt een 
verademing was dat. Eindelijk weer up to date met mijn e-mails. Natuurlijk kon ik het niet laten om hier en daar weer een 
appje toe te voegen (al ben ik nu veel selectiever in mijn keuze) maar het frustratiegevoel is nu gelukkig weer even 
verdwenen. 
 
Helaas kan ik dit verhaal nog niet toepassen op mijn maag. Na mijn maagverkleining in 2014, heb ik langzaam maar zeker 
weer wat calorierijke (suiker en vettige) happen toegevoegd en sputtert mijn lichaam nu ook wat tegen. Mijn conditie is niet 
meer zo geoptimaliseerd en ook mijn rug en andere ledematen laten zich weer wat meer horen (of in dit geval voelen). 
 
Mijn smartphone heeft al een make-under ondergaan. Nu ik nog! 
 

Isabella 
 

 
 
 
  

Smartphone perikelen 

THEMA 

COLUMN 



 

14 

Blijf bij mij en hou me vast 

Sla je armen om me heen 

Wees even mijn bescherming 

Laat me even niet alleen 

 

Blijf bij mij, meer vraag ik niet 

Je hoeft zelfs niets te zeggen 

Ik wil gewoon wat aandacht 

Zonder uit te moeten leggen 

 

Blijf bij mij en accepteer 

Dat ik mezelf nu niet ben 

Ik zit wat in de knoop met 

Wat ik niet meer zo goed ken 

 

Blijf bij mij en neem mijn hand 

Laat me onze band voelen 

Trotseer met mij de emoties 

Die me zomaar overspoelen 

 

Marleen 

 

  Blijf bij mij 

Gedicht gedacht 
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Nieuwe 
aanwinsten 
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40 dagen 40 angsten 
 

Compassie als sleutel tot geluk 
 

Leven met hooggevoeligheid 
 

Libera me, over euthanasie en psychisch lijden 
 

Overgewicht en obesitas bij kinderen 
 

Psychiatrie, wat je moet weten 
 

Redenen om te blijven leven 
 

Shockproof !? 
 

Te vroeg volwassen 
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40 dagen 40 angsten 

Ronald van Assen 

 

Dit boek(je) werd geschreven door een man die op zijn 40ste volledig overspannen 
instortte. Tot op dat moment leek hij het perfecte leven te leiden. Dit was echter maar 
schijn want na vijf maanden onderzoek constateerde men bij hem verschillende soorten 
persoonlijkheidsstoornissen. Hij verloor zijn werk en startte noodgedwongen met 
therapie. 
 
De therapie die hij volgde, was de zogenaamde ‘schematherapie’, een vorm van 
gedragstherapie. Hiervoor maakte hij gebruik van een cognitief dagboek waarin hij 
iedere gebeurtenis zo nauwkeurig mogelijk probeerde te beschrijven, alsook wat hij op 
dat moment dacht, wat zijn gedrag was en hoe hij zich had willen gedragen. Hierdoor 
leerde hij de vertrouwde gedragspatronen herkennen die aan de basis lagen van zijn 
angsten. En van daaruit kon hij werken aan zijn herstel. 
 

40 dagen 40 angsten is een ervaringsverhaal en hiermee ook het eerste boek van Ronald 
van Assen. Andere mensen met angststoornissen zullen zeker en vast herkenning 
vinden in dit boek dat tegelijkertijd ook uitlegt hoe schematherapie werkt. Het boek(je) 
leest vlot, onder andere omdat het in dagboekvorm is geschreven. 
 

Bespreking Marina 
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Uitgeverij: Boom 
ISBN: 9789089536723 
BIB: ZLF 836 
 

Compassie als sleutel tot geluk 

Monique Hulsbergen & Ernst Bohlmeijer 

 

We kunnen er niet omheen. Het leven van de meeste mensen wordt alsmaar 
drukker waardoor velen ook te maken krijgen met chronische stress, 
overbelasting, burn-out, e.d. Zich ontspannen lijkt een bijna onmogelijke 
opdracht geworden terwijl dit toch heel belangrijk is. Wat nodig is, is een 
balans vinden tussen (in)spanning en ontspanning. 
 
