HOOFSTUK4
RESULTATE, BESPREKING EN INTERPRETASIE: RESPONDENT
EEN

4.1

IN LEIDING

In die volgende drie hoofstukke word die resultate van die onderhoude met die drie
respondente afsonderlik bespreek . Toepaslike gedeeltes van die verbatim word gebruik om
die resultate te verifieer. Hierdie deel van die data-analise verwys na die oop-kodering. Aan
die einde van elke hoofstuk word daar 'n interpretasie van elk van die drie respondente
gegee. Dit stem ooreen met die aksiale kodering wat ook deel uitmaak van die die data
analise proses (sien BYLAAG A). Die direkte aanhalings van die respondente word
weergegee in donkerdruk en kursief. Die gedeeltes wat geskryf is in die briewe/gedigte word
op dieselfde wyse aangedui, maar word ook in vierkantige hakies geplaas. Die volledige
verbata van al drie respondente is op versoek beskikbaar. Die toepaslike verbatim in tekste
wat gebruik word om die resultate te verifieer is slegs in 'n geringe mate gewysig om dit
makliker leesbaar te maak, maar ter wille van die oorspronklike betekenis is dit nie
taalversorg nie. In al drie gevalle word daar gebruik gemaak van skuilname. Twee van die
subprobleme naamlik "hoe beleef die adolessent met anoreksia nervosa haar fisieke self' en
"gebruik die adolessent met anoreksia nervosa haar liggaam as simbool van bepaalde
aspekte van haar geestelike self' word afsonderlik behandel ten spyte van die feit dat daar 'n
groot mate van oorvleueling is.

In al drie gevalle word daar eers In profiel van die respondent gegee, daarna 'n kort
beskrywing van die verloop van die studie, In voorbeeld van die brief/gedig wat Jana en
Johlene geskryf het asook 'n kort beskrywing van die laaste ontmoeting/ete met die
respondente. In al drie gevalle is daar van skuilname gebruik gemaak.
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4.2

PROFIEL VAN JANA

Jana is 23 jaar oud . Sy is 'n student in skoonheidstegnologie in Pretoria. Haar gesin behoort
tot 'n hoe sosio-ekonomiese groep. Haar ma is 'n tuisteskepper en haar pa is 'n land meter.
Sy het na matriek ingeskryf as student by die universiteit van Stellenbosch , maar het tydens
haar eerste studiejaar haar studies gestaak weens verskeie redes. Die skuif na 'n vreemde
omgewing weg van die sekuriteit van haar ouerhuis en haar vriendekring was vir haar op
daardie stadium baie traumaties ten spyte van die feit dat sy dit uit vrye wil gedoen het. Die
staking van haar studies het sy uiters negatief beleef en sy het haarself as 'n mislukking
beskou. Dit was in daardie tyd dat sy gediagnoseer is met anoreksia nervosa. Tydens haar
hoerskooljare (vanaf graad 8) het sy gely aan bulimie, maar het oorwinning daaroor gekry
nadat sy ernstig aan sport begin deelneem het en deel geword het van 'n baie
ondersteunende vriendekring . Tydens haar matriekeindeksamen, toe sy onderhewig was
aan baie spanning, het bulimie weer 'n probleem vir haar geword. Sy het vir twee jaar bly
woon op Stellenbosch waarna sy teruggekeer het na haar ouerhuis in Pretoria. Sy het begin
werk in 'n klere boutique tot en met die begin van haar studies in skoonheidstegnologie in
2001 .

4.3

DIE VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK

4.3.1 Eerste ontmoeting

Datum :

14 Augustus 2002 om 13:00.

Plek:

La Spiga restaurant, Brooklyn, Pretoria.

4.3.1.1

Doel van ontmoeting

Die navorser wou die respondent beter leer ken en seker maak dat sy die aard van die
ondersoek begryp en presies weet wat van haar verwag word. Toestemming is weereens
gevra om die gesprekke op band te neem tydens die volgende sessies. Die navorser het
haar die versekering gegee dat haar anonimiteit deurgaans verseker sal word . Deur 'n
vertrouensverhouding op te bou tydens die geleentheid, kan moontlike spanning en
opeenvolgende in-diepte gesprekke verminder word en beter data verkry word . Daar is ook
aan haar gevra watter plek sy die tweede en daaropvolgende sessies sou verkies . Sy het nie
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omgegee nie, maar wou dit nie by haar huis, waar sy op daardie stadium woonagtig was,
gedoen het nie. Sy was heeltemal tevrede met die navorser se keuse van 'n plek.

Daar is nie van 'n bandopnemer gebruik gemaak tydens die eerste ontmoeting nie omrede
dit so informeel as moontlik moes geskied. Buitendien was dit baie lawaaierig tydens die
middaguur en daar is ook nog nie toestemming gevra om die gesprek op band te neem nie.
Die navorser wou ook op geen manier aandag trek en sodoende haar anonimiteit in gedrang
bring nie .

4.3.1.2

Die navorser se waarneming

Toe die navorser haar genader het om deel te neem aan die navorsing was sy dadelik
positief om haar ervaring te deel. Sy het die hoop uitgespreek dat sy sodoende ander
daardeur kan help. Sy vertoon steeds baie maer en erken uit die staanspoor dat sy steeds 'n
stryd het met eetversteurings. Sy se dat dit baie beter as in die verlede gaan, maar sy kan
nie loskom daarvan nie. Enige negatiewe belewenis dryf haar terug na haar verkeerde
eetgewoontes. Sy vertoon ietwat gespanne, maar sy reageer en praat spontaan. Haar
taalgebruik is baie tipies die van die jong generasie. Sy meng Afrikaans en Engels in haar
taalgebruik. Sy kan baie goed insidente terugroep uit die verlede. Sy beleef dinge/gebeure
baie intens en kan baie opgewonde en soms driftig reageer as sy sterk voel oor 'n aspek.

Die navorser het Jana as baie positief en gewillig beleef. Dit was asof sy 'n behoefte daaraan
gehad het om oor hierdie probleem in haar lewe te praat. Sy verskaf reeds waardevolle
inligting tydens hierdie gesprek. Sy vertoon ietwat senuweeagtig, maar praat sinvol. Sy
verkies om slegs koffie te drink. Die navorser vra haar uit oor haar studies in
skoonheidstegnologie, wat haar belewenis daarvan is en wat haar toekomsplanne is. Sy
noem dat dit vir haar baie ongerieflik is om sonder 'n eie vervoermiddel te wees. Die
navorser bied aan om haar te vervoer aangesien sy haar geen ongerief wil aandoen nie en
ook omdat dit 'n ideaIe geleentheid bied om op informele wyse te kommunikeer en 'n
vertrouensverhouding te bou.

4.3.2 Tweede ontmoeting

4.3.2.1

Doel van ontmoeting

eerste in-diepte onderhoud
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Datum:

om15:00.

In 'n

Plek:

Die spesifieke

administrasie blok van die '''QnQ,cnuitse Gereformeerde Kerk,

van die onderhoud is gekies omrede die

kantoor nie daardie

tyd van die dag gebruik word nie en daar oor die algemeen min mense in die gebou
kom vir afsprake is dit nie 'n

Omdat mense

soos 'n sitkamer. Dit skep 'n nT",I'"YV"IOIO atmosfeer. Geen

gemaklike stoele en
onderbreking het op

van die gesprek

die bandopnemer is

mikrofoon van

wat onmiddellik

wegneem. Die

4.3.2.2

kantoor het

is

spanning van In bandopnemer

gekies om haar privaatheid

Die navorser se waarneming

Sy praat redelik spontaan en is

gewillig om op vrae te

en

daar word gepoog om haar nie kort-kort te onderbreek nie. Die navorser
gemaak om net die nodige
saak voel. Sy bed

respondent word soms driftig as
hande en is duidelik 'n

gebeure/insidente

maklik

minute onderhoud het

geword en het die navorser

Aanvanklik was

oor 'n

te behou.

navorser en

ietwat senuweeagtig, maar dit het gou

Die navorser

gepoog om rustig agteroor

Jana ervaar die gesprek, volgens
kon kry deur al die dinge te bedink

moeg

en

omdat sy weer perspektief in

miskien is dit goed om net weer met iemand

hieroor te praat ... iemand wat verstaan.

Aan die einde van die gesprek is
my vriend' en "Anoreksia my

van

verlang word maar
aan om dit voor die volgende

navorser

voorberei vir die volgende

aan

om twee briewe te skryf
aan haar verduidelik wat
inisiatief sou demp nie.
navorser se huis te kom aflewer soda!

4.3.2.3

Aflewering van brief

29 Augustus 2002 om 17: 15.

Haar vriend bring haar en kom haal haar weer. In 'n kort gesprek verduidelik sy dat sy In
unieke wyse van skryf het want op die manier kan sy uiting aan haar gevoelens/gedagtes
gee. Sy het dit in die vorm van In gedig geskryf. Sy spreek die hoop uit dat dit bruikbaar sou
wees. Die navorser spreek haar waardering uit en verseker haar dat dit baie kan help met
die doel van die navorsingsprojek. Die respondent kla dat sy moeg voel. Sy koppel dit aan
die studies/kursus. Op In vraag of sy nie dalk te min eet nie, antwoord sy dat dit moontlik is.
Vir die res van die tyd gesels die navorser met haar op In belangsteliende wyse totdat haar
vriend haar weer kom haal.

4.3.3 Derde ontmoeting

4.3.3.1

Doel van ontmoeting

tweede in-diepte onderhoud.

Datum :

2 September 2002 om 15:00.

Plek:

Kantoor in die administrasieblok van die Nederduitse Gereformeerde Kerk,
Moreletapark (dieselfde kantoor as tydens die vorige geleentheid).

4.3.3.2

Die navorser se waarneming

Die respondent vertoon baie meer op haar gemak en praat spontaan en klink oortuig van
haar saak. Sy skryf dit toe aan die geleentheid wat sy gehad het om te dink oor die dinge
tydens die skryf van die briewe. Soms sukkel sy om haar gedagtes te verwoord en soms
kom sy baie sterk oor as sy oortuig is van In saak. Dit wil voorkom of die gesprek In
ontladingsklep word. Sy getuig ook dat die gesprekke haar help om weer perspektief te kry
aangesien sy, maar nog steeds In stryd ervaar.

Die gespek is gerig na aanleiding van die inhoud van die briewe. Daar is telkens gevra wat
sy bedoel het met die spesifieke woorde/uitdrukkings. Aangesien sy dit baie abstrak gedoen
het, was dit In goeie aanknopingspunt.
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Sy kan

verlede baie goed terugroep en

aspekte

een oomblik as sy oar

gevra word nie. Sy

gesprekke

geword en dit is

langer as 45 minute moet duur

4.3.3.3

dit emosioneel

sy geskryf het

oorwinning
ek is so gelukkig
die bron van al my ongelukkighede en bekommernisse is uitoorle
soos 'n veer

ek sweef so
ek bereik

"r..rV'.u,,,,

mooi

en ervaar net

wereld

is

vasgevang was vir so lank

die

my vrygelaat

en skoon
verlos van

evil monster wat my

ek lewe volu it
nie frustreerd nie

en as ek

en

vir

want ek is

ek word heeltyd oorweldig
en ek huH

verdien weer om te rus
'n gevoel van

rt:>urt:>f'It:>n,nt:>lrl

bloed nie

maar
ek loop oar van
my
Anoreksia.

Anoreksia my vyand

eensaamheid
ek's besig om

in 'n

swart

eindelose
am hulp, maar

ek probeer
anorexia

my

gulsig opgevreet

ek word versmoor

al die kritiek

die wereld wys na my
vyandelike

groot vet

en vervloek my

ek die offers van

aarde verwerp

nou word

weggegooi
van die reg om te

ek word
lewe, want

anorexia is

besig om my van binne op te vreet.

4.3.4 Vierde ontmoeting

4.3.4.1

Doel van ontmoeting

en finale

Datum:

van data.

18 September 2002 am 13:00.
restaurant

Plek:

I-Jr",.rr.rl'::'

Dit was geskeduleer vir Donderdag 12
kollege waar sy tans studeer

navorser moes haar by

11 :55 het die navorser 'n

uEk kan ongelukkig

waarmee sy die afspraak

want ek

am 12:00.

ons afspraak nakom

baie siek". Die navorser het haar op haar selfoon

kontak, maar sy het dit

beantwoord nie. Die mlddag het die navorser haar by

huis geskakel. Haar
het hy weer gese sy is

VOlgens hom was sy daar, maar net
maar dat sy ma
dag

maar dat sy

ma het te kenne

dat sy nie klas toe was

was van die felt dat sy

was nle. Die respondent

gereageer op 'n selfoonboodskap van die navorser
volgende oggend het die navorser
en daarin geslaag am
en dat die afspraak

navorser het
was sy

aand

van die werk

(vreemde nommer

haar te praat. Sy het

navorser verseker dat sy

kan word na Woensdag, 18

2002.

dat sy hierdie

wou vermy. Die

deel, maar

daadwerklike blootstelling aan 'n

waar van haar \Ie,.,,,,,,,., word am te eet, was

rnf""r\nTIl

vir haar 'n bedreiging.

4.3.4.2

Verloop van ete-afspraak

Die keuse van die eetplek is aan haar oorgelaat. Die navorser het probeer om geen
spanning te veroorsaak nie en het aangebied om dit te verander na In koffie-drink
geleentheid. Die respondent was egter redelik oortuig om te gaan eet.

Haar keuse was die Blue Crane restaurant met In baie rustige, landelike atmosfeer. Sy was
goed bekend met die plek en het met vertroue ingegaan.

Die gesprek is baie informeel gehou en die navorser het probeer om te gesels oor die
respondent se belange.

Sy het baie gespanne vertoon en opgetree. Op In stadium het sy die navorser se
toestemming gevra om te mag rook. Sy het so gebewe dat sy beswaarlik die sigaret kon
aansteek. Nadat sy gerook het het sy rustiger begin vertoon.

Haar spyskaartkeuse was eenvoudig en sy was baie beslis met haar keuse. Die navorser het
die idee gekry dat sy die plek en spyskaart goed ken en dat daar net een "veilige" opsie was
naamlik geroosterde vis en slaai sonder chips. Daarbenewens het sy vrugtesap gedrink.
Die navorser het doelbewus In rooivleis-gereg bestel sodat dit as In aanknopingspunt kan
dien. Dit sou vir haar die geleentheid gee om oor haar keuse te praat. Jana dui aan dat sy
slegs vis eet en soms hoender maar nooit rooivleis nie. Op 'n vraag waarom sy dit nie eet nie
het sy gese dit is nie goed vir haar nie. Op In stadium het sy nie rooivleis, hoender of vis
geeet nie.

Sy noem weer in die gesprek dat sy nog steeds nie kan onthou wat aanleiding kon gee tot
die ontstaan van haar bulimiese gedrag nie.

Op In vraag of daar spesifieke kossoorte is waarvoor sy In spesiale voorliefde het, het sy rooi
rissies genoem. Sy verklaar dit as volg: Die brandsensasie van rissies gee aanleiding tot

endorfienafskeiding - dieselfde wat gebeur as wanneer jy oefen. Oit gee vir jou In
gevoel van welbehaaglikheid en laat jou ontspan. Oit neem die spanning uit eet uit. Op
In vraag op hoe sy dit weet het sy geantwoord dat sy dink sy het dit iewers gelees. Sy het
ook die daad by die woord gevoeg en baie rissiesous oor haar vis gegooi.
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navorser het

vervolgens

Ek verkies
soos pasta wees nie.

om 'n bietjie meer uit

brei oor haar

hoender, slaai en groente. Die kos moet nie eentonig
happie proe dieselde. Pasta

buitendien te swaar en laat

my ongemak verduur. My taste buds - almal - moet met elke happie gestimuleer word.

gunsteling gaarmaakmetode is gerooster en gebak maar nie diepvet-braai nie,

Roerbraai is ook lekker, maar party restaurante se kos is te vetterig. Gekookte (sy
verwys moontlik na gestoofde

kos ;s heeltemal uit en onaanvaarbaar. Dit

herinner my aan die huis. My ma kook koso

Sy verwys ook na sogenaamde
Sy is

massa

om dit

foods. Dit is
eet nie.

wat "veilig" in

van kilojoules en

veilig. Dit doen my

soos vis en

Jig.

en

Op In vraag of

"Comfort foods" het, het sy as volg geantwoord: Wanneer ek aileen

en hartseer is, drink ek graag Horlicks. Ek ken dit nie van kindsbeen nie maar ek hou
van die malt smaak. Ek drink nie milo nie. Dit smaak te veel na sjokolade en sjokolade
is verbade.

vraag oor waarom

as verbode beskou het

die volgende insident

In Tandarts het vir my een maal as kind (6 jaar)

uit haar

uitval as ek sjokolade eet. Sedertdien het ek
Selfs smarties

my tande gaan

obsessiewe vrees om sjokolade te eel.

verbode want daar is sjokolade in. Eenmaal het

het daarna vir een uur lank my tande geborsel uit vrees dat
droam baie dat ek my tande

ver/oor - dit val een-een uit

bulimiese

my tande sal ver/oor. Ek
ek verloor alles.

dun is. Op 'n

by dat die tandarts
verband hou met

In Chomp geeet en

sy

sy

keer

of dit dalk

daarna haar tande

goed borse1.

Sy

ook by
nie maar sy

Oor

nie.

is

as
nie

gespanne is sy glad nie kan eet nie. Dis

In geval dat

nie wi!

nie.

ook baie uitgesproke: Nagereg? Definitief geen. Ek

geen soet goed

die ete drink albei "Cappuccino foam". Sy SEl dat die navorser
suiker in

drie
gun.

koffie en tee drink. Oit is

navorser neem waar dat

wat

haarself

net een sakkie in haar koffle gooi).

navorsingsubprobleme dien as kategoriee in

Vervolgens word die
bespreking van die resultate.

resultate kortliks bespreek en daarna word dit

aanhalings van

4.4

enigste

sal wees dat

respondente.

BESPREKING VAN RESULTATE

4.4.1 Jana se belewenis van

Uit

blyk

liggaam

dat alhoewel

vertoon nie, sy

was wei vir

fisieke self

klem

nie 'n behoefte gehad

die

die liggaamlike

haar

was.

fisieke

wat gepaard

het

Sy wou

maer

liggaam geplaas het. Haar liggaamsgrootte

belangrik, maar die weiering van voedsel was blykbaar 'n

Verder blyk dit

om

maak met

prioriteit.

met menarg
gepaardgaande
maerder en

daardie jong ouderdom

word en van die kos wat

het,

kon

nie verklaar nie en weet ook nie waar sy aan

van braking gekom het om ontslae

van voedsel

vorm van kritiek vir haar was moontlik wanneer iemand verwys na In

Die

vetrolletjie wat by haar

kan word.

beleef dit moontlik as die uiterste vorm van

belediging. Moontlik hou dit verband met die
was 'n ietwat oordrewe
spot/beledings is wat

erger behoort

Oit was blykbaar

dissipline wat sy kon beoefen het en

Oit

vorms van

wees.

nrl"lnc£::Ir

bedek met klere of

belangrik nie.

