
Gezondheidsuniversiteit 2017
Reeks 10 | Acute Geneeskunde

Informatieboekje
Ik ben toch niet gek?!
Reeks 14 | Avond 4

GEZONDHEIDS-
UNIVERSITEIT

Een gezond idee
van het 
Maastricht UMC+

www.gezondheidsuniversiteit.nl



Avond 4 1

Een gezond idee
van het 
Maastricht UMC+

1. Anorexia nervosa

 Anorexia nervosa (AN) is een eetstoornis waarbij er een 
verminderde energie-inname ontstaat ten opzichte 
van de behoefte aan energie die een persoon heeft, 
waardoor ondergewicht ontstaat. Hierbij bestaan twee 
verschillende vormen; de restrictieve (het beperken van 
energie-inname) en de purgerende (eetbuien die worden 
gecompenseerd door braken).

 
 Er kunnen zowel lichamelijke als geestelijke symptomen 

voorkomen bij AN. Lichamelijk kunnen de ledematen 
koud aanvoelen, kan er meer donsbeharing voorkomen, 
kan de lengtegroei belemmerd worden en de 
hormoonhuishouding gestoord worden. Geestelijk 
bestaat er angst om te dik te worden, een gestoorde 
waarneming van het eigen lichaam en vaak ook 
symptomen als boosheid en verdriet.

 
 Er wordt een indeling gemaakt in de ernst van de AN, 

gebaseerd op de BMI (Body Mass Index) gehanteerd door 
de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie):

 - Licht: BMI ≥ 17 kg/m2
 - Matig: BMI 16-16,99 kg/m2
 - Ernstig: BMI 15-15,99 kg/m2
 - Zeer ernstig: BMI < 15 kg/m2

 Per half jaar worden er 3 per 1.000 adolescenten 
gediagnosticeerd met AN. Echter komt het niet alleen 
bij adolescenten voor. De tabel 1 geeft de incidentie aan 
per leeftijdscategorie per 100.000 personen per jaar, bij 
vrouwen.

 Risicofactoren
 Er is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak van 

eetstoornissen, zo ook niet voor AN. Het kan een gevolg 
zijn van verschillende factoren, zowel factoren die 
aangeboren zijn als factoren die verworven zijn in de 
loop van het leven. Uit een onderzoek is gebleken dat 
vrouwelijke adolescenten, maar ook fotomodellen, 
topsporters en balletdansers specifieke risicogroepen 
zijn. Risicofactoren komen voor in de volgende 
categorieën:

 - Genetische en biologische risicofactoren zoals 

voorkomen van eetstoornissen in de familie, eerste 
menstruatie op jonge leeftijd of suikerziekte en 
overgewicht in de familie.

 - Culturele risicofactoren zoals het slankheid ideaal.
 - Sociale risicofactoren zoals stressvolle 

gebeurtenissen, pesten of seksuele intimidatie.
 - Psychologische factoren zoals angst, 

perfectionisme, faalangst of gebrek aan zelfvertrouwen.
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Oorzaak
 Vaak ligt er een gestoorde manier van emotieregulatie 

ten grondslag aan de ontwikkeling bij de purgerende 
vorm van AN, terwijl de controle over het eten 
belangrijker is bij de restrictieve vorm. Vaak is er 
sprake van een lage zelfwaardering, waarbij zelfs 
hersenstructuren mogelijk zijn veranderd waardoor de 
eetlust, stemming en impulscontrole beïnvloed wordt bij 
AN.

 
 AN wordt gediagnosticeerd op basis van een uitgebreid 

gesprek met verschillende vragenlijsten, het liefst zijn 
de ouders hierbij betrokken. Hierbij wordt gevraagd 
naar onder andere de lichaamsbeleving en eetgedrag, 
maar ook beweging, gedachten, braken en laxeren, de 
gezinssamenstelling en de algemene ontwikkeling. 
Belangrijk is om de problemen zo snel mogelijk te 
herkennen om zo snel op ze in te kunnen grijpen en 
te voorkomen dat ze erger worden. Om verschillende 
eetstoornissen goed te kunnen herkennen, is een 
signalenkaart ontwikkeld voor huisartsen en andere 
hulpverleners van jeugd en ( jong)volwassenen, hiervoor 
verwijzen wij naar het internet.

 
 Daarnaast is het belangrijk om lichamelijke oorzaken 

van het ondergewicht te kunnen uitsluiten of 
lichamelijke problemen die bij AN kunnen voorkomen 
te kunnen aantonen. Hierbij kan worden gedacht 
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Tabel 1: Incidentie (per 100.000 personen per jaar) van anorexia 
nervosa in de periode 1995-1999 (van Son e.a., 2006)
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aan bloedonderzoek, een hartfilmpje, bloeddruk en 
lichaamstemperatuur.

 Meestal duurt het ziektebeloop lang, maar is het 
uiteindelijk te genezen. In slechts de minderheid van de 
patiënten blijft het chronisch aanwezig en kan AN zelfs 
dodelijk aflopen, zeker als het pas op een latere leeftijd 
ontstaat en men lang wacht met het zoeken van een 
behandeling. 