Hoe komt het nu dat we deze balans kwijt lijken te zijn? Eén van de 
belangrijkste oorzaken is dat we vaak veel te kritisch zijn op onszelf en dat 
we zelf ook veel te hoge eisen stellen. Vooral dit laatste veroorzaakt veel 
stress omdat het vaak onmogelijk is om aan al die eisen te voldoen. 
 
In dit boek nemen de auteurs de lezer stapsgewijs mee om het vermogen tot 
zelfcompassie te ontwikkelen. Compassiegerichte therapie helpt mensen om 
meer inzicht te krijgen in de geest en om manieren te vinden om niet-
helpende zelfkritiek terug te dringen en het welzijn te bevorderen. En we 
kunnen pas compassie hebben met anderen wanneer we er eerst in slagen 
om compassie te hebben met onszelf. 
 
Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken die elk een bepaald thema 
behandelen waarmee men op allerlei manieren aan de slag gaat. 
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Dit zijn de verschillende hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1: Hierin wordt uitgelegd hoe zelfkritiek, gebaseerd op schaamtegevoel, het levensgeluk 
aantast en ongezonde stress en overbelasting veroorzaakt. Hiervoor worden o.a. mindfulness-
oefeningen en een lichaamsscan gebruikt. 

Hoofdstuk 2: In dit hoofdstuk leest men over de verschillende emotiesystemen die bij de mens actief zijn 
en de disbalans die kan ontstaan als je jezelf niet goed kan tot rust brengen. 

Hoofdstuk 3: Hierin wordt uitgelegd welk effect zelfkritiek heeft op het lichaam en de geest. Aan de hand 
van een oefening leert men om de vriendelijkheid naar zichzelf te vergroten. 

Hoofdstuk 4: Aan de hand van oefeningen worden hulpbronnen aangereikt die men kan gebruiken om 
meer compassie toe te laten. 

Hoofdstuk 5: Dit leert ons dat zelfkritiek en chronische stress vaak te herleiden zijn tot jeugdervaringen 
waarbij men gebruikt maakte van bepaalde overlevingsstrategieën. 

Hoofdstuk 6: In dit hoofdstuk leert men om meer speelsheid en plezier in het leven te brengen. 

Hoofdstuk 7: Na het zorgen voor onszelf leren we hier om ook compassie naar anderen toe te laten. 

 
Naast de theorie biedt het boek ook veel visualisatie-, ervarings- en schrijfoefeningen waarmee de lezer 
aan de slag kan gaan. 
 
Het boek is zeker een aanrader in tijden waarin stress en zelfkritiek mensen beletten om gelukkig, 
ontspannen, vrolijk, opgewekt en vitaal te zijn. 
 

Bespreking Marina 
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Leven met hooggevoeligheid 
Susan Marlette Hart 
 
Ik las al meerdere boeken over hooggevoeligheid omdat ik er meer over te weten wou komen 
en zo mezelf ook beter wilde leren kennen. Zo las ik  "Hoog Sensitieve Personen" van Elaine 
N. Aron en leerde ik daar al veel uit. Toch had ik het gevoel dat er uit dit boek nog meer 
informatie doordrong, dat ik het op één of andere manier beter begreep, er meer voor open 
stond.  
 
Het boek begint met meer uitleg over deze karaktereigenschap: wat zijn de kenmerken, wat 
is het verschil tussen sensatiezoeker en rustzoeker, waarom is er meer begrip voor nodig en 
dergelijke.  
 
Het volgende deel vond ik één van de meest interessante: hoe beleven hooggevoeligen hun 
eigen lichaam, gevoelens en dergelijke? Er wordt ingegaan op de verschillende zintuigen 
(tast, reuk, gezicht, gehoor en smaak) maar ook op meer spirituele thema's zoals energieën, 
aarden en intuïtie. Meestal ben ik 'bang' voor deze thema's omdat ik ze te spiritueel vind en 
al op voorhand denk dat het niets voor mij zal zijn. In dit boek had ik dit echter niet en vond 
ik het heel goed verwoord en uitgelegd. Ook krijg je in dit hoofdstuk tips mee om jezelf te 
beschermen en te begrenzen.  
 
