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Thema: Autisme en Eetproblemen 

Spreker: Natalie Vogel  

Ambulante begeleider en ervaringsdeskundige bij Voorzet Begeleiding 

 

 

Jeroen (voorzitter) opende de avond door het benoemen hoe bijzonder het is dat het thema-avond 

online te bezoeken is en dat dankzij de inzet van de vrijwilligers dit allemaal mogelijk gemaakt kan 

worden. Deze avond wordt medemogelijk gemaakt door Voorzet, die onder andere zorgt voor deze 

uitzending via ZOOM en ons ook financieel ondersteund. En de gemeente Castricum, die ons een 

subsidie verstrekt. In overleg met Natalie is er besloten om dit verslag te maken. 

Zo zijn we bijzonder verheugd dat er een afvaardiging van Stichting KIEM vanavond aanwezig is. 

Stichting KIEM is organisatie die zich inzet de eetproblematiek breder bespreekbaar te maken en 

doet dat zowel vanuit een zorg-perspectief als vanuit een persoonlijk-perspectief. 

 

Dan geeft Jeroen het woord aan Natalie en zij stelt zichzelf voor. 

Natalie verteld over haar verleden met Anorexia en ASS en dat ze vanaf november 2020 werkzaam is 

bij Voorzet als ervaringsdeskundige en ambulant begeleider en zich inzet voor eetproblemen vanuit 

ASS. 

Waarom is dit probleem belangrijk om hiervoor aandacht te vragen: 

• De combinatie eetproblemen/eetstoornissen bij ASS komt vaak voor, en vaker chronisch 

verloop dan bij mensen zonder ASS.  

• Hulp is nog niet altijd toereikend omdat er weinig wordt samengewerkt wordt, gelukkig 

wordt dit beter, het eetprobleem kan niet zonder het ASS behandeld worden. 

• De impact op iemands leven is meestal groot, en het beïnvloed ook mogelijke andere doelen 

van de cliënt, omdat het een onderdeel van het dagelijks leven is. 

Natalie leest voor uit haar dagboek een dag uit mijn eetstoornis. 

 

De dag van de diagnose stelling Anorexia wordt 

vastgesteld en Natalie is er niet helemaal mee 

eens is, ze ziet het verdriet van haar omgeving 

maar zo erg is het toch niet vraagt ze zichzelf af. 

De tips en beperkingen die er opgelegd krijgt 

neemt ze aan maar de uitvoering laat zich niet 

makkelijk gaan, het besef is er nog niet, dat komt 

later. 

Het voelde voor mij dat ik het leven niet aankon of 

niet goed mee kon komen en wist niet hoe ik dingen moest aanpakken en dat gaf mijn zoveel 

onzekerheid en onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid dat ik ben gaan zoeken in het eten. Voor mij 

was dat de manier om houvast te krijgen. 



Na mijn herstel….. 

 

Na een intensieve dagbehandeling bij een eetstoorniskliniek ben ik hersteld met veel ups en downs 

maar de groep heeft goed geholpen. Was van mijn eetstoornis af maar niet van de onderliggende 

kern niet aangepakt o.a. angst en depressie en dit was erg aanwezig en daarna heeft de diagnose 

ASS gekregen, dat heeft mij veranderd en daarom het volgende plaatje. 

 

Dat klopt voor mij, door dat ik beter wist wie ik wat en hoe in elkaar zat ben ik het beter gaan 

accepteren en dat alle dingen voor mij moeilijker zijn en daarvoor hulp heeft gezocht en ik aan de 

slag gegaan en dat heeft gemaakt waar ik nu ben en dat het goed gaat en ben bij Voorzet aan de slag 

gegaan om mensen te helpen met dezelfde problematiek. Vind het mooi en dankbaar. 

 

Er zijn verschillende eetproblemen 

Eetproblemen bij ASS voorbeelden die vaak voorkomen:  

• Moeite met structuur/ smaak van eten 

• Geen honger/verzadiging gevoel  

• Moeite met eten plannen 

• Geen afwisseling in voeding  

• Alleen producten eten van een bepaald merk  

• Gescheiden houden van voedsel of sorteren op kleur  

• Motorische problemen  

• Problemen met sociale context  

Daarnaast is het ook lastig om de rand zaken zoals boodschappen doen, tijd plannen voor de 

voorbereiding en keuzes maken goed te laten verlopen. 

 

 

 

  



Wat is een eetstoornis nu eigenlijk Natalie omschrijft dit als een verstoorde relatie met eten, er last 

van hebben en heeft vaak te maken met het zelfbeeld of met lichaamsbeeld of met andere 

problemen zoals trauma, depressie, angst kan van alles zijn. 

Eetstoornis kan zijn te weinig eten of te veel eten, dingen eten die niet eetbaar zijn of als 

compensatie sporten en/of laxeren. Er zijn zo veel verschillende vormen van eetstoornissen, er 

worden de 3 bekendste eetstoornissen besproken. 

