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Het liefste en braafste meisje  
van de klas anorexia? 
	  
Daar	  sta	  je	  dan	  als	  juf	  voor	  een	  dilemma	  waarvan	  je	  geen	  kaas	  hebt	  gegeten.	  Hoe	  
moet	  je	  dit	  aanpakken?	  Wat	  is	  de	  oorzaak?	  Gaat	  dit	  vanzelf	  over?	  Is	  het	  een	  kreet	  
om	  aandacht?	  Moeten	  we	  de	  ouders	  meteen	  inlichten	  of	  zou	  het	  weer	  
overwaaien?	  Moeten	  we	  het	  de	  kinderen	  in	  de	  klas	  ook	  vertellen?	  
	  
Wat heb ik geleerd over mijn leerling ... 
	  
Als	  leraar	  dacht	  ik	  direct	  in	  oplossingen,	  maar	  ik	  moest	  haar	  eerst	  begrijpen	  
voordat	  ik	  haar	  advies	  kon	  geven.	  Ik	  vond	  het	  fijn	  dat	  ze	  bij	  mij	  aanklopte	  voor	  
hulp.	  Vertrouwen	  is	  een	  schoon	  goed!	  Na	  wat	  zelfstudie	  en	  onderzoek	  over	  
anorexia	  en	  boulimia	  sprak	  ik	  natuurlijk	  mijn	  bezorgdheid	  over	  haar	  gezondheid	  
naar	  haar	  uit.	  Daarnaast	  vertelde	  ik	  haar	  wat	  de	  gevolgen	  zijn	  van	  overgeven	  en	  
ondergewicht	  (lage	  hartslag	  en	  bloeddruk,	  hartkloppingen,	  haar	  uitval,	  bot	  
ontkalking,	  menstruatie	  stopt	  en	  maag	  en	  darm	  klachten).	  Van	  de	  maag	  en	  darm	  
klachten	  had	  ze	  veel	  last,	  van	  de	  rest	  ‘nog’	  niet	  gaf	  zij	  aan!	  Ze	  schrok	  in	  ieder	  
geval	  wel,	  dat	  had	  ze	  nooit	  gewild	  vertelde	  zij	  mij!	  Samen	  hebben	  we	  haar	  ouders	  
gebeld	  en	  gevraagd	  of	  ze	  naar	  school	  wilde	  komen,	  toen	  hebben	  we	  het	  ssamen	  
verteld	  aan	  haar	  vader	  en	  moeder.	  	  Haar	  ouders	  waren	  verrast	  en	  hadden	  
eigenlijk	  niets	  door	  gehad,	  behalve	  dat	  ze	  zich	  wat	  terug	  trok	  de	  laatste	  tijd.	  

	  
Als	  leraar	  heb	  je	  soms	  meer	  impact	  dan	  als	  ouder	  of	  vriend	  of	  vriendin.	  	  

	  	  
Ze	  is	  toen	  een	  tijdje	  niet	  op	  school	  geweest,	  haar	  klasgenootjes	  vroegen	  
natuurlijk	  waarom,	  maar	  dat	  wilde	  ze	  niet	  meteen	  vertellen.	  Ze	  heeft	  toen	  gezegd	  
dat	  ze	  niet	  zo	  lekker	  in	  haar	  vel	  zat.	  Dat	  was	  natuurlijk	  ook	  zo.	  Toen	  ze	  naar	  drie	  
maanden	  weer	  regelmatiger	  op	  school	  kwam,	  tijdens	  de	  behandelingen,	  toen	  
heeft	  ze	  het	  ook	  haar	  klasgenoten	  verteld.	  Dat	  was	  heel	  erg	  knap	  natuurlijk	  en	  
ook	  goed	  voor	  het	  herstel.	  
	  
Mijn advies aan andere leraren ... 
	  
Heb	  geduld,	  stel	  open	  vragen,	  wees	  alert,	  soms	  houden	  ze	  je	  voor	  de	  gek	  en	  
zeggen	  ze	  dat	  alles	  goed	  gaat.	  Stel	  jezelf	  kwetsbaar	  op	  en	  deel	  eigen	  
levensverhalen	  en	  vertel	  over	  je	  eigen	  onzekerheden,	  vaak	  komen	  jouw	  
leerlingen	  dan	  ook	  los!	  
	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Vond u dit interessant om te lezen? Heeft u ook een 
verhaal of tips welke u wilt delen met andere leraren of 
proffesionals?  
Stuur uw verhaal naar : 
info@mijnleerlingheefteeneetstoornis.nl 