De hoofdstukken daarna gaan over dingen die je kan tegenkomen en die je als 
hooggevoelige misschien als moeilijk(er) ervaart: in de wereld staan, contact met andere 
mensen en werk. Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan hooggevoelige kinderen.  
 
Het laatste hoofdstuk gaat over therapieën en strategieën: wat is het verschil tussen korte- 
en langetermijnoverprikkeling? Psychische en lichamelijke problemen? Hoe pak je deze 
verschillende 'problemen' aan? Susan geeft ook advies over therapieën die je eventueel kan 
volgen of bij wie je terecht kan.  
 

Bespreking Lize 
 

 

Uitgeverij: Ten Have 
ISBN: 9789025961770 
BIB: INF 835 
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Uitgeverij:  
Witsand Uitgevers 
ISBN: 978 94 9201 1138 
BIB: INF  843 
 

Libera me, over euthanasie en psychisch lijden 

Lieve Thienpont 

 
Lieve Thienpont is, naast psychiater en psychotherapeute, ook LEIFarts en 
voorzitter van vzw Vonkel, een inloophuis in Gent waar men terecht kan voor 
informatie en documentatie over sterven, dood en rouw. Zij schreef het boek 
‘Libera me’ om mensen onder andere de kans te bieden om kennis te maken met 
getuigenissen van patiënten die euthanasie aanvroegen omwille van psychisch 
lijden. 
 
Euthanasie, en zeker in het geval van psychisch lijden, wordt nog maar al te vaak 
als een taboe beschouwd door mensen die niet weten en/of beseffen dat ook 
psychisch lijden ondraaglijk kan zijn. Bovendien wordt de beslissing tot 
euthanasie niet impulsief genomen en aan de uitvoering ervan gaat een 
procedure vooraf die een  lijdensweg op zich kan zijn. 
 
Dit boek is dus geen theoretisch werk maar het is vooral waardevol door de 
getuigenissen en reflecties van mensen waarmee Lieve Thienpont gedurende 12 
jaar gewerkt heeft. Hierdoor raakt de lezer meer betrokken bij de problematiek. 
Er wordt ook duidelijk gemaakt dat euthanasie meer beschouwd moet worden 
als hulp bieden bij sterven. En dat is voor de patiënt, en ook de omgeving, 
uiteraard heel belangrijk. 
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Ik verwachtte me eigenlijk aan een ‘zwaar’ boek om te lezen maar dat 
was niet het geval. Het boek leest eigenlijk vrij vlot doordat de patiënten 
en hun verhaal centraal staan. Anderzijds is het boek ook praktisch en 
informatief door de uitleg die gegeven wordt bij de euthanasiewet. Ook 
interessant is de bezorgdheid die in de media al meermaals aan bod 
kwam en het hoofdstuk met vragen en misverstanden rond euthanasie. 
 
Tot slot wordt ook de situatie in Nederland onder de loep genomen aan 
de hand van een interview met Petra de Jong, directeur van de 
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. 
 
Dit boek is echt een aanrader voor mensen die in aanraking komen met 
de problematiek rond euthanasie bij psychisch lijden. En dit zowel voor 
de patiënt zelf, de omgeving alsook de hulpverleners en artsen. 
 

Bespreking Marina 
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Uitgeverij: Boom 
ISBN: 9789089534262 
BIB: BEH 840 
 

Overgewicht en obesitas bij kinderen 

Edgar Van Mil & Arianne Struik 

 
Vooral de laatste jaren merken we dat er een stijging is van het aantal 
kinderen met overgewicht en obesitas in de Westerse wereld. Dat 
overgewicht en obesitas ontstaan door aanleg, leefstijl en omgevingsfactoren 
is al langer geweten. Wat dit boek echter uniek maakt, is dat het 
wetenschappelijke aspect en de praktijk worden omgezet naar een 
gestructureerde aanpak (op lichamelijk, psychologisch en systemisch 
gebied) in een voor de doorsnee ouder begrijpelijke taal. 
 
Gewoonweg (streng) diëten werkt niet bij volwassenen en dit is des te meer 
het geval bij kinderen. Kinderen zijn immers nog meer te beïnvloeden door 
hun omgeving en vooral door andere kinderen. 
 