Eetstoornissen voorbeelden:  

• Boulimia Nervosa  

• Anorexia Nervosa  

• Eetbuistoornis (= niet hetzelfde als obesitas)  

Het draait niet om eten…  

Het is een uitingsvorm.  

Boulimia Nervosa  

Is het hebben van eetbuien, dus meer eten dat mensen nodig hebben en niet meer kan stoppen met 

eten, zoals sommige mensen zeggen dat ze in een roes zitten. Dit kan gecompenseerd worden door 

sporten en/of laxeren en overgeven. 

De meeste mensen met boulimia hebben een gezond gewicht. 

Anorexia Nervosa  

Liefst zo min mogelijk eet of te weinig eet vaak bang bent om te eten en/of aan te komen. Soms zit 

er een angst achter om te dik te worden of zelf dik vinden en dat ook in de spiegel zien. 

Eetbuistoornis (= niet hetzelfde als obesitas) 

Dat is hetzelfde als boulimia maar dan zonder het compenseer stukje, vaak overwicht maar niet het 

zelfde als obesitas. Het gaat over ongecontroleerd in een eetbui zitten en niet te kunnen stoppen en 

de gehele dag mee bezig zijn en denken waardoor je er onder lijdt. 

 

Het onder lijden geld voor alle eetstoornissen. 

  



Cliënt 1, vrouw met anorexia 

• Combinatie ASS en een eetstoornis is lastig. Vastigheid en routine zorgt voor controle en is 

voor ASS nodig. Maar vanuit de eetstoornis gezien niet goed eraan toe te geven. Balans 

daartussen vinden is een uitdaging.  

• Belangrijk te weten wat de in standhoudende factoren zijn.  

• Herstel in gewicht, betekent niet herstel in je hoofd. De strijd is nog net zo erg, alleen zie je 

het niet van de buitenkant.  

Vanuit autisme is een bepaalde behoefte aan controle en is het goed om die controle een beetje te 

zoeken en niet te veel, maar goed om een beetje controle te hebben met iemand met ASS maar 

vanuit de eetstoornis gezien is het juist de bedoeling dat je angst aangaat want als je er aan toegeeft 

dan blijf je in de eetstoornis, dat is het lastige van deze combinatie en hoe balanseer je tussen deze 

twee.  

Veel mensen geven aan dat de strijd in het hoofd nog lang door gaat en lopen er veel tegen aan door 

de omgeving zeggen dat het goed met je gaat. Maar het kan zo zijn dat diegene nog net zo veel bezig 

is met eten als in de perioden onder het gewicht was. Dat is een belangrijk punt om te weten dat dit 

soort goedbedoelde opmerkingen heel moeilijk is voor de persoon met eetstoornis omdat het niet 

altijd zo is. 

 

Cliënt 2, man met eetbuistoornis 

• Mannen kunnen ook een eetstoornis krijgen  

• Overprikkeling zorgt voor eetbuien  

• Aandacht voor budgettering is nodig. Geld gaat op aan eten kopen.  

• De behandeling van een eetbuistoornis is niet gericht op afvallen. Afvallen kan het resultaat 

zijn van de behandeling.  

De focus ligt momenteel op vrouwen met eetstoornis maar mannen kunnen dat ook hebben, kijk 

naar de media en socialmedia en alles wat over eetstoornissen bekend is. 

Eetbuien is ook een vorm van onderdrukken van emoties en prikkels dempt maar bij autisme 

specifiek gaat het om de prikkeling. 

Bij de aandacht van budgettering wordt er besproken over een week budget waarvan er prima 

geleefd kan worden en wat over blijft kan opgaan aan eten. Maar dit kan/moet geen probleem zijn. 

De handeling van eetstoornis ligt de focus niet op het afvallen maar vaak wordt er gekeken hoe je 

anders kan omgaan met dingen, uiteindelijk kan afvallen ook een resultaat zijn. 

  



Cliënt 3, vrouw met eetbuistoornis 

• Intuïtief eten (eten wanneer je honger hebt, zonder eetlijst) is bij ASS niet altijd mogelijk 

door een anders werkend honger en verzadiging gevoel.  

• Extra duidelijkheid over een definitie is belangrijk. Bijv, hoeveel eten is een eetbui?  

• Praten met omgeving geeft andere inzichten en is steunend  

Een eetlijst is gemaakt door een diëtiste die voor een eetstoornis is ontwikkeld en is gebaseerd wat 

je nodig hebt op een dag en het is de bedoeling dat je die eetlijst gaat volgen, dit gaat met hulp in 

stapjes. Dit is niet hoe de meeste mensen eten en eten waar ze zin in hebben. De focus van de 

behandeling is vaak op intuïtief of op gevoel te gaan eten alleen is dat niet altijd haalbaar als er 

sprake is van autisme en in de behandeling is het fijn als er aandacht is om het haalbare uit de 

behandeling te halen. Dus als iemand goed functioneert met een eetlijst kan dat een oplossing zijn. 