'n bron van irritasie. Oit het moontlik nie soseer

nie.

fisieke

gesien in die Ilg dat daar seer sekerlik

het nooit haar maer, uitgeteerde
klere

wat geplaas word op

rnnocr

beklemtoon

oorgroot klere was net vir haar
oor haar

sogenaamde sukses wat sy

nie, maar
het

nie

By meer as een geleentheid het sy

dat sy

in 'n

vir

asof sy 'n vrees daarvoor gehad het.

het

wou kyk

in 'n gastehuis

in 'n vollengte spieel gesien toe sy gebad het en dit was in 'n
haar uitgeteerde liggaam

Oit blyk

Afgesien van die feit

sy nie vir

in 'n spieel wou kyk

eers vol

'n

sal weergee of sy in

koso Indien

sy

vol (versadig) voel, sou

perke oorskry het. Haar

as 'n verskoning om

om die

'n obsessie gehad

eerste daar land. Sy beskou dlt

wat 'n mens

verwysingsraamwerk oortree het

Iyf het sy

het
was vir 'n

deel van haar liggaam wat

moontlik 'n teken wees

om na haarself

het nie. Sy kon nie hierdie verskynsel verklaar nie en

het dit toegeskryf aan die
moontlik as

te akkommodeer

te

te eet

kort

want daar is moontlik nie genoeg

Die vol gevoel van

maag

ervaar sy as 'n swaar gevoel en koppel

fisiologiese verskynsel

'n skok om

wou kyk

oor 'n plat maag. Oit was asof 'n plat maag vir
voorkoms. Sy mag

toevallig

sin vir

sy dit in 'n mate vermy

kyk. Sy verduideHk dat sy nie verder as haar

"n normale,

ook moontlik aan

massa. Hierdie evaluering van haar maag was vir haar bale belangrik in
haar flsleke self. Sy

WaS

baie uikwels

<:><:>,.-".,,,,,0

vergelyk met medestudente wat saam met haar
Tydens

te evalueer.

doen dit

was vir

was, was hierdie

hul fisiek

van groot

maerste moet

groep ter wille van haar (fisieke)

hulle baie jonger as

spyte van die

was en ander vorms van vergelyking vir haar blykbaar irrelevant
vergelyking vir haar wei van groot belang. Hul opinie oor haar was

nie vir haar so belangrik soos wat

liggaamlike voorkoms vir

het ook "n liggaamswanpersepsie gehad want

was nie.

het blykbaar nooit

spyte van die feit

tydens haar hospitallsasie,

sy steeds die illusie gehad dat haar maag

vet was.
het nie.

sy "n geringe

liggaam

soos dit werklik was nie:

as

haarself te

kursus in skoonheidstegnologie loop.

studente op 'n wyse aan

blootgestel is aan

evaluering van

besig.

erken dat sy steeds besig is om haar fisieke

wees van al die

was

kon nie verstaan dat mense beweer

dat

kilogram
was en

sy

aan anoreksia nervosa

spyte van die terugvoering wat sy van
te maer is en nie

het oar fisieke voorkoms, naamlik dat

Iyk nie, was dit moontlik eerder vir haar 'n

Tog was haar

agteruitgang nie vir

am op te hou

gevoel dat sy

nie,
oak In

geestelik nie meer in beheer is nie. Oit

op haar

geestelike self gehad.

Jana reageer soos volg oor die belewenis van

Ekevalueer

fisieke self:

oomblik. By

as

soos van klas afkom dan sal ek kyk

altyd na my maag kyk, of hy plat genoeg

Dit het alles begin toe ek in standard 4 was. Ek weet nie wat het aanieiding gegee
ons het nou die dag, toe het ons gepraat toe

daartoe nie. Ek

ons van miskien

was jy twaalf en jy begin ontwikkel en jy begin bewus word van jou /yf en so aan. Ek
weet nie of

dalk 'n invloed gehad het

want ek wou net maerder en maerder

wees en ek wou

my kos inhou nie.

weet nie hoekom

en toe het ek aan bulimie gely en ....

Ek weet nie of

dit

weet nie of ek dit op

TV gesien het

gesien het nie, ek

ek weet nie hoekom

en toe het ek aan

bulimie begin Iy ....

Dit is maar nog

as iemand vir jou

vetrolletjie. Ek wi!

doodgaan. Dit

kan kry. lemand kan liewers vir jou

kyk hoe baie

jy nou of kyk daardie

soos die ergste ding ...
jou

is vuil of daar

kritiek wat jy
jou neus maar

is net ... moenie.

net nie jy is vet

Presies wat ek

het voordat

so maer geword

was geen

verandering in my kleredrag nie. Ek onthou net my klere het soos sakke gesit. Dit het
my ook sommer

nOlrrl'fOt3r

het al gehoor van

Ja, dis al. Ja,

het nie verskillende groottes nie. Nee ek

wat aan anoreksia Iy, dra groot, groot

maar daar was

nie 'n verskil in my wardrobe nie.

My Iyf, ek sou dit nooit gei'nspekteer het nie. Ek sal soos my
en so. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie.

"make-up" aansit

onthou eenkeer was ek in 'n ... my ma

hulle het vir my kom kuier en hulle het in 'n gastehuis gebly '" en

het

eendag

gebad en toe sien ek hoe ek Iyk en toe skrik ek "actually", So, dis al wat ek kan onthou
dat ek rerig vir myself in die spiel:i/ gekyk het.

Ek het nooit rerig vir myself in in spiefH gekyk nie. Ek onthou in die begin toe ek in
Stellenbosch gekom het, toe, maar dit was op skoal oak so, dan het
my maag gaan plat wees,

maar gehoop

moet nooit vol voel nie. Ja, so ek moes altyd my maag so

plat kon druk en aan die begin in Stellenbosch het dit oak nogal 'n invloed op my
gehad. Naderhand het

nie eers vir myself gekyk nie.

Waarom ek soveel klem juis op my maag geplaas het, dit weet
maar omdat

kos eerste

waar dit swaar voel.
my liggaamsbou

weet ek nie.

of die groep wat saam

het 'n kort Iyf en lang bene. Weet nie of dit dalk 'n

hoe ek Iyk

opsigte van ander kinders in my

my swot. Ja, en

skoonheidskunde

soos ontbloot is half. As ons 'n

en so ... jy

of

nie 'n lang slap Iyf het nie .

myself nog

waar jy

eerste plek aan jou /yf waar jy kan

weet nie of dit, dit is nie. Ek het 'n baie kart Iyf, so of dit dalk

invloed het nie dat, ja, dat

... En ek

val,

nie, nee. Dis

baie

oak nou juis

doen, moet jy

. Ek dink dit het nogal

'n "bibby"

nou, 'n invloed op

my gehad.

Eintlik is

vir my be/angriker

ek weet ek

die

,"!l,Or,eTo

sal

"worry" oar

wat hulle dink nie, hulle is klein, maar dit is vir myself be/angrik dat ek so en so moet
Iyk.

Ek kan onthou toe ek in

hospitaal was, toe het ek omtrent

ek nag steeds gese, maar ''lis'' my maag

vet.

julie almal se ek Iy aan anoreksie, kyk hoe vet
Mense het

kg geweeg. Toe het

het gedink ek is so vet, hoe kan

ek!

maar ek Iyk sleg en ek is maer, en ek dog nou sal ek sommer vir almal

wys ek sal nou sommer rerig ophou eet.

... Want omdat my Iyf - my liggaam so

agteruitgegaan het, was ek geestelik glad

nie meer in beheer nie want ek kon fisies glad niks meer doen nie.

[Want die se/fsugtige anorexia is besig om my van binne op te vreet.]

4.4.2 Jana se belewenis van haar sosiale self

Oit blyk uit die gesprekke dat Jana haar doelbewus sosiaal ge'isoleer het. Ten spyte van die
feit dat sy lief was daarvoor om met die portuurgroep sosiaal te verkeer, het sy dit moontlik
veiliger geag om sosiale kontak te vermy. Sy was eerder ge'irriteerd met haar vriende wat
moontlik gespruit het oor hul negatiewe aanmerkings en haar persepsie dat hul haar nie
verstaan nie.

Haar uitsonderlike eetpraktyke was nie sosiaal aanvaarbaar nie. Haar sosiale isolasie het sy
dus as haar eie skuld beskou. Sy het besef dat sy nie kon verwag dat ander haar daarin sou
ondersteun en sou meedoen nie. Oit was volgens haar 'n stryd wat sy self moes stry.
Oaarbenewens is sy dikwels veroordeel of gekritiseer deur mense . Die gevolg was dat sy
haarself al meer sosiaal ge'isoleer het.

Sy het In ongekende vrees gehad dat mense haar sou dwing om te eet. Hierdie vrees was so
erg dat sy nagmerries daaroor gehad het. Sy het doelbewus mense begin vermy uit vrees
dat hierdie nagmerries In werklikheid sou word.

Sy het verkies om heeltemal aileen te wees om, soos sy dit stel , weg te kom van die
werklikheid. Sy wou net slaap . Moontlik was dit die gevolg van die moegheid wat sy ervaar

het weens beperkte voedselinname of, in die besonder, In gebrek aan energie.

Sy moes die sosiale geleenthede wat sy wei bygewoon het, haarfyn vooraf beplan . Oit het
moontlik baie spanning verooraak en die lekker gedeelte van sosialisering gekanselleer. Sy
sou doelbewus laatkom om die eetgedeelte van In kuier te vermy. Sy het ook die verskoning
gebruik dat sy reeds geeet het. Wanneer daar slegs videos gekyk is en versnaperinge
aangebied is, het sy liefs weggebly of voorgestel dat hul moet gaan dans. Vir haar was dans
In baie beter opsie as peusel.

Tog blyk dit dat sy lief is vir sosialisering en maklik by mense betrokke kan raak . Moontlik
was dit net die vrees vir kos en die feit dat sy moontlik ervaar het dat sy nie deur ander
aanvaarbaar gevind is nie as gevolg van hierdie eetpraktyke wat sy bedryf het. Inmenging en
kritiek van ander het haar ook weggehou van sosialisering .
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Jana reageer as volg oor haar belewenis van haar sosiale self:

Dit is ook maar in 'n sin my eie skuld. Niemand is soos jy nie. Jy is heeltemal aileen in
jou ... in jou (wat noem 'n mens nou dit?) "mission" om op te hou eet. Jy is heeltemal
aileen want niemand eet nie. Almal eet nou en dan iets.

Mense het my verskriklik gekritiseer en baie het my geoordeel en alles. Met die gevolg
dat ek my heeltemal onttrek het van aile mense.

Want nou-nou gaan ek saam met mense en hul probeer my dwing om iets te eet of
druk iets in my mond. Ek het ook sulke nagmerries gehad dat mense my vashou en
iets in my mond probeer druk. Om dit te vermy ... ek weet dit is nou onrealisties
gedink, maar ek was vreesbevange daarvoor.

Ek wou baie aileen wees om weg te kom van die realiteit. Ek wou vreeslik graag net
wegkom van die werklikheid. Ek wou net rus. Ek het vreeslik baie geslaap ook ....
seker omdat ek nie energie gehad het nie.
As ek geweet het dat daar iets gaan wees soos kos of "something" dan sou ek gesorg
het dat ek laatkom wanneer almal net rustig sit en kuier met 'n drankie of "something".
Dan sou ek se ek het klaar geeet of "something like that". As ek geweet het dat almal
gaan videos kyk en "chips" eet en "stuff" dan het ek nie gegaan nie. Dan het ek gese
kom Hewers saam met my dan gaan kuier ons of dans of "something". Ja dis maar hoe
ek dit probeer vermy het.

Ja, en ek is tog lief om saam met ander mense te wees.

Ek sal maklik ander se

probleme myne maak.

4.4.3 Jana se belewenis van haar geestelike self

Dit blyk asof sy sekere emosies intens beleef het. Sy dui verskeie kere aan dat sy baie
eensaam was. Haar vertrek na Stellenbosch het haar vir die eerste maal uit haar veilige
omgewing en weg van In vriendekring wat baie omgegee het, geneem. Dit het eensaamheid
en spanning in die hand gewerk. Die nuwe vriendekring was baie anders as waaraan sy
gewoond was en dit het moontlik innerlike konflik veroorsaak. Vir haar was dit egter beter as
om aileen te wees. Haar ervaring was dat sy meegesleur is deur die nuwe vriende en dat hul
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haar (moreel) afgetrek het. Sy noem ook dat sy baie kwesbaar was en te meer moontlik
omdat sy baie aileen en onseker van haarself was.

Daarbenewens was sy baie opstandig. Sy het, volgens haar, haar opstand gewys deur op
te hou eet. Sy was opstandig teenoor die Here omdat Hy haar aileen gelaat het en in 'n poe I
(moontlik verkeerde vriende) gegooi het.

Die aanpassing in 'n nuwe omgewing het ook moontlik baie spanning veroorsaak. Sy moes
aanpas en oorleef in die grootmenswereld met min geld. Sy het geredeneer dat hoe minder
geld sy uitgee op kos, hoe meer lekker dinge kon sy doen soos om te gaan fliek. Dit wit
voorkom asof alles 'n kos-konnotasie gehad het. Later tydens haar herstelfase kon sy,
volgens haar, ook nie eet as sy spanning ervaar het oar haar studies nie. Sy het so gevrees
dat sy weer 'n mislukking sou maak met haar studies dat sy sommer byvoorbaat opgehou
eet het.

Sy beskryf haarself as 'n angstige mens en dat sy maklik op haar senuwees raak. Dit is vir
haar baie moeilik om balans te handhaaf in die lewe. Sy beweer dat sy in alles ietwat
oorboord gaan, byvoorbeeld in verhoudings en haar eetgedrag: ... in aile opsigte, in
verhoudinge, in alles, neig ek om goed te oordoen. As sy enigsins ervaar het dat sy
moontlik te veel geeet het, het sy baie angstig geraak - selfs na al die jare en al die terapie.

Dit was vir haar te aile tye baie belangrik om in beheer te wees. Dit het skynbaar vir haar
gevoel asof kos haar hele lewe oorheers. Sy is geregeer deur koso Dit was al wat in haar
gedagtewereld aangegaan het en sy kon op niks anders vertrou nie. Sy het bulimie oorwin
en dit vervang met anoreksia nervosa. Sy beskou dit as 'n belangrike deurbraak en
oorwinning. Nooit hoef sy weer te wonder of haar maag nie te groot is nie en of sy nie dalk te
veel geeet het nie. Sy het die persepsie gehad dat sy totale beheer oor voedsel en oor
haarself gehad het. Die feit dat sy weer in beheer was, het haar gelukkig gemaak. Haar
ervaring was moontlik dat die enigste aspekte in haar lewe wat sy kon beheer, haar massa
en haar eetgedrag was. Sy was nie suksesvol op ander terreine in haar lewe nie en het
moontlik ervaar dat sy beheer daaroor verloor het. Dit het haar moontlik gemotiveer om so
min as moontlik te eet.

Hierdie ervaring van beheer oar voedsel het haar kommerloos laat voel en as gevolg
daarvan kon sy blykbaar op die goeie konsentreer. Bekommernisse was moontlik vir haar

69

sinoniem met koso Haar denkwyse was totaal oorheers deur kos en sy het dit beleef as
spinnerakke wat haar gevange hou . Sy beskryf dan kos as 'n "evil monster".

Om sukses te behaal was moontlik 'n baie hoe prioriteit in haar lewe. Die staking van haar
studies het sy beskou as 'n groot mislukking. Sy moes te aile koste sukses in iets behaal.
Daarom was dit vir haar van die allergrootste belang om nie weer 'n mislukking van hierdie
besluit, om op te hou eet, te maak nie.

In die brief skryf sy dat sy lief is vir haarself en dat sy haarself gun om te rus . Volgens haar
eie verklaring beteken dit dat sy tevrede met haarself voel omdat sy besig is om sukses te
behaal in iets. Sy beskou mense wat te vee I eet as ambisieloos. Dit is volgens haar soveel
meer sinvol om te werk en besig en suksesvol te wees.

Haar religieuse perspektief oor kos was moontlik deel van haar obsessie om so min as
moontlik te eet. Sy het geredeneer dat deur nie te eet nie, kan sy haarself reiner ag oSy het
ervaar dat sy skoner en reiner voel as sy nie kos in het nie. Sy het kos beskou as iets wat
haar vuil maak. Kos was moontlik vir haar 'n simbool van onreinheid of selfs sonde. Sy het
kos beskou as iets fisies en as sy nie eet nie, dan kon sy haar meer toespits op die
geestelike dinge. 'n Mens kan geestelik reiner en skoner wees sonder koso

Sy was so oortuig dat dit reg was om nie te eet nie soos wat 'n persoon oortuig is van sy
geloof. Na mate ander persone haar probeer oortuig het van die teendeel, hoe meer
vasberade het sy geraak dat sy hul sou oortuig dat sy reg was.

As sy nie geeet het nie, het sy haarself toegelaat om moeg te wees en te gaan slaap.
Wanneer sy egter geeet het, het sy haarself nie gegun om toe te gee aan 'n moegheidsdrang
om te slaap nie want sy het, volgens haar opinie, ekstra kilojoules om te verwerk . Weereens
was dit moontlik 'n vorm van straf as sy toegegee het aan die drang om te eet.

Jana was in baie opsigte ook perfeksionisties. Die bulimie waaraan sy gely het, het sy
beskou as 'n swakheid en daarom het sy dit as 'n groot sukses beleef toe sy afgesien het
daarvan en oorgegaan het na die ander uiterste naamlik anoreksia nervosa.

Jana reageer soos volg oor haar belewenis van haar geestelike self:
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As ek so kyk ... alles het mos in Stellenbosch begin die rerige anoreksia en goed. Toe
ek in Stellenbosch was, was dit die eerste keer dat ek weg was van ... hoe kan ek se

...

hier was ek so half beskermd in my geloof gewees. Hier het ek 'n klomp vriende gehad
wat baie gelowig was en ons het gereeld bymekaar gekom en saamgebid. Dit was half
In vei/ige "environment" en jy is die heeltyd omring deur die gemeenskap van
ge/owiges.

En toe ek Stellenbosch toe is, toe is ek heel op my eie. Die mense met wie ek te doen
gekry het - my klasmaats en almal ... niemand - ek het nooit weer dieselfde gehad as
wat ek hier gehad het nie. Wat ek moes gedoen het, is om konstant te bly in my eie
geloof, maar ek was baie eensaam gewees.

Ek het ook besef dat ek nie net almal kan oordeel nie en dink almal is verkeerd en net
ek is reg nie. Dit het ook 'n groot rol gespeel want ewe skielik het niks vir my sin
gemaak nie want hoe kon ek net al hierdie mense wat nie so "dedicated" is soos wat
ek was nie - hoe kan ek net hul oordeel en dink of se hul is nie my vriendskap waardig
nie. En dit het my laat dink die Here het ons mos almal lief. Hoekom kan ek nie maar
vir hulle liefwees nie, maar ek was nie sterk genoeg nie ... ek was baie "vulnerable" en
hulle het my afgetrek. En ek se dit nou vir die eerste keer want op daardie stadium was
ek onge/ooflik aileen en ek het saam met hulle gegaan en ek is meegesleur en dinge
het net nie vir my sin gemaak nie.

[Ek is besig om te val in In eindelose groot, swart gat.]

Daarmee bedoel ek ... dit het maar alles te doen met die eensaamheid. Ek dink deur op
te hou eet het ek ook my opstand gewys, want hoekom is ek so aileen? Hoe kan die
Here my so aileen los en in 'n poel gooi? Ek het Hom bevraagteken.

Ek meen om te kan "cope" in 'n heeltemal nuwe "environment" ... om te kan leer om
hierdie grootmenswereld in te kan gaan en na jouself te kan kyk en party dae nie geld
vir tandepasta te he nie. Byvoorbeeld as ek nie my geld op kos uitgegee het nie, het ek
meer geld vir ander goed gehad. Om byvoorbeeld te gaan fliek of so iets. So ek het
dus al my probleme gekoppel aan koso

71

... Maar toe was daar weer stadiums dat ek glad nie meer kon
",,,,.,t'-lI!.e

oor my

en

mislukking

is so bang

nie, want ek

maak 'n mislukking en "in

so

ek 'n

sal ek maar Newer nie eet nie.

is maar In baie angstige mens. Ek kan maklik op my senuwees raak.

baie hard

op myself.
Soos parly

sal ek net per ongeluk

raak. Ja, dan kan

veel

happie

dan wi!

mal

nie my kos inhou nie.