Kinderarts en kinderendocrinoloog Edgar van Mil en ontwikkelings-
psycholoog en systeemtherapeut Arianne Struik hebben samen dit boek 
geschreven om aan te tonen dat het wel degelijk mogelijk is om overgewicht 
bij kinderen aan te pakken. Belangrijk hierbij is dat men niet alleen het kind 
behandelt, maar dat ook de omgeving erbij betrokken wordt. 
 
 
 



 

23 

 
  

Het boek bestaat uit twaalf hoofdstukken en ieder hoofdstuk begint met een korte 
inleiding over het onderwerp en een beschrijving van wat er aan kennis kan worden 
opgedaan. 
 
De eerste drie hoofdstukken beschrijven wat overgewicht eigenlijk is, wat de huidige 
stand van zaken is op wetenschappelijk gebied alsook wat de risico’s en gevolgen zijn 
van overgewicht. Daarna volgen er enkele hoofstukken in verband met voeding en het 
belang van beweging om overgewicht te voorkomen of te behandelen. Verder wordt ook 
aandacht besteed aan de mogelijke lichamelijke en medische oorzaken en het niet te 
onderschatten psychische aspect van overgewicht bij kinderen. Hoofdstuk negen heeft 
het over de mogelijkheden en kansen van systeemdynamiek waarbij vooral het gezin 
betrokken wordt. Tot slot gaat het in de laatste hoofdstukken over assessmenttools, 
motivatie, educatie en doelen en hoe men die in de praktijk kan toepassen. Tussendoor 
vindt men ook vele referenties en online zijn er werkbladen en voorbeeldmateriaal 
beschikbaar. 
 
Ik vind dit een erg goed en actueel boek. In de eerste plaats denk ik dat dit boek vooral 
voor professionelen geschikt is, maar zeker ook voor ouders van kinderen met 
overgewicht. Een aanrader dus. 
 

Bespreking Marina 
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Uitgeverij: Lannoo Campus 
ISBN: 978 94 014 2145 4 
BIB: INF 842 
 

Psychiatrie, wat je moet weten 

Raf De Rycke & Bernard Sabbe 

 
Het boek is geschreven door Raf De Rycke, die verschillende bestuursfuncties in 
België bekleedt en Bernard Sabbe, die hoogleraar psychiatrie is, de dienst 
‘psychiatrie’ in de ziekenhuizen van Duffel en Antwerpen leidt en eveneens een 
onderzoekscentrum in de Vlaamse psychiatrie coördineert. Kortom, mensen die 
weten waarover ze schrijven. 
 
Het woord ‘psychiatrie’ roept bij veel mensen nog steeds heel wat misverstanden 
op. En dit terwijl bijna iedereen van ons er ooit rechtstreeks of onrechtstreeks mee 
te maken krijgt. In de wereld waarin we nu leven, zijn we immers meer dan ooit ook 
psychisch kwetsbaar. 
 
Ter inleiding wordt er een kort overzicht gegeven van de geschiedenis en evolutie in 
de psychiatrie. Hierbij stellen we vast dat de huidige psychiatrische ziekenhuizen 
uitgegroeid zijn tot professionele en gespecialiseerde organisaties waarin 
verschillende disciplines interdisciplinair samenwerken en waarbij ook de 
betrokkenheid van de patiënten zelf en hun omgeving van groot belang zijn. Helaas 
is er ook een grote toename van psychische problemen en behoren we in België tot 
de koplopers in de Europese Unie wat zelfdoding en het slikken van antidepressiva 
betreft. Tevens blijkt uit onderzoek dat alsmaar meer kinderen en jongeren met 
geestelijke gezondheidsproblemen te kampen hebben. 
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In het tweede hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een psychiatrische ziekte wordt vastgesteld: welke 
onderzoeken gebeuren er en wat kunnen de oorzaken zijn van het ontstaan van een psychiatrische 
ziekte. Tevens wordt er aandacht besteed aan de gevolgen, behandeling en preventie van 
psychiatrische problemen. 
 
Raf De Rycke heeft het in het derde hoofdstuk over het aanbod en de organisatie van de geestelijke 
gezondheidszorg. 
 
Dat een opname in een psychiatrische instelling niet altijd gemakkelijk verloopt, blijkt uit het vierde 
hoofdstuk waarin men het heeft over beschermingsmaatregelen die men helaas soms moet nemen. 
 