Soms vertalen met de hoeveelheid eten dat diegene eet als een eetbui aanmerken, meer op 

persoonlijke vlak werken en dit met de omgeving bespreken en deze betrekken bij het proces. 

Een eetstoornis kan een eenzame strijd zijn omdat je door schaamte of moeilijk vindt om over te 

praten en dan is het heel fijn dat het lukt en de steun kan krijgen. 

 

Cliënt 4, vrouw met anorexia 

• Er hoeft geen sprake te zijn van een vertekend zelfbeeld.  

• Niet iedereen is bewust bezig met afvallen  

• Overprikkeling kan zorgen voor focus op calorieën (zorgt voor controle/houvast)  

• Niet altijd nadenken over lange termijn gevolgen  

Het hoeft geen vertekend lichaamsbeeld te zijn, deze is door meerdere keren het touwtjes oefening 

gedaan en komt redelijk overeen wat de werkelijkheid is. 

Uitleg van het touwtjes oefening: 

Eerst leg je met een touwtje de omtrek van het lichaamsdeel bv je middel neer zoals je verwacht dat 

deze is. Vervolgens leg je de omtrek van het lichaamsdeel neer zoals je zou wensen dat deze is. Als 

laatste meet je de omtrek van het lichaamsdeel en legt deze er naast. En vaak denken mensen dat 

de omtrek veel groter is dan daadwerkelijk is. 

Maar deze cliënt heeft het vaak goed, dus geen vertekend lichaamsbeeld. Niet iedereen is bewust 

bezig met afvallen en/of gewicht maar wil graag extra gewicht, overprikkeling kan zorgen voor een 

focus op de calorieën dit is een soort controle dat rust geeft maar met een focus op extra gewicht en 

het is een soort coping gedrag . Denk alleen niet over lange termijn effecten en vind het lastig om 

het te overzien. Er hoeft geen fixatie te zijn op wegen en gewicht, ga wel op de weegschaal staan om 

te kijken of er progressie is en mentaal aan kan. Kortom deze cliënt is bezig met de langer termijn te 

overzien en dit lastig vindt maar wel bezig is met calorieën maar niet met afvallen en dat is vaak wel 

ziet met anorexia met autisme. Hoeft niet altijd. 

 

 

  



Cliënt 5, vrouw met eetproblemen, niet gediagnostiseerd 

• Cliënt heeft ontdekt dat regelmatig en genoeg eten belangrijk is, omdat je daarmee eetbuien 

kan voorkomen.  

• Het is goed om te weten dat het energie kost om na te denken over eten en de organisatie 

ervan (plannen).  

Deze vrouw heft geen diagnose eetproblemen gekregen maar wel autisme. Door het autisme heeft 

deze vrouw geen honger gevoel en kan de eetmomenten slecht plannen en te organiseren waardoor 

de eetmomenten worden overgeslagen en ’s avonds resulteert in eetbuien en gewichtstoename. 

Samen naar haar eetpatroon gekeken en achter gekomen dat er overdag te weinig wordt gegeten, 

door overdag genoeg voeding binnen te krijgen kan er een hele hoop voorkomen worden, niet alles. 

Het eetmoment kan ook veel energie kosten, wat eet ik, heb ik het in huis, hoe is de bereiding en 

welke vind ik het lekkerst. Maar ook belangrijk hoeveel kost het (budget) het kan heel veel vragen, 

dilemma’s, keuzes en onrust mee brengen. 

 

Samen met een cliënt heeft Natalie een voordelen lijst gemaakt die toepasbaar is op deze client en 

deze lijst wil de cliënt graag met jullie delen. 

Voordelen Eetstoornis: 

• Gevoel van controle  

• Gevoel van veiligheid: trauma 

• Het hebben van structuur/vastigheid 

• Het gevoel hebben ergens goed in zijn 

• Vorm van zelfvertrouwen 

• Manier om emoties mee te reguleren 

• Mezelf verdoven, geen negatieve emoties te voelen 

• Afleiding/focus hebben  

• Gevoel van trots 

• Zelfstraffen 

• Geen menstruatie en daardoor niet het ingewikkelde vraagstuk kinderen na te hoeven 

denken en geen tampons hoeven gebruiken 

• Er minder aantrekkelijk uitzien 

• Verkapte manier van suïcide 

Nadelen eetstoornis: 

• Te veel controle hebben en angst voor controle verlies 

• Schijnveiligheid 

• Geen vrijheid in keuzes hebben, niet vrij kunnen (genieten van) eten 

• Niet zomaar op stap kunnen gaan zonder stress om het eten te hebben 

• Geen vrij leven 

• Nadelige impact op leven, eenzaamheid (sociale isolatie) 

