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Onderwerpen

• Enkele cijfers

• Eetstoornis diagnoses en klinisch beeld 

• Herkennen van een eetstoornis

• Wat te doen bij vermoeden eetstoornis?

• Wat te doen na vaststelling eetstoornis?

• Troubleshooting

• Hoe ziet behandeling bij gespecialiseerd centrum eruit?
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Enkele cijfers

Gemiddeld aantal personen met eetstoornis in een 
huisartspraktijk:

- 6 personen met anorexia nervosa of boulimia nervosa
- 6 personen met atypische eetstoornis (in veel gevallen: 

voldoen net niet aan criteria voor AN of BN) 
- 23 personen met eetbuienstoornis
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Enkele cijfers

…waarvan ongeveer de helft van de personen met 
anorexia nervosa en boulimia nervosa bij de 
huisarts bekend is 

…waarvan onbekend aantal personen met de 
eetbuistoornis bij de huisarts bekend is
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Prognose  
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6% van de patiënten met 
Anorexia Nervosa overlijdt 
vroegtijdig!
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Eetstoornissen in beweging   
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DSM-IV criteria Anorexia Nervosa

A. Lichaamsgewicht te laag (volw. BMI <17,5

kinderen: groeicurve)

B. Intense angst in gewicht toe te nemen 

C. Verstoord lichaamsbeeld

D. Amenorroe (afwezigheid 3 achtereenvolgende cycli)

Specificering type: 

• Restrictieve type (geen eetbuien, niet-purgeren)

• Purgerende type (wel eetbuien en/of purgeren)
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Klinisch beeld Anorexia Nervosa

• Gewichtsverlies
• Preoccupatie met eten en calorieën
• Sterk voelen bij niet eten
• Body checking
• Koud / pijn /moe / flauwvallen / duizelig
• Boos / prikkelbaar
• Perfectionisme / hoog streefniveau
• Lage zelfwaardering / faalangst
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DSM-IV criteria Boulimia Nervosa

A. Eetbuien met controleverlies

B. Inadequate compenserende gedragingen om gewichtstoename te 
voorkomen

-Purgerende type:  zelfopgewekt braken, laxantiamisbruik,

klysma’s, diuretica

-Niet-purgerend type: vasten, overmatige lichaamsbeweging

C. Beoordeling van zichzelf op basis van lichaamsvorm en/of gewicht

D. Indien ook sprake van vermagering: diagnose AN (purgerende type)
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Klinisch beeld Boulimia Nervosa

• Lage zelfwaardering
• Preoccupatie met eten en calorieën 
• Mogelijk: Alcohol en drugsgebruik
• Mogelijk: Impulsief / chaotisch / destructief
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DSM-IV criteria Eetbuienstoornis ook 
wel: Binge Eating Disorder (BED)

A. Eetbuien met controleverlies
B. Geen compensatiegedragingen (dus niet 

zelfopgewekt braken, laxeren, overmatig 
bewegen etc)

C.Merkbaar ongenoegen met betrekking tot 
eetbuien aanwezig
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Klinisch beeld Eetbuienstoornis 
of: Binge Eating Disorder (BED)

• Verongelijkt
• Boos op buitenwereld
• Geen grenzen kunnen stellen
• Passief-agressief / indirect
• (Risico) vermijdend
• Vaak: depressieklachten
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Psychiatrische co-morbiditeit

• Alle eetstoornissen: ≥ 96% heeft ≥ 1 andere psychische 
stoornis =>veelal depressie en/of angst klachten

• Alle eetstoornissen: 68% heeft ≥ 1 persoonlijkheidsstoornis

4 maart 2010 13e.vanfurth@centrumeetstoornisse
n.nl



Hoe herken je een eetstoornis?
• Herkennen eetproblemen zelf niet als 

eetstoornis
• Schaamte!
• Ontkenning van problemen (eetprobleem 

wordt juist als oplossing van problemen 
gezien)
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Patient delay / doctor delay

Patients’ delay: wanneer realiseer je je dat je 
klachten horen bij een eetstoornis?

⇒gemiddeld: 3,6 jaar

Doctors’ delay: herkennen van symptomen 
en klachten als een eetstoornis

=>gemiddeld: 1,1 jaar
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Signalen mbt eetgedrag

- willen eten op afwijkende tijden of juist op vaste 
tijden

- maaltijden overslaan, vaak ‘geen trek’ hebben
- voortdurend bezig zijn met eten, lijnen en calorieën 

tellen
- niet willen eten waar anderen bij zijn, of het 

eetgedag juist aan anderen aanpassen
- graag willen helpen met eten koken, maar zelf niet 

of nauwelijks eten
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Signalen psycho-sociaal:

-voortdurend voor de spiegel of op de weegschaal staan

-overmatig sporten (vaak individueel)

-overdreven prestatiegericht en perfectionistisch gedrag

-afspraken afzeggen, ontwijken van sociale contacten

-niet meer rondkomen van eigen (zak)geld

-sterke stemmingswisselingen, prikkelbaarheid

-bang zijn om dik te worden

-bezorgdheid over anderen

-angst

-impulsiviteit 
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Signalen lichamelijk:

- veel aankomen of afvallen, of schommelen in gewicht

- vage klachten (hoofdpijn, moeheid, lusteloosheid)

- menstruatieklachten

- keelpijn, heesheid, opgezette speekselklieren

- schade aan gebit door veelvuldig braken

- maag/darmklachten

- vaak koud hebben (m.n. handen en voeten)

- spierslapte, duizeligheid, flauwte, haaruitval

- overgewicht (eetbuien?)

- wondjes op handrug
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Motivatie
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Gewichtsherstel
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