Een belangrijk hoofdstuk is hoofdstuk vijf, waarin gekeken wordt naar de plaats van iemand met een 
psychiatrische aandoening in de samenleving. 
 
In hoofdstuk zes geeft men een overzicht van de verschillende psychiatrische aandoeningen. Deze 
worden vaak ingeleid aan de hand van een casus, wat het ziektebeeld duidelijker maakt. 
 
Tot slot vindt men in het boek ook nog een uitgebreide lijst met websites, telefoonnummers en 
adressen met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg in België. 
 
In tegenstelling tot wat de titel kan doen vermoeden, is dit allesbehalve een saai boek. Het geeft een 
duidelijk beeld over de huidige geestelijke gezondheid in Vlaanderen en we krijgen duidelijke en 
uitgebreide antwoorden op tal van vragen, zowel inhoudelijk als praktisch. Volgens mij is dit boek niet 
alleen geschikt voor studenten en hulpverleners, maar ook voor de patiënten zelf. Kortom, een 
absolute aanrader! 
 

Bespreking Marina 
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Uitgeverij: Lebowski 
ISBN: 978 90 488 2852 4 
BIB: ATB 837 
 

Redenen om te blijven leven 

Matt Haig 

 
Ik had, toen ik het boek in handen kreeg, meteen zin om erin te beginnen lezen. Het ziet er, alleen 
al vormelijk, uitnodigend uit vanwege de opeenvolging van stukjes ervaringen, citaten, gedachten 
en dialogen. Het oogt heel gevarieerd en men kan gemakkelijk besluiten om een kort stukje te 
lezen.  
 
Het boek is gebaseerd op de ervaringen van de auteur Matt Haig, die als jonge twintiger 
overvallen wordt door een depressie en paniekaanvallen.  
In een aantal van zijn hoofdstukken legt de auteur uit hoe de hersenen werken van iemand die 
depressief is. De doelgroep van dit boek zijn immers niet alleen lotgenoten, maar ook mensen uit 
hun omgeving. In enkele rake parallellen doet hij omstaanders ook nadenken over de reacties 
waarmee mensen met een depressie vaak te kampen krijgen: minimaliseren, te snel adviseren,  
verwijten,… Hij vertelt ook welke manieren van ‘omgaan met’ wel helpend kunnen zijn. Daarom 
alleen al denk ik dat het boek zinvol is om te lezen voor de omgeving van mensen met 
psychische problemen.  
 
Voor mensen die zelf kampen met een depressie of andere psychische problemen, denk ik dan 
weer niet dat dit boek een enorme meerwaarde biedt. Hoewel Haig in het begin van zijn boek 
waarschuwt dat iedereen anders is en elke ziekte anders verloopt, komt hij soms nogal 
oordelend uit de hoek met zinssneden als ‘wie denkt dat…. heeft er niets van begrepen’. 
Doorheen het boek lijkt hij zelf wat te veralgemenen vanuit zijn eigen ervaring. Bij mij zorgde dat 
eerder voor wrevel dan voor sympathie. Ik vond de auteur heel schommelend tussen 
zelfmedelijden en harde maatschappijkritiek.  
 
Kortom, mij lijkt dit eerder een boek voor omstaanders. Ik heb het vermoeden dat het schrijven 
van dit boek voor de auteur heel helend geweest is, maar zelf heb ik het meest gehad aan de rake 
citaten en aan de semi-wetenschappelijke hoofdstukken.  

 
Bespreking  Marleen 
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Uitgeverij: Acco 
ISBN: 9789033495410 
BIB: 841 
 

Shockproof !? 

Isabelle Ulenaers 

 

Shockproof!? is geschreven door Isabelle Ulenaers, een klinisch en organisatiepsycholoog, 
crisispsycholoog en psychotraumatoloog. Naast haar werk in de klinische sector helpt zij 
leidinggevenden en organisaties om te gaan met traumatische ervaringen op de werkvloer. 
 