• Lichamelijke klachten 

• Geen gezond en sterk (sport) lijf hebben 

• Grotere kans op blessures 

• Niet normaal denkend/functionerend brein 

• Irreële lichaamsbeeld 



• Verstoorde relatie tot lichaam 

• Verstoorde relatie tot voeding 

• Schaamte voor lichaam 

• Niet vrij kleden 

• Geen gezonde emotieregulatie 

• Jezelf dingen/eten ontzeggen 

• Niet zwanger kunnen worden 

• Schijnzelfvertrouwen hebben 

• Geen echte identiteit hebben 

• Interesse en verbinding in/met alles verdwijnt 

• Mezelf verdoven, maar hierdoor ook de blije emoties niet kunnen voelen 

• Mezelf gratis endorfine en gelukshormonen ontzeggen 

Gelukkig is het rijtje nadelen langer dan de voordelen, vooral schijnveiligheid en schijn controle zijn 

de veel voorkomende nadelen van een eetstoornis omdat je zelf de keuze niet meer kan maken, je 

wordt overgenomen door een ongezond deel van jezelf en gedachte. Er is gelukkig een lijst van 

voordelen en je hebt het niet voor niets. 

 

Algemene tips 

• Signaleren (op tijd) (speciaal gericht op de hulpverleners) 

• Openheid (durf vragen te stellen) 

• Besef: geen onwil, maar angst! (met autisme kan het intenser zijn) 

• Niet elk eetprobleem/eetstoornis is hetzelfde, combinaties zijn ook mogelijk.  

• Nazorg bij eetstoornissen is belangrijk. (het blijft een kwetsbaarheid, kans om terug val) 

• Eetproblemen bij ASS? Vragenlijst kan inzicht geven in wat er speelt. Door Anneleis Spek is 

een handige vragenlijst vooral als er weinig ervaring is: 

https://www.anneliesspek.nl/eetproblemen-vragenlijst/ 

• Werk samen. Ambulant begeleider, psycholoog, diëtist, huisarts en een ervaringsdeskundige 

kunnen iets toevoegen, afhankelijk van de hulpvraag. Tussen de theorie en praktijk zit een 

verschil daarom is het van belang voor de cliënt om samen te werken en hoe de vorm te 

geven 

• Zelfhulpgroep, dit zijn laagdrempelige groepen en online te vinden, daar zijn lotgenoten en 

ervaringsdeskundige aanwezig. 

Deze tips zijn niet voor iedereen van toepassing maar wil met de goede bedoeling toepasbaar zijn. 

  

https://www.anneliesspek.nl/eetproblemen-vragenlijst/


Vragen: 

 

Er is gesproken over de structuur (drillerig/slijmerig) van het eten maar kan het ook met fruit 

vanwege de smaak, structuur, pitjes, schilletjes restjes tussen de tanden is het herkenbaar als je fruit 

koopt met de goede intense maar uiteindelijk op de fruitschaal blijft liggen en weggegooi moet 

worden? 

Dit is heel herkenkaar en structuur van voedsel kan vervelend aanvoelen en waardoor je er een hekel 

aan krijgt 

 

Is langzaam eten onbewust om dat het eten stegen staat of het is een controle uitvoeren over het 

eten aan tafel, zodat mensen op jou moeten wachten? 

Dat kan, het is lastig vaak wordt het gedaan met de bedoeling dat er uiteindelijk gezegd dat het niet 

meer opgegeten hoeft te worden, dingen kan smokkelen tijdens het eten. Vaak is het moeilijk wat 

voorgeschoteld wordt om op te eten en weg te krijgen. 

 

Is alcoholmisbruik ook een vorm van een eetstoornis? 

Het is wel iets anders maar kan wel samen gaan 

 

Zijn er mensen die de eetstoornis herkennen toch de zorg meiden? 

Ja, heel vaak, eigenlijk is dat de regel dan uitzondering, gelukkig lukt het wel om hulp te zoeken. 

De stap naar behandeling is heel moeilijk, het is doodeng. Probeer het bespreekbaar maken maar 

niet mee bemoeien (dit is heel moeilijk) en de juiste hulp aanrijken. 

 

Hoe oud was je dat je achter kwam dat je een eetstoornis had? 

Het is een moeilijke vraag omdat het een proces is geweest, had het zelf pas halverwege mijn 

behandeling door duurde even dat ik het door had. 

 

Als je een eetstoornis hebt is een behandeling noodzakelijk of is er mee te leven? 

Goede vraag maar wat is het doel, je kan leven met een eetstoornis maar het hangt af van de eerst 

van de eetstoornis. Helaas kan je overlijden aan een eetstoornis. Het hang af hoe jij er mee omgaat 

en het kan handelen en niet te veel verstoring en geen last van hebt. 

 

Ben je ook bekent met ARFID? 

Ja, dat is als je moeilijk vindt om verschillende producten te eten vanwege de smaak, structuur en/of 

kleur. Kan heel lastig zijn om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. 

