
Vraag: Wat is de oorzaak van anorexia? En hoe kom je er van af?

Wat is anorexia? Deze ziekte komt steeds meer voor, er zijn geen duidelijk aanwijsbare lichamelijke 
oorzaken en nauwelijks effectieve behandelingen binnen de reguliere geneeskunde.

Vragen die je nog zou kunnen stellen zijn:

• Is dit een geestelijke of een lichamelijke aandoening?

• Als je naar oorzaken in het lichaam gaat zoeken, wat vind je dan? Oorzaken of gevolgen? 
Anorexia is zo'n ingrijpend voor je geest en lichaam dat heel je wezen, je lichaam en je geest er 
drastisch door worden beïnvloed.

Onderstaande is een korte inleiding in het onderwerp. Meer uitgebreide informatie is helemaal onderaan 
deze pagina te vinden.
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De reguliere medische visie

Oorzaken van Anorexia die binnen de reguliere geneeskunde worden aangegeven zijn:
• Erfelijkheid en genen

• Biologische factoren: Bepaalde stofjes die vrijkomen in je hersenen...

• Lichamelijke aanleg

• Het schoonheidsideaal

• Opvoeding

• Psychologische kenmerken
Bron: http://www.proud2bme.nl/info/Anorexia/Oorzaken

Ervaringen van de patiënt zelf

Laten we eens kijken naar de ervaringen die de patiënt zelf heeft, hieronder een reeks uitspraken, vrij 



willekeurig her en der opgepikt en doorgaans door de commentaren van bezoekers bevestigd als typisch 
voor deze ziekte.
Zie hiervoor Uitspraken (1), of dezelfde pagina maar nu met opmerkelijke stukjes highlited.
en Uitspraken (2).

Dingen die me daarbij opvallen zijn:
• Een vervormd zelfbeeld (1, 2, 16)

• Systematische beïnvloeding, of moet ik zeggen misvorming, van je zelfbeeld: Thinspiration, pro-
anna (2, 3, 6)

• Eten word zondigen (4)

• Schuldgevoel (10)

• Liegen en jezelf anders voordoen (5, 7, 18)

• Niet willen stoppen (6)

• Geestelijk ziek (6)

• Obsessie (6, 12, 17)

• Afhankelijkheid (8, 9, 19, 20)

• Afzondering, alleen komen te staan (11, 12)

• Vrijheidsberoving (12, 14)

• Afbraak van het lichaam, lichaams functies gaan uitvallen (13)

• Verdriet (17)

• Duisternis (14)

• Roekeloosheid (15, 20)

• Angst (15, 19)

• Anna is een persoonlijkheid (15)

• Aanbidding van anna (21)
Zie ook: http://www.richtlijneetstoornissen.nl/index.php?id=1&action=details&articles_id=25&categories_id=2

Oorzaken

1 - Geestelijke kwetsbaarheid

Een oorzaak van anorexia is “geestelijke kwetsbaarheid”. Er zijn een aantal externe oorzaken die hier een 
grote negatieve invloed op hebben zoals:

• Pesten op school, vernedering

• Afwijzing door ouders of broers en zussen

• Verwaarlozing door de ouders (Carrière of egoïsme van de ouders)

• Traumatische ervaringen

• De dood van een naaste

• Seksueel misbruik

• Lichamelijke of geestelijke mishandeling. Dit is overigens ook een vorm van afwijzing.

Toch zijn er ook voorbeelden van mensen die lijden aan anorexia zonder deze typische negatieve 
invloeden. Er zijn ook andere, meer “alledaagse” dingen die een effect hebben op je geestelijke 
weerstand:

• Het schoonheids ideaal: De lawine van indrukken die de genadeloze commercie over ons uitstort 
om jou afhankelijk te maken van hun producten. Hierbij word schaamteloos gelogen en 
genadeloos misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van jonge mensen.
(http://www.youtube.com/watch?v=j8nZm05mVQ4, http://www.youtube.com/watch?v=knEIM16NuPg&NR=1)
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• Dingen die je uitputten of ziek maken hebben een negatief effect op je geestelijke weerstand.

• Gedumpt worden door je vriendje.

• Stress, verantwoordelijkheid nemen voor dingen waar je niets aan kunt doen

• Overmatig medicijn gebruik

• Hormoon preparaten kunnen een grote invloed hebben op een vrouw. Onze soms wat lompe 
medische industrie ontkend dit (commerciële belangen). Maar er zijn wel degelijk erg veel 
vrouwen die de pil niet verdragen.

• Drugs gebruik, wiet, maar ook zwaardere middelen. Met name de laatste kunnen je geestelijke 
balans langdurig verzwakken., ook als je al enige tijd niet meer gebruikt.

