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A ls een kind iets lekkers
ziet, zegt het: ‘Mama, ik
heb honger’. ‘Nee’, zegt
mama, ‘je hebt trek’. Zo

wordt op jonge leeftijd het ver-
schil tussen honger en trek bij ge-
bracht. Maar het verschil tussen
honger en trek lijkt te vervagen
naarmate mensen dikker wor-
den. Hoe zit dat?
Het probleem met honger en trek

is dat ze meestal tegelijk optre-
den. Dan raakt het brein in ver-
warring. Honger is een onplezie-
rig gevoel dat mensen aanzet om
te gaan eten. Dat gevoel zit boven
in de buik, net onder het borst-
been. Honger is dus lichamelijk.
Honger komt voort uit een oerin-
stinct om het lichaam te behoe-
den voor ondervoeding.
Trek, ook wel aangeduid met ‘lek-

kere trek’, is een wens tot lekker
eten. U mag nu iets eten of snoe-
pen omdat u het verdiend hebt of
omdat het gezellig is en iedereen
er wat van neemt. Het idee of het
gevoel dat je trek hebt, komt niet
vanuit de buik maar vanuit het
brein. Dan is het brein hongerig
en niet de buik. Want als u trek
hebt, eet u iets wat lekker is maar
niet een onsmakelijk gerecht. Als
men honger heeft dan eet men al-
les wat eetbaar is.
Tijdens de hongerwinter van
1944 at men zelfs tulpenbollen.
Voor ons gevoel zijn honger en
trek hetzelfde en toch zijn ze ver-
schillend. Daarom heb ik de ver-
schillen kort samengevat. Honger
ontstaat geleidelijk, trek plotse-
ling. Honger verdwijnt door te
eten, trek niet want een toetje
kan er altijd nog bij. Honger ont-

staat enkele uren nadat men
heeft gegeten, trek is onafhanke-
lijk van de maaltijden. Honger
ontstaat door een lege maag, dan
produceert de maag een eetlust-
opwekkend hormoon. En het ge-
voel van honger verdwijnt door
de maag te vullen met voedsel,
dus uit te rekken. Dat kan ook
met een ballon gevuld met water.
Artsen hebben geprobeerd over-
gewicht te behandelen met zo’n
maagballon. Dat werkte aanvan-

kelijk goed, maar de bijwerkin-
gen maakten een eind aan dat ex-
periment.
Het probleem bij veel mensen
met overgewicht is dat hun brein
zeer gevoelig is voor dat honger-
hormoon. Dus een halfvolle
maag, die maar een klein beetje
hongerhormoon maakt, wordt
door het brein van een zwaarlij-
vig persoon ‘gezien’ als een lege
maag. Zo ontstaat honger, zonder
lege maag. Bij hen zit honger net
als trek letterlijk tussen de oren.
Ze eten meer dan goed voor hen
is. Dat komt niet door gebrek aan
wilskracht of door gulzigheid. Zij
voelen honger alsof ze een lege
maag hebben. Het komt niet door
een hongerige buik maar door
een hongerig brein.
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Honger verdwijnt
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Vooral mannen kloppen aan bij het Stiefgoedhuis. Met kwesties als:
Het lukt me maar niet om een goede relatie op te bouwen met mijn stiefkinderen.
Ik slaag er niet in mijn grenzen duidelijk te maken in mijn nieuwe gezin.
De intimiteit met mijn partner is onderhand wel verdwenen, we lopen voornamelijk nog te regelen.
Ik zie vooral mijn stiefkinderen, mijn eigen kinderen komen nog amper over de vloer.
Mijn ex-partner blijft boos en wrokkig, waardoor het contact met mijn eigen kinderen wordt bemoeilijkt.

Honger of trek?

MANNEN ZOEKEN HULP
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‘I
k bepaal hier de regels, want dit
is mijn huis’. Uitspraken als de-
ze mogen echt niet worden ge-
daan door (stief)ouders in een sa-
mengesteld gezin, zegt Patricia
Heije. Dat het toch vaak gebeurt,
is volgens de relatietherapeut en