 Behandeling
 De behandeling van AN bestaat uit verschillende 

aspecten, waarbij er natuurlijk naar de voedingstoestand 
wordt gekeken, maar ook psychologische begeleiding en 
systeemtherapie waar het gezin bij betrokken wordt. De 
behandeling wordt stap voor stap ingezet, waarbij de 
meest toegankelijke interventie als eerste wordt ingezet. 
Er wordt alleen tot stevigere ingrepen besloten als een 
andere behandeling niet helpt. Welke behandelingen 
dit precies zijn, hangt sterk af van de patiënt en de 
problematiek die betrokken is bij de vorm van AN 
die deze patiënt heeft. Wel is het zo, dat er in eerste 
instantie wordt gekeken naar niet-medicamenteuze 
behandelingen en behandelingen die in de 
thuissituatie kunnen plaatsvinden. Voorbeelden zijn 
diëtetische behandeling, cognitieve gedragstherapie, 
gezinsbehandeling en EMDR (Eye Movement 
Desensitisation Reprocessing). Ook is er aandacht voor 
de motivatie van patiënt en ouders. Daarnaast wordt 
er gepoogd te voorkomen dat de patiënt terugvalt 
in oude gedachten of gewoontes. De medicatie die 
eventueel gegeven kan worden in een verder stadium 
van AN is in eerste instantie olanzapine, een atypisch 
antipsychoticum dat off-label gebruikt kan worden 
ter ondersteuning van de therapeutische behandeling 
die gegeven wordt en nooit als enige therapie. Andere 
middelen zijn alleen relevant om voor te schrijven als 
er sprake is van een ander probleem of ziekte, die de 
behandeling in de weg kunnen staan. 

 Er zijn daarnaast verschillende problemen die naast de 
AN kunnen ontstaan, zoals depressie, angststoornis of 
persoonlijkheidsstoornissen, waardoor de behandeling 
ingewikkelder kan worden.

2. Boulimia nervosa

 Boulimia nervosa is een eetstoornis waarbij er sprake is 
van een verstoord eetpatroon. Dit eetpatroon bestaat 
meestal uit periodes van vasten die worden afgewisseld 
door eetbuien. De eetbuien gaan vaak gepaard met 
een gevoel van controleverlies. Na een eetbui is er vaak 
sprake van een schuld- en/of schaamtegevoel. Voor de 
diagnose boulimia nervosa moeten deze symptomen 
(eetbuien afgewisseld met compensatiegedrag) 
minstens één keer per week gedurende drie maanden 
aanwezig zijn. 

 Kenmerken
 Wat erg kenmerkend is aan boulimia nervosa is dat men 

de eetbuien gaat compenseren. Dit kan bijvoorbeeld 
door braken, laxeren, vasten of overmatig sporten. 

 De eetbuien gebeuren vaak ook stiekem. Patiënten 
houden het geheim, waardoor het lang kan duren 
voordat deze eetstoornis aan het licht komt. Toch zijn er 
enkele signalen die je kan herkennen die kunnen wijzen 
op boulimia nervosa:

 - Een zure adem: dit komt door het herhaaldelijk 
braken.

 - Russel’s teken: dit is te zien in afbeelding 1. Je ziet 
dat er een verkleuring optreedt op de hand. Dit komt 
doordat deze plek op de hand geïrriteerd raakt wanneer 
de hand gebruikt wordt voor het opwekken van het 
braken.

 - Parotitis: dit is te zien in afbeelding 2. Het betekent 
dat de oorspeekselklieren opgezwollen en ontstoken 
zijn. 
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Afbeelding 1 en 2: Russel’s teken (links) en parotitis (rechts).
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 Bij boulimia nervosa is er meestal geen sprake van 
onder- of overgewicht, men ziet meestal dus een 
normaal gewicht bij deze patiënten. Er is wel sprake van 
een negatief lichaamsbeeld.    

 Net zoals anorexia nervosa komt boulimia nervosa 
meer voor bij vrouwen dan bij mannen en het 
komt daarnaast ook meer voor bij mensen die een 
persoonlijkheidsontwikkeling met veel emotie-regulatie-
problematiek hebben of bij een persoonlijkheidsstoornis 
zoals borderline. 

 Gevolgen
 Boulimia nervosa is geen ongevaarlijke aandoening. 

Veelvoorkomende gevolgen van boulimia nervosa zijn:
 - Aantasting van het tandglazuur: dit komt door het 

herhaaldelijk braken. Hierdoor wordt het tandglazuur 
aan veel zuur blootgesteld.

 - Amenorroe: dit betekent dat de menstruatie 
uitblijft. 

 - Elektrolytenstoornissen door het braken en 
laxeren. Dit kan leiden tot hartritmestoornissen.

 - Scheuren in de slokdarm en maagwand

 Behandeling
 Bij boulimia nervosa zijn er een aantal behandelopties:
 - Farmacologisch: een hoge dosis fluoxetine 

(=serotonineheropnameremmer).
 - Biologisch: elektrolytenbalans controleren en 

herstellen indien nodig. Patiënten die veel laxeren en 
braken kunnen een verstoring in de elektrolytenbalans 
krijgen. Dit kan erg gevaarlijk zijn want het kan tot o.a. 
hartritmestoornissen leiden. 

 - Psychologisch: cognitieve gedragstherapie.

3. Eetbuistoornis

 Bij een eetbuistoornis vinden eetbuien plaats waarin 
een grote hoeveelheid voedsel wordt gegeten. Een 
eetbui bestaat meestal uit kant-en-klare voeding zoals 
brood, pasta, cake en chocolade en bevat tot 10.000 
kilocalorieën (de normale dagelijkse voedingsinname 
is ongeveer 2.500 kilocalorieën). Er zijn belangrijke 

verschillen tussen een eetbuistoornis en te veel eten 
zonder dat daarbij sprake is van een psychiatrische 
ziekte: (1) Wat betreft de eetbui wordt een hoeveelheid 
voedsel gegeten die beslist groter is dan de meeste 
mensen binnen de dezelfde tijd, onder vergelijkbare 
omstandigheden, zouden eten. Het is dus niet gek 
als men met kerst in een korte tijd veel eet, omdat de 
meeste mensen dat zouden doen. Het is wel opmerkelijk 
als dit op regelmatige basis voorkomt, zonder (sociale) 
aanleiding, of als dit in het geheim gebeurt. (2) De 
persoon heeft het gevoel geen controle te hebben over 
het eten en niet te kunnen beheersen hoeveel hij of 
zij eet. De persoon blijft dooreten ondanks dat hij/zij 
er niet van geniet, geen honger heeft, of zich zelfs ziek 
voelt worden of buikpijn krijgt. (3) Vaak eten mensen 
alleen, uit schaamte over de hoeveelheid voedsel die ze 
eten. Achteraf voelen ze zich vaak somber, schuldig, of 
walgen ze van zichzelf. Mensen met een eetbuistoornis 
weten dus dat de hoeveelheid voedsel die ze nuttigen, 
niet normaal is, maar kunnen zichzelf er niet van 
weerhouden grote hoeveelheden voedsel te eten.