Invloeden vanuit de persoonlijkheid
• Perfectionisme

• Een drang naar controle (leid tot stress)

• De mate waarin je het schoonheidsideaal op jezelf betrekt.

• De gevoeligheid van de geest.

• Onvolwassenheid van de geest, gericht zijn op het uiterlijk. (aanbidding van het lichaam)

2 – Gevoeligheid

Ik heb sterk de indruk dat meisjes en vrouwen geestelijk veel gevoeliger zijn. Ze reageren op veel meer 
details uit hun omgeving in materiële zin, maar ze reageren ook veel sterker op hoe een ander op henzelf 
regeert, kleine woordjes en non-verbale communicatie kunnen een grote impact hebben op een vrouw 
terwijl mannen op dat vlak soms wat ongevoelig kunnen zijn.
Ik wil hierbij nog eens expliciet benadrukken dat gevoeligheid op zichzelf geen negatieve eigenschap is.

3 - Trouw en gerichtheid op anderen?

Toen ik die verhalen van die meiden las werd ik ineens getroffen door de naïeve trouw die ze laten zien. 
Midden in de pubertijd ben je onzeker, je lichaam veranderd, maar ook je geest. Het treft me hoezeer die 
meiden zich iets voornemen te doen wat anderen lijken te vragen. Het komt me zo voor dat ze verrast 
worden door hun eigen toewijding en doorzettingsvermogen, terwijl de omgeving die reageert op hun 
uiterlijk soms maar onnozele onvolwassen en opstandige puber jongens zijn. Als ze iets zeggen over wat 
ze daar zelf bij voelen dan heeft dat bijna altijd te maken met wat anderen zeggen of met de mate waarin 
ze zichzelf kunnen bewijzen door te doen wat de ander vraagt.

Ik denk dat deze toewijding en trouw typisch vrouwelijke eigenschappen zijn. Goede eigenschappen maar
je moet ze wel kennen en kunnen afremmen. Veel volwassen vrouwen hebben daar nog moeite mee. 
Puber meisjes waarin deze eigenschappen ontwaken, en die nog heel onzeker zijn kunnen door de 
onredelijke en lompe vragen van buitenaf volledig ontregeld raken. Zie ook "Uit balans"
Hierbij komt nog dat meisje op de middelbare school een andere ontwikkeling doormaken als de jongens. 
Als de meisjes tekenen van volwassenheid krijgen zijn de jongens vaak nog onvolwassen egoïstische 
kinderen die nog geen flauw benul hebben hoe je met een vrouw moet omgaan. Als je hoort wat die 
meiden soms naar hun hoofd krijgen dan draait mijn maag zich om.

4 – Een sterke eigen wil en opstandigheid?

Het valt me op dat bijna iedereen die last heeft van anorexia, een sterke eigen wil heeft en gevoelens van 
opstandigheid. Zo te zien staat die opstandigheid niet los van de vorige oorzaak want ze vind daarin een 
belangrijke voedingsbodem. Deze vorm van kracht lijkt wel goed maar het lijkt erop dat bij anorexia deze
kracht vooral tegen jezelf gericht word, zodat je anderen niet meer vertrouwd en je alleen komt te staan.

Je ziet dat al deze meiden zichzelf op de een of andere manier als slachtoffer zien, als is het maar van hun 
in eigen ogen te zware lichaam en van de in hun ogen, afwijzing door anderen. En dat ze zichzelf daar 
met kracht tegen verzetten. Vanuit die positie gezien is het afkeren van de anorexia hetzelfde als het 
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opgeven van je verzet tegen wat je word aangedaan. Het is daarbij voor anderen belangrijk om door te 
krijgen hoe gevoelig jij bent voor indrukken van buitenaf. Voor vaders en artsen kan dit een grote 
hindernis zijn om door te dringen tot het probleem.

5 - beïnvloeding vanuit de geestelijke wereld

Er zijn heel sterke aanwijzingen dat anorexia vergezeld gaat door beïnvloeding door een individu uit de 
geestelijke wereld. Om het hiernavolgende serieus te overwegen moet je echter wel de geestelijke wereld 
serieus nemen zoals die is beschreven in de bijbel. Als je dat doet, dan is er weinig mysterieus meer aan 
deze ziekte. Over de satan en zijn demonen worden een aantal dingen gezegd.

• Hij is een leugenaar vanaf het begin: Alles wat hij tegen je zegt is erop gericht om je te misleiden.

• Hij is een moordenaar en een dief. Hij probeert waardevolle dingen van je te stelen. Je moet dan 
niet in eerste instantie denken aan materiële dingen. Zelf denk ik dan meer aan relaties met 
mensen en met God.

• Hij verdraagt het licht niet omdat hij niet wil dat gezien word wat hij doet.

Gezien de ervaringen zijn er echter nog wel wat dingen over zijn werkwijze te zeggen. Veelal zijn die ook
terug te leiden op de voorgaande eigenschappen.

