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stress en overeten
Emotionele voeding
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‘emotioneel eten’ of ‘stress-eten’ is gerelateerd aan de instinctieve impuls van de mens om
zijn vitale functies te bevredigen en tegelijkertijd lijden te vermijden. deze vitale functies
behoren tot de meest onderzochte fenomenen binnen wetenschappen als geneeskunde,
sociologie en psychopedagogie [1] en kunnen worden samengevat als: eten, drinken, zich
verdedigen, vluchten, groeperen, reproduceren en zorgen voor de nakomelingen. andere
minder voor de hand liggende fenomenen zijn onze noodzaak tot lachen en onze interesse
voor de natuur [2]; de laatste twee fenomenen blijken de belangrijkste factoren te zijn
die hebben geleid tot tot de ontwikkeling van symbolisch taalgebruik en daarmee tot de
abstracte constructie van complexe werelden.
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Op psychologisch niveau hebben de noodzaak tot het bevredigen van

Antropologische studies met betrekking tot het continuüm [2] laten

deze functies geleid tot de ontwikkeling van een aantal ‘bestaanseisen’:

zien dat gezondheid en bevrediging van de vitale functies afhangen van

•

Zekerheid (een gevoel van controle)

de individuele bestaanseisen (verwachtingen) en niet van die van de

•

Gevoel van belangrijkheid (speciaal zijn, gerespecteerd worden)

cultuur. Symptomen ontstaan op het moment dat die verwachtingen

•

Liefde en verbinding (een gevoel van erbij horen, via een

niet waar worden gemaakt. Het symptoom kan beschouwd worden als

partner of een groep)

een ‘roep’ van de vitale functies om gehoord te worden, waardoor de

•

Variatie (het ervaren van interessante en verrassende dingen)

levensverwachtingen kunnen worden vervuld.

•

Groei (zonder continue groei sterven we)

Stress verbreekt de natuurlijke relatie van de mens met zijn omgeving

•

Aandeel hebben aan (de wens om iets achter te laten,

en zijn interne verwachtingen. Honger kan beschouwd worden als de

een spoor achterlaten).

eerste menselijke stress-ervaring; obesiteit begint daarom al bij het niet
juist voeden van de baby. Binnen geïndustrialiseerde landen is overvoe-

Het continuüm kan worden gedefinieerd als een tijdslijn waarin op

ding een groot probleem. Overvoeding die begint als een baby gevoed

specifieke momenten aan bepaalde universele ontwikkelingseisen

wordt met flesvoeding. Eén van de redenen tot fles-overvoeding is het

wordt voldaan. Voorbeelden zijn veiligheid (geboden door vooral de

feit dat de moeder wil dat de fles ‘op gaat’, terwijl moeders van borst-

moeder in de eerste vier levensjaren) en zekerheid (een vaderrol) in

gevoede kinderen vanzelfsprekend weten dat het kind genoeg gegeten

de eerste zeven jaar. Verder het recht op seksuele integriteit, het recht

heeft als het stopt met zuigen.

op nemen (de nieuwe generatie) en de plicht op geven (de oudere).

Vitale noodzaken bewegen zich binnen het metaforisch veld als een

Vindt een bepaald ontwikkelingsproces niet plaats dan wordt het conti-

koppeling tussen de ervaring van vullen en die van bevrediging. Bevre-

nuüm onderbroken (vooral op emotioneel niveau) en kan een conflict

diging van wat voor leegte dan ook, kan worden vervuld met voeding;

(vaak in het onbewuste) ontstaan wat aanleiding geeft tot het ontstaan

hiermee wordt het verband gelegd tussen fysieke en psychische

van een symptoom of ziekte.

leegtes.

Vroege verwachtingen zijn gerelateerd aan bepaalde tendensen en

Het moderne leven verplicht ons om aandacht te schenken aan de

zijn eigenlijk heel simpel, maar essentieel voor het continuüm: (borst)

externe factoren van het leven en veel minder aan het interne leven.