Dis vir my baie moeilik om 'n balans te
verhoudinge, in alles

ek om goed

het glad nie meer beheer oor my

in die Ie we,

aile opsigte, in

oordoen.
Ek

dit oorwin. Om

",,,,,'0.,,,,0""'" word deur koso Dit het nie meer 'n invloed

my nie. Ek

dink dat

aan bulimie gely

voordat ek aan anoreksia ge/y het. So ek het dit ook oorwin. Ja, dit het my ge/ukkig
gemaak. Ja ek

weer in beheer.

[Ek sweef so lig soos 'n veer.}
Daarmee bedoel ek net ... die sweef
uitgebreek daarvan en omdat ek
ek. Vlieg en sweef vergelyk

ek het uitgestyg uit my probleme.

eet nie, is ek Jig. Dit

het

so direk. En daarom sweef

met vryheid. So ek is vry en dit is vir my die Uultimate"

gel uk ... om te kan v/ieg. Ja, ek kan dit letterlik of figuurlik voorstel.
bereik hoogtes en ervaar net hoe moo; die wereld eintlik is.}
Ek kan nou mooi raaksien want ek is verlos van my bekommemisse.

kan

konsentreer op ... daardie selfabsorpsie wat jy ingaan wanneer jy te veel kos eet ... jy
"worry" daaroor ... dit is weg. So jy kan Uactually" meer gefokus wees op die mooi wat
eintUk bestaan in die wereld en nie net alles negatief sien net omdat jy so in jou eie
wereld is nie.
Want op daardie stadium het my studies agteruitgegaan en ek het net vir myself gese
ek gaan nie ... ek gaan nie weer 'n mislukking maak nie. Met ander woorde deur op te
hou

iets wat ek aangepak het en ek wou nie misluk daarin

suksesvol wees.

Ek wou in iets

niemand kon myanders verlel nie.
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[Ek is lief vir myself] ... dis miskien baie in die oortreffende trap gestel daardie "ek is
lief vir myself". Ek is "actuaJly" tevrede met wat ek doen. Ek kan myself op die skouer
klop want ek behaal sukses in iets. So ek verdien nou weer om te rus, want ek eet nie
en dit is goed.

Ja, en ek beskou seker mense wat net eet, beskou ek as mense wat, hoe kan ek se,
mense wat nie ambisie het nie. Het huJle dan nie iets beter om te doen nie? Ons moet
mos werk en besig wees. Mense wat net "chill" en, hu/le is so ambisieloos vir my.

Wat ek wei gedink het ... dit is ook In rede woorom ek daardie tyd opgehou eet het
want ek het gevoel IT' ek het nou begin sonde doen ... ek is nie meer so "dedicated"

soos wat ek was nie.So ek verdien nie nou meer kos nie. Dit is ook In ander manier
waarop ek ... ek "contradict" myself nou in In sin, maar dit was al die gedagtes wat in

my kop was. Ek moes net al die tyd vir myself se ek verdien nie nou meer kos nie en al
hierdie goeters het ek vir myself so uitgeredeneer. Laat ek dit so steJ: dit was vir my
baie erg. Ek het sendingwerk gedoen op plekke waar daar mense was wat nie kos
gehad het nie en ek het daaraan gedink dat daar so baie mense was wat honger was
en ek het soveel in oorvloed en ek het gedink ek kan myself reiner ag as ek nie kos in
het nie, want ek hoef dit nie in te he nie want daar was ander wat dit baie nodiger
gehad het as ek. Dit is In baie snaakse redenasie, maar ek voel skoner en reiner as ek
nie kos in het nie.

Want kos is iets wat my vuil maak. Ek weet nie hoekom ek so In assosiasie daarmee
maak nie dis ... as ek nie kos inhet nie ... kos is tog In primere prioriteit. Jy dink aan
kos en as ek nie kos het nie dan kan ek my meer op geestelike goed toespits en
heeltemal vergeet van my fisiese behoeftes. So los hierdie fisiese dinge en word meer
geestelik ingestel ... dus dit is waarom ek se reiner, skoner, geesteliker sonder koso
Kos is vuil, minder geestelik, meer fisies ingestel ... nie reg nie.

Ja, hoe kan ek se? Soos iemand wat so oortuig is van sy geloof, so oortuig was ek van
dit wat ek self uitredeneer het en regverdig ... dat dit reg was. Ek was so oortuig.
Niemand kon vir my iets anders se nie. Nie die sielkundiges of psigiaters of enige
iemand anders nie.

Dit dien as versterking dat ek kan bly glo in myself ... al het ek misluk met my studies,
is ek nou In sukses deur op te hou eet.
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Ja, ek het myself soms gestraf. Soos daarso is dit reg as ek hard leer en ek raak
"actually" moeg. Dan sal ek vir myself se: dis ((all right", jy kan maar gaan slaap, jy het
darem nie ekstra kilojoules wat jy moet verbrand nie. So gaan slaap nou maar. Maar as
ek geeet het, het dit vir my gevoel jy het nou al hierdie kilojoules in jou ... jy moet dit
verbrand. Wat se nonsens is dit nou metjou datjy nou wi! gaan slaap .

... Omdat ek baie perieksionisties is, is dit nie ooit vir my rerig so In probleem gewees
om nie te eet nie. Dit is net, seker omdat ek geweet het ek is daartoe in staat. Ek kan

dit doen en ek sal dit kan regkry. Dis seker omdat kos nog altyd In "issue" was in my
lewe. Kyk, ek het aan bulimie gely voor die tyd en bulimie is mos as jy eet en jy kan nie
meer die kos inhou nie, dan gooi jy op. Ek het ja, om net nie te eet nie, het ek darem
reggekry am nie meer op te gooi nie. So dis hoekom ek gevoel het dat deel van my
lewe is darem nou onder beheer.

4.4.4 Jana se belewenis van haar self in interaksie met die gesin as betekenisvolle
ander

Jana se gesin het moontlik In beduidende rol in haar selfbelewenis gehad . Sy het nie baie
goeie herinneringe aan haar gesin, vera I met betrekking tot kos, gehad nie. Gesinsetes het
dikwels op 'n stryery uitgeloop en negatiewe konnotasies veroorsaak. Oit was so erg dat sy,
nadat sy teruggekeer het van Stellenbosch om weer saam met die gesin te bly, glad nie
saam met hul wou eet nie. Oit kon ook moontlik beteken het dat sy in elk geval nie wou eet
nie.

Oit blyk dat wat haar gesinslede betref, haar pa die grootste invloed op haar gehad het
alhoewel sy op In stadium gese het dat haar pa en ma die grootste invloed gehad het.

Oit is veral die verhoudinge tussen gesinslede wat 'n rol gespeel het. Oit blyk asof haar pa en
ma nie In goeie verhouding gehad het nie. Haar pa het gedurig haar ma verwyt omdat sy
oormassa is en het dit toegeskryf aan haar onaktiwiteit en baie eet. Jana het vet geassosieer
met negatiewe dinge soos sleg wees, ongesond wees en onsuksesvol wees. Maerwees is
geassosieer met sukses en positiewe aspekte. Hierdie stereotipe van maer is goed en maer
is verwant aan sukses het moontlik 'n groot invloed op haar gehad.

Jana reageer soos volg met betrekking tot haar belewenis van haar self in interaksie met die
gesin:

74

Ek sal glad nie rooivleis eet nie, glad nie, want dit laat my dink aan die kos wat in ens
huis is. Die kos wat in ons huis is, was gewoonlik kookvleis, aartappels, rys, brood en
ek sal glad nie sulke kos eet nie.

Ek hou van alles wat my nie herinner van die kos in die huis nie, dit sal ek eet. Ek is
lief vir ... ek sal 5005 eksotiese kos eet, 5005 vis. Ons eet glad nie vis in die huis nie.
Ek is mal oor seekos en ek sal Chinees eet en iets wat my net nie terug herinner aan
die huis nie, want in die huis het ek begin siek word. Ek meen, ek is baie lief daarvoor
om te gaan uiteet, maar ek sal byvoorbeeld nooit Spur toe gaan nie, want dit laat my
ook dink aan my huis en ens familie wat soms daar gaan uiteet het.

Ja, dit is nou nog. As iemand se nou maar van iemand iets geeet het, dan is dit tog
enorme goeters. Dis hoekom ek eet glad nie eers by die huis nie. Ek gaan eet by 'n
vriend of ek gaan koop "take-aways" of "something". Dit is altyd 'n "issue", my ma het
te veel geeet of die een het eerste ingeskep of daai een het te veel geeet en dan is dit
'n bakleiery, ago

... Maar dit dink ek is in my kop ingeprent, daai prentjie wat my pa altyd vir my ma se:
maar jy eet te veel en jy eet alweer en jy Ie net die hele dag by die huis en, en, en. Dit is
vir my baie erg. Ek wi! nooit so wees nie. Juis omdat my pa so klinies belangrik is vir
my. Ek dink dit is hoe ek daardie idee in my kop gevorm het.

Dis wat ek dink wat geskep is in my ouerhuis. Hoe meer vetter jy is, hoe meer
onsuksesvol, hoe ongesonder, hoe slegter: negatiewe goeters en maerder is net
positiewe goed.

Nee, ek het mos in my kop die prentjie van hoe maerder hoe gesonder.

Ek salliewer eerder wi! se dat wat ens gesin betref, is dit my ma en pa wat die grootste
invloed op my eetgewoontes het ... nie rerig my boeties nie. Nee.

Met die verloop van die onderhoude het dit duidelik geword dat haar pa "n betekenisvolle rol
in haar selfbelewenis gehad het.

Oit blyk asof sy nie "n goeie verhouding met haar pa gehad het nie. Sy het byvoorbeeld nie
die moed gehad om hom in te lig dat sy haar studies gestaak het nie. Oit was asof sy nie
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mislukkings met hom kon deel nie. Dit was vir haar van die allergrootste belang dat sy
suksesvol in sy oe moes wees. Sy moes altyd korrek optree voor hom en sy het "n vrees
gehad om hom teleur te stel. Sy was eerder bereid om op te hou eet om sodoende "n
grondige rede te he om haar studies te staak, as om in sy oe te misluk.

Sy het haarself beskou as die een wat moes presteer ter wille van haar pa. Dit was asof sy
prestasie as In voorvereiste vir sy liefde en aanvaarding beskou het. Dit blyk asof sy "n tipe
van bewondering vir haar pa gehad het en hom ge',dealiseer het.

Selfs toe dit baie sleg gegaan het met haar, het sy haarself voorgeneem om werk te soek op
Stellenbosch om finansieel onafhanklik van haar pa te wees. Dit blyk nog In voorbeeld te
wees van haar swak verhouding met haar pa.

... En ek het ook nie die moed gehad om met my pa te praat nie, vir hom te se ek het
die verkeerde keuse gemaak en ek wi! opskop nie. Toe dog ek toe maar miskien moet
ek ophou eet, dan sal hy kan sien ek kan nie verder swot nie. Ek

k~n

hom nie direk

konfronteer nie.

Hoe my pa dink oor my is verskriklik belangrik; dit is vir my baie erg as ek nie 'n
sukses in sy oe is nie.

Ek weet nie, dit is net vir my 'n erge ding. Want nou nog is dit vir my baie belangrik dat

my pa net die beste van my moet dink, ek weet nie. My ma '" na haar sal ek gaan met
alles, maar my pa, in sy oe moet alles reg wees wat ek doen. Ja, dit is eintlik ... met dit
wat ek gedoen het, het ek hom eintlik net hartseerder gemaak.

Want mislukking is vir my verskriklik. Ek mag nie misluk nie. Oit is ... ek moet nie ... ek
is my pa se presteerdertjie en ek moet goed doen ... ek kan nie so 'n fout maak nie. Ois
net onvanpas. Oit mag nie gebeur nie.

My pa is self baie maer en hy is hardwerkend. Hy is vir my 'n voorbeeld van hoe 'n
mens moet wees. Alhoewel my pa tog baie eet, ... maar ek het dit nou nie bymekaar
kon bring nie.

Ek gaan 'n werk kry. Ek gaan onafhanklik wees van my pa en niemand hoef te "worry"
oormynie.
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Dit blyk uit die gesprekke dat sy 'n redelike goeie verhouding met haar ma gehad het, maar
nie veel respek vir haar gehad het nie. Sy noem dit ook dat sy met enigiets na haar ma toe
kon gaan. Die interaksie met haar ma of die terugvoering wat sy van haar ma gekry het, het
nie naastenby so 'n groot invloed op haar gehad soos in die geval van haar pa nie. Die feit
dat haar ma oormassa was, was vir haar totaal onaanvaarbaar en dit kon 'n invloed op hul
verhouding gehad het.

... Ek wou nooit wees

5005

sy is nie omdat sy oorgewig is en my pa hou nie daarvan

nie. Ek dink iewers het dit ook maar 'n rol gespeel. Ek is nie seker nie, maar definitief
die feit dat my pa my ma gekritiseer het daaroor, het definitief op my ingewerk.

Haar broers het blykbaar nie 'n invloed op haar eetgewoontes gehad nie . Haar oudste broer
het in standerd agt baie gesondheidsbewus geraak, maar dit het nie so 'n groot invloed op
haar gehad nie .

My broers as sulks het nie so In groot invloed gehad nie. Stephen was nog maar klein
en hy eet maar wanneer hy eet. Lourens het in standerd 8 baie gesondheidsbewus
geraak, maar hat nie so In groot invloed gehad nie ... nie regtig my boeties nie.

4.4.5 Jana se belewenis van haar self in interaksie met die portuurgroep as
verwysingsgroep ander

Dit wil voorkom asof haar vriende as deel van verwysingsgroep ander nie so 'n
noemenswaardige invloed op haar gehad het nie. Sy beweer dat wat ander mense en veral
studente maats geeet het, nie vir haar eintlik saak gemaak het nie. Mede-studentemaats se
aanmerkings oor hoe maer sy was, was eerder 'n tipe van 'n aansporing om (feitlik)
heeltemal op te hou eet.

Tog skryf sy in die brief: [ek word versmoor deur kritiek). Moontlik het dit tog vir haar saak
gemaak en wou sy op 'n manier aan hul iets bewys van haar sterk wilskrag deur so min as
moontlik te eet. Sy noem dan ook dat dit dalk een van die oorsake was vir die begin van
anoreksia nervosa . Sy klink ge'irriteerd met hulle en dit wil voorkom asof hul vriendskap nie
veel vir haar beteken het nie en dat sy hul vriendskap in 'n groot mate betwyfel het. Daarom

S8 sy in die gesprek dat sy aanneem dat hul vriende was en nie oortuig was daarvan nie.
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In kontras

sy groat waarde aan haar skoolvriende. Volgens haar het hulle

mekaar ondersteun en
heeltemal

hul saam

van

matriekeindeksamen dat

gehou.

haar

gedrag.

tyd

Oit was

sy

eers weer tydens

weer In bulimiese probleem ontwikkel het as gevolg van die

eksamenstres.

Sy het in 'n

haarself superieur beleef tussen

sy so in

was van haar eetgedrag dat

waarom sy

Jana reageer soos volg

vriende. Sy

moontlik ervaar

haarself bo hul verhef het. Oit is moontlik

eintlik met hul vergelyk

nie behalwe massagewys.

betrekking tot die belewenis van haar

die

as verwysingsgroep ander:

Nee my vriende het nie 'n invloed op my eetgedrag gehad nie, nee nie rerig niey nee, ek
het nooit 'n "issue", 'n probleem met ander mense en kos nie.

Dit

ook 'n groot rede hoekom ek aan die begin daaraan begin /y het. Dit is omdat

mense (ek neem aan dit was vriende) so aan my gese het: jy
wi! 'n mens aan hulle wys: ek

nie om wat julie

se nie,

te maer en je

je jet

ek sal net doen wat ek

wi!.

Ek sal ja, en hoe

myself nog eva!ueer, hoe ek Iyk ten opsigte van ander kinders

in my klas, of die groep wat saam met my "swot". Ja, en die skoonheidskunde
nou juis

waar jy

soos ontbloot

"bibby" aantrek en so '" jy is baie

ook

half. As ons 'n "facial" doen, moet jy net 'n
", Ek dink dit het nogal baie, nou, In

invloed op my gehad.
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Eintlik is dit vir my belangriker dat ek weet ek is die maerste. Ek sal nie "worry" oar
wat hu/le dink nie, hulle is klein, maar dit is vir myself belangrik dat ek so en so moet
Iyk.

4.4.6 Jana se belewenis van haar self in interaksie met die media as veralgemene
ander

Aan die eenkant Iyk dit asof die media nie In groot invloed op Jana gehad het nie terwyl sy
tog S8 dat modes en modelle vir haar In besondere voorliefde en belangstelling is. Sy het ook
vir In geruime tyd in In klere boutique gewerk. Wanneer sy maer mense sien (moontlik in die
modebedryf as modelle, televisie-persoonlikhede of selfs kliemte), was hul vir haar baie
aantreklik en het sy hul ge·idealiseer. Sy was volgens haar mening egter nooit obsessief
daaroor nie.

Dan beweer sy egter dat die media wei 'n aanleidende faktor kan wees. Sy S8 die ideale
beelde wat in die tydskrifte voorgehou word, is onrealisties. Sy toon daardie begrip. Maar
mans kyk ook daarna en hul vind die modelle aantreklik. Sy voeg daarby dat indien meisies
begeerlik wil wees vir mans behoort hul dan ook so te Iyk. Dit is nie heeltemal duidelik of sy
oor die algemeen praat en of sy spesifiek verwys na haarself nie.

Later in die gesprek word daar weer daarna verwys. Sy beweer dat alhoewel die media In
belangrike ral in die etiologie van eetversteurings kan speel, kan dit nie werklik die hoofrede
wees nie. Vir haar was dit wei 'n probleem tydens die herstelfase. Sy S8 dat wanneer jy
ge·fntimideer word met sogenaamde rolmodelle , dan verlang jy terug na jou anoreksiese dae
toe jy baie beter gevaar het met betrekking tot massa as maatstaf as die spesifieke
ge·idealiseerde model. Tydens sulke geleenthede het sy haarself verag omdat sy weer "vet"
geword het. Sy het nie meer aan die media en haar eie vereistes voldoen nie. Sy was dan in
die versoeking om terug te val op ongeoorloofde eetpraktyke sod at sy aan die model ter
sprake kan wys dat sy eintlik beter doen as sy wat betref liggaamsmassa. Om nie te eet nie
het sy as sukses beskou.

Dit wil voorkom asof sy, soos wat sy meer daaraor gedink het, tot die besef gekom het dat
die media wei In ral in die ontstaan van eetversteurings of in die belemmering van
herstelfase daarvan kan staan.
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Die

speel moontlik 'n

beter as

rol in 'n negatiewe selfbelewenis. Sy

mode lie wees en moontlik meer suksesvol.

vergelyk

weereens

tog in "n mate

daarmee.

Jana

soos volg met betrekking tot

belewenis van haar self in interaksie met die

media as veralgemene ander:

Ja absoluut, ek

mal oar

mode.

If

mode en

ek daar

hoe

ek se, dit was nie vir my so erg nie. Ek kan nie dink dat dit my ook nogal beiilVloed het
nie.