ondernemer te wijten aan onwetendheid.
„Mensen die in een nieuwe relatie stappen,
bereiden zich daar nauwelijks op voor.”
Zie hier de reden waarom 60 procent van
de tweede huwelijken en nieuwe liefdesre-
laties mislukken, zegt Heije (43). Zij be-
schouwt het als haar missie dit hoge aantal
terug te brengen. „Deel uitmaken van een
samengesteld gezin met stief- en eigen kin-
deren is leuk, maar ook erg ingewikkeld.”
Heije spreekt uit eigen ervaring. De relatie
met haar nieuwe partner liep indertijd vast
na vijf maanden van samenwonen, mees-
tentijds ook met haar drie zonen en zijn
dochter en zoon. Heije: „Wij dachten ‘dat
doen we wel even’. Mijn partner en ik kon-
den goed met elkaar praten en we hebben
beiden een therapeutische achtergrond.”
Omdat ze toch ‘gek op elkaar’ bleven, zoch-
ten Heije en haar vriend hulp, maar die
bleek amper voorhanden.
„Hoe kan het dat het in Nederland waar zo
veel samengestelde gezinnen zijn, zo moei-
lijk is een hulpverlener te vinden die zich
daarin heeft gespecialiseerd?” Na wat thera-
pie-sessies en een succesvolle herstart van
het samengestelde gezin besloot de thera-
peute de lacune zelf op te vullen. Sinds ja-
nuari geeft Heije training, coaching en
workshops aan ouders, stiefouders, kinde-
ren en hulpverleners in het door haar opge-
richte Stiefgoedhuis in het Brabantse Riel.
De belangrijkste boodschap daar, zegt He-
ije, is ‘wees realistisch en besef dat het bio-
logisch gezien niet natuurlijk is wat je
doet’.” Daarom is voorbereiding cruciaal.
„Als je als volwassene beseft wat voor dyna-
miek zich in een samengesteld gezin voor-
doet, dan kun je daar op anticiperen. Lukt
dat niet, dan loopt het al gauw mis. Dan
zie je wel van alles, onder meer dat er een
concurrentiestrijd gaande is, maar dan
weet je niet waarom dat zo is. Partners zeg-
gen dan; ‘we houden toch van elkaar’ en
‘we zijn toch aardig’.”

Ondertussen stapelen de sluimerende pro-
blemen zich op. „Als je niet oppast, explo-
deren die en leiden tot een breuk.” Jaloe-
zie, schuld, boosheid en schaamte worden
volgens Heije het liefst weggestopt. „Dat
komt omdat niemand die gevoelens graag
heeft. Een gesprek daarover is helemaal las-
tig. In zo’n situatie, wanneer er al te veel is
gebeurd en er te weinig vertrouwen over
is, gaan mensen uit elkaar.”
De therapeute signaleert een belangrijk ver-
schil met vroeger: „Vrouwen van nu zijn
veel eerder geneigd te zeggen: ‘Ik heb het
al een keer alleen gedaan, dat doe ik weer’.”
Aan de andere kant hebben partners er vol-
gens haar veel voor over om hun tweede re-
latie goed te houden, of te redden. „Zij wil-
len niet zo hard van de roze wolk aftuime-
len. Want de liefde is vaak nog huizenhoog
aanwezig.”
Uit cijfers van scheidingsonderzoeker Ed
Spruijt van de Universiteit van Utrecht
blijkt dat er nog een wereld te winnen valt,
nu meer dan 60 procent van de stiefgezin-
nen na verloop van tijd uiteen valt. Spruijt
concludeert dat het stranden van nieuwe
gezinnen alles te maken heeft met de com-
plexiteit van de samenstelling ervan.
Mannencoach Ervin Molnár (51), een van
de vier hulpverleners/coaches van het Stief-
goedhuis, vindt het positief dat de huidige

generatie mannen over het algemeen snel
voor hulp aanklopt. „Het is ze er alles aan
gelegen om hun relatie niet nog een keer te
laten mislukken.”
Volgens Molnár kampen mannen, ver-
sterkt door de snelheid waarmee zij over
het algemeen een nieuwe relatie hebben,
met tegenstrijdige gevoelens. „Aan de ene
kant rouwen ze om de oude relatie en de
kinderen waarvan ze afstand moeten ne-
men, aan de andere kant zitten ze op de ro-
ze wolk van een nieuwe relatie. De span-
ning loopt verder op als er ruzies met de
stiefkinderen ontstaan.” Veel mannen ach-
ten zichzelf niet in staat hier iets aan te
doen. „Ze vragen onze hulp, ook om thuis
te kunnen communiceren ‘ik trek het
niet’,” aldus Molnár.
De coach geeft praktische tips, maar kijkt
ook naar dieper liggende oorzaken. „Hoe
bouw je een relatie op, hoe ga je om met je
gevoel, durf je de pijn te voelen? Dat laatste
dat is bij mannen vaak wel een ding. We
hebben allemaal geleerd dat je beter maar
niet kunt voelen. Het is natuurlijk ook eng
om kwetsbaar te zijn.”
Uiteraard stapt Molnár soms midden in
een vechtscheiding. „Hoewel je hiervoor
niet bij ons terechtkunt, komt die proble-
matiek voor. Een vechtscheiding heeft alles
te maken met, daar heb je ze weer, gevoe-
lens. Kunnen ex-partners naar zichzelf kij-
ken, of leggen ze alles bij de ander neer?
Beiden moeten echt kunnen constateren
‘dit is wat ik heb gedaan’, ‘dit is wat jij hebt
gedaan’, ‘laten we samen gewoon accepte-
ren dat we verlies lijden’. Dat is heel moei-
lijk.”
Zelf heeft Molnár, stiefvader van een in-
middels volwassen zoon, ook crises ge-
kend, die zijn nieuwe relatie destijds zwaar
onder druk hebben gezet. „Je hebt de ver-
wachting ‘het kind zal mij wel accepteren
en aardig en lief vinden’. Maar dat bepaalt
het kind helemaal zelf. Je merkt ook dat
zijn loyaliteit bij zijn biologische vader ligt.
Dat is logisch maar ook pijnlijk. Uiteinde-
lijk heeft ons nieuwe gezin met vallen en
opstaan tot iets moois geleid, daar ben ik
blij mee.”
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Wees realistisch en
besef dat het
biologisch gezien
niet natuurlijk is
wat je doet
Patricia Heije