 

Zijn er bepaalde symptomen die bij patiënten met anorexia vaak voorkomen waardoor je zou 

kunnen herkennen er is sprake van ASS naast anorexia? 

Is altijd lastig, Er zijn veel overeenkomsten maar het verschil is dat ASS niet een periode is maar vanaf 

de geboorte al moeite heeft. Het is handig om te onderzoeken of diegenen voor dat de eetstoornis 

uitte ook symptomen uitte van ASS. Het rigide denken wordt door het autisme versterkt dat kan een 

aanleiding zijn om verder te onderzoeken. En door de rigide denken de behandeling stagneert kan 

dat ook een aanwijzing zijn. 

 

  



Bestaat een combinatie van Boulimia en anorexia ook? 

Nee niet echt maar de periode van boulimia en anorexia kunnen afwisselen, dat zie je vaak. Als 

iemand niet specifiek past in het hokje is er een andere naam voor: NAO (Niet Anders Omschreven) 

alleen dit is recent gewijzigd naar boulimia omdat het eetbuien zijn en gecompenseerd worden. Het 

gewicht is niet altijd lijdend.  

Tijdens het behandel proces kan een eetstoornis van boulimia naar anorexia ombuigen waardoor de 

behadeling wel moet mee buigen om de eetstoornissen onder controle te krijgen, dit komt vaker 

voor. Het is niet zo zwart/wit. Het gaat om de controle over je eetgedrag. 

 

Ben je bekent met Diëtiste die ook ervaring hebben met Autisme? 

Ja, die zijn er wel. 

Je kan bij de diëtiste in de omgeving informeren of ze bekend zijn met Autisme. 

Of kijken op: https://kinderdieetcreatie.nl/voor-kinderdietisten/methoden/eetproblemen-bij-

autisme/ 

 

Welke behandeling ben je zelf ondergaan? 

Ben zelf in behandeling geweest bij een eetstoornissen kliniek van de GGZ in Leiden. Dat was een 

dagbehandeling in een groep. Waar eet moment op de groep is een belangrijk onderdeel. 

 

Welke behandeling heeft Natalie onderaan de streep het meeste geholpen? 

Na even nadenken beantwoord Natalie het volgende: Ik denk de groep was heel fijn omdat je ziet dat 

je niet alleen bent maar ook andere mensen ook tegen dingen aanlopen en daar veel steun uit haalt 

omdat ik in deze periode niet veel sociale contacten had. Het was een veilige haven waar ik mensen 

heb leren kennen en lol kon hebben. Het meeste had ik was niet mijn eetstoornis diagnose maar dat 

ik de diagnose Autisme kreeg en ook mijn begeleiding kreeg en mij geholpen heb met de praktische 

dingen waar ik tegenaan liep. 

 

Bedankt voor je persoonlijke verhaal, heb je deze in een boekvorm uitgebracht of op een website 

gedeeld? 

Nee, eigenlijk niet maar denk er wel over na, vind het heel moeilijk omdat ik daar op vast loopt. 

 

Zijn er medicatie die invloed heeft op het hongergevoel, als bijwerking? 

Dat kan zeker, deze vraag kan je het beste bij een psychiater neer leggen.  

Anti psychotica heeft vaak de bijwerking een verhoogde eetlust dus gewichtstoename dat geld ook 

voor anti depriseva maar dit komt minder vaak voor. ADHD medicatie zie je vaak eetlust verminderd. 

 

Wat is het slechtste advies of het grootste misverstand waarmee je te maken hebt gehad? 

Het zijn er zo veel, het meeste is toch het kortzichten of oppervlakkige antwoorden zoals dan eet je 

toch gewoon of die gewoon dit of dat. Als het zo gewoon is waarom zijn er dan stoornissen. Dit doe 

je niet voor je lol. 

 

Tijdens de lezing zijn zoveel vragen binnen gekomen dat deze vragen worden heironder beantwoord. 

 

Zijn er bepaalde symptomen die bij patiënten met anorexia vaak voorkomen waardoor je zou 
kunnen herkennen er is sprake van ASS naast anorexia? 
Deze vraag heb ik tijdens de lezing al beantwoord, maar ik wil nog 1 ding toevoegen. Ik vertelde dat 
anorexia en ASS qua uiting erg op elkaar kan lijken, waardoor het nog wel eens lastig is te herkennen 
of er naast de anorexia ook sprake is van ASS. Het verschil is alleen dat de rigiditeit bij anorexia vaak 
alleen met eten en gewicht te maken heeft en bij ASS is dit veel breder. Het kan natuurlijk wel zijn dat 

https://kinderdieetcreatie.nl/voor-kinderdietisten/methoden/eetproblemen-bij-autisme/
https://kinderdieetcreatie.nl/voor-kinderdietisten/methoden/eetproblemen-bij-autisme/


iemand moeite heeft met wisselde planning omdat het eten dan in de knel komt, maar dat zou 
iemand dan ook op die manier benoemen. 
  