 Eetbuien zijn niet plezierig, maar hebben wel 
een functie. Er wordt gedacht dat patiënten met 
eetbuistoornis negatieve gevoelens over zichzelf 
ervaren en hier niet goed mee om kunnen gaan. Eten 
en overeten zorgt ervoor dat zij hun aandacht van deze 
negatieve gedachtes over zichzelf, verplaatsen naar 
het eten (en later naar het probleem van overeten). De 
persoon kan op die manier op korte termijn omgaan 
met de negatieve gevoelens, zonder daar iemand anders 
voor nodig te hebben. Achteraf komen echter gevoelens 
van schuld, somberheid of walging door het vele eten en 
nemen negatieve gevoelens weer toe. Er wordt gedacht 
dat patiënten met een eetbuistoornis moeite hebben 
om gevoelens te kunnen relativeren. Daardoor worden 
ze overspoeld door negatieve emoties, waaraan de 
persoon zo snel mogelijk wil ontsnappen door eetbuien.

 Mensen met een eetbuistoornis stuiten vaak op veel 
onbegrip, vaak wordt gedacht dat het vele eten een 
gebrek aan wilskracht is. Omdat ze veel eten, krijgt het 
merendeel van hen bovendien (ernstig) overgewicht, 
waardoor zij nog meer negatieve reacties uit de 
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laatste is wel het geval bij een eetstoornis. 

 Orthorexie
 Orthorexie wordt omschreven als een psychische 

stoornis met een obsessie voor biologisch, puur en 
gezond eten. Mensen met orthorexie zijn gefixeerd 
hierop en hebben een strikt dieet van producten die 
in hun ogen puur en gezond zijn. Etentjes, feestjes of 
andere sociale activiteiten waar wordt gegeten, worden 
steeds vaker vermeden. Deze mensen zijn in eerste 
instantie niet bang om te veel te eten en dik te worden, 
maar hebben angst voor ongezond voedsel. Iemand 
met orthorexie eet helemaal geen ongezond voedsel 
meer, wat dus betekent dat het lichaam geen vet, geen 
dierlijke producten en geen suiker meer binnenkrijgt. 
Die voedingsstoffen heeft het lichaam echter wel 
nodig, waardoor het kan leiden tot gewichtsverlies 
en ondervoeding. Orthorexie wordt nog niet als een 
psychische stoornis erkend, wat betekent dat iemand de 
diagnose ‘orthorexie’ niet kan krijgen. Als er werkelijk 
sprake is van een psychische stoornis zijn er meestal 
ook andere klachten, zoals een obsessief-compulsieve 
stoornis (als onderliggende aandoening) of als onderdeel 
van een andere eetstoornis. 

 Pica
 Pica is een voedingssyndroom waarbij zaken worden 

opgegeten die niet bestemd zijn voor consumptie. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan munten, aarde, steentjes 
of haar. Naast deze niet-eetbare zaken wordt er ook 
gewoon eetbaar voedsel geconsumeerd. De naam 
pica betekent in het latijn ekster, een vogel die ook 
bijna alles eet. Pica is een stoornis die bij kinderen en 
volwassenen kan optreden. Bij kleine kinderen is het 
normaal dat ze zo goed als alles in hun mond stoppen. 
Als ze dit op 3 à 4-jarige leeftijd nog steeds doen, wordt 
dat pica genoemd. De oorzaak van pica is nog onbekend. 
Wel is het opvallend dat dit voornamelijk voorkomt bij 
mensen met ontwikkelingsstoornissen (bv. autisme) 
of een psychische stoornis. Er zijn ook aanwijzingen 
dat pica vaker voorkomt bij verwaarlozing, armoede 
en mishandeling. Mogelijk speelt ondervoeding 
soms ook een rol. In ontwikkelingslanden komt pica 
bijvoorbeeld vaker voor. Er moet ook niet vergeten 
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omgeving krijgen. Door de schaamte en het verbergen 
van het gedrag duurt het gemiddeld pas 3 tot 4 jaar 
voordat iemand in de hulpverlening terecht komt.

 Behandeling
 De eetbuistoornis wordt behandeld met psychotherapie. 

Het herstellen van een gezond eetpatroon is daarbij 
de eerste stap. Ook worden vaardigheden aangeleerd 
om te kunnen omgaan met frustraties en negatieve 
gevoelens. Omdat een eetbuistoornis vaak samengaat 
met ernstig overgewicht, is ook beweging onderdeel 
van de behandeling. Als de patiënt succesvol behandeld 
is, kan het zijn dat er nog steeds sprake is van ernstig 
overgewicht. Onderzoek laat namelijk zien dat het 
mensen met zeer ernstig overgewicht meestal niet 
lukt om met dieet en beweging een gezond gewicht 
te bereiken. Daarom wordt in ernstige gevallen een 
bariatrische operatie overwogen.