Ulenaers poogt in dit boek op een eenvoudige en gestructureerde manier uit te leggen wat 
‘trauma’ juist inhoudt, hoe je als naaste het best omgaat met een getraumatiseerde persoon en 
wat je kunt doen om die persoon te helpen bij de verwerking van wat is gebeurd. Ze slaagt er 
uitermate goed in om klinische vaktaal om te zetten in verstaanbare mensentaal en gebruikt 
daarbij concrete voorbeelden om de lezer geboeid te houden.  
 
Het boek kadert de symptomen na een trauma meermaals op een relativerende, positieve wijze 
door te benadrukken dat de reacties nadien, hoe vreemd deze ook mogen lijken, ‘normale reacties 
zijn op abnormale gebeurtenissen’. Ook wijst de auteur er op dat getraumatiseerde personen op 
het eerste zicht vaak vervelend kunnen overkomen, maar dat er rekening mee moet worden 
gehouden dat er wellicht een reden is waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Deze 
wijsheden scheppen dan ook een bepaald denkkader waardoor naasten de getroffene op een meer 
inzichtelijke wijze kunnen benaderen. Slachtoffers voelen zich, na het meemaken van een trauma, 
namelijk vaak al vreemd genoeg.  
 
Ondanks dat het boek eventueel inzicht kan bieden aan de getraumatiseerde persoon zelf, heeft 
het niet als doel een zelfhulpboek te zijn. De auteur tracht net handvaten te bieden aan de naasten 
van iemand die een trauma heeft meegemaakt. Ook voor hulpverleners is ‘Shockproof?!’ een 
mooie samenvatting van de belangrijkste elementen rond trauma en de verwerking daarvan.  
 

Bespreking Caroline 
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Uitgeverij: Boom 
ISBN: 978 90 8953 245 9 
BIB:  INF 838 
 

Te vroeg volwassen 

Marinka Kamphuis 

 

In het boek ‘Te vroeg volwassen’ schrijft psychologe en psycho-
therapeute Marinka Kamphuis over het verschijnsel ‘parentificatie’.  
 
Veel kinderen en jongeren groeien op in situaties waarbij ze, al dan niet 
tijdelijk, meer verantwoordelijkheden dragen dan bij hun ontwikkelings-
fase past. In dit boek zoomt de auteur in op de gevolgen wanneer er in 
deze situaties onvoldoende oog is voor de behoeften van het kind zelf.  
 
Na een algemene duiding van het thema vertelt ze in een tweede 
hoofdstuk over de verschillende vormen van parentificatie. Want de ene 
situatie is de andere niet en er zijn verschillende factoren die 
beïnvloeden of er al dan niet een (positief of negatief) effect van 
parentificatie ontstaat bij een bepaald kind. In het derde hoofdstuk staat 
ze stil bij een aantal specifieke risicogroepen, zoals kopp-kinderen, 
kinderen van gescheiden ouders en kinderen van ouders met een 
verslaving.  
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Het hoofdstuk over de ‘behandeling’ van parentificatie was voor mij het 
meest interessante. De stappen die de auteur beschrijft, zijn dezelfde 
waaraan ik zelf werk: weten wat je wil, wensen durven uitspreken, omgaan 
met moeilijke emoties en met verantwoordelijkheid, om zo tot een mooie 
balans te komen tussen geven, nemen en krijgen. Er worden zowel tips 
gegeven om destructieve parentificatie te voorkomen als om te proberen uit 
de gekende patronen te geraken.  
 
Het laatste hoofdstuk heeft een meer theoretische invalshoek. Waar de 
auteur eerst nog veel gebruik maakt van casusbeschrijvingen, verwijst ze in 
dit hoofdstuk naar de verschillende kaders en perspectieven van waaruit 
men het onderwerp kan benaderen. Ze verwijst naar de eerder genoemde 
casussen en verheldert deze vanuit bijvoorbeeld een structureel of 
contextueel kader.  
 
Zelf heb ik dit boek met plezier gelezen. Het begin was een beetje volhouden 
omdat er redelijk dikwijls hetzelfde gezegd werd maar naarmate het boek 
vorderde, las het steeds makkelijker. Het is op een redelijk wetenschappelijk 
niveau geschreven, omdat ze ook hoopt dat het door hulpverleners gelezen 
zal worden. En ik steun die ambitie volop, want ik denk dat veel 
hulpverleners ons beter zouden begrijpen na het lezen van dit boek.  