Beste Jeroen, Weet u misschien of er een diëtist is die ook ervaring heeft met autisme? 
Dit vind ik een moeilijke vraag omdat ik niet alle diëtisten ken. Ik zou eens googelen of navraag doen 
bij de HA. Ik zou er inderdaad zeker een aanraden die ook kennis van ASS heeft. 
  
Nazorg is belangrijk maar bij een eetstoorniskliniek stopt het gewoon na zoveel tijd weet ik als 
ervaringsdeskundige moeder. Waar kun je dan terecht? 
Goede vraag, en heel lastig inderdaad. Ik zou kijken naar een zelfhulpgroep. Ik heb een tijd gewerkt 
bij Stichting JIJ, waar ze werken met ervaringsdeskundige vrijwilligers. Er zijn verschillende groepen, 
onder andere nazorg trajecten. 
  
Wij 2 ouders van kind. Meisje 17, 120 kilo. geen verzadigd gevoel. Wil niet geholpen worden (Aldus 
haar woorden) Tips? 
Lastige situatie voor het meisje, maar ook voor jullie als ouders. Weten jullie waarom ze niet 
geholpen wil worden? Kan het angst of schaamte zijn? In veel gevallen is het erg confronterend om 
met het eten aan de slag te gaan, en zal ze dingen moeten veranderen die spannend zijn voor haar. 
Mijn advies zou zijn om zo min mogelijk op het gewicht te focussen en vooral met haar in gesprek te 
gaan over wat het haar kan opleveren als ze een betere relatie met eten krijgt. Laat als ouders in 
ieder geval blijken dat jullie haar steunen, en ze er niet alleen voor staat. Als haar zelfbeeld laag is, 
kijk of ze erover kan praten met jullie, maar misschien ook met iemand die wat verder van haar 
afstaat (geen hulpverlener in de eerste instantie). 
Qua verzadiging, dat is erg lastig inderdaad. Helaas kan dat horen bij de ASS. Belangrijk voor haar 
dat ze genoeg blijft eten overdag (mensen hebben al snel te neiging om te gaan diëten maar dat 
werkt vaak niet). Op proud2bme.nl staan eetlijsten die jullie als richtlijn kunnen gebruiken, mocht ze 
ervoor openstaan. 
  
ik lust mijn leven lang al heel weinig. hier is met het ouder worden weinig in veranderd. ik ben nu 29, 
moeder van 3 kinderen. mijn kinderen beginnen dit op te merken (mama, waarom zeef je je jus 
d'orange, waarom eet je dit en dit niet). Ik weet dat ik niet gezond eet. mijn kinderen eten overigens 
wél gezond. ik wil mijn eetpatroon graag veranderen want mijn eenzijdige eetpatroon is: 
- niet goed voor m'n lichaam (vitaminetekort, vermoeidheid, overgewicht) 
- eten buiten de deur is moeilijk 
- ik ben geen goed voorbeeld voor m'n kinderen. 
Zijn er tips voor mensen met autisme om meer te lusten? (textuur/structuur etc...) 
Lastig voor je! Wel knap dat je ervoor open staat om er iets aan te doen, en dat duidelijk hebt voor 
jezelf waarom je dit wil veranderen. Als je eten lastig vindt door de structuur, kan je vaak de 
structuur wel veranderen door het op een andere manier klaar te maken. Denk aan rauwe wortels in 
plaats van gekookt, groente pureren en als saus voor bijvoorbeeld pasta gebruiken (samen met 
kruiden etc.), brood roosteren in plaats van gewoon eten. Ik noem maar even wat voorbeelden… En 
helaas is het ook een deel acceptatie. De kans is groot dat je niet ineens een grote eter gaat worden. 
Je kan je kinderen misschien uitleggen waarom eten lastig voor je is. Ik weet dat er ook kinderboeken 
zijn waarin ASS uitgelegd wordt. 
  
Ik vraag mij af of er ook kennis aanwezig is over de jongere, mogelijk ASS, persoon Hoe zien 
eetproblemen, ASS gerelateerd, eruit bij jonge kinderen? Thuis een tweejarig meisje dat stellig thuis 
nog voorkeur geeft aan borstvoeding en eet bij de opvang wél goed brood en fruit. Hoe kun je jonge 
kinderen met (mogelijk) ASS beter/meer laten eten? Nog geen ASS diagnose aanwezig, wel ASS in 
familie 



Helaas heb ik te weinig ervaring met eetproblemen bij jonge kinderen. Ik kan wel dit boek aanraden: 
Autisme en eetproblemen- Thomas Fondelli. 
In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat dwang bij kinderen/volwassenen met ASS de angst vergroot. 
Hoe moeilijk het dus ook is, blijf zo geduldig mogelijk en hamer niet al te veel op het eten (als 
gezondheid het toelaat). En uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het kan helpen om het kind 
(mogelijk wat ouder) te betrekken bij het bereiden van het eten. Ik vond het als kind namelijk altijd 
erg lastig als ik niet wist wat het precies was wat ik voorgeschoteld kreeg. Pas toen ik op mezelf ging 
wonen en mijn eigen eten ging maken, durfde ik meer te experimenteren. 
  