voeding, het voorkomen van lichamelijke schade, kruipen, ontdekken,

Deze ‘ontwrichting’ lokt stress uit, waardoor een leegte ontstaat. Een

imiteren, aanraken, en het in de armen nemen [3]. Latere kwetsbaar-

leegte die wordt opgevuld door één van de laatste plezieren van de

heid ontstaat op het moment dat deze verwachtingen niet worden waar-

mens: eten. >>

gemaakt.
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Kinderen van rustige moeders die zelf duidelijk prioriteiten kunnen
Gezondheid kan worden beschouwd als een status die gekenmerkt wordt

stellen, ontwikkelen vaak als evenwichtige mensen die dichtbij hun

door een gevoel van emotioneel welbevinden, zich competent voelen,

vitale noodzaken leven. De laatste twee voorbeelden van moeder-kind

autonoom zijn, aspiraties tot verbetering hebben, wensvervulling, zelf-

interactie lijken wat kort door de bocht; niets is minder waar. Onder-

vertrouwen, geïntegreerd functioneren en het hebben van een adequaat

zoek laat zien dat de impact van onrust (tijdens eetmomenten van het

beeld van de realiteit. Of anders gezegd: gezondheid is de capaciteit van

kind) op de latere neuroendocrinologische stress-reactie van het kind,

optimale aanpassing aan veranderende omstandigheden. Om gezond-

veel groter is dan men ooit voor voorstelbaar heeft gehouden [7].

heid te garanderen, moet de nieuwgeborene bevredigd worden op het

Stressvolle situaties vanaf ongeveer het zevende levensjaar lokken

niveau van basisverwachtingen die sinds mensenheugenis gezorgd

het openbaren van de reactieve persoonlijkheid uit die ontstaat in die

hebben voor het overleven van de mens. Een genetisch en epigenetisch

periode. Nu laat het kind zijn ‘bakvorm’ zien die door de vroege erva-

continuüm, afhankelijk van het aanbieden van veiligheid en zekerheid.

ringen is gevormd. Voeding compenseert het verlorene en ieder tekort

Juist dit continuüm wordt door de huidige manier van leven onder-

aan vitaliteit binnen de psychogenealogiche stamboom dwingt het

broken. Het gevoel van zekerheid en veiligheid hangt af van de erva-

onderbewustzijn tot het zoeken naar energie (vitaliteit) via de verhoogde

ringen die een kind ontwikkelt via het permanente lichamelijk contact

en nooit aflatende opname van voeding. Een situatie, die kan worden

met de moeder (of iemand die voor het kind zorgt) vanaf de geboorte en

beschreven als het nemen van alternatieve energie voor de energie die

zowel overdag als 's nachts (tot het kind anders besluit, normaliter tot

het kind niet van zijn voorouders heeft kunnen nemen [8] en die leidt tot

het tweede levensjaar). Borstvoeding op aanvraag, continu lichamelijk

compulsief eten en schreeuwende honger. Eten wordt vandaag de dag

contact tot aan het kruipen (6-8 maanden), aandacht (zonder oordeel

beschouwd als ziekte van de 21e eeuw [9], een ziekte die niet makkelijk

en onvoorwaardelijk) voor bepaalde noodzakelijkheden, het creëren van

te genezen is, omdat de inname van voeding gerelateerd is aan de meest

het gevoel dat het kind er sociaal bij hoort en absoluut gewenst is.

basale, onbewuste, vitale patronen die geassocieerd neergelegd zijn met

"De inname van voeding is gerelateerd
aan de meest basale, onbewuste, vitale patronen
die geassocieerd zijn met gedragspatronen"

(vaak pathologische) gedragsstructuren.
Tot slot: behandeling van mensen met eetproblemen zou gebaseerd
moeten zijn op de kennis over de wijze hoe deze mensen hebben
‘geleerd’ om het betreffende eetgedrag deel van henzelf te laten worden,

Vanuit dit gezichtspunt kunnen ziekte en/of emotionele stoornissen

en niet zozeer op bepaalde oorzaken, zoals leptineresistentie. Behan-

worden beschouwd als een onderbreking van dit continuüm en een

deling moet zich richten op hoe deze mensen hebben geleerd om

symptoom als een adaptatief redmiddel. Het symptoom is als het ware

hetzelfde eetgedrag te vereeuwigen, en niet op de analyse van bepaalde

een anker met de onderbroken wereld [5]. Dit symptoom functioneert

oorzaken, zoals leptine-intolerantie [9-11]. Het helpen van mensen met

later als modulator tussen de gestresste mens en zijn omgeving. Deze

eetstoornissen zoals obesitas, boulimie en anorexia, vormt één van de

mensen evalueren hun wereld aan de hand van het gedrag van het

grootste wetenschappelijke uitdagingen van de moderne tijd en is direct

symptoom en hun perceptie is - vol met vooroordelen, overtuigingen,

verbonden met een geprogrammeerd gedragspatroon voor stress via

emoties en sensaties - steeds gerelateerd aan het symptoom [6]. De

vroege ervaringen van de nieuwgeborene. <<

eerste momenten in het leven van een baby waarin het voeding opneemt,
dienen om een soort van ‘bakvorm’ te ontwikkelen voor de strategieën
die later nodig zijn om spanning af te bouwen. Het voeden van een kind
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