 
Bespreking Marleen 
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Van harte welkom op onze vierde Dag tegen Eetstoornissen 
Zondag 25 september ’16, Antwerpen  
 
 

Dag tegen Eetstoornissen 
 

Aankondigingen 

Voor wie 
De dag tegen eetstoornissen is een ontmoetingsplaats voor 
gelijkgestemden. U en ik, hij of zij, wij zijn allen mensen die op de een of 
andere manier betrokken zijn bij de problematiek van eetstoornissen. We 
zorgen voor een gevarieerd activiteitenprogramma dat werd opgesteld 
vanuit verschillende invalshoeken.  
 
Ben je leerkracht, diëtist(e), CLB-medewerker, psycholo(o)ge, huisarts, 
psychiater, kamp(te) je met een eetstoornis, of ben je familie of vriend(in) 
van een persoon met een eetstoornis? Je aanwezigheid op deze 
dag verruimt de bespreekbaarheid van eetstoornissen! 
Uit het aanbod kan je kiezen uit datgene wat aansluit bij jouw vragen en 
interesses. 
 
Prijs 
Online voorverkoop tot en met 23 september 2016: 5€ (-18) en 10€ (+18)  
Toegang aan de kassa: 5€ extra (dus 10€ voor -18 en 15€ voor +18) 
 
Meer info en inschrijven: 
http://www.anbn.be/dag-tegen-eetstoornissen-2016 
 
 

http://www.anbn.be/dag-tegen-eetstoornissen-2016
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Schoolvoorstellingen My Skinny Sister 
 

Deze film wordt ook getoond op onze Dag tegen Eetstoornissen in Antwerpen. 
 
http://lesseninhetdonker.be/filmaanbod/412/my-skinny-sister 
 
Stella, ietwat klunzig en mollig, is dol op haar grote zus die door iedereen wordt bewonderd. Want Katja is gewoon perfect: 
knap, sportief en o zo elegant. Katja droomt van een schaatscarrière en traint elke dag. Maar steeds vaker is ze lusteloos en 
slecht gehumeurd. Tot Stella ontdekt dat haar zus lijdt aan een ernstige eetstoornis: ze is vermagerd en fel verzwakt. Stella 
mag niets verklappen aan haar ouders en een grote verantwoordelijkheid drukt op haar schouders. Intussen gaat Katja’s 
toestand van kwaad naar erger… 
My Skinny Sister is losjes gebaseerd op de jeugdjaren van debuterend regisseur Sanna Lenken, die zelf worstelde met een 
eetstoornis. Lenken beschrijft het zelf als een poging om te onderzoeken wat het betekent om op te groeien als jong meisje 
en beoordeeld te worden omwille van je uiterlijk en niet omwille van wie je echt bent. Met heldere blik ontleedt My Skinny 
Sister de situatie, niet enkel van het slachtoffer, maar vooral van de mensen die haar omringen. Ondanks het zwaardere 
thema is het vooral een warme, met momenten zelfs grappige film, over het feit dat iedereen zijn onzekerheden heeft. 
IJzersterk familiedrama, met een actueel en relevant thema en schitterende acteerprestaties van twee jonge talentvolle 
actrices. 
 
Getuigenis in de klas! 
Via AN-BN (Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia 
Nervosa) kan een ervaringsdeskundige worden 
uitgenodigd voor een getuigenis na de film. Contacteer 
hiervoor Els Verheyen. 
De kostprijs bedraagt € 40 (vrijwilligersvergoeding) en de 
verplaatsingsonkosten. 
Deze film werd bekroond met de officiële competitieprijs 
van de internationale professionele jury van het Europees 
Jeugdfilmfestival. 
 
 

Lesmateriaal 
Lesmappen van films uit het programma voor schooljaar 
2016-2017 kan je niet gratis downloaden. Zie je deze film 
op één van onze locaties, dan krijg je de lesmap bij 
reservatie van de film. Bekijk je de film op school, dan kan 
je de lesmap van My Skinny Sister aankopen via de 
webshop van Jekino. 
http://www.jekino.be/nl/filmeducatie/lesmappen-430.html  
De lesmap is beschikbaar vanaf september 2016! 
 