Is de vragenlijst Eetproblemen bij ASS van Annelies Spek beschikbaar? En geeft deze meer inzicht in 
wat bij Anorexia hoort en wat bij ASS? 
De vragenlijst gaat niet over anorexia, omdat dit echt een aparte stoornis is, die niet direct bij ASS 

hoort (maar wel veel in combi voorkomt). Door de vragenlijst kom je er mogelijk wel achter wat meer 

bij ASS hoort. https://www.anneliesspek.nl/eetproblemen-vragenlijst/ 

 
Je hebt het over mensen met ASS en een eetstoornis. Hoe zit het met mensen met een eetstoornis 
en ASS. Dus die als 1e diagnose een eetstoornis hebben, en als 2e diagnose ASS. Zijn daar ook 
getallen over bekend? 
Goeie vraag. Ik ken de cijfers niet, maar er is volgens mij wel onderzoek naar gedaan. Wat ik in de 
praktijk meestal zie, is dat er een groot verschil is tussen mannen en vrouwen. Mannen krijgen over 
het algemeen op jongere leeftijd de diagnose ASS, en later of niet de diagnose eetstoornis als dit 
speelt. Bij mannen is een eetstoornis nog een taboe, waardoor er in de hulpverlening niet altijd 
gedacht wordt aan een eetstoornis bij een man. Bij vrouwen is het vaker zo dat ze pas rond 
volwassen leeftijd de diagnose ASS krijgt, vaak als ze al meerdere leren zijn vastgelopen in het leven. 
Je ziet dat vrouwen dan de eetstoornis als coping gebruiken omdat ze door de (niet ontdekte) ASS 
overvraagd zijn. Pas als ze vastlopen in behandeling van de eetstoornis, komt de ASS aan het licht. 
  
Nathalie, Hoe kijk jij aan tegen behandeling/begeleiding van iemand met anorexia, ASS en trauma? 
Waar start je, welke insteek kies je? Het is vaak zo met elkaar verweven, maar de hulpverlening is 
vaak zo gescheiden vormgegeven 
Erg complex inderdaad, maar het komt vaak voor. Ik zou zeggen dat het fijn zou zijn als het trauma 
eerst behandeld kan worden, omdat dat waarschijnlijk onderliggend aan de eetstoornis is. Echter kan 
trauma behandeling weer niet als te veel ondergewicht is… Het mooiste is natuurlijk een team met 
verschillende specialisten. Of het gescheiden zoeken en dan samenwerken. Dus een ambulant 
begeleider voor ASS, een trauma behandelaar en iemand die aan de eetstoornis kan werken. 
  
Is er verschil van uiting bij jongens of meiden?  en bij jonge kinderen? Zijn kleine autistische kinderen 
bewust van eetstoornis? 
In de kern zou ik zeggen dat er niet veel verschil is tussen een eetstoornis bij jongens of meisjes. Het 
kan wel zijn dat ze het anders uiten door de standaarden in de maatschappij. En ja, kinderen kunnen 
ook een eetstoornis ontwikkelen. De leeftijd waarop kinderen een eetstoornis ontwikkelen wordt 
steeds lager, dit is ook tijdens corona in de media gekomen. 
  
Hoe kan je uitzoeken wanneer regels/structuren vanuit je (in mijn geval anorexia) komt of vanuit je 
autisme? 
Goeie vraag. Ik weet niet of het stom klinkt, maar probeer eerlijk te zijn naar jezelf. Het kan zijn dat je 
bijv zegt dat je iets niet wil eten vanwege een bepaalde structuur die je niet prettig vindt, maar dat je 
eigenlijk bang bent om aan te komen/controle te verliezen/dik te worden of dat je niet eet omdat je 
bepaalde emoties wilt onderdrukken. Als het product een andere structuur zou hebben, zou je het 
dan wel eten, ondanks een hoog calorie aantal bijv? En daarnaast, het is niet zo zwart wit. Het kan 
ook zijn dat bepaalde regels vanuit je eetstoornis EN vanuit je ASS komen. Probeer een middenweg te 

https://www.anneliesspek.nl/eetproblemen-vragenlijst/


zoeken. Daag je eetstoornis uit, maar biedt ook die veiligheid en zekerheid die je vanuit ASS nodig 
hebt. 
  
 
Ik bedoel dat langzaam eten komt door overprikkeling 
Volgens mij is dit een toevoeging op een vraag die tijdens de lezing gesteld is. Langzaam eten kan 
inderdaad door overprikkeling komen. Soms is alleen eten dan fijner, maar dat kan niet altijd 
natuurlijk. 
  
