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heeft dus nog een hele sportcarrière voor 
zich. Geen vuiltje aan de lucht, zou je zeg
gen. Toch schuilt achter die stoere sportster 
een onzeker meisje dat wordt verscheurd 
door eenzaamheid en onzekerheid. Nie
mand zou achter deze atlete iemand zoeken 
met een serieus eetprobleem. Toch is het 
zo. Bij Aart Bakker daarentegen valt zijn eet
probleem niet te ontkennen. Op het diepte

Programma ready for Change helpt denise en Aart

Lotgenoten onmisbaar bij afkicken 
eetverslaving

Topsportster Denise de Haan (25) en 
voormalig ondernemer Aart Bakker (36) 
leiden compleet verschillende levens en 
hebben op het eerste gezicht niets met 
elkaar gemeen. Maar schijn bedriegt, 
want ze hebben wel degelijk gelijkenissen: 
allebei waren ze eetverslaafd en allebei 
zijn ze hier vanaf gekomen met behulp 
van het programma Ready for Change.

Haar prijzenkast puilt uit van de trofeeën. 
Denise de Haan rijgt Europese en wereld
titels aaneen alsof het kralen zijn. De wake
boardster reist de hele wereld rond om mee 
te doen aan wedstrijden. De uitvalsbasis is 
een groot deel van het jaar Singapore. Veel 
zon, zee en strand dus en dan is De Haan 
ook nog coach van het wakeboardteam van 
Jong Oranje. Denise is pas 25 jaar en ze 

denise de HAAn 

Heeft onlAngs HAAr 

eetverslAving een 

bloeiende 

wAkeboArd

CArriëre.
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moeten zien dat het een chronische ziekte 
is waar je je leven lang last van blijft hou
den. Dat kan ik maar moeilijk accepteren. Ik 
ben sportster en gewend alles naar eigen 
hand te zetten.’ Na afloop van het program
ma bleef De Haan sessies met medever
slaafden bezoeken en had ze steun van een 
sponsor en oudverslaafde die het program
ma eerder volgde. Ze maakt gebruik van het 
12stappen Minnesotaplan dat de zieke hou
vast biedt. ‘Het plan houdt me bewust dat 
ik ziek ben, maar niet hopeloos.’
Ready for Change kwam ook voor Bakker 
als geroepen. Hij was bezig de afgrond in te 
glijden en had zonder het programma de 
veertig niet gehaald, zegt hij zelf. Het leerde 
hem dat het probleem in de bovenkamer zit 
en dat er prima mee te leven valt. ‘Ik maak
te weekschema’s, hield een dagboek bij, 
schreef mijn levensverhaal en had familie
gesprekken met mijn vrouw. Zo moest ik 
haar brieven schrijven.’ Na het officiële pro
gramma had Bakker bijna dagelijks contact 
met zijn sponsor. ‘Ik kan bij hem alles uit
spreken. Na vijf of tien minuten voel ik me 
al beter. Iets waar de psycholoog een jaar 
over doet ben ik in vijf minuten kwijt.’ Iede
re week bezoekt hij één tot twee keer bij
eenkomsten van lotgenoten. Dat helpt hem 
enorm. Bakker was laatst een week op va

punt van zijn verslaving woog hij maar liefst 
160 kilo. Hij kampte met serieuze gezond
heidsklachten en depressies. Van jongs af 
aan vormde hij het middelpunt van ontelba
re pesterijen. Hoe is het zo ver gekomen 
met Denise en Aart?
 