Ek het altyd tog as ek mense

wat

en mooi en ek wou

dis al wat

so Iyk.

maer

dan was dit vir my

kan

Dit was

aantreklik

asof ek ODse;SSI

daaroorwas

Ja, ek glo dit kan absoluut 'n faktor wees. Want mense wil strewe na een of ander
beeld, en dit wat daar vir ons
in tydskrifte is en so

word, en partykeer is dit onrealisties want dit wat

nie eers die ware Jakob nie. Veral ook soos mans en ouens kyk

na die tydskrifte en hulle dink ook dit is mooi en jy dink om begeerlik te kan wees
moet jy so Iyk. So

kan dink dat dit 'n groot invloed is.

het baie mooi daaroor gedink. Dit is nie die hoofrede nie, maar veral as jy op die
geneespad

vanaf anoreksia en jy word weer geintimideer met

soos jy moet Iyk en jy

maar toe

anoreksia gehad

maerder as daardie vrou, maar kyk nou weer wat het
weer. Ek Iyk nie soos

was

van: dit
tog 15 keer

gedoen! Kyk hoe vet

nou

nie. En dan sal ek baie keer weer die neiging kry en wens dit

kan net weer wees soos wat dit was ... so suksesvo/, ek hoef nie te eet nie. Sodat ek
net vir daardie "simple" model kan wys

Jana se belewenis van haar

is beter as sy.

in interaksie met stereotipe as

ander

Stereotipes soos

maerwees

is en dat oormassa persone

voorvereiste vir

gekoppel word aan negatiewe karaktereienskappe het Jana moontlik in
Oit
in

moontlik 'n groot
verband op

gehad,

gehad op haar selfbelewenis. Moontlik het
in In

sin

media.

ouerhuis
pa "n invloed

Jana reageer soos volg met betrekking tot die belewenis van haar self in interaksie met
stereotipe as veralgemene ander:

Nee, ek het mos in my kop die prentjie, van hoe maerder hoe gesonder.

Ja, sy moet maer wees, maar ook gespierd, dit is vir my mooi. Soos die gesiggie speel
ook 'n rol, mooi hare, maar die groot ding sal maar seker vir my wees om maer te wees
en gespierd.

Dis wat ek dink wat geskep is in my ouerhuis. Hoe vetter jy is, hoe meer onsuksesvol,
hoe ongesonder, hoe slegter, negatiewe goeters en maerder is net positiewe goed. My
pa is self baie maer en hy is hardwerkend. Hy is vir my 'n voorbeeld van hoe 'n mens
moet wees. Alhoewel my pa nog baie eet, maar ek het dit nou nie bymekaar kon bring
nie.

4.4.8 Jana se gebruik van haar liggaam as simbool van bepaalde aspekte van haar
geestelike self

Die feit dat mense vir haar gese het dat sy maer en sleg Iyk, het moontlik haar
vasberadenheid om al minder en minder te eet, versterk. Daardeur wou sy ook moontlik haar
sterk wilskrag toon.

Sy het moontlik maerwees geassosieer met sukses. Haar pa wat baie maer is, was haar
rolmodel in die verband. Hy was in haar oe die toonbeeld van hoe In persoon behoort te Iyk.
Die feit dat hy wei baie geeet het, het sy moontlik nie raakgesien nie of doelbewus
ge"ignoreer. Deur al maerder en maerder te raak wou sy moontlik impliseer dat sy baie
suksesvol is.

Omdat sy nie eet nie, ervaar sy haarself as lig en omdat sy lig is kan sy sogenaamd vlieg of
sweef. Vlieg of sweef is vir haar In simbool van vryheid en die bron van uiterste vreugde.
Deur haar maer liggaam en eetpraktyke kon sy hoogtes (sukses) bereik en het die wereld vir
haar In bron van hoop geword.

Jana reageer soos volg met betrekking tot haar liggaam as simbool van bepaalde aspekte
van haar geestelike self:
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Mense het gese maar ek Iyk sleg en ek is maer, en ek dog nou sal ek sommer vir almal
wys ek sal nou sommer rerig ophou eet.

... Want omdat my Iyf - my liggaam - so fisies agteruitgegaan het, was ek geestelik glad
n;e meer in beheer nie want ek kon fisies glad niks meer doen nie.

Ek het nooit rerig vir myself gekyk nie. Ek het nie vir my self in In spieel gekyk nie. Ek
onthou in die begin toe ek in Stellenbosch gekom het, toe, maar dit was op skool ook
so, dan het ek maar gehoop my maag gaan plat wees, ek moet nooit vol voel nie. Ja,

so ek moes a/tyd my maag so plat kon druk en aan die begin in Stellenbosch het dit
ook nogal In invloed op my gehad. Naderhand het ek nie eers vir myself gekyk nie.

Ek evalueer myself elke oomblik. By die huis as ek ... soos van klas afkom dan sal ek
kyk ... altyd na my maag kyk, of hy plat genoeg is.

4.4.9 Jana se gebruik van voedsel as simbool van bepaalde aspekte van haar self

Alles wat sy negatief ervaar het, byvoorbeeld bakleiery, verhoudingsprobleme, swak
akademiese uitslae, het sy gekoppel aan kos o Sy beweer dat selfs die allervreeslikste
nagmerries wat sy gekry het, het weggegaan toe sy ophou eet het. Voedsel was vir haar die
simbool van alles wat sleg is.

Haar ervaring dat sy totale beheer oor kos (feitlik niks eet nie) gehad het, het haar
kommerloos laat voel en sy kon blykbaar op die goeie konsentreer. Bekommernisse was
blykbaar vir haar sinoniem met koso Haar denkwyse is totaal deur voedsel in beslag geneem
en sy het dit beleef as spinnerakke wat haar gevange hou. Sy beskryf dan kos as 'n "evil
monster:

Sy het 'n sonde skuldlas ervaar en besef dat sy nie meer so toegewyd was nie. Daarom het
sy volgens haar nie meer kos verdien nie. Kos was dus iets wat jy volgens jou dade verdien
of nie verdien nie. Sy het gedurig vir haarself gese dat sy nie kos verdien nie.

Mettertyd het sy nie meer kos so negatief ervaar nie en het sy dit selfs geniet om uit te eet of
gesellig te wees daarmee, maar die oomblik as iets negatief met haar gebeur, hou sy
onmiddellik op met eet. Sy beskou haarself dan weer as sleg en swak en oortuig haarself dat
sy nie kos verdien nie.
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Sy reageer soos volg met betrekking tot kos as simbool van haar geestelik self:

Want kos is iets wat my vuil maak. Ek weet nie hoekom ek so 'n assosiasie daarmee
maak nie ... dis as ek nie kos in het nie ... kos is tog 'n primere prioriteit.

Jy dink aan kos en as ek nie kos het nie, dan kan ek my meer op geestelike goed
toespits en heeltemal vergeet van fisiese behoeftes. So los hierdie fisiese dinge en
word meer geestelik ingestel ... dus dit is Waarom ek se: reiner, skoner, geesteliker
sonder koso Kos is vuil. Minder geestelik, meer fisies ingestel ... nie reg nie.

Een ding wat ek wens dat ek kon regkry wat nou nog maar 'n probleem is met my, is
dat ek enige negatiewe ervaring in die lewe ... enige negatiewe iets wat met my gebeur,
'n bakleiery, verh 0 udingsprobleme, as ek sleg doen in my studie ... hoekom ek dit
altyd sal terugbring na kos toe.
Die "evil monster" was die koso Kyk, dit is soos om iets te vat en alles daarop te
"blame". Kyk, ek het alles na kos toe gevat.

Ek moet se een ding waaroor ek oorwinning gekry het' is dat ek kos nie meer so
negatief ervaar nie. Ek byvoorbeeld geniet dit nou om te gaan uiteet en ag gesel/ig te

wees daarmee, maar ek kan nog steeds nie aileen eet in my huis nie. Dis nog steeds
vir my 'n groot probleem.

4.4.10

Die gebruik van self-attribusie in die begrip van haar self

Jana probeer moontlik haar eetgedrag te regverdig en verstaan deur redes daarvoar te soek.
Sy skryf haar anoreksia nervosa-probleem toe aan 'n verkeerde besluit wat sy gemaak het
met betrekking tot haar studies. Dit was die oorsaak van haar mislukking. Moontlik wou sy
haarself straf hiervoor deur nie vir haarself kos toe te laat of te gun nie.

Die feit dat sy bulimie oorwin het volgens haar oordeel was ook moontlik 'n rede om nie te
eet nie aangesien sy dit dan ervaar dat sy beheer oar voedsel het.

'n Ander rede waarmee sy haar eetgedrag regverdig, was moontlik die feit dat sy nie meer so
toegewyd in haar godsdiensbeoefening was nie. Sy het dus, uit haar oogpunt, nie meer kos
verdien nie.
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het

moontlik

nie

het om te slaap nie.

Moontlik het sy as volg geredeneer: Indien sy kilojoules het om

verbrand verdien sy nie die

vergunning n

waarom sy

Slegs as

mag sy

eet

reageer soos volg met betrekking tot

wees en mag sy slaap.·

gebruik van self-attribusie in die begrip van haar

self:

omdat ek nie my kursus geniet het nie, was dit vir my verkeerd. Hoe kon ek so
"simple" fout gemaak het dat
was vir myself.

het

gedink

Wat ek

want ek het gevoel
soos wat ek was

wees

ek verdien nie kos nie. Ek

... dit

'1"

nie In sukses

ek

dan nie 'n sukses

ook n rede waarom ek daardie tyd opgehou eet het
G

nou begin sonde
verdien

So

Dit was dat ek kwaad

... ek

nie meer so "dedicated"

nou meer kos nie

Dan sal ek vir myself sa: dis "all right", jy kan maar gaan slaap. Jy

darem nie

ekstra kilojoules wat jy moet verbrand nie. So gaan slaap maar. Maar as ek geeet het,
het dit vir my gevoel jy het nou al hierdie kilojoules in jou ... jy moet dit verbrand. Wat
se "nonsense" is dit nou dat jy wi! gaan slaap?

4.5

INTERPRETASIE MET BETREKKING MET JANA

Vanuit die voorafgaande bespreking is

duidellk dat Jana as

nervosa 'n unieke belewenis van die onderskeie
dat

veral

geestelike

sterk

accanT

van

met
is ook duidelik

en ook sterk bewus is van hoe sy 9 10 dit moet

wees.

Jana ervaar
van

van

spanning en opstandigheid, waarskynlik as gevolg

eetversteuring wat haar tot 'n groot
as gevolg van

het en

ook

maar moontlik

nuwe omstandighede in In nuwe omgewing waar sy mislukking ervaar
nie kon uitleef nie.
ervaar,

is as

vreugde en tevredenheid
haar doelwitte

betrekking

tot

kan bereik.
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Jana beleef haarself geestelik as iemand wat perfeksionisties is, wat sukses in die lewe wil
behaal en in totale beheer wil wees, nie net met betrekking tot hoe sy self daaroor voel en dit
evalueer nie, maar ook hoe ander, en veral haar vader as betekenisvolle ander in haar lewe
dit sien. S6 belangrik is dit vir haar om te wys dat sy 'n sukses en in beheer is, dat sy ten aile
koste iets sal soek waarin sy sukses behaal en kan wys dat sy in beheer is - in die geval
ongelukkig haar eetgewoontes. Om in beheer te wees van voedsel gee aan haar 'n
superieure geestelike gevoel van reinheid en sukses. Jana beleef haarself ook as iemand
wat dit moeilik vind om 'n saak objektief te benader en te beredeneer met die gevolg dat dit
dikwels vir haar moeilik is om balans te handhaaf. Hierdie wanbalans het ook betrekking op
haar eetgewoontes deurdat sy onrealisties min eet. Uit-balans-uit beteken weer vir haar dat
sy nie in beheer is nie, dat sy nie sukses behaal nie, dat sy vuil is in stede van rein - almal
negatiewe konnotasies met betrekking tot haar geestelike self en uiteindelik ook met
betrekking tot haar totale selfbelewenis. Dit raak ongelukkig 'n bose kringloop waaruit sy
moeilik kan ontsnap.

Vanuit die bespreking van die resultate is dit verder duidelik dat Jana 'n sterk verband tussen
die fisieke en die geestelik self trek. Voor die ontstaan van haar siekte was sy wei bewus en
ook gerig op haar fisieke self, waarskynlik omrede die oorbeklemtoning van massa in haar
huis wat veral vir haar vader 'n belangrike aspek was. Sy was dan ook veral bedag op enige
opmerkings met betrekking tot vet of oormassa. Dit wil egter Iyk asof dit voor en ook
dwarsdeur haar siekte meer gegaan het om die fisieke self as bewys of teken of simbool van
sekere aspekte van die geestelike self, naamlik dat vet of oormassa gelyk is aan mislukking
- 'n siening wat waarskynlik in haar ouerhuis ontstaan het. Die enigste manier waarop sy
enige mislukkings, soos swak vordering in studies, kan wegsteek, is om vir haarself en ander
te bewys dat sy oor die geestelike kwaliteite beskik wat dui op sukses en beheer. Geestelike
kwaliteite is ongelukkig nie met die blote oog sigbaar nie. Die enigste manier waarop sy dit
vir haarself en ander kan wys is deur middel van 'n sosiale objek, naamlik haar liggaam en
voedsel wat gevolglik vir haar 'n simbool van bepaalde aspekte van haar geestelike self
word.

Dit is interessant dat sy ook nooit haar maer, uitgeteerde liggaam wou wegsteek of bedek vir
ander nie. Sy het dit egter vermy om self daarna te kyk. Dit word dan vir haar 'n probleem en
steen des aanstoots omrede dit sekere negatiewe opmerkings van vriende en ander uitlok
wat nie noodwendig dieselfde geestelike konnotasie daaraan heg as sy nie en dit dus ook
nie op dieselfde wyse as simbool van haar geestelike kwaliteite beskou nie. Die enigste
manier hoe sy van hierdie negatiewe terugvoering kan ontkom, is om nie werklik vir haarself
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in die spieel te kyk om daaraan herinner te word nie, om haar sosiaal te onttrek en om te
besluit dat sy hulle sal wys dat sy "n sukses is, rein is en in beheer is deur die maerste te
wees, wat dan in haar verstoorde redenasies die bewys van haar sukses is. Sy ontwikkel ook
"n totale wanpersepsie oor haar liggaam en veral met betrekking tot die grootte daarvan.
Haar eie vergelyking van haar liggaam met die van ander is vir haar belangriker as die ander
se, dikwels negatiewe, terugvoering. Die agteruitgang van haar fisieke self word uiteindelik
slegs vir haar onaanvaarbaar omrede sy voel dat sy nie meer in beheer is nie.

Oit is dus duidelik dat Jana haar eie kognitiewe wyse van redeneer het waar haar fisieke Self
vir haar "n sterk simbool word van aspekte van haar geestelike self en dat sy dit ook so aan
haarself en ander wil kommunikeer. Self-attribusie speel dus ook "n belangrike rol in haar
belewenis van haar self. Sy tree gedurig met haarself in gesprek en probeer redes en
oorsake vir haar gedrag en ook haar eetgedrag soek. Oit Iyk asof sy ongelukkig perspektief
verloor en enige vorm van (in haar oe) mislukking toeskryf aan aspekte van haar geestelike
self en seide aan ander mense of omstandighede buite haarself. Ten einde haarself dan
weer te kan regverdig en iets goeds of lekkers te kan verdien, maak sy bepaalde reels en
regulasies vir haarself waaroor sy beheer moet kry en sukses in moet behaal, soos dat sy dit
nie verd ien om te eet nie, of dat sy harder moet leer om meer kilojoules te verloor. Oit dra
waarskynlik by tot die feit dat sy aile negatiwiteit in haar lewe begin toeskryf aan die eet van
voedsel. Die eet van voedsel word dus nou ook "n simbool van mislukking , slegwees,
onreinheid, vuilwees en dus sonde omrede sy nie by die reels sal hou as sy eet nie . Die
negatiewe uitwerking wat hierdie redenasie op haar ervaring van haar geestelike self het, is
voor die hand liggend.

Jana se belewenis van haar geestelike self, haar belewenis van die interaksie tussen die
fisieke en geestelike self en die feit dat sy totaal beheer verloor met gevolglike agteruitgang
van haar siekte, raak uiteindelik ook haar belewenis van haar sosiale self. Sy isoleer haarself
sosiaal al hoe meer, moontlik omrede sy wil ontsnap van die negatiewe opmerkings van
ander, maar ook omrede sy wil ontkom van geleenthede waar daar moontlik van haar
verwag sal word om te eet of waar haar probleem werklik sigbaar sal word . Sy isoleer
haarself egter ook verder deurdat sy haarself in werklikheid as beter, reiner en superieur ag
omrede sy nie eet nie en negatiewe konotasies heg aan vriende wat eet. Oit is nie vir haar
belangrik om soos vriende en ander te wees nie, maar juis beter en "n groter sukses wat sy
weerspieel deur steeds maerder as ander te wees . Sy isoleer haarself dus nie net sosiaal en
fisies nie, maar plaas ook psigies "n afstand tussen haar en ander. Sy ervaar dan ook
emosies van alleenheid, eensaamheid en geen ondersteuning van ander nie. Vanuit die
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voorafgaande is dit duidelik dat Jana haarself nie tydens die siekte as baie positief beleef het
in interaksie met die portuurgroep, as verwysingsgroep ander in haar lewe nie, waarskynlik
omrede hul negatiewe opmerkings oor haar voorkoms asook haar eie doelbewuste isolasie
van haarself. Dit Iyk egter nie asof die) portuurgroep enigsins voor die ontstaan van haar
eetversteuring en ook tydens haar siekte In beduidende rol gespeel het met betrekking tot
hoe sy haarself beleef nie. Dit Iyk ook nie asof hulle In beduidende rol speel met betrekking
tot die mate waartoe sy bewus was van die onderskeie aspekte van haarself of in haar totale
selfbelewenis nie. Benewens die feit dat sy hul opmerkings irriterend vind en haar tydens die
herstelfase fisiek vergelyk met hul, is dit nie so belangrik vir haar dat sy enigsins haar
eetgedrag daarvoor sal verander nie.

Vanuit die bespreking van die resultate Iyk dit ook asof die massamedia as veralgemene
ander nie werklik In beduidende rol gespeel het in die etiologie van Jana se siekte nie en ook
nie tydens die siekte nie. Maer mode lie en die massamedia se voorstelling van die ideale
vroulike figuur kon in die etioligie van die siekte en ook tydens die herstelfase moontlik wei
gedien het in haar sosiale vergelyking met betrekking tot "ek is vet" of "ek het vetter geword".
Dit speel egter geen rol met betrekking tot haar siening en gebruik van die liggaam en
voedsel as simbool van bepaalde aspekte van haar geestelike self nie.

