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ABSTRACT
In deze bachelorproef ga ik na hoe het gesteld is met het psychisch welbevinden van
studenten in een sociale opleiding. De focus ligt hier bij eetstoornissen en het eetgedrag
van de studenten. De opleidingen waarover dit onderzoek gaat zijn: sociaal werk,
psychologie, toegepaste psychologie, pedagogische wetenschappen, pedagogie van het
jonge
kind,
sociaal
werk,
orthopedagogie,
ergotherapie
en
sociale
readaptatiewetenschappen. Alle jaren zijn ook opgenomen in het onderzoek. Van de eerste
bachelor tot de tweede master. Zo hoop ik het meest volledige beeld te verkrijgen.
Voor mijn onderzoek maakte ik gebruik van een enquête om zoveel mogelijk antwoorden
van studenten te kunnen verzamelen. Ik stelde de vragen van de SCOFF-test die huisartsen
ook gebruiken om eetstoornissen vast te stellen. Behalve de SCOFF-test bevroeg ik ook
hun kennis over de hulpbronnen aangeboden door hun hogeschool of universiteit.
Uit het onderzoek is gebleken dat studenten uit een sociale opleiding kwetsbaarder zijn
voor eetstoornissen dan de gemiddelde persoon in België. De onderzochte doelgroep heeft
bijgevolg meer nood aan ondersteuning en begeleiding. Afsluiten deed ik met
aanbevelingen voor deze extra begeleiding met behulp van een expert.
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And I said to my body, softly. “I want to
be your friend.” It took a long breath
and replied, “I’ve been waiting my
whole life for this”
- Nayyirah Waheed
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Woord vooraf
Daar ga je dan, beste eindwerk. Na een jaar intensief samenwerken is het eindelijk tijd om
je te laten gaan. Het was een moeilijke tocht met veel pieken en dalen, maar al bij al heb
ik je graag geschreven. Je bent een verwezenlijking van 3 jaar hard werk; bloed, zweet en
soms heel veel tranen. Nu is het tijd om je af te geven. Ga, en verander de wereld.
Dit eindwerk begon ik als een ongeleid projectiel. Niet weten waar ik naar toe wou ging ik
duizend-en-één kanten op. Het heeft dan ook even geduurd vooraleer ik wist waar ik naar
toe zou gaan. Eenmaal die richting duidelijk was heb ik me volledig voor het onderwerp
gesmeten.
Dit alles zou echter niet gelukt zijn zonder een paar mensen. Als eerste wil ik mijn bapbegeleider Greet Wielemans bedanken om altijd volledig achter mijn idee te staan en me
na elk gesprek nieuwe hoop en nieuwe motivatie te geven om door te gaan.
Vervolgens wil ik ook Els Verheyen bedanken voor de vele ideeën en expertise over het
onderwerp. Ik vond het een eer om samen te mogen werken met een organisatie als anbn.
Verdienen ook een speciale vermelding zijn Jenne Baeten en Gwynne Swennen. Deze twee
liefdevolle personen hebben mij heel veel moed gegeven en zijn in mij blijven geloven
wanneer ik dat zelf soms even niet meer deed. Zij hebben mee deze scriptie mogelijk
gemaakt. Ook Iulia Vescan mag zeker niet ontbreken in deze bedanking. Tijdens mijn drie
