
Eten als 
copingmechanisme 

Mensen met een eetstoornis ziet ervaringsdeskundige Isabelle 
Plasmeijer niet als ziek, maar als mensen die een verstoorde relatie 

met eten hebben ontwikkeld, namelijk als copingmechanisme. Dit 
houdt volgens haar in dat het bij herstel niet gaat om het leren omgaan 
met je ziekte of vechten tegen je eetstoornis, maar vooral om het leren 

begrijpen van de functie van de eetstoornis. Nadat zij hersteld was 
van haar eigen eetstoornis, richtte Plasmeijer in 2013 ISA Power op. 

Voor de coaches van dit netwerk is een eetstoornis een symptoom 
dat je niet moet bestrijden door te gaan touwtrekken met de stoornis 
zelf. Coaching van mensen met een eetstoornis betekent inspireren, 

stimuleren en activeren, zodat mensen in staat zijn hun eigen innerlijke 
krachten te ontketenen en gelukkiger, dankbaarder en trotser in het 

leven leren staan.  
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Ervaringsdeskundig
Jij had anorexia nervosa en boulimia nervosa 
en werd door je ouders in therapie gestuurd.
Isabelle Plasmeijer: “Ik wilde op een gegeven 
moment zelf ook hulp: op het moment dat ik er-
kende dat ik een eetprobleem had, was de pijn 
en worsteling groter dan de schaamte. Ik miste 
mijn oude ik, snapte niet wat ik deed, voelde 
me schuldig en zat helemaal vast, maar één 
ding was duidelijk voor me: hier wil ik vanaf.”
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“Ik begon met sessies bij een psycholoog van 
de ggz. Die dame zei: ‘Je moet ervan uitgaan 
dat een eetprobleem altijd bij je zal blijven.’ 
Ze vroeg niet naar mijn geschiedenis, naar de 
nare dingen die ik had meegemaakt. Ik was in 
haar ogen gewoon ziek. De boodschap was: 
ik had een stoornis en daar kon ik waarschijn-
lijk niet echt vanaf komen. Ik moest vooral 
goed eten. Ze vroeg bijvoorbeeld of ik boter 
op mijn boterhammen smeerde en mijn maal-
tijden helemaal op at. Dat werkte dus niet; ik 
voelde me daardoor juist niet echt gezien en 
gehoord.”

“Toen heb ik zelf hulp gezocht bij een erva-
ringsdeskundige coach. Zij gebruikte humor 
en persoonlijke voorbeelden: ‘Vroeger riepen 
de koekjes in de koektrommel altijd tegen me: 
eet me, eet me! En dan pakte ik er een, deed 
het in mijn mond en dan spuugde ik het weer 
uit in de prullenbak.’ Dat maakte me aan het 
lachten – ‘Ja! Dat doe ik ook!’ – en zorgde 
ervoor dat ik me niet meer zo alleen, stom en 
gek voelde. Ik leerde praten over mijn gevoel. 
Er zat extra schaamte op mijn eetstoornis, om-
dat die ook boulimia behelsde. Door anorexia 
voelde ik me krachtiger en gedisciplineerd: ik 
kon mijn eten en honger trotseren. Boulimia 
had echter niks in zich waar ik trots op kon 
zijn. Achteraf besef ik dat mijn lijf gewoon 
honger had en het logisch was dat ik meer en 
veel at.” 