 Onder bariatrische operaties verstaan we 
maagverkleiningen (gastric bypass, gastric sleeve) en 
het aanbrengen van een maagbandje. Deze operatie 
wordt in het algemeen overwogen als iemand een body 
mass index (BMI) van 40 kg/m2 of hoger heeft. Ter 
illustratie: dit komt overeen met een gewicht van 116 
kg of meer voor iemand die 1.70m lang is. Bariatrische 
operaties zorgen er onder andere voor dat het volume 
van de maag kleiner wordt (ter grootte van een ei), zodat 
men sneller een vol gevoel heeft en daardoor minder 
eet. Per jaar worden ca. 12.000 bariatrische operaties 
uitgevoerd. Het is een ingrijpende operatie waarbij 
veel gewichtsverlies wordt bereikt (vele tientallen 
kilo’s), maar waardoor iemand het leven lang maar 
kleine beetjes kan eten en gevaarlijke tekorten aan 
voedingsstoffen kunnen optreden.

 
 4. Orthorexie, pica en rumineren

 Orthorexie, pica en rumineren zijn voedingssyndromen. 
Dit is niet hetzelfde als een eetstoornis. Een 
voedingssyndroom betekent dat er een abnormale 
voedingsopname is die niet gepaard gaat met het 
piekeren over het gewicht of de lichaamsvorm. Dit 
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worden dat de definitie van niet-eetbare zaken cultureel 
bepaald is. Zo is het in bepaalde Afrikaanse culturen 
normaal om klei te eten. Het gevaar van pica is dat het 
lichamelijke schade kan veroorzaken. Zo kunnen er 
infecties, vergiftigingen, inwendige verwondingen of 
verstoppingen van het maag-darmkanaal optreden.  

 
 

 

 

Ruminatiestoornis
 Bij een ruminatiestoornis wordt voedsel weer uit de 

maag omhoog gebracht en herkauwd, doorgeslikt of 
uitgespuugd zonder dat hier aanleiding voor is. Er is 
bijvoorbeeld geen sprake van misselijkheid. Bij een 
ruminatiestoornis zijn deze bewuste oprispingen uit 
de maag 1 maand of langer aanwezig. Deze stoornis 
komt voornamelijk voor bij kinderen, maar kan ook 
optreden bij volwassenen. Mogelijke oorzaken zijn 
een verstandelijke beperking, verwaarlozing, een 
slechte ouder-kind relatie, een gebrek aan stimulatie 
of stressvolle gebeurtenissen. Symptomen die 
kunnen optreden zijn groeiachterstand (bij kinderen), 
gewichtsverlies en het vermijden van eten in gezelschap 
wegens schaamte. Door het mijden van sociale 
contacten kan er eenzaamheid of een depressie 
ontstaan. Ook kunnen uitdroging, vitaminetekort 
en aantasting van de tanden of slokdarm door 
het maagzuur ontstaan. Het behandelen van een 
ruminatiestoornis kan d.m.v. cognitieve gedragstherapie 
met als doel om het gedrag te veranderen. Indien er 
fysieke problemen aanwezig zijn, moeten deze ook 
behandeld worden. 

5. Verschillen tussen de eetstoornissen 

 Anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis 
(Binge Eating Disorder) zijn allemaal eetstoornissen. 
Hieronder worden de verschillen tussen de drie 
ziektebeelden uitgelegd.

  
 Vergelijking anorexia nervosa en boulimia nervosa
 Bij boulimia nervosa is er een afwisseling tussen 

diëten, eetbuien en braken of laxeren. Bij een eetbui 
eet iemand in korte tijd heel veel. Na deze bui voelt 
diegene zich vaak schuldig. Deze symptomen moeten 
minstens één keer per week gedurende drie maanden 
aanwezig zijn. Ondanks dat het gewicht niet verandert 
bij boulimia nervosa, is het wel belangrijk om goede 
hulp te krijgen. De ernst van de boulimia wordt bepaald 
door de frequentie van het inadequate compensatie 
gedrag. Een gemiddelde frequentie van één tot drie keer 
compensatiegedrag per week is qua ernst licht, 14 keer 
of meer per week is zeer ernstig.

 Bij anorexia nervosa komen ook eetbuien voor, maar in 
veel mindere mate. Letterlijk betekent anorexia nervosa 
‘gebrek aan eetlust door psychische oorzaak’. Echter, 
mensen met anorexia hebben wel degelijk honger, 
maar proberen vaak uit alle macht hun eetlust te 
onderdrukken omdat ze bang zijn om aan te komen. De 
manier waarop mensen met anorexia afvallen verschilt: 
sommigen eten niet of nauwelijks, anderen volgen 
een strikt regime waarbij bijvoorbeeld vet en suiker 
een taboe zijn, terwijl weer anderen voedsel proberen 
kwijt te raken door te laxeren of over te geven. Veel 
anorexiapatiënten sporten daarnaast extreem veel. Vaak 
hebben mensen met anorexia een verstoord zelfbeeld: 
ze voelen zich vaak dik, terwijl ze eigenlijk heel mager 
zijn. Bij veel mensen met anorexia is er aantoonbaar 
ondergewicht. Echter, er zijn ook patiënten die fysiek 
gezond lijken en geen ondergewicht of zelfs overgewicht 
hebben, maar psychisch last hebben van de ziekte. De 
ernst van anorexia nervosa wordt bepaald door het BMI. 
Als iemand een BMI tussen de 17 en 18,5 heeft, is de ernst 
licht. Een BMI lager dan 15 is zeer ernstig.