jaren SRW stond zij altijd klaar om mij te helpen, alsook met deze bachelorproef.
Tot slot wil ik nog mijn kotgenoten bedanken. Zij maakten dit zware jaar net iets minder
zwaar door hun gezellige babbels, lekkere maaltijden en gewoon hun aanwezigheid.
“Mercikes he!”
Marliese Debrouwere
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Lijst van afkortingen
ANBN: Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa (vereniging)
Eetstoornis NAO: NAO staat voor niet-anderszins omschreven. Een eetstoornis die niet
verder specifieerbaar is.
CP2: Creatieve professionaliteit (2). Vak in de richting SRW: kinderen, jongeren en welzijn.
SCOFF: Test van 5 vragen die pijlt naar de mogelijke aanwezigheid van een eetstoornis
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Inleiding
Voor deze bachelorproef heb ik bewust studenten gekozen als doelgroep. Dit is namelijk
een heel speciale doelgroep. Als eerste is het een doelgroep waar ik zelf toe behoor. Ik ken
het reilen en zeilen van het ‘student zijn’ en de problemen die daarbij te pas komen. Een
onderzoek rond studenten leek mij dus zeer leerzaam, omdat het iets is wat midden in
mijn eigen wereld valt.
Als tweede zijn studenten op zich een speciale groep. Officieel zijn we volwassen, maar
spreek studenten aan met de vraag of ze zich volwassen voelen en steevast zegt iedereen
‘nee’. We zijn als volwassenen blijven hangen in de adolescentie, waardoor onze
ontwikkeling op een ander tempo loopt dan dat van mensen die op hun 18 jaar gaan
werken. Wij hebben bepaalde verantwoordelijkheden niet en zijn keien in het ontlopen van
de overige verantwoordelijkheden. Verdienen we daarom een andere aanpak? Ja. Krijgen
we die in de hulpverlening? Nee, niet echt.
Tenslotte is eetstoornissen onderzoeken bij studenten die een sociale studie doen zeer
interessant. Deze mensen zijn namelijk de hulpverleners van morgen. Het is heel
waarschijnlijk dat zij na hun studie mensen met eetstoornissen zullen moeten helpen. Maar
hoe zit het met hun eigen problematiek?
Ik schrijf mijn bachelorproef over dit onderwerp om antwoorden te krijgen op vragen
waarmee ik zat. Vragen als ‘Komt het meer voor dan bij andere studenten?’, ‘Ze weten
waar ze hulp moeten zoeken, dat leren ze letterlijk op school. Doen ze dat ook echt?’.
‘Scholen die hulpverleners opleiden zouden toch zelf een groot hulpverleningsnetwerk
moeten hebben? Do they practice what they preach?
ANBN voelde mijn interesse voor dit onderzoek aan. Zij gaven mij concrete vragen en
onderzoeksdoelen om mee te werken om hier zo een nuttig mogelijk en praktijkrelevant
onderzoek van te maken. Daarom begin ik met een uitleg over wat ANBN is en wat ze
doen. Daarna bespreek ik het theoretisch kader rond mijn onderzoek, m.a.w. waarom
studenten tot de doelgroep van een srw’er behoren, wat eetstoornissen concreet inhouden,
de SCOFF-test die ik later in mijn onderzoek als vragenlijst zal gebruiken… komt allemaal
aan bod.