Voorgeschiedenis Al op zijn veertien
de vertoonde Bakker de eerste tekenen van 
een eetverslaving. ‘Ik was gewoon mijn emo
ties aan het weg eten.’ Hij merkte dat hij 
maar moeilijk met zijn gevoelens kon om
gaan. Het overlijden van zijn oma, pesterijen 
op school: het maakte het er allemaal niet 
beter op. Bakker groeide steeds verder dicht, 
hij geraakte in een isolement en de pesterijen 
verergerden. Op een gegeven moment woog 
de geboren Rotterdammer 160 kilo. Een 
maagverkleining bood enig soelaas. ‘Maar de 
emoties gaan niet weg. De verslaving blijft in 
je hoofd zitten.’ Zijn overgewicht bracht 
mentale problemen met zich mee zoals 
slaapproblemen en depressiviteit. En ge
zondheidsklachten waren er ook. Zo kreeg 
Bakker last van beginnende suikerziekte en 
van zijn hart en longen. ‘Als ik een trap op 
liep, was ik versleten. Ik had niet eens meer 
energie om te douchen.’ Ook zijn huwelijk 
kwam onder druk te staan en hij vond zich
zelf geen goede vader voor zijn kinderen. Tot 
overmaat van ramp ging zijn bedrijf in 2008 
failliet. Hierdoor moest het gezin het koop
huis verlaten en belandde het in de schuldsa
nering. Een aantal persoonlijke familiedra
ma’s de afgelopen jaren, waaronder het 
overlijden van Bakkers schoonmoeder op 
54jarige leeftijd, maakte de rampspoed com
pleet. Het absolute dieptepunt in het leven 
van de Rotterdammer leek bereikt.
Het leven van De Haan ziet er op het eerste 
gezicht minder traumatisch uit. Haar eetver
slaving/boulimia speelde zich vooral in de 
anonimiteit af. Haar ‘ziekte’ manifesteerde 
zich op zestienjarige leeftijd toen ze al drie 
jaar leefde voor haar sport, het wakeboar
den. ‘In korte tijd kwam ik veel aan en mijn 
coach zei dat ik iets aan mijn gewicht moest 
doen. Ik leefde echt op SpecialK en Cupa
Soup.’ Haar obsessie voor gewicht nam ver
der toe en bereikte een climax toen ze voor 
2,5 jaar naar Singapore verhuisde om van 
daaruit wedstrijden af te gaan in het wereld
circuit.

Tussen de wedstrijden door werkte De Haan 
liters ijs, bakken spaghetti en andere lekker
nijen weg om daarna boven de toiletpot te 
hangen om alles er weer uit te gooien. ‘Alles 
draaide om eten. Alleen tijdens wedstrijden 
werd het iets minder. Maar het eetprobleem 
was altijd bij me.’ Het ging zelfs zover dat 
ze haar trainingen en werk om haar eetmo
menten heen plande. 
Net als bij Bakker vulde het eten een emoti
oneel gat en gevoelens van eenzaamheid. 
Op de momenten dat ze niet sportte, bij
voorbeeld tijdens een blessure, verergerden 
de eetproblemen. Toen ze door een knie
blessure negen maanden niet kon sporten 
voelde ze zich uit het leven gerukt. Haar 
hele gevoel van eigenwaarde ontleende ze 
aan het wakeboarden. Gek genoeg leed haar 
sportloopbaan nooit onder haar eetproble
men. ‘Ik ben voormalig wereldkampioen en 
momenteel nummer één op de wereldrang
lijst. Ik ben een doorzetter: presteren en 
eten’, weet de 25jarige.

het programma De Haan realiseerde 
zich eind 2011 dat ze haar doorzettingsver
mogen maar eens moest aanwenden om 
van haar verslaving, ‘ziekte’ noemt ze het 
zelf, af te komen. ‘Ik zat thuis in Almere met 
een wereldtitel op zak en had net een moei
zame relatie beëindigd. Ik dacht: nu komt 
het geluk, maar dat was niet zo’, blikt ze te
rug. ‘Het voelde alsof ik geen volwaardig lid 
was van de maatschappij. Ik zat op de bank 
en dacht, wat ben ik aan het doen?’ Via een 
vriendin kwam ze in contact met het pro
gramma Ready for Change (zie kader). In het 
programma staat het verslavingsgedrag met 
bijbehorende gedachten centraal. Vier we
ken van cognitieve en groepssessies volg
den. Ook waren er eenopeen gesprekken 
met een psycholoog. ‘In eerste instantie 
moet je je probleem erkennen en toegeven 
dat je dit niet in je eentje kunt stoppen’, 
zegt de sportvrouw. ‘Ik heb onder ogen 