 

Afbeelding 3: Pica.
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 Zowel bij anorexia nervosa als bij boulimia nervosa 
is iemand obsessief bezig met eten en het gewicht. 
Het belangrijkste verschil tussen anorexia nervosa en 
boulimia nervosa is het gewicht: bij anorexia nervosa is 
er sprake van (ernstig) ondergewicht, terwijl bij boulimia 
nervosa meestal een normaal gewicht gezien wordt. 
Een ander groot verschil is het compensatiegedrag: het 
compensatiegedrag, dat zich kan uiten in braken en/of 
laxeren, is een heel erg belangrijk kenmerk van boulimia 
nervosa. Echter kan het bij een bepaalde vorm van 
anorexia nervosa, de purgerende vorm, ook voorkomen.

 Vergelijking boulimia nervosa en eetbuistoornis
 Bij eetbuistoornissen heb je net als bij boulimia nervosa 

meerdere keren per week een ongecontroleerde eetbui. 
Deze buien moeten minstens één keer per week en 
minimaal drie maanden aanwezig zijn. Het verschil 
is hierbij dat men bij een eetbuistoornis achteraf niet 
braakt of laxeert. Het gevolg hiervan is dat iemand 
flink kan aankomen. Eetbuistoornissen liggen vaak ten 
grondslag aan ernstig overgewicht of obesitas. Wel zijn 
er schuld- en schaamtegevoelens na een eetbui. De 
ernst van een eetbuistoornis wordt bepaald door de 
frequentie van de eetbuien.

 
 
 
 

6. Risicofactoren van eetstoornissen

 Epidemiologie
 Uit studies is gebleken dat de frequentie van 

eetstoornissen in de westerse landen de laatste 
tientallen jaren is toegenomen. Een precieze bepaling 
van het aantal gevallen is lastig, aangezien de 
eetstoornis vaak nog verzwegen en ontkend wordt. De 
incidentie van eetstoornissen wordt geschat op zo’n 8 
per 100.000 patiënten in de huisartsenpraktijk per jaar. 

 
 In de categorie 15 tot 19 jarigen komt een eetstoornis 

het meeste voor. Wanneer een eetstoornis op jongere 
leeftijd begint, spreken we van een ‘early onset’ 
eetstoornis. In zeldzame gevallen begint een eetstoornis 
na het 40e levensjaar, dan wordt het een ‘late onset’ 
eetstoornis genoemd. 

 
 Zo’n 1/100 meisjes heeft anorexia nervosa. Ongeveer 

5% van de vrouwelijke adolescenten kampt met een 
eetstoornis. Ook mannen kunnen een eetstoornis 
hebben. Zo’n 10% van alle mensen met een eetstoornis 
is een man. Ook hier ligt de piek van voorkomen bij de 
adolescenten.

 

 

 

Afbeelding 4: Verschillen en overeenkomsten eetstoornissen.

Afbeelding 5: Aantal nieuw gediagnostiseerde patiënten met 
anorexia nervosa of boulimia nervosa.
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 Risicofactoren en oorzaken
 Over de oorzaken van eetstoornissen is nog weinig 

bekend. Het is moeilijk te voorspellen of iemand 
gevoelig is voor het krijgen van een eetstoornis. Er zijn 
wel risicofactoren bekend. Een eetstoornis komt voort 
uit een combinatie van deze risicofactoren. De oorzaak is 
dus vaak een samenloop van omstandigheden en is heel 
erg afhankelijk van iemands persoonlijkheid, de dingen 
die iemand meemaakt en de situaties waarin iemand 
terecht komt gedurende het leven. De verschillende 
factoren kunnen we verdelen in drie hoofdgroepen: 

 Biologische factoren 
 - Neurobiologische mechanismes: om te kunnen 

leven heeft het menselijk lichaam voedsel nodig. 
Het gevoel van honger geeft aan wanneer er voedsel 
nodig is en het gevoel van verzadiging geeft aan dat er 
voldoende gegeten is. Het lichaam wil altijd iets meer 
voedsel dan strikt noodzakelijk is voor één dag, om een 
reservevoorraad aan te leggen voor slechtere tijden. Bij 
een eetstoornis is het honger- en verzadigingssysteem 
ontregeld.

 - Leptine: een stof die een rol speelt bij het honger- 
en verzadigingssysteem. Bij langdurig tekort aan voedsel 
zorgt leptine ervoor dat het lichaam nog een poosje kan 
overleven door een aantal lichaamsprocessen op een 
laag pitje te zetten. 

 - Genen: Eetstoornissen komen vaker voor binnen 
bepaalde families.

 Culturele factoren
 - Het slankheidsideaal: de laatste jaren is het ideale 

vrouwenlichaam heel dun. Dat zie je bijvoorbeeld bij 
fotomodellen. Tegelijkertijd worden mensen steeds 
groter en steviger. Om toch aan het slankheidsideaal te 
kunnen voldoen proberen veel meisjes en vrouwen af te 
vallen.

 - Gezinssituatie: sommige omgangsvormen kunnen 
een eetstoornis in stand houden of verergeren. Een 
aantal voorbeelden hiervan zijn: conflictvermijding, een 
te hechte band tussen een ouder en de jongere, een 
vijandige of slechte sfeer binnen het gezin, ontkenning 
van de eetstoornis door de ouders, lijngedrag van de 
moeder, nare gebeurtenissen.

 Psychologische factoren
 Er zijn 3 groepen te onderscheiden: Per type eetstoornis 

kunnen de risicofactoren van elkaar verschillen. 
Hieronder worden de meest voorkomende genoemd.

 - Predisponerende/voorspellende factoren: 
Een negatief zelfbeeld en perfectionisme zijn de 
belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen 
van Anorexia Nervosa. Voor Boulimia zijn de meest 
voorkomende factoren: impulsiviteit, overgewicht, 
depressie en andere psychiatrische factoren. Als je 
anorexia nervosa hebt of hebt gehad is er ook een 
verhoogd risico op boulimia nervosa.