Daarteenoor Iyk dit asof die gesin en veral die vader In beduidende rol speel in Jana se
siening en belewenis van veral haar geestelike self. Dit is opmerklik dat veral haar vader, wie
vir haar baie belangrik is, tydens haar kinder- en adolessente jare In sterk siening gehad het
en steeds het oor sukses, oormassa-asosiasie met sleg en mislukking en ook altyd bereid
was om daaroor terugvoering aan gesinslede te gee. Voedsel en eet, veral te veel eet en
oormassa het klaarblyklik vele negatiewe situasies in die huis tot gevolg gehad, soveel so
dat Jana moontlik tot die gevolgtrekking gekom het dat voedsel en die geniet daarvan In
teken van sleg is, veral as dit moontlik met oormassa gepaard gaan, en dat In belangrike
manier om te bewys dat jy sukses het en in beheer is, die feit is dat jy nie oormassa is nie.
Sy noem dan ook pertinent dat haar vader suksesvol, hardwerkend en maer is. Dit is
opmerklik dat die behaal van sukses, veral ook in die oe van ander, asook dat sy nie
mislukking kan hanteer nie, ook vir haar baie belangrike persoonlike kwaliteite is. Omrede
haar vader so In belangrike betekenisvolle ander in haar lewe is, is sy bereid om ten aile
koste vir hom plesier te verskaf en aan hom te bewys dat sy dit wat vir hom belangrik is en
soos hy dink In mens behoort te wees, kan bereik. Sy plaas haarself dus in sy skoene deur
soos hy te dink en te redeneer en haar persepsies dien ooreenkomstig te vorm.
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Ongelukkig kan Jana

geestelike

maar oak in die wanpersepsie

aanbetref

met betrekking tot haar

ontwikkeL "Uit-beheer" beteken egter vir haar mislukking, geen sukses en

sonde, en die enigste manier hoe sy kan
aan te

raak uit beheer - nie net wat

met betrekking tot die fisieke self as simbool van kwaliteite van die

distorte

fisieke
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nie 'n mislukking is

haar

maar 'n

en belewenis van veral

genoeg

selfde siening en

wat in
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HOOFSTUK5
RESULTATE, BESPREKING EN INTERPRETASIE: RESPONDENT
TWEE

5.1

INLEIDING

Vervolgens word die resultate van Elna bespreek en interpreteer. Dit behels die oop
kodering van die data-analise-proses. Daarna word die resultate ge·interpreteer wat weer die
aksiale kodering verteenwoordig . Dit word op dieselfde wyse gedoen as respondent een
(sien HOOFSTUK 4).

5.2

PROFIEL VAN ELNA

Elna is 23 jaar oud en In finale jaar student aan die Universiteit van Pretoria . Na matriek het
sy eers vir In jaar in In gimnasium as instuktrise gewerk voordat sy begin studeer het. Sy
presteer baie goed op universiteit en dit is vir haar baie belangrik om op akademiese gebied
goed te vaar. In haar hoerskooljare was sy 'n baie goeie atleet en het persoonlike afrigting
gekry. Sy Iyk gesond en het In tipiese atletiese bou. Sy is baie gesteld op haar voorkoms en
streef gedurig na 'n optimaIe spiermassa met In minimum vetmassa.

Elna het grootgeword op In plattelandse dorp en het tuis gegaan in die koshuis.

Sy was uit die staanspoor gewillig om te help met die navorsing. Sy wil ook graag ander help
en hoop om op hierdie wyse In bydrae te maak.

Sy is aan die begin van graad agt gediagnoseer met anoreksia nervosa. Op geen stadium
het sy aan bulimie gely nie. Haar opname in Denmarkliniek en die spesifieke terapie waarvan
daar in haar geval van gebruik gemaak is, het In groot invoed op haar belewenis van hierdie
siektetoestand gehad. Sy verwys menigmaal daarna in haar gesprekke. Die herstel het
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mettertyd plaasgevind en dit was eers in graad 11 dat

in so 'n mate verbeter het dat

weer aan atletiek kon deelneem.

Elna

daarin om

bale goed

herroep en

kan in die fynste detail onthou.

Sy vertoon bale rustig en praat maklik. Sy

vrae en beantwoord dit

volledig en op die punt af. Sy is in
en

daarop uit

ekstra vrae van

navorser se kant. Tog was dit vir haar soms

moeilik am weer die onaangename
die navorser dat dit vir
moontlik

herroep. Oit het haar emosioneel
goed is om oar die

In groot mate oorwinning

persoonllkheidseienskappe wat

5.3

Sy

am

perspekttef daaroor te kry.

Volgens haar het sy in
na

sonder bale

en In

gekry oor

siekte,

maar

gepaard gaan soos perfeksionisme, gedrewenheid

wilskrag

moontlik altyd deel van

bly.

DIE VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK

5.3.1 Eerste ontmoeting

Datum:

20 September 2002 om 11 :00.

Plek:

News Cafe, Hatfield,

5.3.1.1

Doel van ontmoeting

reeds beskryf in HOOFSTUK 3.5.2.2 was die doel van die ontmoeting om die
respondent

te leer ken en seker te maak dat

weet wat van haar verwag word. Verder wou

doel van

navorsing verstaan en

navorser 'n vertrouensverhouding opbou ter

wille van die daaropvolgende gesprekke.

5.3.1.2

Die navorser se waarneming

Die respondent vertoon

gewillig om

neem en kom positief voor. Sy

dit om ander te help. Sy is rustig en ontspanne en praat
om

en

te

sinvol. Sy

sy doen
'n probleem

Omdat sy reeds tydens die
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waardevolle inligting
toestemming

het, het
te

om

Die navorser het aan haar verduidelik dat daar van

waardevolle inligting, wat
word nie.

navorser later tydens hierdie ontmoeting

reeds verskaf het, verlore

respondent het

'n probleem

gaan as dit nie neergeskryf

gehad

Die navorser het nie tydens die geleentheid spesifieke vrae gestel nie.
en begin

oor

aspekte wat vir
die

volgende inligting is

sessie

Terwyl In mens daarin is, ontken jy dit. Dit

het spontaan

belangrik was tydens
haar verskaf:

goed dat jy my nou vra.

My persoonlikheid het totaal verander. Dit voel soos 'n swart kol in my verlede. Ek was
'n ander mens voor die siekte as wat ek nou is. My gedagtes het net oor kos en
selfbeheersing gegaan.

In

Elke halfuur moes ek In vers in my Bybel lees ... my pa het my later

verbied om Bybe/ te

... veral nadat ek

het moes

Bybel

omdat

voel

het oortree.
Ek moes strekoefeninge doen voor ek In kamer binnegaan of my kas oopmaak. Ek
moes my enkels beweeg terwyl ons bid aan tafel ... om op te maak vir die voedsel wat

ek geeet het of gaan eet.

het net Bybel gelees en gebid. Hier het ek vir die eerste keer tot bekering gekom.
Dit was die enigste ding wat my

die dag gebring het. Dit was die enigste ding wat

my /aat lag het en laat eet

moes in beheer wees ... toe

nie meer beheer oor my eetgewoontes gehad het nie

omdat die koshuispersoneel my dopgehou het, het ek begin swot. Omdat hul my
gedwing het om

eet, het ek begin swot. Hier het ek

vreeslik begin presteer. Ek

minste beheer gehad. Ek het

net aangehou en aangehou. As ek nie goed gedoen

nie, moes ek net nog harder leer ... as 'n

Die sielkundige het twee .,..:::.;:..... ~::.,. met my gehad waar ons net vir mekaar

en kyk

... nie 'n woord gese nie.
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Terapeute moet ferm wees en gesag inboesem. Hul moet baie goeie kennis he oor
voedsel. Hul kennis moet uitstekend wees. Hul moet gesag afdwing op 'n sensitiewe
manier. Hul moet goed kan luister, want anoreksia persone is so manipulerend. Die
dieetkundige was vet en het probeer "oppel/ie". Sy het ingehaak by my gesit en ek het
nie daarvan gehou nie. Sy was te familier. Ek het gedink sy weet niks nie want kyk hoe
Iyk sy. Ek kon my nie met haar identifiseer nie. Miskien het ek 'n verkeerde idee van
my liggaam gehad maar sy was so vet - veral vir in dieetkundige. Hul moes ferm

optree want ek was so manipulerend.

Ek het baie reels gehad. Ek mag nie die korsie van broodjies eet nie. Ek moes 'n deel
van die "shake" oorlos anders het ek te ver gegaan.

Dis so lank terug, maar dis nog so helder. Ek kan goed woordeliks onthou. Dit is
ingebrand in my geheue - ingebrand in my geheue en psige.

5.3.2 Tweede ontmoeting

5.3.2.1

Doel van ontmoeting
Eerste in-diepte onderhoud

Datum:

28 September 2002 om14:00.

Plek:

In 'n kantoor in die administrasie blok van die Nederduitse Gereformeerde Kerk ,
Moreletapark (dieselfde as vir respondent een).

Die motivering vir die keuse van hierdie spesifieke kantoor is reeds verduidelik .

5.3.2 .2

Die navorser se waarneming

Elna het redelik op haar gemak voorgekom. Die atmosfeer was ontspanne en die navorser
en Elna het aanvanklik oor studentesake gesels. Geen onderbreking het op enige stadium
van die gesprek plaasgevind nie. Slegs die mikrofoon van die bandopnemer is op die tafel
geplaas wat onmiddellik die spanning rondom die opname van die gesprek in 'n groot mate
verminder het. Die plek is ook gekies om haar privaatheid te respekteer en haar anonimiteit
te verseker.
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Sy het egter spontaan gepraat en het maklik gebeure uit die verlede teruggeroep. Sy het na
die tyd op "n informele vlak met die navorser gesels en onder ander gese dat die gesprek
haar nogal emosioneel laat voel het.

Elna is gevra om "n brief te skryf aan "Anoreksia my vriend" en "Anoreksia my vyand" wat
ook as stimulustegniek sou die tydens die volgende onderhoud. Die volgende afspraak op
Vrydag, 4 Oktober 2002 is gekanselleer weens studieverpligtinge aan haar kant.

5.3.3 Derde ontmoeting

5.3.3.1

Doel van ontmoeting

Tweede in-diepte onderhoud

Datum:

11 Oktober 2002 om 15:00.

Plek:

Kantoor in administrasieblok van die Nederduitse Gereformeerde Kerk,
Moreletapark (dieselfde kantoor as die vorige geleentheid)

5.3.3.2

Die navorser se waarneming

Sy kan die verlede baie goed terugroep en twyfel nie een oomblik as sy oor spesifieke
aspekte of gebeure gevra word nie. Sy het mettertyd moeg geword en dit is duidelik dat die
gesprekke nie langer as 45 min moet duur nie aangesien dit emosioneel uitputtend is.
Daarna is daar gewoonlik op "n informele wyse met haar gepraat.

Die data-inamelingstegniek in die vorm van "n brief het nie heeltemal die gewenste respons
gehad nie, maar daar was op geen stadium "n probleem om inligting van haar te kry nie. Sy
het nie baie aanmoediging nodig gehad om te praat nie. Dit is opvallend hoe sy baie
doelgerig vrae volledig beantwoord. Sy dwaal nie maklik af van die onderwerp nie en kom
telkemale terug na die vraag.

5.3.3.3

Brief wat sy geskryf het

Die brief wat sy gevra is om te skryf, het sy in die vorm van "n baie kort opsomming gedoen
en aangedui dat sy voorberei het om liefs daaroor te praat. Dit is puntsgewys hanteer. Sy
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verkies om dit daarvolgens

bespreek. Sy het baie

praat. Die opsomming word

en

maklik daaroor

geplaas nie.

5.3.4 Vierde ontmoeting

5.3.4.1

van ontmoeting

Plek:

Centurion City.

Datum:

15 November 2002 om 14:00.

5.3.4.2

Verloop van ete-afspraak

was

Die

gehad om 'n

\lnrl..,a

siek geword

Maandagaand

het om 'n geleentheid te vier. Sy
haar vriend ook

nie goed gevoel
is dit haar vriend se jaarlikse

aand
Sy het In

om nie te eet
en daar word hul

,",c,rI<'C'TI

bestel en baie stadig

of daar geregte of voedsels op 'n
geantwoord dat enige vetterige
voedselitems soos

is wat sy ten aile koste

vir
en

onaanvaarbaar is.

as in die

eet ten spyte van hul

daarteen nie.

het

Sy

oor haarself

sy atletiek heeltemal

Op 'n
bang

te bly en net iets

kos - altans

het. Sy het

het

sou ontmoet. Sy het die

kies. Sy het

het

Op 'n

navorser en Elna mekaar

kan nie meer daarin
Sy sal miskien eendag

ook dat sy geen kontak meer

gevaar

sy bevestigend
het die afgelope jare

want sy is
in die

wil afrig.

haar pa het nie want hy

gevra dat sy uit sy

bly.
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Sy is oortuig dat sy oorwinning oor haar probleem van anoreksia nervosa gekry het dog daar
is maar steeds goed wat 'n daaglikse stryd bly.

5.4

BESPREKING VAN RESULTATE

5.4.1 Elna se belewenis van haar fisieke self

Haar selfbelewenis is in In groot mate verwant aan die belewenis van haar fisieke self. As sy
haar maer, uitgeteerde liggaam gesien het, het sy 'n positiewe belewenis van haar geestelike
self ervaar omdat sy dit toegeskryf het aan haar sterk wilskrag en selfdissipline.

Ander

kere

het

sy

haar

liggaam

egter

as

vet

geevalueer

moontlik

weens

In

liggaamswanpersepsie. Dit het gelei tot In negatiewe selfbelewenis wat voortdurend 'n
betekenisvolle rol in Elna se lewe gespeel het.

Dit het ook moontlik In rol gespeel in haar verhouding met ander aangesien sy dit beleef het
dat hul nie verstaan hoe sy haar fisieke self beleef het nie. Dit kon ook moontlik In rol
gespeel het in die belewenis van haar sosiale self.

Sy het ook gesmag na komplimente van ander oor haar maer liggaam om sodoende die
positiewe belewenis van haar fisieke self te bevestig. Haar spieelbeeld was vir haar In bron
van vrees aangesien sy In vrees gekoester het oor wat sy gaan waarneem aangaande
liggaamsvorm en -massa.

Ten spyte van haar verstandelike insig dat sy besig was om haar liggaam skade te berokken,
kon sy nie haarself oortuig om meer te eet nie aangesien haar fisieke voorkoms In baie
belangrike kriterium vir haar selfbelewenis was.

By tye het sy haar uitgeteerde liggaam as positief beskou. Soms wanneer sy vir haarself in
die spieel gekyk het, het sy gesien hoe maer sy werklik was en dit het haar moontlik innerlik
versterk. Sy was moontlik trots op die feit dat sy so goed gedissiplineerd was en dit het die
belewenis van haar geestelike self ook versterk.

Dit blyk asof sy In liggaamswanpersepsie gehad het want elke keer as sy haarself gesien
het, het sy haar fisieke self (Iiggaam) negatief ervaar omdat sy haarself nog steeds as
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oormassa geevalueer het.

het moontlik as motivering gedien om

Sy

verkeerde

selfs die dieetkundige wat betrokke was by haar terapie as

oormassa geevalueer. Hierdie wanpersepsie wat
liggaam

gehad het met betrekking tot haar

tot swak menseverhoudings. Dikwels kon mense nie

moontlik

gevoelens en optrede

nie.

Selfs na haar herstel is
wil

vol hard in haar

hele Iyf in die spieel

moeilik vir haar om na

verder as haar

en wat

van die feit

is blykbaar nooit vir haar aanvaarbaar

'n minimum

het, is haar massa net nooit vir

Sy is bewus van die

aanvaarbaar

kyk.

sy maer is, maar sy sukkel

om

van hierdie wanpersepsie ontslae te raak.

het
haar

tegelykertyd

en sleg oor

negatief ervaar het, was

sy

as sterk.

gevoel, want

spyte van die

belewenis van haar geestelike

het moontlik

dat sy

positief want

lewensbedreigende gevare random die

siekte

Sy

nie gehuiwer om haar maer

beklemtoon nie. Opmerkings van

ander oar haar liggaam, het sy as komplimente beskou. Sy het agterna besef
het nie, maar

was nogtans trots op

Elna reageer soos

oor die

liggaam en het

sy nie mooi

oor haarself gevoel.

van haar fisieke self:

Ja, maar heeltyd as jy jouself in die spietjJ sien, sien jy jouself as vet. Die fisiese wat
ek sien is nie goed nie, maar steeds in my agterkop weet ek ek is In wenner

... ek

sal hierdeur kom.

jy sien jouself nog steeds as vet en dan voel jy

Alles draai om oor hoe jy jouself sien.

goed daaroor nie.

sal nou hier vir myself in die spieel kyk ...

selfs nou nog. Jou hele dag is sommer omgekrap. Jy weet jy is mislik met almal want

sien jouself as vet al

jy hierdie brandmaer meisie.

ander. Ander verstaan nie hoe jy voel nie, want jy is nie rerig

Ek was nogal iemand
gehou van komplimente.

daarvan gehou het om

is jy sommer mislik met

nie maar ....

wys hoe maer ek is. Ek het nogal

het dit as 'n kompliment gesien as mense so

kyk hoe
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maer is jy!

onderwyser het altyd gese dat as ek my draai, dan tel hul my mis, want
eers raak nie en sulke

dan sien hul my
iemand

se hoe maer

want ek het nie

Jy weet, maar hul

dit

gelyk nie. Ek het dit

Om die waarheid

te

het altyd gehou daarvan as

se want jy

een

mooi 09100191

het dit as in kompliment ervaar.

het ek elke keer alles

as positief ervaar. Dit is

om dit

en

heeltyd depressief. Jy is heeltyd dit. Dan is ek nou daar in

as ek badkamer

gaan, dan kyk ek vir myself in die spieel dan weet ek ek

sterk en

ek het dissipline en jy weet ek glimlag vir myself in die spieel. AI is almal negatief en

en as

goeters, dit het vir my so gevoel ek
begin het

haar briewe geskryf • dan

• aan die

vir my ma briewe

ek vir haar moenie oor

"worry" nie

wantek

Ekkon my

met haar (die dieetkundige) identifiseer nie. Miskien

'n verkeerde

idee van my liggaam gehad, maar sy was so vet ... veral vir 'n dieetkundige.

Jy weet,

nou nog ... jy weet, ek

spiere, maar dit is nog steeds vir my

as ek op In skaal klim en ek

weeg, maar ek weet my vetpersentasie
vet. Dit maak nie nou meer saak nie.
kyk en se: jy Iyk nie

in die
maar ek
in 'n
bang

miskien meer weeg, maar ek weet alles is

minimaal, maar ek sien myself nog steeds as
dink ek het nog

nie vir myself
kan na my gesig kyk,

nie. Ek kan ... jy weet,

ontsettend bang om verder af te kyk. Dis snaaks, dis soos jy kyk vir jouself
spieeJ en al wat jy sien

jou gesig want jy wil nie verder kyk nie, want jy is

sien. So, soos nou die dag was ek by 'n vriendin en

en per ongeluk sien ek myself en

ek maar eintlik is jy

heeltyd hierdie ding in jou kop van jy is vet en jy glo jy
kyk

hoeveel ek

want toe ek vir myself

toe weet ek ek

het sy so 'n spietH
vet nie, maar jy het

vet en jy wi! nie vir jouself
eintlik vet nie, maar ja dit

heel deurmekaar.

Jy voel goed oor jou maer Iyf. Jy ervaar dit as positief, maar selfs die ander goed.
so belangrik om nie te

of so min as moontlik

of so dat hierdie

vir jou minder sin maak en al is jy In meisie en jy wi! mooi Iyk. Jy weet dit voel
my my niere moet maar nou ingee. Of wei nou
So jy weet jy doen

te doen nie.

skade, maar jy

Daar is darem seker
nie sover kry om

Ja alhoewel ek goed oor myself voel, voel ek sJeg oor myself.

oor myself, maar ek sien myself nog "'......fi,..'.,. as vet. Dit was my gevoel 

... voel ek
ek

van geestelik

so sterk-

sal

gebeur nie. So dit

doodgaan nie. Maak nie

wat hul

nie. Dit

nie

ook soort van ontkenning die heel tyd.