1.1 Onderzoeksdoel
Het doel van dit onderzoek is bepalen of er een probleem is met studenten met een
eetstoornis, welke omvang dit probleem heeft, hoe dit probleem zich uit en vooral wat we
daarna kunnen doen om deze mensen te helpen op weg naar een gezond eetpatroon.

1.2 Onderzoeksaanpak
Bij dit onderzoek heb ik ervoor gekozen om zoveel mogelijk resultaten te verkrijgen zodat
dit onderzoek representatief zou zijn voor de doelgroep van studenten in een sociale
richting. Ik heb op voorhand gekozen welke richtingen ik sociaal acht. Daarbij heb ik
gekozen voor alle richtingen op universitair en hogeschoolniveau die later in de
hulpverlening kunnen terecht komen.
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Hierna heb ik mijn enquête opgesteld. Als eerste vroeg ik naar de demografische gegevens
van de deelnemers, zoals bijvoorbeeld hun leeftijd, opleidingsjaar en studierichting. Als
tweede volgde de vragen van de SCOFF-test om na te gaan hoe het gesteld was met het
eetgedrag van de studenten. De studenten die meer dan 2/5 scoorden op de SCOFF-test
kregen nog twee bijkomende vragen: of ze doorhadden dat hun eetgedrag eventueel een
probleem zou kunnen zijn en of ze al hulp hebben gezocht. Ik sloot af met iedereen nog 2
open vragen te stellen over welke hulpverlening er al aanwezig was op hun school en wat
zij dachten dat nog verbeterd kon worden.
Ik heb mijn deelnemers gevonden op Facebook. Mijn doel was om een kwantitatief
onderzoek op te stellen eerder dan een kwalitatief onderzoek. Hiermee wou ik mijn
doelgroep zo goed mogelijk in kaart brengen. Ik ken mensen in elke richting die meedeed
aan mijn onderzoek en heb aan deze mensen gevraagd of ze me wouden toevoegen in de
groepen van eerste, tweede, derde bachelor en eerste en tweede master-groepen van alle
richtingen van een heleboel hogescholen en universiteiten. Ook heb ik nog een aantal
andere groepen aangesproken zoals de monitoren van JOMBA West-Vlaanderen, de
monitoren van Kazou Zuid-West-Vlaanderen, de groep van mijn studentenresidentie. Al
laatste deelde ik het ook op mijn eigen tijdlijnwaarna vrienden van mij het ook nog eens
op hún tijdlijn hadden gedeeld. Dit alles zorgde voor een fenomenale 382 resultaten. Toen
ik aan dit onderzoek begon, had ik hier zelfs nooit over durven dromen. Het hoge
responscijfer kan betekenen dat studenten geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en dat de
mentale gezondheid van studenten bijgevolg iets is waar hogescholen en universiteiten
belang aan moeten hechten.
In deze bachelorpaper zelf leg ik de vragen die ik stelde uit. Waarom heb ik precies deze
vragen gekozen? Ik maak de resultaten bekend en ik trek mijn conclusies. Met mijn
conclusies ben ik uiteindelijk naar een expert gestapt om te vragen wat deze persoon
denkt. Daar heb ik ook de ‘waarom’-vraag gesteld. Wáárom komen eetstoornissen nu meer
voor bij studenten in een sociale richting? Want -spoiler alert- dat is zo, bleek uit het
onderzoek.
De ‘informed conscent’ heb ik verwerkt in mijn enquête. De inleidende tekst bevat deze
zin: “De gegevens zullen anoniem verwerkt worden en door deel te nemen aan deze
enquête verklaar je je hier ook mee akkoord. Bij vragen of problemen kan je me altijd
contacteren op marliese.debrouwere@student.ucll.be”. Het deelnemen op zich zorgt er dus
voor dat de participanten zich akkoord verklaren met het feit dat hun gegevens anoniem
zullen worden verwerkt. Ik heb er ook mijn emailadres bij gezet voor eventuele vragen.

1.3 Methode
Dit onderzoek heb ik aangepakt in de vorm van een enquête. Dit heb ik gedaan om zoveel
mogelijk resultaten te verkrijgen. De vragen die ik stelde waren volgende:
-

Welke opleiding studeer je?
Op welke school zit je?
In welk jaar zit je?
Wat is je leeftijd?
Wat is je geslacht?
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-

Zit je op kot?

Deze vragen heb ik gestel om wat algemene informatie te verzamelen over de mensen die
de enquête invulden. Zo wist ik hoeveel studenten van welke school en richting de enquête
invulden. Dit is belangrijk voor latere vragen (zoals welke hulpbronnen er al aanwezig zijn
op de school en wat de school nog kan doen). Zo kon ik later ontdekken welke scholen
goed bezig waren en welke iets minder. Daarna heb ik de eetstoornisgerelateerde vragen
gesteld. De vragen die ik heb gebruikt zijn de vragen van de SCOFF-test. Dit is een
betrouwbare manier die huisartsen ook gebruiken om eetstoornissen vast te stellen bij
mensen. De test bestaat uit 5 vragen en bij een score van 2/5 of meer kan er sprake zijn
van een eetstoornis. Dit waren de vragen:
-

Geef je wel eens over, vanwege een te vol gevoel bij het eten?
Ervaar je controleverlies over hoeveel je eet?
Ben je meer dan 6 kg afgevallen in de laatste 3 maanden?
Vind je jezelf dik terwijl anderen je juist dun vinden?
Overheerst voedsel in je leven?

