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WAT HEEFT EEN EETSTOORNIS 
MET ETEN TE MAKEN?



PROGRAMMA

 Ervaringsverhaal

 Diagnosestelling en cijfers

 Oorzaken

 Gevolgen, symptomen, complicaties

 Behandelmethoden 

 Eetstoornissen in de HAP

 Prognose

Kun je een eetstoornis overwinnen?



DIAGNOSE STELLING

Anorexia Nervosa

Een intense vrees om aan te komen of dik te worden

energie-inname  < energiebehoefte

Een stoornis in de manier waarop de betrokkene zijn 
of haar lichaamsgewicht of lichaamsvorm ervaart



DIAGNOSE STELLING

Boulimia Nervosa

terugkerende perioden met eetbuien

Terugkerend, compenserend gedrag

Gedurende drie maanden, minstens 1x/week 

Het figuur en gewicht hebben een hele grote 
invloed op het oordeel over zichzelf



DIAGNOSE STELLING

Eetbuistoornis (BED)

terugkerende perioden met eetbuien

Lijden door eetbuien

Gedurende drie maanden, minstens 1x/week 



DIAGNOSE STELLING

Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornissen 

(voorheen NAO)



VÓÓRKOMEN       IN NEDERLAND

Anorexia; 

- 5600 pt

- start; 14-20ste

Boulimia; 

- 22.300 pt

- start; 18-25ste

Eetbuistoornis; 

- 160.000 pt

- De verdeling tussen mannen en vrouwen wordt geschat op 2:3!!



VÓÓRKOMEN

De ziektes duren gemiddeld 6-7 jaar

95% 5%



OORZAKEN, PSYCHOLOGISCH

Negatieve zelfevaluatie

Perfectionisme

Negatieve lichaamsbeleving

Ineffectieve coping mechanismen

Vermijdende stijl van probleem-oplossen 



OORZAKEN

Psychosociale factoren

- traumatische ervaringen

- relationele factoren

- opvoeding en gezinsfactoren

- cultureel-maatschappelijke factoren

Aanleg

- erfelijkheid

- persoonlijkheid

Organische factoren

- lichamelijke factoren

- biochemische en hormonale factoren





ANDERE GEVOLGEN

 Gezin

 Diefstal

 Co-morbiditeit

 Mortaliteit  +/- 10%??

In standhoudende factoren!!!!!



BEHANDELING
 Cognitieve gedragstherapie

 Gezinstherapie/systeemtherapie

 PMT (touwtjesoefening, zelfbeeld, boksen)

 (dynamische) psychotherapie

 Zelfhulpgroepen

 Mindfulness

 Psycho-educatieve therapie

 EMDR

 Hypnotherapie

 Groepstherapie

 Farmacotherapie

 ………..

Soms gedwongen opname en behandeling vanwege gezondheid





EETSTOORNISSEN IN DE 
PRAKTIJK

Ongeveer 20p/HAP
onder-diagnostiek, 
onder-behandeling







NADERE DIAGNOSTIEK BIJ HET VERMOEDEN OP EEN EETSTOORNIS
ANAMNESE EN LICHAMELIJK ONDERZOEK

 eetpatroon en braken;

 lichaamsbeeld

 gedachtes over eten en gewicht

 gewichtsverloop

 andere klachten

 medicijnen, laxeermiddelen, diuretica, slankpillen

 gebruik van alcohol en/of drugs

 obsessief bewegen of sporten/hyperactief

* L.O.    Lengte, gewicht, bloeddruk en pols

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/eetstoornissen/zorg-rondom-eetstoornissen/diagnostiek-en-monitoring/stap-1-anamnese-en-lichamelijk-onderzoek


NADERE DIAGNOSTIEK BIJ HET VERMOEDEN OP EEN EETSTOORNIS
AANVULLEND ONDERZOEK

 laboratoriumonderzoek

 ECG

 Groeigegevens en gewicht

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/eetstoornissen/zorg-rondom-eetstoornissen/diagnostiek-en-monitoring/stap-2-aanvullend-onderzoek




ZORG



PROGNOSE
NAZORG

Kun je een eetstoornis 
overwinnen?



TOT SLOT………

 Ongeveer 45% van de patiënten herstelt volledig,                        
30% verbetert gedeeltelijk en 25% herstelt niet.

 Tussen de 5 en 10% van de patiënten overlijdt aan de gevolgen

 Van alle psychiatrische ziekten overlijden de meeste mensen 
aan Anorexia Nervosa.



EINDE