5.4.2 Elna se belewenis van haar sosiale self

verkies om op haar eie
alleen is.
asof

wees.

voel op haar

en is gelukkig wanneer

verkies ook blykbaar om op haar eie te werk in

ongemaklik en

moontlike

vael in 'n groep. Sy skryf dit

sy aileen ap 'n

Daarbenewens
vir

om

van in 'n groep. Dit blyk

sosiale

ver

aan 'n

selfbeeld.

van vriende, graotgeword. 'n Ander

was selfbeskerming.

wou moontlik

afsluit van

te beskerm teen hul kritiek, vrae en opmerkings. Sy is oak

gedwing om vir 'n lang tyd in
belewenis van

sosiale

deur

bring

haar

moontlik ook 'n invloed op die

kon

haar oak moontlik wysgemaak dat sy nie vriende nadig het

kan

en

wou sy moontlik haar onafhanklikheid toon en 'n verskoning

funksioneer.

om

nie te sosialiseer nie.

reageer 5005 valg

betrekking tot

belewenis van haar sosiale

Ek is 'n alleen-persoon. Ek het die persoonlikheid wat my ma het. As ek op my eie
ek op my stukke.

hou van my

geseJskap. Jy weet, my ma

geseJskap is haar e;e geselskap. Altyd as
verbouereerd.
Daar ;s

jy weet, ek is so half

mense of goed.

is

in "party freak" of so iets

gemaklik met sulke situasies nie. Jy weet ek

instap nie en vriende

nie

in in kamer kan

maak met almal nie. Dit gaan ook nou maar saam

selfbeeld ... in mens koppel dit

maar daaraan. Ek sal

swot as wat ek saam met twee, drie ander sal werk. Ek
byvoorbee/d in my kamer in plaas wat
hul

beste

weet nie hoe om dit te stel nie. Nou n;e mense wat ek goed ken nie.

"okay", maar

.., ek is

tussen mense

altyd

met

televisie kyk. Dis net hoe ek is.

jou

in my eie kamer

eerder 'n storieboek

ander klomp sal kuier of saam met

Ek weet baie mense ervaar dit as - nie

snobisties nie, maar jy wi! nie met hulle meng nie. Jy weet maar dis net wie ek is. Ja,
dis so
p/aas

van my.

weet nie of dit

soos

grootgeword het nie .., maar altyd op

Daar is nie maatjies naby nie. Die naaste maatjies

60 km van jou af.
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Dit is maar
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dit van toe af kom en of dit In beskermingsmeganisme is jy weet
vir myself se ek het nie

vandat ek siek was ... om my soorl van
maatjies nodig nie. Ek kan op my

regkom.

kom dit van daar af. Miskien is

dit van daar af of miskien kom dit van

5.4.3 Elna se belewenis van haar geestelike

Die belewenis van haar geestelike

moontlik 'n beduidende ral gespeel in haar

selfbelewenis.

Sy

wat ten aile koste nagekom moes word.

onderwerp aan

Soms was

sy nie die reels nagekom het nie, dan

sou sy haarself

laat om

eet nie, of sy sou

haarself beloon deur wei

van die reels kon ook moontlik

toegeskryf word aan

(sien later in die bespeking) en

streng gedissiplineerdheid wat

sterkte. Sy voel positief oor haar

op

geestelike self.

Sy moes elke halfuur

moes ook Bybel lees

sy geeet het omdat sy die

het die aangeleentheid in der mate oordryf dat

persepsie gehad het dat
haar pa ingegryp het en

het om Bybel te

Beheer was moontlik belangrik vir

na

skoolkoshuis moes teruggaan na

behandeling het personeel

om haar dop te hou of sy eet. Haar ervaring was

moontlik dat sy nie meer in

eetgedrag was nie en sy wou in totale beheer

wees. Sy het
oor haar

die

het oor haar eetgewoontes vervang met beheer

ncn,ccr

aktiwiteite. Sy het moontlik geredeneer dat niemand

foutvind

het moontlik

kon

ver gegaan. Sy het haarself gestraf as sy nie
dwing om nog harder te stu deer.

sy gevoel dat sy geen beheer meer

Tydens

'n bietjie kos op haar bord te los of drank in haar glas,
ervaar

sy

in beheer is

oor
dit

Die kos wat hulle vir haar in Denmar gegee het, was uit die aard van die saak baie
aptytwekkend en sy het met alles in haar daarteen besluit want sy het gevoel dat as sy dit
geniet, sy beheer oor haar eetgedrag gaan verloor.

Sy beskryf haarself as perfeksionisties veral met betrekking tot sekere aspekte in haar
lewe. Alhoewel sy nie spesifiek na voedsel verwys nie, is dit tog sigbaar in die wyse waarop
sy baie spesifieke reels neerle met betrekking tot haar eetgewoontes.

Sy het haarself innerlik sterk beleef maar terselftertyd met In swak selfbeeld gesukkel. Sy
het dit nodig gehad dat mense haar geprys en voortdurend positief versterk het.

Sy glo in haarself. Sy glo selfs dat sy so sterk is dat sy nie sal doodgaan nie, ten spyte van
die feit dat sy so min eet. Sy sien dit moontlik as In positiewe eienskap wat sy aangeleer het
in die tyd toe sy aan haarself oorgelaat is in die senuweekliniek en niemand behalwe
haarself gehad het om op te steun nie. Sy sien egter nie haarself as iemand met In sterk
persoonlikheid nie, want sy beweer dat mense met anoreksia nervosa hulself as vet sien en
nie baie van hulself dink nie. Die belewenis van haar fisieke self is dus swak terwyl die
belewenis van haar geestelike self goed is.

Tog se sy op 'n later geleentheid dat sy wei In sterk persoonlikheid het en koppel dit aan die
feit dat sy nooit bly Ie nie, maar altyd weer bo uitkom ten spyte van wat ook al gebeur.
Moontlik bedoel sy daarmee dat sy innerlik sterk is.

Hierdie obsessie om nie te eet nie, het gaandeweg ietwat verbeter Sy voel egter nog steeds
skuldig as sy iets, volgens haar oortuiging ongeoorloof eet, soos byvoorbeeld 'n lekkertjie.
Die dag voordat sy gehospitaliseer is, het sy 'n deurbraak gemaak deur een lekkertjie te eet.
Vir haar was dit so 'n geestelike oorwinning dat sy onder die indruk was dat sy besig was om
die obsessie te oorkom. Nogtans was dit nie genoegsaam vir die herstelproses nie. So sterk
was die oortuiging (obsessie) om nie te eet nie dat sy selfs beweer het dat sy nie omgee om
te sterf nie .... as sy net nie hoef te eet nie. Deur nie te eet nie, kan sy iets van haar wilskrag
en ander geestelike eienskappe wys.

Sy beskryf haarself as baasspelerig en manipulerend. Sy se sy was so en sy is steeds so.
Sy het geweet dat deur op te hou eet, kon sy haar sin in feitlik alles kry. Sy dink sy het dit
van haar pa gekry. Sy beweer dat aile persone met anoreksia nervosa manipulerend is. Sy
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beveel aan dat dit in gedagte gehou moet word in hul behandeling. Hul moet ferm hanteer
word.

Sy het haarself as selfsugtig beskou. Sy het baie mense in die proses seergemaak. Sy
beweer dat mense met anoreksia nervosa nie omgee wie hul in die proses seermaak nie,
solank hul net nie hoef te eet nie.

Sy erken sy is baie krities op haarself en op ander mense. Sy beweer dat sy baie
mensekennis het omdat sy so baie selfkennis het. Dit is nie noodwendig die geval nie
aangesien sy onder die indruk was dat ander soos sy dink en redeneer. Sy het baie tyd
aileen deurgebring en haarself beoordeel.

Sy het haar geloofsoortuiginge in "n baie ernstige lig gesien. Eers was dit net "n wettiese
godsdiens met baie reels, maar sy beweer dat sy waarlik eers tot bekering gekom het toe sy
in Denmar opgeneem is. Haar verhouding met die Here het haar sterk gemaak, vreugde
gegee en het haar uiteindelik blykbaar laat eet.

Ten spyte vanaie feit dat haar geestelike lewe so verbeter het, was dit nog nie genoeg
oortuiging om haar verkeerde eetpraktyke op te gee nie. Nogtans beskou sy dit as "n
positiewe wending in haar lewe.

Sy het ook dikwels die drang gehad om te presteer en bo uit te kom.

Elna reageer soos volg met betrekking tot haar belewenis van haar geestelike self:

Ek is in christen. Elke halfuur moes ek in vers in my Bybel lees ... my pa het my later
verbied om Bybel te lees ... vera I nadat ek geeet het moes ek Bybellees omdat ek voel
ek het oortree.

Ek moes strekoefeninge doen voor ek in kamer binnegaan of my kas oopmaak. Ek
moes my enkels beweeg tetWyl ons bid aan tafel ... om op te maak vir die voedsel wat
ek geeet het of gaan eet.

Ek moes in beheer wees ... toe ek nie meer beheer oor my eetgewoontes gehad het nie
omdat die koshuispersoneel my dopgehou het, het ek begin swot. Omdat hul my
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gedwing het om

het ek begin swot. Hier het

ten minste beheer gehad.

het

lJrE~Sr45}er,

begin

ek nou

meer beheer

net die heeltyd

oor goeters nie het ek gevoel ten minste nou dit. Ek

oorlos op my bord waaroor ek soorl van

het.

Ja, dit is soorl van jy wi! in beheer voel. DU is my gevoel as
ek oor hierdie probleem kom en ek dink

die kos nou

eintlik ek wil nie. Ja, dit is so soorl

on kenning.

van

van

... En ek is ook baie perfeksionisties, maar perfeksionisties in die
en sekere goed nee, Jy weet netheid nogal

stiptelik wees.

En dinge moet gebeur,

moet stiptelik wees. Ek moet op tyd wees.

tyd op plekke.

my

eo,"'o,'o

moet

In halfuur voor die

friend" wat nou weer die teenoorgestelde

sien myself as perfeksionisties. Alles moet net reg gebeur.

goed

dit

Ja, ek

vir my sleg as ek

in groepe moet werk en jy kan nie meer so wees ... soos ek kan nie meer myself uitleef
nie. Veral as dit

belangrik

te

daar

spelfout en

nie. Op

ou einde kan

gevoel ...

nou nog ...

weet deurdat

net altyd In

van

anders nie. Dis wat ek as positief
daardeur gekry het, want
hospitaal was. Jy moet
gaan 'n mens nie deur
om dit

nie ... maar

tien keer oor

nie

om

nie. Ja perfeksionisties

glo. Ek het n""tln,,,,. ek is so

het soorl van in myself
ek nie

nie soos netheid en om

enige

... op die ou einde sal

oorkom. Na

tyd het ek

so sterk in myself, in my akademie, jy
en van

maak.

maar dis 'n positiewe

het net myself gehad. Jy weet in daardie tyd

net nie
wat ek
ek in die

glo in jouself ... jy kan nie anders dink nie, want anders
kom

nie

my selfbeeld ...

dink nie my selfbeeld

nie hoe
van

so

anoreksia nervosa wat hul altyd beskou as vet en so ... maar ek sien

as 'n sterk

as In

persoon. Jy

persoon.

weet nie

maak

maar ek sien

weet al dink jy nie bale van jouself

... Ek gaan

Ie nie.

Maak

saak wat met my gebeur

en die ding met my ouers wat geske;

. soos die ding met anoreksia

Weet iewers sien hul net weer Elna boo Jy

1

weet en hul is later nie meer verbasend nie. Elke keer kom ek maar net weer bo uit. En
dit is seker maar gekoppel aan die sterk persoonlikheid wat ek het.

Ek weet ek is slim, maar dit is elke keer as ek my toets terugkry en ek doen goed dan
is dit vir my so verbasend dat ek goed doen. Ek weet nie hoe om dit te se nie ... ek glo
seker aan die een kant te min in myself. Ek kry nie die woorde om dit te se nie, maar
ek weet my punte wys ek is goed en slim, maar elke keer voel ek ek weet niks nie. Ek
is nie seker oor myself nie. Ek is nie seker oor my selfbeeld nie. Hy is nie sterk nie. Jy
weet ek sien myself as sterk, maar ek sien nie my selfbeeld as sterk nie. Ek dink dit is
nogal die ding: as ek goed voel oor myself, dan gaan ek vir myself goed Iyk in die
spieel, maar meeste tye is ek onseker oor myself en my selfbeeld. So ek Iyk nie vir
myself goed in die spieel nie. Ek weet nie of dit enigsins sin uitmaak nie.

Ek weet nie of die obsessie natuurlik weggegaan het nie, want dit is nog steeds daar.
AI die gedagtes en neigings en elke keer as ek iets eet, voel ek skuldig. Ek kan
byvoorbeeld een sweetie eet, maar ek het nog steeds vir myself gese kos, nie sweets
nie.

Ek het een ''ielly bean" geeet en dit was vir my so 'n deurbraak dat ek uiteindelik besig
is om hierdie obsessie te oorkom. Want ek eet nie in die oggend nie en ek eet nie in
die middag nie ... ek eet omtrent niks nie. Om daardie ''ielly bean" te eet was rerig .., ek
het so goed gevoel daardie dag.

Ek het gevoel as ek doodgaan, "so what"? Net so lank ek net nie al die kos hoef te eet
nie.

Want anoreksia persone is so manipulerend. Hul moes ferm optree want ek was so
manipulerend.

Wat ek daar bedoel het: ek het ervaar as ek is manipulerend en ek het dit nog steeds.
Ek is verkriklik manipulerend en "bossy". Jy weet, ek moes net my sin kry en ek het
my sin elke keer gekry. Ek eet dan net nie dan kry ek my sin. So ek ervaar dit as
negatief want jy weet ek het dit nog steeds. Dit is nog steeds nie so erg nie. Ek is
"bossy" en almal moet volgens my pype dans en ek is seker daarvan ek was nie so
nie. Nee, nee ek is manipulerend. Ek weet ook nie of dit iets is wat ek van my pa gekry
het nie, want hy is die beste manipuleerder wat daar is. Ek dink nogal ek is
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manipulerend en ek was ook
... jy weet

anoreksia
kan hul

VIM;'1'-H ....' "

dink dit

manipulerend. Ek dink
... tyd jou ouers en almal wit

manipuleer. As jy nie eet

by mense wat
jy moet eet; jy

jy

dan manipuleer jy hulle soori van.

maar In eienskap wat in die meeste mense is.

... Maar jy

nie om wie jy in die proses seermaak nie. 50lank jy net nie hoef te eet

nie en jy weet jy maak daardie mense seer. Jy kan

negatief

... Dit kan

nie anders

maar ek aanvaar dit as positief. Jy

krities oor jouself en ag as daar net een dingetjie verkeerd is,
in jou hare, dat dit jou hele dag omkrap. Ek

so krities ...

aan jou klere of

as ek na ander mense kyk. Dit

voel vir my

baie vir

mense kan leer. Jy weet, dit

bedoeUng sien.

hoe ek myself sien. Jy weet, ek

.., ek kan agter hul

altyd krities.

iemand iets

dan dink ek altyd: het hierdie persoon nou opregte bedoeUngs want
In posisie. Dit

vir my asof

baie mensekennis het omdat

myself moes deurbring en ek so

van myself

was ook in so
so baie tyd met

Dan voel dit vir my asof ek so

van hulle ook weet. Ek kan krities na mense kyk en na hul bedoelinge. Ek weet
nie of In mens dit as positief of negatief moet beskou nie. maar ek

dit as 'n bate

dat jy ander mense kan lees.

het net Bybel
was die

en

U""L~"'.

ding wat my

my laat lag het en

die dag gebring

Dit was die

ding wat

eethet.

My bande met God het net soveel
Vriend gewees
met my

"""'....,....,. keer tot bekering gekom.

het ek vir

kon

daardie tyd want so os Hy was my enigste
want ek kon met niemand praat

het nie en niemand wi! met my gepraat het nie. Jy

van 'n styl wat
Hom gehad.

hospitaal en
nie meer f1~;':Irf1lt:J

het om elke tweede minuut Bybel
gelees omdat dit al was wat
gekry, maar

gedoen het. 50 dan het ek 'n
Vf.l""C''''~:''t;:

gehad

aan die

Niemand
dit was
nou band
gehad

Jy weet, maar ek het nou grotendee/s

kon doen. Jy weet, dit het soos van baie

was nog steeds nie bereid om dit

te gee nie.

ervaar dat

my ge/oof in God positief ontwikke/ het.

In standerd vyf het ek

hard begin

voordat ek hoerskool toe gaan want jy wi!

en jy wit net die beste wees.
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5.4.4 Elna se belewenis van haar

in interaksie met haar

as betekenisvolle

ander.

oit blyk

haar

van

'n baie

rol in

gespeel

eetwanpraktyke. Uit haar gesprekke blyk

gesin gekry

Haar pa
toe dat

andere
en

blykbaar

heeltemal van

ondersteuning van die

eers met haar gepraat nie.

nie aangename geselskap was

en het
In noue band

dat sy

en veral

skryf dit onder

Sy was moontlik

gesinsaktiwiteite onttrek. Haar sussie

het, is in 'n ander skool ver van hul dorp geplaas.

wie
haar

depressie moontlik net

Volgens haar is daar In heeltemal

benadering gevolg in

behandeling omdat

nooit betrek is nie. Sy is noolt toegelaat om teenwoordig wees wanneer
met haar ouers oor haar

het nie.

-konteks gehanteer nie.

probleem is

slelkundige

nooit in gesinsverband

oomblik as sy terug was in

gesinsomgewing, het

eetprobleem blykbaar vererger.

Toe sy na
nlks

haar ouers en gesin
het nie.

het, was

neiging tot eetwanpraktyke

ouers was besig om

en

ervaring

volgens haar teruggekom.

persepsie was moontlik dat sy

daardie stadium het sy 'n mansvriend ontmoet wat haar
oortuig

Ie

dat as dit

vir hom was

uit 'n

Sy

dat na

probleem

herstel

ondersteun het. Sy is

as wat sy

verval nie.

huisgesin kom

ouerhuis nog

haar) was nog steeds daar.
nie. Haar ouerhuis het nie

was.

weer in eetwanpraktyke sou terugval.

nie weer in eetversteurings

Sy stel dit onomwonde

nie

oorsaak

op die belang van ondersteuning. Sy is oortuig daarvan dat

ondersteuning het,

dat sy oor

dieselfde was. Die oorsaak van die
pa se siening oor "vetwees" het steeds
nie. Moontlik was die ouerhuis nie

nie, maar sy was tog in haar gemoed oortuig

dat dit

oorsprong van

was.

Elna

soos volg

betrekking tot

belewenis van haar gesin as betekenisvolle
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... Want my ma-hulle het my nie ondersteun nie; ek het my sussie glad nie meer gesien
nie. My pa wou eintlik glad nie met my praat nie en omdat ek myself so onttrek het en
depressief en apaties was, was dit seker nie lekker om saam met my te wees nie.

Hy (die sielkundige) het altyd met my ma - hulle agter geslote deure gepraat. Oaar is
nooit met my persoonlik ... soos van ek is daar eenkant. In sielkunde leer 'n mens dat
probleme in gesinsverband hanteer moet word. Hul haal my daaruit en sodra hul my
terugsit in die omgewing is ek weer dieselfde. Hul het my nooit in konteks behandel
nie. As hul my net anders behandel het.

Toe is ek weg van my ouers en goed en toe het dit net weer vir my gevoel ek het nie
beheer nie ... ek het beheer oor niks nie. En toe het al daai neigings weer begin
terugkom.

In my eerste jaar is my ouers mos geskei. Gelukkig het ek toe my vriend ontmoet. Ek
weet ... ek ken myself ... as ek aileen was, want nou is my ouers besig om te skei en dit
voel asof ek nie in beheer is nie. Oit voel dis my skuld dat hul skei en goeters ... dan
sou ek seker weer daarin veNal het.

En in my eerste jaar as ek nie ondersteuning gehad het nie en as ek nie werklik geglo
het of oorluig was dat dit nie my skuld is nie, het ek seker soos in weer daarin geval.
Maar ek kan nou ... dit sal nie ooit weer met my gebeur nie, want goeie ondersteuning
is belangrik.