De mensen die op 2 of meer vragen ‘ja’ hebben beantwoord, worden doorgestuurd naar
onderstaande vragen:
-

Ben je je er bewust van dat jouw eetpatroon een probleem kan zijn?
Heb je al hulp gezocht?
Indien ja, welke hulp? Indien nee, waarom niet?

Deze vragen heb ik gesteld om te ontdekken of de studenten zouden beseffen dat hun
eetpatroon een probleem zou kunnen zijn. Heel vaak gebeurt het dat mensen met een
eetstoornis niet doorhebben dat hun eetgedrag een probleem is. Een kleine nuance is wel
dat je geen eetstoornis hóéft te hebben als je 2/5 of meer scoort, het kan alleen een
indicatie zijn dat het misschien aan het mislopen is.
Als laatste heeft elke persoon die de vragenlijst invulde onderstaande vragen gekregen.
Deze vragen zijn van belang om te kijken wat hogescholen en universiteiten al aanbieden
op vlak van hulpverlening en hoe de studenten die ervaren. De vraag is zo gesteld dat er
getoetst wordt of studenten weet hebben van bepaalde hulpverlening, want het kan heel
goed zijn dat een school een heel uitgebreid plan van aanpak heeft maar als de studenten
dat niet weten heeft dat weinig zin en zal het weinig effectief zijn natuurlijk. De laatste
vraag die ik stelde ging dan over wat de studenten zelf aangeven wat zou moeten
verbeteren aan het beleid rond eetstoornissen op school.
-

Welke hulpmogelijkheden bestaan er op jouw universiteit/hogeschool voor
mensen met een eetstoornis?
Wat denk jij dat er nog kan verbeteren aan de hulp op jouw
universiteit/hogeschool voor mensen met een eetstoornis?

Ik heb ook nog een uitgebreide literatuurstudie gedaan om zo dieper in te gaan op het
theoretische aspect rond eetstoornissen.
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2 Maatschappelijke situering
2.1 Wat is ANBN
Voor deze bachelorproef werk ik samen met ANBN. ANBN staat voor Anorexia Nervosa –
Boulimia Nervosa en is een informatie en ontmoetingsplaats voor iedereen met vragen en
zorgen rond eetstoornissen. Centraal bij ANBN staat zelfhulp: mensen helpen mensen.
ANBN is ontstaan in 1980 uit een aantal ouders van kinderen met anorexia die een
zelfhulpgroep hebben opgestart.
Aan het eind van de jaren negentig vonden steeds meer mensen de weg naar ANBN. Er
werd een online forum opgezet en vrijwilligers organiseerden regelmatig uitstappen om
lotgenoten te ontmoeten.
In 2005 opende het inloophuis in Leuven. Hierdoor deden nog meer mensen beroep op de
vrijwilligers van ANBN. De vereniging bereikte hiermee een nog breder publiek: mensen
met andere eetstoornissen, familieleden en vrienden, scholieren en studenten op zoek naar
informatie, scholen, andere verenigingen…
Door de jaren heen is ANBN ook op andere plaatsen opgedoken. Zo zijn er deelwerkingen
in Antwerpen, Gent en Westende en hebben ze ook de infomobiel die heel Vlaanderen kan
doorkruisen om mensen te informeren over eetstoornissen en ontmoetingen mogelijk te
maken. (anbn.be, z.d.)

2.2 Visie en missie
2.2.1 Missie
De missie van ANBN is het zijn van een informatie- en ontmoetingsplaats voor mensen
met een eetstoornis en hun omgeving. Ze willen bouwen aan een gemeenschap, waar
mensen elkaar in een veilige en positieve sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen delen.
Verder wil ANBN doormiddel van hun ervaringsdeskundigheid andere mensen informeren
over eetstoornissen. (anbn.be z.d.)