 - Luxerende/uitlokkende factoren: Negatieve 
emoties (eenzaam voelen, angst, boosheid, verveling, 
depressiviteit) en stress zijn de belangrijkste uitlokkende 
factoren van een eetstoornis. Er zijn verschillende 
situaties die stress kunnen opleveren: beledigende 
opmerkingen over het uiterlijk, minder succesvol zijn op 
school, verhuizingen, echtscheiding, negatief beleefde 
lichaamsontwikkeling in de pubertijd etc. Het is meestal 
niet de gebeurtenis zelf die de eetstoornis uitlokt, maar 
de manier waarop ermee omgegaan wordt. Iemand met 
een eetstoornis heeft vaak moeite met het hanteren van 
stress en gaat problemen liever uit de weg door te gaan 
lijnen.

 - Onderhoudende factoren: De positieve betekenis 
die de patiënt ten onrechte aan anorexia nervosa 
geeft, kan de ziekte in standhouden op verschillende 
manieren: opvallen door slankheid, het idee van controle 
over het eigen lichaam. Belemmerend voor het herstel 
zijn ook de vertekende waarneming van het eigen 
lichaam, het niet ziek voelen, het verkeerd begrijpen 
van lichamelijke sensaties en emoties, en onrealistische 
gedachten over jezelf en je omgeving. Bij Boulimia 
heeft de combinatie van lage zelfwaardering, piekeren 
over het gewicht en lichaam, extreem lijnen, eetbuien, 
braken, laxeermiddelen gebruiken of overmatig 
bewegen, een negatief effect op de ziekte.
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7. Gevolgen van ondervoeding

 Onder ondervoeding verstaan we een voedingspatroon 
dat leidt tot een tekort aan essentiële voedingsstoffen. 
Dit kan een tekort zijn aan energierijke voedingstoffen 
als vetten of koolhydraten maar ook een tekort aan 
eiwitten, vitamines en mineralen. Ondervoeding kan 
leiden tot specifieke voedingstekorten, lage suikers in 
het bloed, osteoporose (zie afbeelding 6) en oedeem.

 
 

 

 Er zijn verschillende eet- en voedingssyndromen die tot 
ondervoeding kunnen leiden.  Bij eetsyndromen is er 
sprake van een abnormaal eetgedrag als gevolg van een 
preoccupatie met het gewicht of de lichaamsvorm. 

 
 Veel braken en het gebruik van laxantia of plasmedicatie 

kan leiden tot dehydratie en elektrolytstoornissen, 
met name kaliumtekort, wat weer kan leiden tot 
ritmestoornissen van het hart

 Lichamelijke gevolgen
 Bij veelvuldig braken zorgen intrinsieke zuren voor het 

aantasten van het tandglazuur. Het maagzuur kan door 
middel van oprispingen in de mond komen, waardoor 
erosie van het tandglazuur optreedt. Hierdoor kan er 
op de lange termijn tandbederf optreden. Vaak hebben 
mensen met anorexia nervosa en boulimia nervosa hier 
veel last van (zie afbeelding 7).

 

 

 

Doordat ze weinig voedingstoffen binnen krijgen, 
zal er een lichamelijke toestand ontstaan die nogal 
matig tot slecht is, met een laag energieniveau, 
osteoporose, darmproblemen als gevolg van het laxeren 
of elektrolytstoornissen als gevolg van braken. Op de 
langere termijn ontstaan somatische gevolgen van een 
lang bestaand verstoord eetpatroon, zoals botbreuken, 
darmproblemen en gebitsproblemen (zie afbeelding 8)

 Ook een eetbuistoornis kan tot ondervoeding leiden. Bij 
deze stoornis zullen mensen in korte tijd veel voedsel 
nuttigen. Het gaat vaak om calorierijk voedsel wat leidt 
tot overgewicht of obesitas. Daarnaast kunnen deze 
mensen een tekort aan voedingstoffen, zoals vitamines, 
ontwikkelen.

 Bij eetstoornissen kan er sprake zijn van een 
ontregelde menstruatiecyclus bij vrouwen, wat men 
functionele amenorroe noemt. Factoren als een laag 
lichaamsgewicht, sterke gewichtsveranderingen, 
intensieve sportbeoefening kunnen dit in stand houden 
of er zelfs voor zorgen dat de menstruatie volledig stopt.

 
 Middelengebruik 
 Als methode om af te vallen, wordt er ook gebuikt 

gemaakt van laxeermiddelen. De meeste voedingstoffen 
worden geresorbeerd in de dunne darm, terwijl laxantia 
aangrijpen op de dikke darm. Het misbruik van laxantia 
kan leiden tot elektrolytstoornissen en verzuring van het 

Afbeelding 6: Verminderde botdichtheid bij osteoporose.

Afbeelding 7: Aantasting van het glazuur door maagzuur.
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lichaam. Daarnaast kunnen er ook darmontstekingen, 
een uitgezette dikke darm en verminderde of gestoorde 
darmmotiliteit ontstaan. Na langdurig laxeren kunnen 
trommelstokvingers ontstaan (zie afbeelding 9).

 
 

 

   

 Ongeveer 30% van de patiënten met eetstoornissen 
heeft wel eens diuretica (plastabletten) gebruikt. 
Het heeft minder effect op het gewicht, waardoor 
langdurig gebruik niet vaak voorkomt. Overmatig 
gebruik van plastabletten kan zorgen voor uitdroging en 
elektrolytstoornissen. 