Ek kom nie uit 'n goeie huisgesin uit nie, jy weet, as ek dit so kan sit

So dit was die oorsaak van die probleem, maar toe ek genees is toe is die probleem
nog steeds daar. My pa het nog steeds aangegaan oor vet, jy weet, of so gevoel oor
vet. Hy was nog steeds soos hy altyd was. Oit het nie vir my gevoel asof my ouerhuis
verander het nie. Of miskien kan 'n mens

se dit is

nie die worlel van die probleem nie.

Maar ek glo dit was.

As Elna gevra word om in herinnering te roep waar dit alles begin het, was die eerste
persoon wat sy genoem het, haar pa. Hy het moontlik 'n weersin in oormassa mense gehad.
Die medikasie wat haar suster moes gebruik teen epileptiese aanvalle het die newe-effek
gehad dat dit haar massa laat toeneem het. Dit was vir haar pa totaal onaanvaarbaar sodat
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hy uit frustrasie nie eers na haar suster wou kyk nie. Uiteindelik het dit moontlik almal in die
gesin se eetgewoontes be·invloed. Uit die onderhoud blyk dit dat haar pa haar ma gedwing
het om haar suster op In verslankingsdieet te plaas.

AI die sielkundiges wat betrokke was by haar behandeling was dit eens, volgens haar, dat
haar pa 'n belangrike faktor in die ontstaan van haar eetversteuring was. Dit het moontlik
gelei tot huwelikspanning wat uitgeloop het op 'n egskeiding. Elna het skuldgevoelens gehad
oar haar ouers se egskeiding. Sy het gevoel dat sy die oarsaak van hul egskeiding was.

Elna beweer verder dat haar pa 'n baie moeilike mens is en dat hy blykbaar haar op daardie
kritiese stadium in haar lewe heeltemal verwerp het. Sy beskou hom ook as die grootste
manipuleerder en aanvaar dat sy daardie eienskap van hom geerf het. Sy het verkies om
gedurende die onderhoud eintlik glad nie oar hom te praat nie wat aanduidend kon wees van
In swak verhouding tussen hulle.

Aan die einde van die onderhoude maak sy weer die opmerking dat haar pa die oorsaak van
alles is. Sy beweer dat sy nie verantwoordelik vir haar dade en optrede was nie. Sy
beskuldig haar pa of die siekte anoreksia nervosa daarvoor, maar verontskuldig haarself.

As ek nou moet dink, dink ek hoe alles begin het ... my pa hou nie van vet mense nie.

Sy het vreeslik gewig aangesit en dan was dit nou 'n groat probleem ... vir my pa oak.
Hy kan nie vir my sussie kyk nie, want dit frustreer hom. ... My pa het my ma gedwing

om my sussie op 'n dieet te sit.

Maar intussen is ek na al wat 'n sielkundige toe en almal se dit is my pa wat die
probleem is. Dan teken ek hierdie prentjies. My ma is so groot en my pa is so klein. Ek
teken hierdie prentjies en intussen wi! my ma en pa skei want die sielkundige se dis

my pa se skuld dat ek nou so siek is.

My pa is oak ... jy weet, hy is moeilik. Ek dink nog steeds alles het daar begin. Hy was
nie iemand wat ... ek weet nie hoe am dit te se nie en ek wi! nie rerig oor hom praat nie.
Hy was vir seker moeilik. Hy het my ook seker op daardie stadium verwerp.
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of dit iets is wat ek van my pa gekry het nie, want hy is die beste

Ek weet ook

manipuleerder wat daar is ... omdat my pa so 'n groot manipuleerder is met woorde en
goeters.

Hoe meer ek daaroor praat, hoe meer dink ek dat my pa
ou einde.

soos anoreksia het

dis my pa teen

anoreksia, maar

die oorsaak van

op die

hierdie goeters gedoen. Jy weet so dink ek ...
nooit ek wat verkeerd gedoen het nie.

sy skuld of anoreksia se skuld dat

soos ek

en dat

goeters gedoen

alles
soos

wat ek gedoen het.
Elna se

oor haar ma was dat sy baie maer

OCr""'TC

no"",or,,,,

was sy feitlik

Haar ma het

op In verslankingsdieet

soos

en haar

vir

maer moes wees. Oit is nie beskou as
verwag as hul
moontlik

Blykbaar het sy soos In kind

was nie. Moontlik het

op

hul

vanselfsprekend nie. Hul kon dit
dit onder druk van

voorbeeld en

man gedoen.

In belangrike invloed op Elna se

moontlik ook

al het sy dit op

en

stadium nie noodwendig so

beleef nie.

Omdat haar ma en suster blykbaar voortdurend op 'n
gedink het dat

Op 'n stadium

haar ma al

en maerder

dat sy haar ma

nie. Selfs

eet ter wille van

Olt blyk asof sy en haar ma 'n
se oogappel.

In Moontlike
het

op

verwyt

was
stadium

ma.

verhouding gehad

kon sy

beskryf haarself as haar ma

nie sover kry om te eet nie a! het

geweet

seermaak.

Haar eetversteuring het uiteindelik moontlik In skadelike invloed op haar en
verhouding

moontlik

ook van haar verwag word.

bekommernis oor haar kind wat nie
aangemoedig om

was, kon

. Sy het dit ervaar
haarself as

haar ma vir haar

ma se

is en

daarvan al meer onttrek en volgens

In

persoonlikheidsverandering
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Sy beklemtoon dat sy haar ma baie seergemaak het en dat mense nie meer in haar
belanggestel het nie omdat hulle haar kwalik geneem het vir wat sy aan ander, onder andere
haar ma, gedoen het.

My ma was altyd maer gewees ... soos In kind ... soos van vrekmaer. Dit was altyd in
ons huis In ding. Sy was altyd op In dieet.

My ma het altyd gese ... ek weet nie of dit uit vrees was vir my pa nie, maar sy het gese
solank as wat ons maer is, sal sy vir ons klere koop en sulke goeters, maar as ons vet
is kan ons dit nie verwag nie.

My ma en sussie was altyd op 'n "diet" en outomaties het jy dan ook so In ding.

En toe het my ma ook net al hoe maerder begin word, seker omdat sy bekommerd is
oor haar kind. My pa het vir my gese, doen dit net ter wille van jou ma, begin net eel.

AI is ek my ma se oogappel en al is ek so lief vir haar en al het ons so 'n goeie
verhouding gehad, ek kon net nie. Ek kon net nie myself oorreed om te eet nie.

Ek en my ma het soos vreemdelinge vir mekaar geword, want my ma is kwaad vir my
en my pa verwyt my en jy begin net al meer jouself onttrek en ek is heeltemal 'n ander
persoon.

Veral my ma het ek verskriklik seergemaak. Dit het later vir my gevoel asof mense nie
meer belangstel nie, maar hul wou eintlik nie meer met my te doen he nie. Asof hul my
kwalik neem. Soos goeters wat mense kwytraak.

Dit blyk asof haar slJster, wat drie jaar ouer is as sy, 'n redelik rol gespeel het in haar lewe
veral ook met betrekking tot haar eetgewoontes. Sy het ook 'n ouer suster, maar weens die
groot ouderdomsgaping het hul min kontak met mekaar gehad. Sy het dus nie 'n invloed op
haar gehad nie.

Na 'n epileptiese aanval het die sussie medikasie gedrink wat haar laat gewig optel het.
Omdat massa moontlik so in hul huis beklemtoon is, het dit 'n spanningspunt begin raak. Die
gevolg was dat haar ma en sussie voortdurend op 'n verslankingsdieet was en sy moes met

109

daardie

voorliefde vir atletiek was dit In goele teelaarde

vir In bewustheid van maerwees en

Die dogters het volgens Elna

van hul ouers gekry nie. Hulle was baie

op mekaar aangewys vir ondersteuning.
was Elna baie aileen en

Pietersburg toe weggestuur

sy moontlik

Dit het moontlik haar

en

eetprobleem net vererger.

Sy het dit beleef dat daar niemand was
vertrek nie. Sy het haarself

;:)"";:,;:),<;:;

se

meer en meer nn1H'l"oJr

Omdat haar sussie so min moes
in kompetisie gegaan am

hul oar haar ontferm het na haar

as sy meer eet. Dan het hul maar

het sy

kyk

In epileptiese aanval ... 'n grand mal ...

My sussie is drie jaar ouer as

gekry en toe is sy op die epitum

newe effek is dat sy vreeslik vet

geraak het. In Mens kan vet word of maer word.

het vreeslik gewig aangesit en dan

was dit nou In groot probleem ... vir my pa
dit frustreer hom. Sy was nie eintlik baie

nie vir my sussie kyk nie, want
maar vir In laerskoolmeisie is dit nou

vet gewees. Sy het seker omtrent 60 kg

dit was altyd so 'n ding. Ma

en sussie was altyd op In dieet en ek is vreeslik in atletiek in. My ma en sussie was
altyd op In "diet" en outomaties het jy dan ook so In ding.

Ja, ek het mos gese my sussie het epileptiese aanvalle gekry en toe het hul soortvan

na In ander skool toe gestuur. Hul het haar Pietersburg toe gestuur ... ver van my at.
So ek dink dit het ook nogal In invloed op my gehad. Omdat my ma en pa nie eintlik vir

ons sterk ondersteun het nie en ek en my sussie was
nou is sy ook weg van my af. Toe het alles

maar

Dit het 'n invloed gehad. AI is dit net
Omdat my sussie nou heeltemal weg

van my.

van naby aanmekaar en
geword. Nou is jy
wat dit aangehelp het.
een keer 'n maand gesien

was dit baie. Hoe meer depressief jy geword het, hoe minder wit jy

maar altyd haar ontferm oor my. Jy weet
maar

Dan onttrek jy jouself ook maar ... jy

was daar nou
meer en meer.
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... Maar omdat sy nou moes min eet dan het ek ook maar ... dan voel ek skuldig dat ek
nou meer eet as my sussie. Dan probeer mens maar soort van in kompetisie te wees
en nie meer eet as mekaar nie.

Ek dink nie my sussie was baie gelukkig nie want sy het min geeet en dan voel ek ek
mag nie meer as sy eet nie. Dan eet ek al minder. Op die ou end het ons so min geeet
dat my groot sussie Susan vir my ma laat weet het dat ons omtrent niks hierdie twee
weke geeet het nie. Ek het dit as kompetisie gesien. Ek weet nie of my sussie dit ook
so gesien het nie. Ek kon net nie meer as sy eet nie al is ek honger. As sy twee
teelepeltjies joghurt eet dan moet ek nog minder eet. So ek weet nie of dit is omdat ek
opgekyk het nie.

5.4.5 Elna se belewenis van haar self in interaksie met die portuurgroep as
verwysingsgroep ander

Sy beweer dat maats nie In noemenswaardige invloed op haar eetgewoontes gehad het nie.
Sy het haarself moontlik as meer volwasse en superieur beleef as haar portuurgroep. Sy was
onder die indruk dat hul haar in elk geval nie verstaan nie , want sy eet nie lekkergoed nie en
sy is op 'n verslankingsdieet. Vir haar ouderdomsgroep was dit irrelevant. Sy was ook die
enigste een wat atletiekafrigting gekry het.

Sy het haar vriendinne beny wat nie al die eet-reels gehad het soos sy nie. Hul het nie
spesifieke etenstye nie en hul eet maklik tussenin sonder dat hul geoefen het. Hul het nie al
haar bekommernisse nie. Sy was oortuig dat selfs al sou hul baie geeet het, sou hul nie vet
geraak het nie terwyl sy wei sou vet word. Sy was moontlik in 'n mate jaloers op hulle en dit
was nie bevorderlik vir goeie sosiale interaksie nie, want sodoende sal sy nie sinvolle
verhoudinge opbou nie.

Oor naweke het sy vir haar maats koekies gebak omdat sy daarvan gehou het. Sy het aan
haar ma erken dat dit die manier was hoe sy geeet het. Sy gee dit aan hulle en sou self nooit
eet nie .

Soms het sy sjokolade gekoop vir In meisie onder voorwaarde dat sy dit alles gelyktydig eet.
Sy het haar daaraan verkyk en moontlik behae daarin geskep om te sien hoe sy alles
verorber. Elna het moontlik haar sterk wilskrag daardeur probeer beklemtoon. Sy het ook
daarvan gehou om op te skep. Sy het spesifiek vir In vet seuntjie wat by haar aan tafel gesit
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konfyt

broodjies
te

woorde

en selfs uit te deel.

moontlik

sou self

bo sulke eetgedrag. Sy
haarself

feit

Met

goed voed

om

daarvan
niks

voorte

eet nie. Sy

moontlik skuldig gevoel omdat

bewus van die

en wou moontlik kompenseer deur

reageer soos volg met betrekking tot die belewenis van haar

haar

kos te

in interaksie met haar

portuurgroep as verwysingsgroep ander:

want ek was die enigste een wat so gevoel het oor sport in ons hele skool so dat
ek nou in profess;one/e afrigter
gehad het,
wit

"sweets"

Almal

aangegaan. Voordat ek hierdie

dit vir my partykeer gevoel my
nie, want dit is

nie want

jou en hulle eet

volwasse gesien in die sin van ek dieet en ek eet

"sweets"

het

as

en dit

as

wat die kinders doen.

Ja, verseker beny jy hulle.

my vriendinne het ek beny dat hulle net kan eet. Nie te

"worry" nie ... nie daardie reels te he nie van 3 uur mag ek eet, 4 uur mag ek eet of
sommer net 'n "sweetie" tussenin
altyd beny. So ek

hul altyd

al het ek niks die dag geoefen nie. Ek het hul
dat hul

kan eet en

hoef te "worry" nie of ja.

Dit het vir my altyd gevoel ek weet nie hoe kry hul dit reg nie want hul word nie
maar sodra

dit eet,

maar altyd beny.

vet word. So ek het dit altyd so
van jaloers

hut dit

doen en jy

gehad

goetertjies oor naweke

het. Jy weet soos koekies en

kon doen.

wou ek altyd vir my """",u"",,,, in die koshuis

dan

dit uiteindelik vir hulle.

Dan sal ek goeters koop ... ek weet dit klink nou .............
koop en as die ligte uit

in die ........ ".P dan sal

nou die hele pak eet. Dit klink

Ek het van bak
en vir my ma gese dit

het altyd goeters

is vir my in manier om te eet. Jy

'n Mens het hul
nie. Ja.

Kom ek se dit so. Toe ek dit
gehou. Dis al wat

nie,

... in pak "Quality

my verkyk aan die meisie ... dan moet
gee ek dit vir haar.

bly en dan

verkyk ek my daaraan.

Of ek
dink

daarvan

om op

naam was Gertjie ... hy
konfyt en

nn.~ .... ,e ...

in Outjie wat saam

my aan

verskriklik vet. Dan smeer ek net
ek vir hom aan.

vir my so

was ... ek
hom broodjies
om

kyk hoe
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baie hy eet.

weet

Ek het daarvan

dit eet en dan kyk

Maar ek sal

5.4.6 Elna se

om vir mense

,."n"CT<u·",

te koop

mond daaraan

van haar

in interaksie met haar sportafigter as

betekenisvolle ander

Hierdie aspek vorm
sportafrigter

van die navorsingsdoelwitte nie, maar aangesien dit blyk
'n invloed op

respek

sportafrigter.
saans te

dit aanvaarbaar is om
eet nie. Oit is

gehad het, word dit bygevoeg. Sy
opinie was vir

belangrik. Op 'n

die sportafrigter

dat sy ook nie in

In prableem nie. Dit was presies wat sy wou hoor en het dus

as 'n versterking vir

eetwanpraktyke.

ook dat

deur

reageer soos volg met betrekking

seer gemaak

Moontlik was dit maar

haar belewenis van

sportafrigter as

betekenisvolle ander:

nogal, want ek was goed in atletiek en

was goed in hekkies, maar om fiks te bly,

'n mens landloop gedoen. As jy landloop doen, moet jy soorl van klein en fyn
wees. Aan die begin dan vra ek hulle is dit nou nie s/eg as ek

eet nie in die aande

want ek is nie honger nie en ek het heeltyd hoofpyn en ek gaan
hele tyd hierdie hoofpyn so hard oefen jy.
in elk geval ook nie in die aand nie, so dit

laat. Jy het

nie so In groot probleem nie. Hulle eet
nie so 'n groot probleem n;e.

. " Myafrigter, my atletiekafrigter het ek baie seergemaak.

Elna se belewenis van haar self in interaksie met haar onderwysers as
betekenisvolle ander

se onderwysers blyk 'n noemenswaardige rol

speel gehad het in

selfbelewenis.

rede word dit

dat onderwysers In grater ral gespeel
wou hul altyd be'indruk.

een van hulle

in

eetgewoontes as
dat sy maer is

vriende.
dit as "n
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groter kompliment oe:SKCIU as wat een van

Hul belangstelling was

sou

volgens haar ook meer opreg. Hul komplimente

as 'n

moontlik

\/or'Cl0,,"L£O

van

haar verkeerde

Elna reageer soos volg met betrekking tot haar

van haar onderwysers as

betekenisvolle

Wei as ek nou

ek

meer invloed gehad het as

soort van 'n liimpression" maak. Jy

Daar wi!

wi/in "impression" maak. So as hul nou vir jou

jy

met jou skoolwerk.

kyk hoe maer is jy dan het dit vir my

'n groter betekenis gehad as wat een van my vriende en vriendinne dit vir my
So die grootste

maar onderwysers. 'n Mens het

Een van die onderwysers het vir my gese ek
gaan

jy

van gesien hulle

het.
be/ang.

soos 'n kanniedood ... jy

soos,ek

Ie nie.

5.4.8

se

hpllpwrpni~

van haar

in interaksie met die media as veralgemene

op televisie en in tydskrifte

As
en dan wou

het, dan het hul vir

ook op daardie dieet gaan om so maer

maergelyk

raak. Die

tog In ral

het oor en oar na videobande van haar gunsteling atlete (rolmodelle) gekyk.
gehad dat as In persoon maer is, sal hy/sy beter kan

Sy

soos volg met betrekking

Jykyk

maar na al hierdie

op

"diet" gaan.
kan

nr",ct,>.o.r

belewenis van die media as betekenisvolle

en

sien jy hul

so maer en

wiljyook

die media ook. As ek byvoorbeeld vir Evette de Klerk ... want toe was Evette

Klerk my gunsteling ,., en Myrtle Bothma met die hekkies.

jy hul sien is hul so

maer en dit het vir my gevoel dat as 'n mens maer is kan jy beter "perform", As jy klein
is dink jy nie dit is oor hoeveel jy
elke keer die videos

nie. Ek het gedink so goed sal ek "perform",
en ek sal oor en oor daarna kyk .,. soos in gekyk
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... weet hoe maer hulle is en dan kyk ek in die spieel en dink ek moet ook nog In bietjie
maerder word.

5.4.9 Elna se belewenis van haar self in interaksie met stereotipe as veralgemene
ander

Sekere stereotipes wat sy in haar ouerhuis geleer het soos "maer is goed" en "maer mense
is meer suksesvol" het sy moontlik as die enigste waarheid beskou. Indien In persoon sou
massa optel sou haar prestasievermoe moontlik dienooreenkomstig afneem.

Elna reageer soos volg met betrekking tot haar belewenis van stereotipes as betekenisvolle
ander:

... En dit was so hier in standerd vier as In mens begin ontwikkel en toe het ek ook
seker maar In bietjie gewig aangesit en dan kom ek nie so lekker oor die hekkies nie
en sulke goeters en dan se ... mense is mos maar baie, baie snaaks ... dan se hul dit is
omdat jy so vet geword het.