“Ook in de groepstherapie voelde het veilig 
met meiden en vrouwen van verschillende 
leeftijden, met andere problemen en een 
ander figuur. We gingen theezetten, namen 
allemaal een tussendoortje mee en deden een 
rondje hoe het ging met gewone vragen. Hoe 
was de verjaardag, hoe ging je sollicitatie, 
hoe is het met je vriendje? Natuurlijk werd 
er ook gedeeld over onze vreetbuien, of het 
gesjoemel en het niet-eten, maar er was geen 
competitie.
Ik leerde onderscheid te maken tussen mijn 
eigen emoties en die van anderen: emoties 
van een ander mag ik bij de ander laten, die 
hoef ik niet op te lossen.” 
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Dat bericht overviel mij een beetje. Huilend 
en lachend tegelijk ben ik naar huis gereden: 
ja, ik kan het! Ik was natuurlijk nog steeds de 
Isabelle die heel kwetsbaar en gevoelig was. 
Ik was nog steeds de Isabelle die soms met 
haar emoties worstelde of moeite had om voor 
zichzelf op te komen, maar ik wist ook dat 
ik heel krachtig was. Na de therapie begon 
mijn herstel pas echt. Ik moest de wereld in, 
het leven leven: falen, afgewezen worden, te-
leurgesteld raken en leren om te blijven staan. 
Inmiddels had ik geleerd om met vriendinnen 
te praten en kwetsbaar te zijn.”

“Daarna heb ik een lange reis van persoon-
lijke ontwikkeling gemaakt: van hypno- en 
regressietherapie, naar opstellingen en voetre-
flexologie. Een belangrijke doorbraak bereikte 
ik bij een congres van Tony Robbins in Londen. 
Daar stond ik tegenover een grote, flinke 
Indiase man. Tijdens de oefening moesten 
we beiden onze belemmerende overtuiging 
herhaaldelijk uitspreken tegen elkaar: ‘I can 
only be pretty when I am skinny, I can only be 
pretty when I am skinny.’ De man lachte mij 
keihard uit. Dat was fantastisch! Ik erkende de 
onzin erin, waarop mijn nieuwe overtuiging 
werd: ‘I am always pretty, despite my height, 
weight or however I look.’ Door het bijwonen 
van zo’n massaal evenement waar je met heel 
veel mensen staat te huilen en kwetsbaar bent 
realiseerde ik me opnieuw: ik ben helemaal 
niet raar of gestoord.”

Coach
Wat was jouw motivatie om coach te worden?
“Mijn grootste motivatie was mijn eigen pijn. 
Ik had mijn eetstoornis overwonnen en voelde 
me enorm dankbaar. Waarom had ik het 
gered en die anderen niet? Waarom sterft 
de een aan de gevolgen van deze stoornis 
en de ander niet? Als ik het kan, dan moeten 
anderen dat toch ook kunnen?”

“Ik besefte dat dezelfde kracht die me naar 
de bodem van de put bracht, me ook omhoog 
heeft getrokken. Een eetstoornis kun je over-

Over Isabelle Plasmeijer…
Jarenlang wisselde Isabelle Plasmeijer 
boulimia af met anorexia nervosa en ging 
zij meer sporten, minder eten, calorieën 
tellen en kreeg ze vreetbuien, gaf ze over 
en hongerde zichzelf uit. Ze overwon haar 
eetstoornis door haar enorme doorzettings-
vermogen en geloof in zichzelf.

Vanuit haar passie om mensen te helpen 
ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf, 
schoolde ervaringsdeskundige Plasmeijer 
zich tot life coach aan de 
Academie voor Counselling en Coaching, 
en specialiseerde zich onder meer in Health 
Balance, EMDR en familieopstellingen.

Zij schreef Wanneer kap jij ermee? en Wat 
is jouw excuus? en is coauteur van De wolf 
in schaapskleren. 

Plasmeijer richtte in 2013 ISA Power en 
werkt met een team van enthousiaste, pro-
fessionele en ervaringsdeskundige coaches. 
Uniek is dat alle coaches ook ervarings-
deskundig zijn en hun eigen eetstoornis 
overwonnen hebben. 
www.isa-power.nl

“Op een gegeven moment zei mijn coach: 
‘Het gaat zo goed met jou dat we jouw plekje 
vrij maken voor iemand anders die het echt 
nodig heeft. Je mag me altijd bellen maar je 
kunt het nu zelf.’
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Hoe is het (niet) eten als 
copingmechanisme

ontstaan?

winnen. Het werkt stigmatiserend om tegen 
iemand te zeggen dat zij een psychiatrische 
ziekte heeft waarbij herstel heel lang gaat 
duren en wellicht zelfs nooit optreedt. Probeer 
iemand perspectief te geven!”