Hallo Nathalie, ik heb geen vraag maar meer een toevoeging of een vraag naar herkenning. 
ik heb moeite met alle adviezen die je krijgt over eten. Als op tv komt dat brood eten ongezond is, 
raak ik licht in paniek wat ik dan moet gaan ontbijten en lunchen. 
Heel begrijpelijk. Het is ook ontzettend lastig dat we plat gegooid worden met adviezen over eten. Ik 
kan me voorstellen dat je ervan in paniek raakt. Gelukkig kan ik oprecht zeggen dat ik het niet meer 
herken ;). Maar dat is ooit wel anders geweest… Mijn visie op eten is nu, je kan alles wat je wil eten, 
zo lang het met mate is, en enigszins gevarieerd. Niemand eet 100% gezond en dat is ook niet nodig. 
Het is voor je mentale gezondheid ook goed om jezelf vrijheid te geven. 
  
Een Eetlijst bij herstel van anorexia geeft veel structuur. Maar de ervaring leert dat het ook ervoor 
kan zorgen dat de eetlijst niet meer los gelaten kan worden en dus heel rigide/star daarmee wordt 
omgegaan, terwijl er wel verlangen is naar vrijheid. Tips? 
Yup dat is een hele herkenbare die ik vaak tegenkom. Ik ga er even vanuit dat je het hebt over 
iemand met anorexia in combinatie met ASS. Helaas is het niet altijd reëel om iemand met ASS 
uiteindelijk op gevoel te laten eten, en biedt een eetlijst het houvast die iemand nodig heeft. Dat 
hoeft niet erg te zijn, tenzij de persoon zelf er last van heeft, en meer vrij wil zijn. In dat geval zou je 
bij de huidige eetlijst alternatieve eetopties kunnen zetten als afwisseling. Als je dan de hoeveelheid 
met elkaar afspreekt en noteert, dan is het een soort onderdeel van de lijst, en kan het net de 
structuur bieden die iemand zoekt. Nee echt vrij is het dan niet… maar helaas soms de realiteit. 
  
Andere vraag is: heb je tips om kinderen met autisme meer verscheidenheid te laten eten, zoals 
geschreven wordt: speciaal merk of afwisseling in voeding etc 
Zie eerdere reactie over kinderen met ASS en eetproblemen. 
  
Is ARFID ook gelinkt aan ASS? 
Absoluut. Bij ASS zie je vaak overgevoeligheid voor smaken/structuren etc. Als dit ernstige vormen 
aanneemt, kan dit lijden tot AFRID. 
  
Ken jij mensen/organisaties met wie ik zou kunnen praten over mij autisme in combinatie met mijn 
ES (ervaringsdeskundige) 
Bedoel je dat je als ervaringsdeskundige hulp wil bieden? Ik weet geen concrete plek helaas. Ook niet 
als je bedoelt dat je begeleiding/behandeling voor deze combinatie zoekt. Ikzelf bied begeleiding bij 
Voorzet aan, maar ik ben momenteel de enige met ervaring mbt eten. 
  
Weet niet of ik in mag haken, Maar er is ook nog anorexia purgerend type 
Ik denk dat je doelt op de vraag over boulimia en anorexia. Inderdaad bij anorexia heb je ook het 
purgerende type. Maar dan zie je over het algemeen geen eetbuien, wat je bij boulimia wel hebt. 
Hoewel je wel last van hebben van subjectieve eetbuien tijdens anorexia 
  
Jammer, dit was de reden waarom ik dit bijwoonde :( voor deze tips 
Ik begrijp uit je reactie dat je iets gemist hebt. Sorry! Het is zo’n breed onderwerp dat het niet in 1 
uurtje past eigenlijk. 



  
 

 

 

Na het lezen van het verslag heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij: 

Stichting Kiem : https://stichtingkiem.nl/ 

En bij Natalie Vogel via het contact formulier van Voorzet: https://www.voorzet.nl/contact/ 

 

 

 

Op 14 juni ontvangen wij de Hersenbank om te praten over de hersenen en autisme, de exacte 

invulling is nog niet bekend maar het zal ongetwijfeld een interessante avond worden. 

 

Verder: 

 

Voor inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen start MEE & de Wering met een cursus 

“Omgaan met geld.” Tijdens de cursus leer je stap voor stap alle dingen te regelen die te maken 

hebben met geldzaken. De cursus vindt plaats in overleg met de deelnemers.  Voor meer informatie 

kunt een mail sturen naar Brigitte Kleijn - b.kleijn@meewering.nl. 

 

En tot slot: 

Elke donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur organiseert SportFUN SportFunn middagen in 

Sportcentrum De Bloemen in Castricum. SportFUN-lessen zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 16 

jaar die lastig aansluiting vinden bij de groep in het reguliere sportaanbod of een GGZ-indicatie 

hebben. De begeleiding is er op gericht iedereen een plezierige sportbeleving te laten ervaren. 

Aanmelden kan via www.sport-z.org/SportfunCastricum 
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