Elna se gebruik van haar Iiggaam as simbool van bepaalde aspekte van

5.4.10

haar geestelike self

Elna het moontlik haar liggaam as In simbool van sukses of mislukking beskou in die lig van
massa. Haar evalueringskriteria was moontlik nie objektief nie, want dit blyk asof sy In
wanpersepsie van haar Iiggaamsafmetings gehad het.

Moontlik het sy ook haar maer liggaam as In simbool van onverganklikheid beskou. Sy het
innerlik so sterk gevoel dat sy haar nie aan dreigemente dat sy kon sterf gesteur het nie. Sy
was

selfs

bereid

om

nierversaking

te

verduur

ter

wille

van

haar onrealistiese

maerweesdoelwitte.

Elna reageer soos volg oor haar liggaam as simbool van haar geestelike self:

Om die waarheid te se het ek elke keer alles net as po~itief ervaar. Dit is snaaks om dit

te se want jy is hee/tyd depressief. Jy is heeltyd dit. Dan is ek nou daar in isolasie en
as ek badkamer toe gaan dan kyk ek vir myself in die spieel dan weet ek ek is sterk en

ek het dissipline en jy weet ek glimlag vir myself in die spieel. AI is almal negatief en
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goeters, dit het vir my so gevoel ek is sterk en as ek vir my ma briewe skryf - aan die
begin het ek vir haar briewe geskryf - dan se ek vir haar moenie oor my "worry" nie
want ek is sterk.

Ja, maar heeltyd as jy jouse/f sien in die spieel sien, sien jy jouself as vet. Die fisiese
wat ek sien is nie goed nie, maar steeds in myagterkop weet ek ek is In wenner, ek sal
hierdeur kom.

Jy voel goed oor jou maer Iyf. Jy ervaar dit as positief, maar selfs die ander goed. Dit
is so belangrik om nie te eet of so min as moontlik te eet of so dat hierdie ander
goeters vir jou minder sin maak en al is jy In meisie en jy wil mooi Iyk. Jy weet dit voel
vir my my niere moet maar nou ingee. Of wei nou nie ... daar is darem seker ander
opsies. So jy weet jy doen jou /iggaam skade, maar jy kan nie jouself sover kry om iets
daaraan te doen nie.

Ja, alhoewel ek goed oor myself voel, voel ek sleg oor myself. Dit is soort van
geestelik voel ek goed oor myself, maar ek sien myself nog steeds as vet. Dit was my
gevoel ... ek is so sterk ... ek sal nie doodgaan nie. Maak nie saak wat hulle se nie. Dit
sal nie rerig gebeur nie. So dit is ook soort van ontkenning die heel tyd.

5.4.11

Elna se gebruik van voedsel as simbool van bepaalde aspekte van haar self

Die eet van voedsel was nie vir Elna "n normale alledaagse gebruik nie. Sy wou moontlik
deur voedsel iets weergee van haar geestelike self. Voedsel het vir haar baie grater
betekenis gehad as bloot "n bran van nutriente. Sy het verskeie reels met betrekking tot die
eet van voedsel gehad wat deur haarself opgestel is. Indien sy die reels kon nakom, het sy
beter oor haarself gevoel.

Sy moes byvoorbeeld oefening doen as voorwaarde om te mag eet. Sy moes haar enkels
beweeg terwyl hul gebid het voor ete om op te maak vir die voedsel wat sy tydens die ete
gaan eet. Daarbenewens moes sy strekoefeninge doen voordat sy "n kamer binnegaan of
haar kas oopmaak om sodoende energie te verbruik om dit wat sy ingeneem het te
kanselleer. Voedsel is moontlik beskou as "n simbool van beloning vir goeie gedrag en as
reels nie oortree word nie.
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Oie

op

mag nie

opgeeet word nie.

oorlos wat moontlik 'n poging was om
Oit

honger, kon sy

ervaar

Kos mag

tydens haar hospitaalverblyf

van sjokolade geur drink want

verbode was.
eetgoed in
bowe

smaak moes

dat sy

dat sy

draai as om

was om haar probleem te

van

wilskrag

genietinge

die muffins en ander

was nie, want

om so min as moontlik te eet.

daarvan dat hul besig was om
haar rug

assosieer sy

aangenaam wees nie. As

die betekenis

vir haar het

Sy noem dit wei per

moes drink, moes sy vanilla

sjokolade

hospitaal geniet het, sou dit

kom. Oit sou

alles te

word nie.

altyd gegeld het tydens haar siekte is nie duidelik
Wanneer

in

slaag om

in beheer van haar eetgedrag was. Oit was

moontlik in simbool van

Of die

voedsel

inname te verminder en ook

gedissiplineerdheid te beklemtoon. AI was
eet of drink

moes altyd 'n

Sy sou eerder

was
neus toedruk en

gee aan die versoeking.

soos volg oor voedsel as simbool van haar

Ek moes strekoefeninge
moes myenke/s

voor ek 'n

binnegaan

terwyl ons bid aan tafel ... om op

my kas oopmaak. Ek
maak vir

voedsel wat

hetof

... Ek mag byvoorbee/d niks sweets eet
nie oefen

het baie

Ja, ek dink dis waar dit alles begin

gehad. Ek

van die "shake" oorlos

Nou, soos wat ek
mag n;e eers

omdat ek nie

nie die korsie van broodjies

... die
nie. Ek moes in

het ek te ver gegaan.

vorige keer

het, daar moet a/tyd oor wees op my bordo

drink nie. Omdat ek nou nie meer beheer

gevoel ten minste nou dit.

energie verbruik n;e

moet net

oor goeters

ek

hee/tyd iets oorlos waaroor ek soorl van

nUl"""."',. het

Toe het ek myself soorl van gestraf e/ke keer.

mag net

tye iets drink.

van die koffie kom agtuur in die aand en ek mag eers nege uur

of Uhot
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chocolate" drink.

het ek nou byvoorbeeld die aand glad nie gekry nie want hul het

dit agtuur gebring en ek mag dit eers negeuur drink. Selts met etes.

Dan mag ek byvoorbeeld nie voor halftien ontbyt geeet het nie en as ons byvoorbeeld
voor halftien ontbyt eet toe ons nog op
maar met my raas, my
verlel

.n

ek sal daar

daar sit ... my ma

plaas was ... ek sal

kon my eenkant

totdat dit halftien is en

roep en vir my allerhande goed
sal ek

En dan moes ek so

tienuur weer iets gedrink het. Want my ma het ook vir my gese ek moet dit
::tn,rf"""":

praat sy

Kos het

met my

gesien as 'n beloning. As ek iets doen, as ek voorheen Bybel geiees

dan mag ek. As ek geoefen
mag

dan mag

oefening gedoen het, dan

So dit was soorl van ek moet dit elke keer verdien. Dit

gesien as sorg ek vir my liggaam
Toe

As ek

ek later begin besef

atletiek daar

Ek het dit a/tyd as

moet meer

as 'n beloning. As

eet as

net beter

wanneer ek "mitkshake" drink ... dit

soos van

het dit

ekstra gesien.

wit "perform n, Toe
begin

die
sal ek

... en

nie "chocolate milkshake" wees

dit

"vanilla" wees. Dit voel nie soos ekstra energie n;e ... "chocolate milkshakes" ...
klink soos "chocolates", So dit moet uvanilla" wees ... soorl van die slegste ... ek moet
dit glad nie geniet

dit is soorl van jy wit in beheer voel. Vit is my gevoel as ek dit nou geniet, gaan ek
oor hierdie probleem kom en ek dink nie eintlik ek wi! nie.
ontkenning. Ek

dit is so soorl van 'n

nie regtig waarom nie. Selfs al het hut ... hul het allerhande goed

soos muffins vir my gegee en dan Iyk dit verskriklik lekker of "chocolates".

nie of hut dit daar gesit het om my wilskrag te toets nie, maar

goeters

weet

daar en dit

Iyk so lekker, maar as ek my neus toedruk en my rug daarop draai ... ek mag dit nie
sien nie; ek mag dit nie ruik nie. Dit is net so ... ek weet ek sal dit

eet nie, maar dit

is net so ... erg.
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5.4.12
Sy

Elna se gebruik van self·attribusie in die begrip van haar self

gedurig redes

nie voedsel mag geniet

want dan sal dit Iyk

meer in beheer is van haar

wou

noolt erken

moontlik

moontllk kon
ook

was en nie beheer
01t

sy die

bowe kom en

en sy was ongelukkig oor die feit dat

bord opeet

dieselfde

want dit mag moontlik

het oor die

ook asof

wat sy
was om haar

Sy het dikwels haar sport

mag sy

word dat
toegelaat
te regverdig

ook in die

gekoppel.

meer mag deelneem aan sport nie, was

blykbaar vir haar 'n goeie rede om

aangesien sy die

sy dan nie meer

herstelfase

weer

word as 'n teken van herstel. Hulle sou dit oak

dat sy besig is om beheer te verloor.

al die kos op

r.n,-nrtnn,,,,nr

eetgedrag

sy honger was

gedrink het.

moontlik

optrede. Sy

haar

gehad het
geredeneer

nie
hou eet

nodig gehad

nie. In

sy mag eet want dit kon haar weer help met

sportprestasie.
het nie self verantwoordelikheid
daarvoor geplaas

reageer 5005

het bale

vir haar

haar pa en anoreksia nervosa self.

oor die gebruik van self-attribusie in

gehad. Ek mag

probleem kom en ek dink nie eintlik

niks meer kos

my gevoel as
wi! nie. Ja,

ontkenning.

Aan die begin het ek my eetgedrag geregverdig dat dit reg was om

en later het

moes in deel

ver gegaan.

nie want jy wi! soort van jy in beheer voel. Dit

ek dit nou geniet gaan ek oor
dit is soort van

begrip van haar

die korsies van broodjies eet nie.

van die "shake" oorlos anders het ek

Jy mag nie kos

nie, maar die skuld

te "perform"

dit regverdig omdat hulle my sport van my weggevat het, het ek omtrent
nie.
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Dit is

jy wit nie erken jy is honger nie en soort van dit was vir my sleg dat ek

weer begin koffie drink het. Dit voel vir my almal

dink ek

wi! he mense dink ek is gesond nie ... ek weet nie of

gesond. Dis nie dat ek

skaam kry daaroor

het soort van heeltemal beheer ver/oor ... drink aJ weer koffie en

meer ek daaroor praat, hoe meer dink ek dat my pa is
ou einde. Jy

soos

het

hierdie

dis my pa teen die anoreksia, maar dis nooit

Jayek

n r...::trc,r",

oorsaak van

op die

gedoen. Jy weet so dink ek

wat verkeerd gedoen het nie. Dis

sy skuld of anoreksia se skuld so dat ek is soos ek is en dat ek goeters gedoen het
soos wat ek gedoen het.

5.5

INTERPRETASIE MET BETREKKING TOT

Vanuit

voorafgaande bespreking is dit duidelik
aspekte van haarself in In groot

haar

Elna se belewenis van die

deur die

oorheers word en

as betekenisvolle ander ook 'n beduidende rol

Elna kry die

in haar ouerhuis

afhang van 'n maer
as haar

self

die positiewe belewenis van die

Oit word bevestig

haar

se obsessie

baie maer moes wees. Verslankingsdiete was aan die orde van die dag in

sodat
was moontllk

moontlik skuldig begin

het

op in maer fjguur en

dogters maer moes wees. Elna

het

ook slegs

onder

ma

voorwaarde

die

haar ma as iemand wat soos in kind

Vanuit die bespreking is dit dus duidelik dat sy gerig was op die fisieke self, waarskynlik
omdat dit in in

op haar afgedwing

deur

selfbelewenis ten nouste saamgehang het
sy goed

het oor

was

onrealistiese standaarde wat
negatief gevoel

pa. Oit wH voorkom

belewenis van haar

self. Wanneer

belewenis van haar fisieke self ook moontlik beter.

vir

gestel

het moontlik daartoe

oar haar liggaam en terselftertyd haar

oorsprong van hierdie beklemtoning van die
haar gesin en meer spesifiek haar pa

haar

In maer

self

self

dat sy

beleef

Die

moontlik teruggevoer word na
sterk beklemtoon het.

Elna beleef haar geestelik as iemand wat perfeksionisties en gedissiplineerd is en
aile koste

moes nakom. Oit was veral

en

wat gegeld
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Verder was dit vir haar van groot
nc,·,c~.r

dat sy in beheer moes wees. Toe sy nie meer in

kon wees van

nie, het sy dit vervang

van haar gedrag

'n innerlike sterkte

betrekking tot studies.
Sy het in so 'n mate in
nervosa kon

in haarself

dat sy oortuig was

dat

Verder beskryf sy

nie weens

ook as selfsugtig en

manipulerend.

word duidelik dat Elna In sterk verband tussen die fisieke self en

self trek. Sy

moontlik haar fisieke self gebruik as simbool van sekere aspekte van

self.

'n Maer liggaam en die uitskakeling van voedsel is beskou as
wou graag aan ander toon hoe
rOI"",,,,,,nt

vorm van sukses.

is en die enigste simbool van

was, was 'n

wat vir

sy

maar toe die

deur

haar eie toedoen

is, het

swak weens

op maerwees en

wou deur hierdie sosiale

weerhouding van

naamlik haar liggaam en voedsel,

toon van

self naamlik haar dissipline, deursettingsvermoe en innerlike

dit

eweneens van haar weggeneem is deur gedwonge hospitalisasie en toesig deur
by

koshuis waar sy woonagtig was,

sy

suksesdoelstellings

probeer om haar maer liggaam

Sy

probeer toon. Negatiewe opmerkings oar
Sy toon

'n

Sy het dit

spieel

kyk, maar

beskou.

veral met betrekking tot

'n verstandelike bewustheid
van die geestelike

aan

maer liggaam he! sy as

wanpersepsie oar

In

op

grootte

van die feit dat sy baie maer is en dit het
tot gevolg gehad. Sy het dit vermy om in

enkele kere wat sy wei in

gekyk het, het sy haarself

waarskynlik as oormassa beoordeel en 'n negatiewe belewenis van die fisieke self ervaar.
Oit was moontlik weens haar verwronge liggaamskonsep.

verblyf in die kliniek wou sy ten

Selfs
al haar voedsel

en

sy ook net op

Die feit dat

afgesonder was van mense

in In groot

. Sy stel nie belang in

superieur beleef
van

bly. Gevolglik eet sy nie

in

laat ervaar sy is in beheer.
belewenis van haar sosiale self
nie aangesien sy haar as

teenoor die portuurgroep met betrekking tot eetgedrag en die nastreef

en moontlik ook omdat sy die persepsie

onaanvaarbaar was.

ervaar 'n gevoel van

het dat haar geselskap
en

en dat sy

n""L>!TOrn
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op haarself aangewys is sonder die ondersteuning van ander. Oit blyk asof die portuurgraep
nie 'n noemenswaardige ral in hierdie fase van haar siekte in haar totale selfbelewenis gehad
het nie.

Vanuit die vorige is dit duidelik dat self-attribusie ook 'n belangrike ral in haar belewenis van
haarself gespeel het. Soos reeds gese, het sy haar fisieke self as simbool van bepaalde
aspekte van die geestelike self gebruik. Sy is gedurig in gesprek met haarself en probeer
haar gedrag en eetgedrag regverdig en verstaan. am voedsel te eet, het sy geredeneer, sou
In aanduiding wees dat sy besig was om beheer te verloor oor haar eetgedrag. Oaaram mag
sy dit nooit geniet het nie en moes sy altyd daarvan oorlos op haar bordo Indien sy nie kon
volhard om reels na te kom nie, sal dit 'n aanduiding wees dat sy nie innerlik so sterk is
nie.Sy het dit ook vir haarself uitgemaak dat haar siekte en alles wat daarmee gepaardgaan,
toegeskryf kon word aan haar pa se toedoen. Sy het ook moontlik attribusie gebruik tydens
die herstelproses deur die eet van voedsel te sien as In wyse om weer te presteer in atletiek.
Op die manier kon sy haarself oorreed om wei te eet.

Vanuit die bespreking Iyk dit ook nie asof die massamedia 'n rol gespeel het in die etiologie
van haar siekte nie. Aan die begin het sy haarself vergelyk met haar ralmodelle in die
atletiekwereld wat moontlik wei kon dien as In versterker van haar eetgedrag want sy het
maerwees gekoppel aan prestasie, ook op sportgebied. Haar atletiekafrigter en onderwysers
het eerder 'n rol gespeel in haar selfbelewenis.

Oit blyk egter uit die bespreking dat die gesin 'n beduidende rol gespeel het in die belewenis
van haar geestelike self. Haar vader wat baie uitgesproke was oor sy siening oor oormassa
het In groot invloed op haar gehad en sy het hom dikwels geassosieer met alles wat sleg
was in haar lewe. Wat haar pa betref het sy het ook totale verwerping beleef. Haar ma kon
ook moontlik In rol gespeel het in die etiologie van die siekte deur haar eie gesentreerdheid
random en die beklemtoning van In maer figuur as die aanvaarbare sosiale simbool. Oeur
haar uitgeteerde liggaam wou Elna moontlik aan haar pa iets toon van haar sterk wil en het
sy haar ouers in In groot mate gemanipuleer. Moontlik wou sy ook emosies van opstand
daardeur demonstreer. Weereens is dit 'n bewys van die sterk verband wat getrek kan word
tussen die belewenis van die fisieke en geestelike self.

Tydens haar hospitalisasie, onder uiters moeilike omstandighede, het Elna tevergeefs
probeer in beheer te bly van haar eetgedrag. am daarin te slaag steun sy sterk op haar
godsdiens. Sy beskryf dit as 'n intieme verhouding met God en nie meer net In blote
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toepassing van godsdienstige reels nie. Haar verhouding met die Here was haar enigste
bron van vreugde in uiters moeilike omstandighede en het gedien as versterker in haar wil
om te volhard. Dit het egter nie gehelp om haar te oortuig om weer genoegsame hoeveelheid
voedsel in te neem nie. In "n groot mate kon die terapeute haar nie oortuig of dwing om haar
eetgedrag te verander nie en mettertyd het sy dit self gedoen deur sportprestasie te gebruik
as regverdiging vir die inname van meer voedsel. Weer eens is attribusie ter sprake. Op die
wyse kon sy weer in beheer wees van "n aspek in haar lewe.

Uit hierdie bespreking kan die gedrag van Elna moontlik beter verken, verstaan en beskryf
word. Elna kan beskou word as "n totale mens met 'n self bestaande uit verskeie aspekte wat
weer in interaksie met ander aspekte is. Op die wyse is haar selfbelewenis tydens die
ontstaan en verloop van die siekte bestudeer. Die doe I was nie om redes of oorsake vir die
ontstaan van die siekte te identifiseer nie. Die verloop van die siekte en hoe sy daaroor
gevoel het, kan moontlik beter verstaan word. Dit stem ooreen met die uitgangspunte van die
simboliese interaksionisme en sosiaal-kognitiewe benadering, dat Elna "n aktiewe denkende
wese, wat voortdurend in interaksie is met die onderskeie aspekte van haar self is. Sy tree
met haarself in gesprek en probeer redes en oorsake vir haar gedrag vind en gebruik sosiale
objekte soos haar liggaam en voedsel as simbole met betekenis ten einde sin aan hierdie
interaksie situasie met haarself en ander te kan gee. Sosiale vergelyking en sosiale
terugvoering speel "n beduidende rol in haar selfbelewenis wat voortdurend verander. Deur
die navorser in die skoene van Elna te plaas, kon begrip ontwikkel word vir Elna en haar
selfbelewenis tydens

~ie

verloop van die siekte.
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