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Programma

- Casus
- Voedings- en Eetstoornissen
- (Hoe) Kun je eetproblemen/eetstoornissen herkennen? 
- Behandeling/ verwijzing
- K-EET



Wie zijn jullie? Even inventariseren:

Pak je telefoon
Ga naar menti.com
Code: 93 88 40 2

•Wie is jeugdarts?
•Wie is kinderarts?
•Wie heeft ervaring met eetstoornissen? 



Casus

• Op het spreekuur verschijnt een 
jongeman van 17, met een 
normaal postuur en geen 
opvallende lichamelijke klachten. 
Hij zegt dat hij niet lekker in zijn 
vel zit, somber is en ontevreden is 
over zijn poging om spiermassa 
op te bouwen. 



Casus

• Meisje, 14 jaar, zegt onzeker te zijn. Op school blijven 
zitten. Weinig vriendinnen. Ouders gescheiden. 
Overgewicht. 



Casus

• Jong meisje, 11 jaar, eet bijna niets. Doet aan 
tennis (hoog niveau) maar viel laatst flauw. Licht 
ondergewicht. 



Waar moet je op letten? Welke signalen kunnen je op het spoor 
brengen van een mogelijke eetstoornis?

• “Niet lekker in mijn vel”
• Stemmingsproblemen
• Faalangst/perfectionisme
• Gewichtsschommelingen / gewichtstoe- of afname
• Zichtbaar onder- of overgewicht (en zie de lichamelijke kenmerken bij AN)
• Wat meer diffuse lichamelijke klachten; moeheid, duizeligheid, flauwvallen, 

obstipatie



Welke andere eetstoornissen ken jij 
(naast anorexia nervosa)?



Welke eetstoornissen? 
DSM-5 Voedings- en Eetstoornissen

- Anorexia nervosa
- Boulimia nervosa
- Eetbuistoornis
- Pica
- Ruminatiestoornis
- ARFID
- Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis
- Ongespecificeerde voedings- of eetstoornis



DSM-5 veranderingen tov DSM-IV:

De van oudsher 
‘kinderstoornissen’ erbij: 
pica, ruminatiestoornis, 

ARFID: vermijdende/restrict. 
voedselinnamestoornis

AN: geen amenorroe, 
ernstcriteria

BN: wijziging in freq. 
eetbuien

Eetbuistoornis nieuw

Andere gespecificeerde 
eetstoornissen 

(purgeerstoornis, nachtelijk 
eetsyndroom, atypische 

anorexia nervosa)

Ongespecificeerde voedings-
of eetstoornis



Eetstoornis

• Preoccupatie met eten

• Controle of juist controle-verlies

• Lage zelfwaardering/verstoord
zelfbeeld



Anorexia Nervosa 
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Anorexia Nervosa

• Ondergewicht (BMI* <17)
• Angst om in gewicht toe te nemen
• Lichaam bepaalt zelfwaardering
• Lichaamsbeeld niet realistisch
• Beseft ernst laag gewicht niet
• ‘Restrictieve’ vs ‘Eetbuien-purgerende’ type

• *BMI= kg / (m)2



Anorexia Nervosa

* Twee subtypes:

− Restrictieve type:
Beperken voedselinname, vasten en/of 
extreme sporten (gedurende 3 mnd).
Geen purgeren of eetbuien. 
Dit subtype is geassocieerd met het with 
stereotype beeld van anorexia nervosa. 



Anorexia Nervosa

* Twee subtypes:

− Eetbuien/purgerende type:
Terugkerende en regelmatige episodes van 
eetbuien en/of purgeren (in de afgelopen 3 
maanden). 
Purgeren is opzettelijk gedrag om gegeten
kilocalorieën weer kwijt te raken, zoals
zelfopgewekt braken, misbruik van laxantia, 
diuretica en/of andere medicatie of producten.  

Dit subtype is vergelijkbaar met boulimia
nervosa; echter voor BN is er geen criterium 
van ondergewicht, bij AN wel. 