 

http://lesseninhetdonker.be/filmaanbod/412/my-skinny-sister
http://www.jekino.be/nl/filmeducatie/lesmappen-430.html
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Gesloten praatgroep op 7 donderdagavonden van 19u30 tot 21u30 (22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 
november, 1 december en 15 december).  
 
Deze praatgroep wordt begeleid door Hilde Geudens. Hilde is naast ervaringsdeskundige van een langdurige eetstoornis ook 
psychotherapeute. Ze zal een reeks methodieken aanreiken die zicht kunnen bieden op mogelijke oorzaken van de ontwikkeling 
van een eetstoornis. Zodra we de oorzaken kennen, kunnen we gericht op zoek gaan naar antwoorden.  
 
We vragen een basishouding van engagement voor de ganse reeks, openheid, respect, discretie en verantwoordelijkheid voor 
eigen grenzen/proces 
 
Inschrijven kan via info@anbn.be. De deelnameprijs bedraagt 35€ voor de hele reeks, op voorhand via overschrijving te betalen op 
rekeningnummer BE05 7360 1605 4675, met vermelding van jouw naam en voornaam en praatgroep 2016. 
 
Je bent pas definitief ingeschreven nadat je een mail verstuurd hebt en jouw bijdrage hebt overgeschreven. 
 

Opstart nieuwe gesloten praatgroep 
 

mailto:info@anbn.be
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STEUN ONS 

KORTING 
 
Je kan een jaar lang gratis of tegen verminderd tarief deelnemen aan 
onze praatgroepen, Dag tegen Eetstoornissen en andere activiteiten.  
 
 
BOEKEN UITLENEN 
 
Leden kunnen gedurende één jaar gratis boeken uitlenen. Wie geen 
lid is, betaalt 1€ per boek (per maand).  
 
 
 
NIEUWS 
 
Je ontvangt onze maandelijkse digitale nieuwsbrief en blijft goed op 
de hoogte van alle activiteiten en van boeiende informatie over 
eetstoornissen.  
 
 
ANTENNE DIGITAAL 
 
Viermaal per jaar ontvang je ons digitale tijdschrift met 
ervaringsverhalen, interessante bijdragen over studiedagen of 
opleidingen, besprekingen van recent verschenen boeken enz. Als je 
lid wordt, loopt jouw lidmaatschap tot het einde van het jaar. Je 
ontvangt een lidkaart die je kan tonen op activiteiten. 

LID 
 
Je geniet van de voordelen hiernaast aan 10€ per jaar.  
 
 
 
 
GIFT MET FISCAAL ATTEST 
 
Wil je ons een stevige duw in de rug geven? Dat kan door 
een gift over te maken van minstens 40€ op ons 
rekeningnummer BE47 9793 8159 5880 (bij Argenta), met 
vermelding 'fiscaal attest + jouw naam'.  
 
SPONSOR 
 
Je kan ook onze sponsor worden. Daarbij kan je beslissen 
of jouw naam of bedrijf op de pagina met sponsors mag 
vermeld worden gedurende 1 jaar.  
 
 
ERELID 
 
Mensen die voor ANBN een belangrijke rol spelen, kunnen 
voorgedragen worden om erelid te worden. Ex-atlete Kim 
Gevaert is bijvoorbeeld erelid, als meter van het 
Inloophuis! 

WORD NU LID! HOE STEUNEN? 
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Jouw bijdrage in deze Antenne Digitaal? 

 

Wij zijn op zoek naar mensen die willen schrijven over: 

 wat een eetstoornis met je doet en hoe je ervan kan herstellen 

 hoe je als familie, partner of vriend(in) een eetstoornis ervaart en wat je 

nodig hebt  

 een activiteit van ANBN die je bijgewoond hebt 

 een andere activiteit die je bijgewoond hebt en waarover je wil vertellen 

omdat het helpend of interessant kan zijn voor onze lezers 

 berichten in de media en wat jij daarover denkt 

 recent gepubliceerde artikels die zinvol kunnen zijn voor personen met een 

eetstoornis en hun omgeving 

 

Zelf een interessant idee? Aarzel niet ons om te contacteren!  info@anbn.be 
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Tot volgende keer! 

Met de steun van 