 Als we kijken naar het gemeenschappelijk effect wat 
braken, het gebruik van laxeermiddelen en plastabletten 
kan er geconcludeerd wordend dat er bij allemaal een 
elektrolytstoornis kan ontstaan. Dit komt doordat het 
lichaam bij braken veel zuur verliest. Het gebruik van 
laxeermiddelen en plastabletten zorgt ervoor dat het 
lichaam via de urine en ontlasting veel zouten verliest. 
Dit zouden mensen moeten compenseren met voeding. 
Doordat dit bij anorexia nervosa en boulimia nervosa 
niet lukt, zal het lichaam al gauw in moeilijkheden 
komen om de zouten in balans te houden.  

8. Behandeling van eetstoornissen

 Zoals eerder beschreven zijn er vele soorten 
eetstoornissen met elk hun eigen behandeling. Er zijn 
echter wel een aantal behandelingen die voor alle 
eetstoornissen gebruikt kunnen worden. De specifieke 
behandeling is afhankelijk van de ernst van de klacht, 
de soort eetstoornis, de sociale omgeving en steun 
van de patiënt. Er kan verder onderscheid gemaakt 
worden in individuele- en groepstherapie. Het voordeel 
van groepstherapie is dat de patiënten elkaar kunnen 
steunen en beseffen dat ze er niet alleen voor staan. 

 
 Voedingsmanagement
 Onder begeleiding van een diëtiste wordt gekeken naar 

het huidige eetpatroon. Daarnaast wordt er gekeken 
hoe de voedingstoestand weer hersteld kan worden 
tot een gezond niveau. Uitleg over voedingsstoffen 
en eetgewoonten is hierbij zeer belangrijk, omdat er 
vaak foutieve gedachten rondom voeding heersen bij 
patiënten met een eetstoornis.

 

Gezondheidsuniversiteit 2019
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Afbeelding 8: Gevolgen van anorexia nervosa en boulimia 
nervosa op het lichaam.

Afbeelding 9: Trommelstokvingers bij langdurig laxeergebruik.
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 Psycho-educatie
 Psycho-educatie is een vorm van voorlichting voor zowel 

patiënt als omgeving. Er wordt hierbij uitleg gegeven 
over de eetstoornis en de mogelijke behandeling. Door 
meer te weten over een bepaalde aandoening ontstaat 
er meer begrip, met name ook bij de omgeving. De 
patiënt zelf kan veel leren over de mogelijke gevolgen 
van het gedrag en het ontstaan van de eetstoornis. Dit 
verhoogt vaak de motivatie om de behandeling goed te 
volbrengen. 

 Cognitieve gedragstherapie
 Bij cognitieve gedragstherapie wordt gekeken naar 

de gedachten en het gedrag van de patiënt. Bij 
eetstoornissen wordt er voornamelijk gekeken naar 
de gedachten over eten, gewicht en lichaamsvormen. 
Belangrijk is om hierbij ook te kijken of deze gedachten 
echt kloppen. De gedachten hebben vervolgens weer 
invloed op het gedrag en de gevoelens. Patiënten 
leren bij deze therapie vooral om realistischer en 
evenwichtiger te denken, zodat ze ook beter met 
moeilijke momenten om kunnen gaan. Specifiek 
bij eetstoornissen wordt er aandacht besteed aan 
het zelfbeeld. Bij de patiënten bestaat dit zelfbeeld 
voornamelijk nog uit het gewicht en de lichaamsvorm en 
niet meer uit de vele andere kwaliteiten die ze hebben. 
Het doel van cognitieve gedragstherapie is om door de 
gedachten te onderzoeken het gedrag dat de eetstoornis 
in stand houdt te veranderen.

 Systeemtherapie
 Belangrijk is om naast de patiënt ook de familie en 

omgeving te betrekken. Deze omgeving heet ook wel 
het systeem waarin de patiënt zich bevindt en vandaar 
de naam systeemtherapie. Vele eetstoornissen komen 
voor bij jongeren, waardoor de ouders vaak een grote rol 
spelen in de behandeling. Naast uitleg over aandoening 
zelf zullen zij ook informatie krijgen over hoe ze om 
kunnen gaan met de klachten. Gesprekken met de 
familie kunnen daarnaast inzicht geven in de omgeving 
van de patiënt en in hoeverre dit van invloed is op de 
klachten.

 

 Medicatie
 Bij sommige eetstoornissen worden medicijnen 

voorgeschreven. Deze helpen alleen niet voor de 
eetstoornis zelf, maar meer voor de bijkomende 
psychische problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een depressie of angststoornis. Medicatie pakt het 
probleem dus niet aan en wordt daarom ook nooit als 
enige behandeling gegeven.

 Stellingen

 1.  Het systeem waarin een kind opgroeit kan een 
grote invloed hebben op de kans om anorexia nervosa te 
ontwikkelen.

 2. Boulimia nervosa is de enige eetstoornis waarbij 
compensatiegedrag in de vorm van braken en/of laxeren 
voorkomt.

 3.  Het hebben van een eetbui is voor mensen met 
een eetbuistoornis een manier om op korte termijn om 
te gaan met negatieve gevoelens.

 4. Orthorexie is een stoornis waarbij er bewuste 
oprispingen zijn vanuit de maag.

 5.  Bij anorexia nervosa en bij boulimia nervosa heeft 
een patiënt ernstig ondergewicht. 

 6.  Een eetstoornis komt alleen voor bij vrouwen en 
komt het meeste voor in de leeftijdscategorie 20 tot 
25-jarigen. 

 7.  Bij obesitas kan er geen sprake zijn van 
ondervoeding.

 8.  Bij psycho-educatie wordt er enkel aan de 
patiënt uitleg gegeven over zijn/haar eetstoornis en de 
behandeling daarvan om zo de motivatie te verhogen 
om de behandeling goed te volbrengen.

Gezondheidsuniversiteit 2019
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 Begrippenlijst
 
 1. Anorexia nervosa
 - BMI: Lengte in het kwadraat delen door gewicht, 

een indicatie van de mate onder-, normaal- en 
overgewicht.