Ernstmaat Anorexia 
Nervosa 

• Ernst Schaal BMI
1. Licht 17- <18.5
2. Matig 16- <17
3. Ernstig 15- <16
4. Zeer ernstig < 15

• Behandelaren kunnen ernst schaal
verhogen op basis van andere
parameters



Boulimia Nervosa

• Eetbuien: 
- Veel eten in korte tijd
- Controleverlies

• Compensatie: 
- Braken, Laxeren
- Vasten, ‘Lijnen’
- Extreem sporten

• Lichaamsbeeld bepaalt 
zelfwaardering



Bulimia Nervosa

• Ernstmaat: 

- Licht: Gemiddeld 1 tot 3 episodes 
van inadequaat compensatoir 
gedrag/week  

- Matig: 4 tot 7 episodes/week
- Ernstig: 8 tot 13/week
- Zeer ernstig: 14 of meer/week





Mij niet gezien; 9:13

• https://www.youtube.com/watch?v=V2tQVuaymlQ

https://www.youtube.com/watch?v=V2tQVuaymlQ


Eetbuistoornis DSM-5 criteria

A. Recidiverende eetbui-episoden (grote hoeveelheden, 
controleverlies)

B. 3 van de volgende:
1. Eten sneller dan normaal
2. Eten tot oncomfortabel vol
3. Grote hoeveelheden zonder hongergevoel
4. Alleen eten uit schaamte voor hoeveelheid eten
5. Gevoel van walging of schuld

C. Duidelijk lijden door eetbuien
D. Eetbuien 1 x per week 3 maanden
E. Geen AN, BN, ARFID
Dimensie: Frequentie eetbuien

Veel meer eten dan gewoon in 
korte tijd, eten tot onaangenaam 
vol, ongezonde dingen eten, 
controleverlies, geen 
compensatie, gewicht stijgt tot 
boven normaal 



• Ernstmaat:

- Licht: 1 tot 3 episodes/week.
- Matig: 4 tot 7 episodes
- Ernstig: 8 tot 13 episodes
- Zeer ernstig: 14 episodes of meer

Eetbuistoornis



AN

BN
BED

Continuum



Pica

A.    Persisterend eten van niet voor consumptie 
bestemde stoffen gedurende minstens 1 
maand

B. Past niet bij het ontwikkelingsniveau 

C. Maakt geen deel uit van cultureel 
geaccepteerde gewoonte of sociale norm

D. Als het voorkomt in het kader van een andere 
psychische stoornis, som. aandoening of 
zwangerschap, is het ernstig genoeg om 
afzonderlijke aandacht te rechtvaardigen



Ruminatie stoornis

A.    Herhaaldelijke regurgitatie van voedsel, 
minstens 1 maand. Voedsel kan opnieuw
worden gekauwd, ingeslikt of uitgespuugd

B.    Kan niet worden toegeschreven aan gastro-
intestinale of andere somatische aandoening

C. Niet uitsluitend tijdens AN, BN, BED of ARFID. 

D.     Als het voorkomt in het kader van een andere

psychische stoornis of neurobiologische

ontwikkelingsstoornis, is het ernstig genoeg
om afzonderlijke aandacht te rechtvaardigen



Avoidant / Restrictive Food Intake Disorder 
(ARFID)

27



ARFID 

• Vermijdende/restrictieve 
voedselinnamestoornis (vaak 
kinderen die niet of heel selectief 
eten maar die niet mager willen 
worden; bijvoorbeeld ook kinderen 
met autisme of een angststoornis 
en eetproblemen); 

• MAAR: ook jongeren en 
volwassenen!



ARFID =
à Te weinig (restrictief) en/of te selectief eten
à Ingrijpende gevolgen voor gezondheid

Profielen:
(1) gebrek aan interesse in eten of voedsel 
(2) vermijding vanwege kenmerken van het voedsel 

(kleur, vorm, hoe het aanvoelt in de mond)
(3) angst voor negatieve gevolgen van het eten 

(overgeven, stikken)

à Niet omdat onvoldoende eten voorhanden is / culturele gewoonte
à Geen lichaamsbeeldprobleem
à Geen lichamelijke oorzaak



Zomaar een greep uit de bonte populatie



Belangrijkste kenmerken van de beschreven 
voedings- en eetstoornissen 

• Tabel uit zs; pag 10



En verder

Somatisch: 

• Korte termijn: energie tekort 
van het lichaam met o.a. trage 
hartslag, lage temperatuur, 
gevaarlijke lage glucose 
concentratie

• Lange termijn: 
groeivertraging, 
botontkalking, 
onvruchtbaarheid

Psychologisch: 

• ASS, PTSS, 
persoonlijkheidsproblematiek, 
depressie, OCS, 
slaapproblemen…

Sociaal:

• ernstige systeemproblematiek
• COVID-19
• Social media
• …



Obesitas (BMI>30)

• 13% van de volwassenen; 2.5% kinderen (4 t/m 17 jaar)
• Geen eetstoornis
• 30 – 50% depressieve klachten / depressie
• Eetstoornis symptomen – eetstoornissen - Eetbuistoornis
• Mitchell et al 2012: 
- 44% psychiatrische stoornis
- 69% ooit een psychiatrische stoornis
- 10% eetstoornis (BED)



AN
Restrictief
type

AN
Purgerend
type

Boulimia
Nervosa

Vreetbui-
stoornis

Obesitas

Eetstoornis niet anders omschreven

Gew
icht



Life-Time Prevalentie � Hoe vaak komt het voor? 