“Kort na de start van mijn praktijk ISA Power 
had ik al 30 cliënten en kon ik niemand meer 
aannemen. En de aanvragen bleven echter 
binnenstromen. Het probleem was veel groter 
dan ik in eerste instantie dacht. Ik had een 
boek geschreven over mijn ervaring en kwam 
op tv. Ik kreeg vragen van andere ervarings-
deskundigen die ook zelf aan de slag wilden 
als coach. Ik ging samenwerking met hen aan, 
maar zag direct dat er een professionalise-
ringsslag was te slaan, want zonder stramien 
al die ervaringsdeskundigen aan het werk 
zetten, dat kan niet.” 

“Ervaringsdeskundigen bij ISA Power hebben 
een opleiding tot coach of therapeut gevolgd 
en minstens twee jaar werkervaring. Ze zijn 
verplicht de door mij ontwikkelde opleiding 
te volgen en ik verwacht van hen dat ze zich 
blijven ontwikkelen. Ze ontvangen training, 
supervisie en intervisie om hun persoonlijke en 
professionele ontwikkeling te waarborgen.”
 
“De laatste drie jaar coach ik zelf steeds 
minder cliënten; ik richt me nu op de onder-
steuning van mijn coaches en creëer met hen 
een sterk team. Elke cliënt doorloopt hetzelfde 
programma, waarbij ze ondersteund worden 
door de coaches die daarbij hun eigen speci-
alisme kunnen inzetten.”

Programma 
Hoe ziet dat programma eruit? Wat is de 
bijdrage van de coach?
“Elke cliënt volgt een programma afgestemd 
op diens leeftijd. We begeleiden al kinderen 
vanaf acht jaar. Ze ontvangen bij aanvang 
een welkomstpakket met een dagboek, 
een werkboek met oefeningen en een paar 
leesboeken. We zetten E-health in, waarbij 
cliënten gebruik kunnen maken van video’s en 

podcasts over diverse aspecten van persoon-
lijke ontwikkeling zoals zelfzorg, zelfbeeld, 
systemische inzichten en kernkwadranten.” 

“Een belangrijk onderdeel van het traject 
vormt het onderzoek naar eet- en beweegre-
gels die de cliënt voor zichzelf heeft opge-
steld. Welke regels zou zij willen doorbreken 
en hoe is het (niet) eten als copingmechanisme 
ontstaan? De coach motiveert de cliënt om 
de oefeningen uit het werkboek en het online 
programma uit te voeren en in de sessies 
diepgang te creëren. De cliënt wordt met de 
oefeningen echt aan het werk gezet: geen 
woorden, maar daden. Je ziet het bewustzijn 
van de cliënt in de loop van het programma 
groter worden en dat helpt weer om oude 
patronen en gedragingen te doorbreken. Ze 
leren: hé ik ben niet ziek, maar het zijn mijn 
onbewuste afweermechanismen die actief 
zijn.”

Functie
Jouw aanpak is gericht op de persoonlijke 
ontwikkeling, omdat je ervan overtuigd bent 
dat eetgedrag een manier is om te dealen 
met omstandigheden die deze ontwikkeling 
dwarsbomen?
“Het is essentieel om naar de functie van het 
eetprobleem te kijken. Bij de een is dat het 
onderdrukken van gevoelens en emoties, bij 
de ander heeft het te maken met een lage zelf-
waardering of angst, en bij sommige mensen 
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begon het bij overgewicht waar ze vanaf wil-
den om gezonder te worden. De intentie was 
goed maar ze verloren de controle. Je moet 
bij iedereen op zoek gaan naar de basis, het 
trauma, omdat de functie van de eetstoornis 
voor iedereen anders is.” 