• Hij is erop gericht om relaties te verwoesten. Ouder-kind relaties, huwelijken en arts-patiënt 
relaties.

• Hij doet dit veelal door je te verleiden tot zelfmedelijden en onethisch gedrag. Dit gedrag zal voeg 
of laat je relaties beschadigen.

• Hij zet je aan tot opstandig en defensief gedrag zodat de ander je niet kan benaderen en 
uiteindelijk genoeg van je krijgt of het eenvoudig weg opgeeft om je te helpen.

• Hij bestookt je met verdachtmakingen over anderen waardoor jij je terugtrekt en denkt dat je er 
alleen voor staat.

• Hij liegt tegen je, in dit geval verteld hij je leugens over je uiterlijk. Hij doet dat zo vaak en 
vasthoudend dat het een obsessie voor je word.

• Hij probeert je uit je evenwicht te brengen zodat je valt. Zie "Uit balans"

Kijk nu nog eens naar die lijst van uitspraken verder terug en zie hoeveel van die uitspraken 
overeenkomsten vertonen met de werkwijze van de satan.
Als je niet bekend bent met hoe geesten op je inwerken, lees dan eerst: Hoe spreken demonen tegen je.

Als je stemmen hoort

Bij een verder gevorderd stadium van anorexia blijft het niet bij dwanggedachten maar hoor je gewoon 
stemmen die je commanderen. Er word meestal heel vaag gedaan over de oorzaak van stemmen in je 
hoofd, maar als die stemmen je doelgericht beïnvloedden, bijvoorbeeld drammen dat je moet afvallen of 
zelfs bedreigen, dan mag je er gerust van uit gaan dat daar een individu achter zit. Het horen van stemmen
is dan het praten van demonen tegen je, zie: Hoe spreken demonen tegen je (laag 2).

Het is niet altijd meteen duidelijk hoe zoiets zo ver komt of hoe dit word veroorzaakt. Duidelijk is wel dat
deze beïnvloeding meer voor komt. Ik ken diverse gevallen waarbij meiden met anorexia door een stem 
aangezet worden tot vermageren en waarbij die stem ook bedreigingen uit als niet aan de eis word 
voldaan. Je word dan gewoon botweg gechanteerd door een boze geest.
Ik heb het vermoedden dat dit het topje van de ijsberg is en dat dit heel veel voor komt bij anorexia en ik 
denk dit omdat de invloed van anorexia zo groot is op het slachtoffer. Schaamte en twijfel zijn redenen 
om dit voor anderen te verstoppen. Je word aangezet tot gedrag en gedachten dat er voor zorgt dat je geen
hulp gaat zoeken en om je te laten geloven dat je het alleen moet doen.

Twee persoonlijkheden?

Soms is er spraken van twee persoonlijkheden, de ene, je oude ik die wat onzeker is en wil blijven leven 
en die nog gevoelig is voor de gevoelens van je ouders en zo. En de andere die alleen maar wil afvallen 
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en die je ouders maar bemoeizuchtig vind. Die tweede “ik” is het “praten” van demonen tegen je in laag 
1, zie: Hoe spreken demonen tegen je.

Boulimia?

Binnen de reguliere medische behandeling word er onderscheid gemaakt tussen boulimia en anorexia. Dit
komt omdat de medische diagnoses zich veel richten op symptoom analyses. Als je de verhalen van die 
meiden echter leest dan zie je dat de geestelijke onbalans en het slingerende pad wat ze afleggen dwars 
door beide ziektes heen loopt. Zelf denk ik dat dit twee zijden van dezelfde zwarte medaille zijn en dat de 
behandel-methodes dus geestelijk gezien ongeveer hetzelfde zouden moeten zijn.
Bij behandelen van deze ziekten is echter ook zorg voor het lichaam nodig. Die aanpak kan wel 
verschillen voor beide ziektes.

Behandel-methodes

Relationele aanwijzingen

Moeder, vriendin, echtgenoot:
Geef je dochter, je vriendin, je vrouw, diegene die lijd aan anorexia liefde en bevestiging in wie 
ze is. Wees vooral eerlijk over wat je zegt. Spreek haar niet direct tegen maar zeg af en toe 
gewoon wat je zelf denkt over haar.

Realiseer je dat de ziekte jullie relatie onder druk zet en probeer te voorkomen dat deze last 
doorgroeit naar afwijzing en opgeven van jou kant. Realiseer je hoe zwaar zij het heeft en laat haar
niet alleen achter. Jou volhardende liefde zegt meer dan 1000 woorden.