12-stappen Minnesotamodel

Het 12-stappen minnesotamodel is geba-
seerd op het gedachtegoed van de AA (Ano-
nieme Alcoholisten), ook wel bekend als de 
12 stappen. dit model heeft zich wereldwijd 
al ruimschoots bewezen. Het 12-stappen 
minnesotamodel ziet verslaving als een 
chronische ziekte, zowel fysiek, mentaal als 
spiritueel. Het doorbreken van verslavings-
gedrag staat centraal.

‘Eten vulde gevoelens van eenzaamheid’
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geen suikerziekte meer en ik sport zelfs te
genwoordig.’ Het succes van Ready for 
Change is dat het zo simpel is. ‘Zoiets moe
ten ze onderwijzen op scholen.’
De Haan geeft eerlijk toe dat ze al twee keer 
is teruggevallen sinds de dagbehandeling 
van Ready for Change. ‘Ik voelde me wel een 
loser. Maar het hoort erbij en wat je ermee 
doet is het belangrijkst. Je moet ervan leren 
en niet bij de pakken neerzitten.’ De Haan: 
‘Eten moet je iedere dag, dus iedere dag is 
een strijd en dat is best vermoeiend.’ Ze 
probeert zoveel mogelijk factoren weg te ne
men die de verslaving weer zouden kunnen 

kantie en dat viel hem zwaar. ‘Ik was blij dat 
ik weer thuis was. Na drie minuten op zo’n 
bijeenkomst voelde ik me weer tiptop.’

de terugVal ‘Of ik al ben teruggeval
len? Nee, op 2 juni was ik precies acht 
maanden clean’, aldus een trotse Bakker. 
Het blijven volgen van meetings met lotge
noten, contact met de sponsor en werken 
aan het 12stappenplan zijn wel essentieel 
om niet terug te vallen, geeft hij eerlijk toe. 
Thuis gaat het goed. Hij toont weer emo
ties. ‘Ik ben weer compassievol en lief voor 
de ander en dat had ik 21 jaar lang niet. Ik 
ben nu de persoon die ik altijd al had willen 
zijn.’ Met 86 kilo heeft Bakker ook weer een 
gezond gewicht. ‘Ook slaap ik goed, heb 

ready for Change

ready for Change is een tweedelijns ggZ-instelling gespecialiseerd in de behande-
ling van verslaving. Het programma maakt gebruik van het 12-stappen minnesota-
model, ready for Change biedt een vijfdaags intensief behandelprogramma van vier 
weken gericht op geestelijke, lichamelijke en spirituele aspecten. de belangrijkste 
onderdelen zijn: gedragsverandering, ontspanning en beweging.
Het doel is eetgedrag onder controle te krijgen door onder andere het doorbreken 
van de vicieuze cirkel van eten en compenseren (overgeven, laxeren en overmatig 
sporten). de zorgverzekeraar vergoedt het programma.  
meer info: www.readyforchange.nl

‘Het stappenplan 
houdt me bewust dat 
ik ziek ben, maar niet 

hopeloos’

doen opleven. ‘Eenzaamheid is een trigger, 
dan komt de ellende. Ik probeer de dag 
daarom wel zo vol mogelijk te plannen.’  
Na haar eetverslaving voelt De Haan zich 
meer mens. ‘Nu komt er eindelijk ruimte 
om te ontdekken wie ik echt ben.’ Toch reali
seert ze zich dat haar hele leven een gevecht 
blijft tegen een mogelijke terugkerende eet
verslaving. ‘Ik heb nu eenmaal het versla
vingsgen. De ene persoon is een stevige 
drinker en bij mij is het eten geworden. Dat 
is gelukkig wel het minst schadelijk voor een 
sportcar rière.’

AArt bAkker toen 

(links) en nu.
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