
Bij ANBN, wat staat voor Anorexia Nervosa Boulimia 
Nervosa, willen we mensen met eender welke vorm 
van eetstoornis steunen bij hun herstel. Daarnaast 
zet onze vereniging zich in voor familieleden of 
naasten van personen met een eetstoornis. 

Onze zelfhulpgroep werkt met vrijwilligers die zich 
inzetten om mensen te helpen bij het (h)erkennen 
van eetstoornissen en bij het vinden van de gepaste 
professionele hulp. 

Een eetstoornis gaat over meer dan eten alleen en 
alle hulp in de strijd is welkom. Daarom geven onze 
ervaringsdeskundigen je graag meer informatie 
en steunen ze je in het overwinnen van de drempel 
naar professionele hulpverlening. Ook voor een 
vrijblijvende babbel ben je welkom.

Je kan ons vinden in het Inloophuis in de Blijde 
Inkomststraat 113 te Leuven. Ook online kan je bij ons 
terecht op www. anbn.be, waar je o.a. via het forum 
anoniem contact kan opnemen met lotgenoten en 
met onze vrijwilligers.

Wie 
zijn we?
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Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen

Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen



ANBN werkt met drie grote pijlers, namelijk
informeren, delen en ontmoeten.

Door duidelijke en correcte informatie te verzamelen 
en te verspreiden dragen we bij aan meer begrip 
en snellere herkenning van eetstoornissen. We 
informeren met levensechte verhalen, waarbij de 
recente kennis over eetstoornissen gekoppeld wordt 
aan onze ervaringen. Daarbij staan we altijd open om 
nieuwe doelgroepen te informeren: contacteer ons 
gerust via de website, waarop je kan terugvinden wat 
we nu al aanbieden. Kom gerust eens langs in ons 
Inloophuis, waar we een uitgebreide collectie boeken 
en artikels hebben over eetstoornissen en verwante 
onderwerpen. In deze folder vind je ook al enkele tips 
om een eetstoornis te herkennen.

Heel wat lotgenoten ontmoeten elkaar via ANBN. 
Deze herkenning kan je het nodige duwtje in de rug 
geven om je eetstoornis te overwinnen. We willen 
jouw verhaal graag leren kennen: iedereen is welkom, 
ongeacht op welk punt van jouw weg naar herstel 
je je bevindt. Ook als je twijfelt of je een eetstoornis 
hebt, mag je altijd langskomen. Daarnaast staan wij 
open voor mensen die zelf geen eetstoornis hebben, 
maar hiermee te maken krijgen in hun familie of 
naaste omgeving, dus ouders, partners, leerkrachten, 
vrienden,...

We gaan graag met je in gesprek en vinden het 
belangrijk dat jij zelf beslist wat je vertelt en wat je van 
onze gesprekken wilt meenemen. We organiseren 
activiteiten om lotgenoten te ontmoeten: alle info en 
de agenda vind je op onze website.

Binnenkant
• stemmingswisselingen
• zwart-wit denken
• moeite met het uiten van gevoelens
• ontkenning
• angst om dik te worden
• ontevreden over eigen lichaam
• weinig zelfvertrouwen
• laag zelfwaardegevoel
• streven naar perfectie
• faalangst

Er zijn drie grote groepen eetstoornissen bekend.

Mensen met anorexia nervosa (AN): 
• eten steeds minder en ontwikkelen ondergewicht
• kunnen eetbuien hebben
• hebben een vertekend lichaamsbeeld
• ervaren lichamelijk o.a. last van koude, haaruitval 
 en menstruatieproblemen

Mensen met boulimia nervosa (BN):
• ervaren een sterke drang naar eetbuien
• voelen zich nadien schuldig of beschaamd 
• compenseren na de eetbui door bv. te braken, 
 laxeerpillen te gebruiken, veel te bewegen of te 
 vasten
• ervaren lichamelijk o.a. last van keelpijn, heesheid  
 en een slecht gebit

Mensen met binge eating disorder (BED) of 
eetbuistoornis:
• ervaren een sterke drang naar eetbuien
• compenseren niet na een eetbui
• ontwikkelen vaak overgewicht

We werken met ervaringsdeskundigen: zij kunnen 
vanuit hun eigen ervaringen aangeven wat hen 
geholpen heeft om tegen hun eetstoornis te vechten. 
Je kan ook zelf je verhaal delen: dit kan online 
(en anoniem) op ons forum, of tijdens een van de 
activiteiten waar je onze vrijwilligers kan ontmoeten.

Wil je zelf je ervaringen gebruiken om anderen te 
helpen belangrijke stappen te zetten naar herstel, dan 
mag je ons altijd contacteren. Ook als vrijwilliger ben 
je welkom!

Informeren

Ontmoeten

Hoe herken je een eetstoornis?
Delen

Over 
ANBN

Buitenkant
• gastvrouw spelen, zorgen voor anderen
• feestjes vermijden
• afspraken afzeggen op het laatste moment
• vaak naar het toilet gaan (braken, laxeren)
• bewegingsdrang, veel sporten
• dwanghandelingen
• dag en nacht met eten bezig zijn

Bovenstaande lijst van kenmerken is zeker niet 
volledig. Anderzijds hoeven niet alle kenmerken 
aanwezig te zijn om van een eetstoornis te kunnen 
spreken. Herken je enkele kenmerken van AN, BN 
of BED, maar twijfel je of het wel degelijk om een 
eetstoornis gaat? Ook dan ben je welkom!