Veranderingen van voeding en het
doormaken van ziekte zijn mogelijk
de enige twee leefomstandigheden
die een flinke invloed hebben op de
samenstelling van de bacterie-popula-
tie in de darmen (darmflora) van men-
sen. Dat melden Amerikaanse onder-
zoekers. Hiervoor lieten twee proef-
personen een jaar lang dagelijks hun
darmflora in kaart brengen, terwijl zij
zelf nauwkeurig noteerden wat zij
aten, wat ze deden, waar ze waren en
hoe ze zich voelden. Na afloop bleek
alleen verandering van voeding (tij-
dens een reis naar een ontwikkelings-
land) en een doorgemaakte
(darm)ziekte de darmflora enige tijd
flink te kunnen veranderen. Alle ande-
re zaken, zoals meer of minder slaap,

veel of weinig bewegen, wel of niet
goed de tanden poetsen, stemmings-
wisselingen enzovoort, veroorzaakten
slechts kleine, zeer tijdelijke verande-
ringen in de darmflora.

Bron: Genome Biology

Nachtdienst geen
oorzaak borstkanker
Het is niet waarschijnlijk dat het veel-
vuldig werken in nachtdienst bij vrou-
wen de kans op het krijgen van borst-
kanker vergroot. Dit concluderen on-
derzoekers van TNO die voor zo’n
300.000 vrouwen in Nederland nagin-
gen of, en zo ja, hoe vaak, zij nacht-
diensten draaiden en of zij waren be-
handeld vanwege borstkanker. De
vrouwen met borstkanker bleken niet
meer of vaker ’s nachts gewerkt te

hebben dan de vrouwen zonder borst-
kanker. Dat gold voor alle beroepen.
Naar aanleiding van eerdere (buiten-
landse) berichten dat werken in nacht-
dienst bij verpleegkundigen mogelijk
de kans op het krijgen van borstkan-
ker verhoogt, is in 2012 in Nederland
de Nightingale studie gestart. Hierin
volgen onderzoekers 60.000 vrouwen
die in de verpleging werken. Voorals-
nog zijn er geen resultaten te melden
uit deze studie.

Bron: Eur J Epidemiology

Verband vitamine D
en dementie
Regelmatig een beetje zonnen levert
ouderen niet alleen een kleurtje op,
het vermindert mogelijk ook de kans
dat zij dement worden. Zonlicht zorgt

er namelijk voor dat de huid vitamine
D aanmaakt. Amerikaanse onderzoe-
kers concluderen nu op basis van ge-
gevens van ruim 1.600 65-plussers
dat ouderen met een tekort aan vita-
mine D tot wel 125 procent meer
kans hebben dement te worden dan
ouderen met voldoende vitamine D in
hun lichaam (50 nanomol per liter).
Zij volgden de 65-plussers, die aan
het begin van de studie niet dement
waren, gemiddeld zes jaar. Vooral
ouderen die aan het begin van de stu-
die een tekort aan vitamine D hadden,
ontwikkelden in de zes jaar dementie.
De onderzoekers willen nu nagaan of
het verhogen van de hoeveelheid vita-
mine D - door te zonnen, vitamine
D-rijke voeding te eten of vitamine
D-supplementen te slikken - de kans
op dementie vermindert.

Bron: Neurology

Een nieuwe relatie
beginnen na een

scheiding? Dat brengt
verborgen valkuilen met

zich mee. Al helemaal
als de partners

kinderen uit hun
vorige huwelijk

hebben.
Het Stiefgoedhuis

begeleidt mensen bij
nieuwe gezinsvorming.
„Wij dachten ‘dat doen

we wel even’.”

“

Spitsroeden lopen
in nieuw gezin
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Darmflora anders
door eten en ziekte