• Anorexia Nervosa: 0,6 - 0,9% (vrouwen)
• Boulimia nervosa: 1 – 1,5% (vrouwen)
• Eetbuistoornis: 3 - 3,5% (vrouwen) (minder streng oz: 5,5%)
• ARFID: 3% kinderen/ 1% volwassenen



Signalering en 
vroegherkenning

• Start hulp kan jaren duren:
- Patiënt schaamt zich en/of weinig 

ziektebesef
- Hulpverlener herkent beeld niet snel

• Signalen kaart (huisartsen, WIJ-teams, POH, 
sportinstructeurs, diëtisten, etc)

• Ervaringsdeskundigheid:
- Communities; Proud2bme
- Inloop-/praktijkhuizen
- Stichting Kiem





Zorgstandaard eetstoornissen

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/eetstoornissen/introductie






* Signalenkaart wordt momenteel aangepast ism internist, huisarts, psycholoog 



diagnostiek en opname
• alle eetstoornissen zijn ambulant/poliklinisch te behandelen, mits goede 

medische controles
• opname meestal alleen bij anorexia nervosa
• somatisch bedreigde situatie ook onder de wet WGBO te behandelen in 

een ziekenhuis
• intensiveren van behandeling/dagbehandeling/kliniek = meer begeleiding 

bij het eten, verdragen van het aankomen, doorbreken dwangmatig 
bewegen ea compensatoir gedrag

• opname: zo kort als mogelijk/zo lang als nodig om concreet afgesproken 
doelen te halen



Zorgstandaard Eetstoornissen: 

• Aanbevelingen voor de zorg aan kinderen 
ouder dan 6 jaar, jongeren, adolescenten 
en volwassenen met een eetstoornis. 



Anorexia Nervosa
Minst restrictief starten

Protocollen: CBT(-E)/ FBT/MGDB, MANTRA SSCM

Overleg vaktherapieën

Gespecialiseerde diëtist

Samenwerking arts

Op- en afschalen

Gezamenlijke besluitvorming



Boulimia Nervosa, 
Eetbuistoornis

Ambulant

Tenzij: ernstig braken bij BN

En/of onvoldoende winst van eerdere behandeling

Jeugd: ouders

Volwassenen: CBT(-E), individueel of in groep, IPT

Supportgroepen 

Evt gezonde leefstijl programma tijdens of na 
behandeling BED



ARFID

Enige onderzochte protocol in ZSES: bij voedselweigering (SLIK)

Studies nu bezig, inmiddels ook publicaties over CGT 
adolescenten

Medische complicaties/oorzaken: mond/neus/keel gebied, maag, 
ernstig ondergewicht

Traumatische ervaringen?

Psycho-educatie: bv bij kinderen vertraagde smaak ontwikkeling

CGT: exposure

Ouders; mediatie therapie, coaching gezinsmaaltijden

Logopedie

Comorbide klachten



Wat kun je doen als kinderarts/jeugdarts?

Gewoon gedrag à eetstoornis? 



Indicatie voor direct overleg met 
kinderarts/internist obv anamnese + LO

• Gewichtsverlies > 1.5 kg/wk
• Gewicht < 70 % van uitgangsgewicht
• Stagnatie groei + ontwikkeling
• Klachten hypoglycemie
• Bradyfrenie
• HA < 40/min
• Acute voedsel- en vochtweigering
• Spierzwakte
• Ernstig purgeren/hypokaliemie
• Inspanningintolerantie



Diagnostiek
intake

• Anamnese
• Heteroanamnese
• Lichamelijk onderzoek/lab onderzoek



Anamnese
1. eetpatroon en braken
2. menstruatie
3. lichaamsbeeld van de patient zelf
4. minimum en maximum gewicht afgelopen jaren
5. andere klachten, ihbz menstruatie
6. gebruik van medicatie/ laxeermiddelen/ diuretica/ 

afslankpillen (afslankmiddelen)
7. gebruik van alcohol/drugs
8. lichaamsbeweging/sporten (obsessief?)



Diagnostiek
Aanvullend:
• Sociaal maatschappelijk/ schools functioneren
• familiaire belasting 
• impact op de systeem/steunsysteem
• motivatie
• competenties
• mogelijke herstelbelemmerende factoren
• comorbiditeit

• lichamelijke toestand – wegen en meten (BMI), pols, tensie, 
temperatuur



Credits: Bart Kuipers







K-EET

• K-EET is een samenwerkingsverband van 
(ervaringsdeskundige) professionals met veel kennis op 
het gebied van eetstoornissen al dan niet in combinatie 
met andere problematiek bij kinderen. 