 - Adolescenten: De overgang van jeugd naar 
volwassenheid, gemiddeld 12-18 jaar oud.

 - EMDR: Een therapie waarbij de aandacht telkens 
van het linker gezichtsveld naar het rechter afgewisseld 
wordt waarbij traumatische herinneringen worden 
losgekoppeld van hun emotie.

 2. Boulimia nervosa
 - Vasten: Zich geheel of gedeeltelijk onthouden 

van eten of drinken voor een bepaalde periode.  
- Laxeren: De ontlasting bevorderen d.m.v. 
laxeermiddelen. 

 - Emotieregulatieproblematiek: Problemen met het 
adequaat omgaan met emoties en het kunnen uiten van 
emoties. 

 - Purgerende vorm van AN: Vorm van anorexia 
nervosa waarbij er naast vasten ook sprake is van 
compensatiegedrag in de vorm van braken en laxeren. 

 - Serotonineheropnameremmer: Een 
serotonineheropnameremmer is een medicijn dat m.n. 
wordt ingezet bij depressies. 

 - Elektrolytenbalans: Balans van verschillende 
concentraties van elektrolyten in het bloed. 

 - Cognitieve gedragstherapie: Vorm van therapie 
waarbij aandacht besteed wordt aan zowel de cognities, 
dus ‘het denken’ van de patiënt, als het gedrag en hoe de 
cognities het gedrag beïnvloeden. 

 3. Eetbuistoornis
 - Relativeren: In perspectief plaatsen, te kunnen 

bepalen of iets inderdaad zo belangrijk en negatief lijkt 
zoals het in eerste instantie lijkt. 

 - Kilocalorieën: Een maat voor de hoeveelheid 
energie in voeding. Als we meer energie eten dan we 
verbruiken door te sporten en te bewegen, neemt het 
lichaamsgewicht toe. 

 4. Orthorexie, pica en rumineren
 - Obsessief-compulsieve stoornis: Stoornis 

met telkens terugkerende dwanghandelingen en 
dwanggedachten om een situatie of gebeurtenis in de 
toekomst te voorkomen. 

 5. Verschillen tussen de eetstoornissen 

 6. Risicofactoren van eetstoornissen
 - Incidentie: Het aantal nieuwe gevallen van een 

ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking. 
Meestal wordt de incidentie per duizend personen per 
jaar opgegeven en soms per honderdduizend per jaar.

 - Early onset: Eetstoornis ontstaat voor de leeftijd 
van +/- 15 jaar. Hiermee begint het dus eerder dan 
gemiddeld. 

 - Late onset: Eetstoornis ontstaat na 40ste 
levensjaar. Hiermee begint het dus later dan gemiddeld.

 - Adolescentie: Is de overgang in de ontwikkeling 
tussen de jeugd en volledige volwassenheid, hetgeen 
een periode representeert waarin een persoon 
biologisch, maar niet emotioneel volgroeid is. De 
leeftijden die beschouwd worden als onderdeel van 
de adolescentie verschillen per cultuur. In de Westerse 
cultuur ligt deze leeftijd ongeveer tussen de 15 en 20 
jaar. 

 - Persoonlijkheid: Een dynamisch en georganiseerd 
geheel van karakteristieken die aan een persoon kunnen 
worden toegekend. Dit geheel van eigenschappen 
bepaalt dan weer de manier waarop een persoon in 
verschillende situaties zal reageren, de manier waarop 
hij denkt en waardoor hij gemotiveerd zal worden.

 - Predisponerende factoren: Factoren die de 
gevoeligheid voor het krijgen van een eetstoornis op 
voorhand bepalen. Dit zijn vaak factoren die vanaf een 
hele jonge leeftijd of zelfs de geboorte al aanwezig zijn. 

 - Luxerende factoren: Deze factoren bepalen of de 
gevoeligheid zich op een bepaald moment omzet in een 
echte eetstoornis.

 - Onderhoudende factoren: Factoren die bepalen of 
de eetstoornis blijft bestaan of verergert.

Gezondheidsuniversiteit 2019
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 7. Gevolgen van ondervoeding
 - Oedeem: Een opeenhoping van vocht wat leidt tot 

een zwelling. 
 - Osteoporose: Afname van de sterkte van de botten 

door meer botafbraak of verminderde botopbouw.
 - Preoccupatie: ‘Bezeten’ zijn door specifieke 

gedachte-inhouden: obsessies, overwaardige ideeën en 
wanen.

 - Elektrolytstoornissen: Een afwijkende hoeveelheid 
zouten in de cellen en/of bloed.

 - Failure to thrive: Het onvermogen tot normaal 
groeien waar dit volgens constitutionele aanleg wel 
mogelijk moet zijn.

 - Functionele amenorroe: Uitblijven van de 
menstruatie als gevolg van een stoornis in de hormonale 
regulatie van de menstruatiecyclus.

 - Motiliteit: Bewegelijkheid van de darm.
 
 8. Behandeling van eetstoornissen
 - Psycho-educatie: Informatie over de aandoening, 

oorzaken, symptomen en het verloop van de 
behandeling. Kan zowel voor patiënt zelf als omgeving 
gedaan worden.

 - Cognitieve gedragstherapie: Psychotherapie 
waarbij een patiënt zijn eigen gedachten en gedrag 
onderzoekt en wat de samenhang hiertussen is. 
Vervolgens kunnen de gedachten en het gedrag 
aangepast worden.

 - Systeemtherapie: Therapie waarbij gekeken wordt 
naar de samenhang tussen de problematiek en de 
leefomgeving, ook wel het systeem genoemd. Familie en 
naasten worden hierbij nauw betrokken.
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