Aanwijzingen t.a.v. de geestelijke wereld

Leer de trucks van de satan te doorzien, probeer op te merken hoe er vanuit de geestelijke wereld op je 
in word gepraat. Voor sommigen zal dit niet moeilijk zijn omdat hij al zo dominant geworden is, maar 
erken dan ook wat er met je gebeurd en houd op met die tweeslachtigheid, door enerzijds zijn leugens 
over jou te geloven en zijn adviezen op te volgen, en anderzijds zijn bestaan te ontkennen.
Weet dat hij een leugenaar is. Zijn invloed reikt veel minder ver dan hij je wil doen geloven.

De satan haat het licht, ga in het licht staan. In praktijk betekent dit: verstop jezelf niet, wees eerlijk over
je probleem, doe niet net alsof. Beslis niet meteen voor anderen dat je hen belast met je problemen, alsof 
jij hen hiervoor moet beschermen? Zoek iemand die je vertrouwen kunt en die je tijd wil geven. Durf die 
ander tot last je zijn. Je realiseert je niet hoe waardevol het is voor die ander wanneer jij je laat helpen. 
Realiseer je wel dat niet iedereen dit kan maar kies wel, blijf niet alleen! Zoek professionele hulp en ga 
de confrontatie aan. Ga recht tegen die demon en zijn suggesties in. Erken dat je misleid bent, dat je 
zelfbeeld ernstig misvormd is, erken dat je niet meer goed weet wat je eigen lichaam nodig heeft en 
accepteer de adviezen van mensen die je kunt vertrouwen. (Je ouders?) Weersta de duivel en hij zal van 
je vluchten. Je moet je niet bang laten maken of intimideren.
Ga op zoek naar iemand die inzicht heeft in de geestelijke wereld. Het probleem is niet dat jij raar bent, 
het probleem is dat je iemand moet zien te vinden die de geestelijke wereld niet negeert. Zoek iemand die 
met beide benen op de grond staat.

Als je geloofd in de God van Abraham, Isaak en Jacob en zijn zoon Jezus, dan heb je de mogelijkheid om 
een zeer hooggeplaatst, zeer krachtig persoon om hulp te vragen. Jij als mens hebt het voorrecht om bij de
hoogte koning je gebed in zijn troonzaal te brengen! En hij zal naar je luisteren omdat jij zijn kind bent. 
De satan is in vergelijking met Hem een nietige worm. Maar! Weet wel wie hij is. Hij is echt heel groot, 
je kunt hem niet manipuleren. Je volgt hem, of je volgt hem niet. Kies! Kies rigoureus voor Hem en de 
satan zal van je vluchten.
Ken je hem niet, ga dan naar hem op zoek. Hij heeft ons in dit verband een aantal beloften gedaan die hij 
nog nooit gebroken heeft:
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• Zoek hem met heel je hart en met al je kracht en Hij laat zich vinden.

• Wie Hem (in hun nood) aanroepen zullen gered worden

Maar, speel geen spelletje met Hem. Je bent doorzichtig als glas voor hem! Het is belangrijk dat je jou 
nood naar hem onder woorden brengt maar het is nog veel belangrijker wat er echt in je hart leeft. 
Verlang je echt naar het leven in het licht? Verlang je er naar om vrij te zijn en te weten wat goed voor je 
is? Verlang je er naar om af te zien van wat slecht voor je is? Een ding kan ik je nog wel meegeven. Echt 
niets is onmogelijk voor onze God, dus zeg niet te snel, hij wil me niet meer, of ik zit er te diep in. Zelf 
zegt hij letterlijk: Zou mijn arm te kort zijn om jou te redden?

Links naar andere informatie:

Titel van de video Spreker Taal Video link Ondertitel 
bestand

Extra

De schoonheid die God in je ziet, een 
verhaal van een model die God vind

Jennifer 
Strickland

Eng. gckOHJTme6U Niet beschikbaar -

Waarom kan ik God niet zien? Ravi Zacharias Eng j_dt9_iAhJI Niet beschikbaar -

Ga ik na zelfmoord naar de hel? Ravi Zacharias Eng 7JGFrcCS2ps Niet beschikbaar -

Anorexia Ontsluierd
Anorexia is een vreemd verschijnsel. Je ziet 
schijnbaar gezonde vrouwen, die zich, zonder dat 
daarvoor een rede lijkt te zijn, zichzelf gaan 
uithongeren. Hoewel er heel veel is geschreven over
anorexia, zijn er op veel vragen nog geen 
antwoorden gegeven.

Meer informatie 

Andere informatie

Voor meer informatie of persoonlijke hulp:  (*1)

(*1)(U moet deze e-mail adressen overtikken, kopiëren en plakken zal niet lukken.)

http://www.christelijke-antwoorden.nl/subjects/Anorexia/Anorexia-onsluierd-info.html
https://youtu.be/7JGFrcCS2ps
http://www.youtube.com/watch?v=j_dt9_iAhJI
http://www.youtube.com/watch?v=gckOHJTme6U
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