• K-EET werkt vanuit de visie dat kinderen en jongeren 
met een (potentiële) eetstoornis eerder moeten 
worden herkend, beter worden begrepen en eerder en 
beter worden behandeld. Hiervoor wordt een 
fundament gelegd, dat bestaat uit zes bouwstenen. 

• Deze bouwstenen worden – in samenhang - ontwikkeld 
in een routekaart voor 3 jaar (maart 2020-maart 2023). 
Een van de zes bouwstenen en tevens backbone voor 
een duurzame verbetering van de aanpak van 
eetstoornissen, is het bovenregionale netwerk
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Kinderen, jongeren en volwassenen met (potentiele) 

eetstoornis worden steeds eerder herkend, beter begrepen en 
eerder en beter behandeld. Over 10 jaar is er een significante 

daling van het aantal ernstig zieke, met de dood bedreigde 
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Bouwstenen K-EET 

VISIE 
K-EET

Versterken regionale 
netwerken

Gebruiken van de 
zorgstandaard en 

scholingsplan

Overzicht actueel aanbod 
(regioscan)

Zorg voor professionele 
en datafeedback 

Realistsiche
beeldvorming 
eetstoornissen

Landelijke leidraad 
voorkomen en toepassen 

dwangvoeding 



Uitgangspunten K-EET 

• We werken doelgericht vanuit een gedeelde opgave 
• We beïnvloeden het systeem vanuit de zorginhoudelijke expertise; 
• We proberen het systeem niet te beheersen of te controleren, maar 

beweging te maken in co- creatie; 
• We kiezen gericht de interventies (doel en strategie); 
• We leren stroomopwaarts;  
• We hebben aandacht voor de betrekkingen tussen actoren in het 

(regionale) netwerk en tussen elkaar. 



Landelijk en regionaal expertisenetwerk  eetstoornissen 

• Biedt zo goed mogelijk toegang voor kinderen, ouders en 
poortwachters/gatekeepers (op scholen, in huisartspraktijken etc.) tot de 
beschikbare kennis en kunde ten aanzien van eetstoornissen in de vorm van 
voorlichting en informatie, vroegdetectie, begeleiding, behandeling en nazorg. 

• Biedt een fundament waarop de kennis en kunde zich verder kunnen ontwikkelen 
en vernieuwen binnen de gehele keten, inclusief de transitie naar de volwassen zorg 
en biedt de mogelijkheid voor gecombineerde behandeling somatiek/psychiatrie 

• Regio’s kunnen op basis van beschreven actueel best werkzame zorg van preventie 
tot en met complexe klinische zorg beoordelen waar zij moeten ontwikkelen. 

• Er is een netwerk waarin professionals hun kennis en kunde actueel houden, delen, 
verspreiden en elkaar op kunnen bevragen en mogelijkheid tot doen van second 
opinions zowel op gebied van eetstoornissen als psychiatrische co morbiditeit. 

• Er is een actueel beeld van het aanbod per regio en landelijk op basis van een 
interactieve database. 



Regionaal netwerk LimOBra

• Kerngroep met 14 leden

• Plan van aanpak
• (Regionale) doelen: 
• - vroegsignalering
• - scholing
• - samenwerking
• - MDO



Producten K-EET landelijk

• K-EETi
• First EET kit (komt eraan)
• Podcast
• Document steun en support tijdens de wachttijd
• Document online behandelen
• Leidraad voorkomen dwangsondevoeding
• Leidraad samenwerking
• Zorgkaart: eetstoornissennetwerk.nl

• Kijk ook op de website van de NAE (www.naeweb.nl) voor producten

http://www.naeweb.nl/




Behandeling / Verwijzing 
regio:
• Boulimia nervosa, eetbuistoornis:
• YOUZ Maastricht k & j (tot 23 jaar)
• Co-Eur (18+)
• Mutsaersstichting (tot 23 jaar)

• Anorexia Nervosa (15,5+ jaar/ BMI<19):
• MUMC+
• Mutsaersstichting (tot 23 jaar)
• YOUZ k & j (tot 23 jaar)
• Mondriaan (tot 18 jaar)
• (Co-Eur (18+) binnenkort)

• ARFID:
• Seyscentra (tot 18 jaar)
• Mutsaersstichting (tot 23 jaar)
• MUMC (18+)



Nieuwe interactieve 
up-to-date sociale kaart:

www.eetstoornissennetwerk.nl



Bedankt voor uw aandacht!