“Zo vertelde een meisje dat de verstoring 
ontstond na het overlijden van haar oma. Het 
meisje legde het uit. Haar moeder huilde zo 
hard, dat ze dacht dat zij niet mocht huilen, 
omdat ze er voor haar moeder moest zijn. Dat 
kan een aanknopingspunt zijn: Waarom mocht 
zij niet huilen toen haar moeder verdriet had? 
Wat gelooft zij over huilen of verdrietig zijn? 
Wiens verdriet is belangrijker of erger? Ook 
seksueel misbruik kan een aanknopingspunt 
zijn: iemand kan walgen van de vrouwelijke 
vormen die aankomen met zich meebrengt, 
omdat dat herinnert aan het misbruik. Op het 
moment dat ze hun copingmechanisme leren 
omarmen, merken ze dat de vlucht in eten niet 
meer nodig is. Het mechanisme verliest zijn 
kracht en macht.” 

Jij stelt dat het eetprobleem altijd een symp-
toom is. Dus het eetprobleem bestrijden met 
eten is symptoombestrijding.
“Wanneer iemand ondergewicht heeft en niet 
meer kan en durft te eten, dan is concentreren 
lastig voor diegene. En als er mentaal niet veel 
meer binnenkomt, dan valt er ook niet veel te 
coachen. Logischerwijs ligt de focus dan op 
fysiek herstel. Maar dat betekent niet dat je 
met therapie moet wachten tot iemand op een 
gezond gewicht zit. Je moet sowieso aan de 
slag, ook al zit iemand laag in het gewicht. 
Bijvoorbeeld met sessies van een half uurtje, 
drie keer in de week.”

“De ouderwetse behandelgedachte bij ano-
rexia gaat in de eerste fase alleen maar over 
aankomen. Wanneer de cliënt fysiek sterker is, 
komen in de tweede fase de problemen aan 
de orde. Vaak voelt iemand zich echter ge-
negeerd of is zelfs getraumatiseerd. Dan kan 
deze aanpak de problematische verhouding 

met eten versterken en wordt het copingsme-
chanisme juist geconditioneerd door te gaan 
touwtrekken met de eetstoornis.”

“Ik vind het belangrijk dat een cliënt ook in de 
eerste fase inzicht krijgt in hetgeen haar over-
komen is en uitleg krijgt over de eetstoornis 
als beschermingsmechanisme. Een eetstoornis 
krijgen is geen keuze, je weet op dat moment 
niet hoe je op een andere manier je emoties 
kan reguleren.”

“Elke dag heb ik bijzondere gesprekken. Ooit 
vertelde een puber mij zeker te weten dat ze 
op haar vijftiende dood zou gaan. Ik vroeg 
haar: ‘Met wie heb jij die afspraak gemaakt? 
Ik ken god heel goed en die weet hier hele-
maal niets van.’ Daar moest ze om lachen. Zo 
kon ik achter haar masker kijken. Ik gaf aan er 
voor haar te zijn, maar niet haar eetstoornis 
van haar af te willen pakken: ‘Die is van jou, 
die mag je houden.’ Ze keek me aan en zei: 
‘Je bent de eerste die dat zegt.’ Ik antwoord-
de: ‘Weet je waarom ik dat zeg? Omdat het 
voor jou nog heel veilig voelt. En ik zal nooit 
jouw veiligheid afpakken.’ Ze begon te huilen 
en toen was ik binnen.”

Schuld, vechten en overgave
“Het eerste wat ik tegen iemand zeg die hier 
binnenkomt is: ‘Jij bent onschuldig. Jij kon hier 
niks aan doen, je wist geen betere oplossing.’ 
Dat zeg ik ook tegen de ouders. Niemand is 
schuldig aan een eetstoornis. Natuurlijk zit-
ten we vast in patronen en natuurlijk zijn die 
systemen ongezond. Maar niemand houdt die 
systemen in stand met als doel een ander een 
eetstoornis te bezorgen. Ook de moeder die 
veel met haar uiterlijk bezig was en aan de 
lijn deed, wil dat haar dochter niet aandoen. 
Ouders zitten boordevol schuldgevoel, maar 
zijn zelf ook onschuldig.” 

“Er wordt vaak gezegd dat je moet vechten 
om de eetstoornis te overwinnen. Maar eigen-
lijk is het geen vechten, maar juist overgeven: 
bepaalde patronen van je af laten glijden en 
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je eigen kwetsbaarheid omarmen, zodat je 
meer jezelf kan zijn. Soms gaat dat gepaard 
met heel veel huilen en loslaten. Leven met 
vertrouwen in plaats van de controle willen. 
Weer flexibel worden in plaats van contro-
leren volgens een dwangritueel. Stil durven 
staan in plaats van altijd maar willen rennen. 
In de pijn zit de kracht en de liefde. Het kan 
natuurlijk het trauma zijn dat heel veel pijn 
doet. Maar je komt daar alleen verder mee 
als je het durft aan te kijken. Een mooi oud 
Indiaans gezegde luidt: ‘In order to forget, we 
must first remember.’”

Ervaring
Is ervaringsdeskundigheid essentieel voor het 
coachen van mensen met een eetstoornis?
“Veel cliënten vinden het prettig dat ze aan 
een half woord genoeg hebben. En als 
ervaringsdeskundige prik je heel snel door 
de façade van de eetstoornis heen. Er is in 
Nederland een groot tekort aan hulpverleners 
die met cliënten met een eetstoornis willen 
werken. Veel hulpverleners schrikken van eet-
problematiek en willen er hun vingers niet aan 
branden. Ze denken dat het heel complex is 
en verwijzen liever door naar een psychiater 
of een psychtherapeut. Enerzijds is het natuur-
lijk een uitdagend probleemgebied voor een 
coach dat op de rand van therapie ligt. Maar 
het is niet zo dat mensen met een eetstoornis 
gestoord of heel complex zijn. Een eetstoornis 
is geen identiteit. Dé stoornis bestaat niet: het 
is gedrag dat iemand vertoont, omdat ze geen 
andere oplossing ziet. 

“De beste behandeling voor eetstoornissen is 
nog niet uitgevonden en ik ga ook niet claimen 
dat ik de enige en meest fantastische methode 
heb. De relatie – de klik – en vertrouwen tussen 
de coach en de cliënt is vaak doorslaggevend. 
We doen waarvan we weten dat het werkt. We 
gaan hoe dan ook naar de kern, en gebruiken 
technieken uit een breed spectrum; als het maar 
werkt om de cliënt te helpen aan de slag te 
gaan. Uiteindelijk komt de persoonlijke ontwik-
keling van ieder mens op hetzelfde neer: Wie 
ben ik? Wat denk ik? Wat voel ik? Wat is mijn 
missie? Waar word ik blij van? En wat heeft 
mijn lijf nodig?” 

“Bij de eetstoornis gaat het erom dat mensen 
weer gaan landen in hun lijf. Het lichaam streeft 
altijd naar het setpoint, het gewicht waar je je 
het prettigst bij voelt. Luisteren naar die intuïtie, 
daar gaat het om. Je bent geen hoofd op 
beentjes. Je lijf is een onderdeel is van jou als 
geheel.” ■

Leestips
https://isa-power.nl/de-beste-boekentips-
voor-mensen-met-eetstoornissen-en-bondge-
noten-die-willen-helpen

Ericka Kuyters is zelfstandig coach en redac-
tielid van het Tijdschrift voor Coaching. 
www.lifelab.nu 