2.2.2 Visie
De activiteiten van ANBN berusten op drie pijlers: informeren, ontmoeten en delen.
ANBN geeft informatie over eetstoornissen. Ze maken mensen wegwijs die op zoek zijn
naar informatie omtrent eetstoornissen. Deze vereniging biedt in de zoektocht naar
gepaste hulp haar expertise aan, opgebouwd door ervaringsdeskundigheid en de
samenwerking met professionele medewerkers.
ANBN biedt een ontmoetingsplaats voor iedereen die nood heeft aan een luisterend oor of
een gesprek. Dit doen ze door middel van het inloophuis, de inloopmobiel, het forum en
de chat. ANBN organiseert ook praatgroepen in de verschillende provincies en organiseert
ook een jaarlijkse dag tegen eetstoornissen. (anbn.be z.d.)
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2.2.3 Waarden
De vereniging wordt gekenmerkt door drie kernwaarden: Vrijheid, vertrouwen en
optimisme.
Concreet betekent dit dat iedereen vrij is om contact op te nemen en langs te komen. Niets
moet, mensen die langskomen of deelnemen aan een activiteit worden nergens toe
verplicht. ANBN draagt (h)erkenning en openheid hoog in het vaandel.
ANBN respecteert ook ieders grenzen. Ze werken met ervaren en opgeleide lotgenoten die
mensen ondersteunen in hun persoonlijke zoektocht naar hulp en herstel. Deze mensen
gaan discreet om met informatie.
De vereniging wil begrip, steun en warmte bieden in een positieve omgeving waar ruimte
is voor zowel een lach als een traan. (anbn.be z.d.)

2.3 Wat doet ANBN
2.3.1 ANBN ontmoet
ANBN biedt een ontmoetingsplaats voor iedereen die nood heeft aan een luisterend oor.
Ze brengt mensen samen in het inloophuis in Leuven, bij de infomobiel en via het forum
en de chat. Er zijn ook praatmomenten in verschillende provincies (Antwerpen, Gent en
Westende).
Elke woensdag tussen 14u en 18u en elke derde zaterdag van de maand staan de
vrijwilligers van ANBN klaar om zowel mensen te ontvangen die zelf een (vermoeden van)
eetstoornis hebben, evenals vrienden en familieleden en iedereen die vragen heeft over
eetstoornissen.
Je kan er je verhaal doen, vragen stellen en vind er een hele boel informatie in boeken en
artikels omtrent eetstoornissen. Regelmatig worden er activiteiten zoals praatgroepen of
creatieve activiteiten georganiseerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Ook in Antwerpen zijn er vrije inloopmomenten. Deze gaan door elke tweede en laatste
zondag van de maand tussen 14u en 17u. Deze inloopmomenten gaan door in de Eetstudio.
In de deelwerking in Dilbeek kunnen ouders en partners éénmaal per maand terecht voor
een gespreksmoment.
In Gent heeft Tejo hun gebouwen beschikbaar gesteld voor de ontmoetingsmomenten van
ANBN. Daar zijn de ontmoetingsmomenten elke eerste zaterdag van de maand tussen 15u
en 18u en elke derde dinsdag van de maand tussen 16u en 19u.
In Westende zet een vrijwilligster haar praktijkruimte ‘de soulsleutel’ op regelmatige
tijdstippen open voor een ontmoetingsmoment. Dit vind elke vierde zaterdag van de
maand plaats.
In Hasselt zit een praatgroep die begeleid wordt door ervaringsdeskundigen. De groep
komt samen van 10u tot 12u, elke laatste zaterdag van de maand.
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Tot slot dan nog de infomobiel. Deze doorkruist heel Vlaanderen om mensen te informeren
en om ontmoetingen mogelijk te maken. Deze infomobiel staat regelmatig aan een van de
gespecialiseerde eetstoorniscentra, waar zowel personen die in behandeling zijn als
familieleden of andere naasten langs kunnen komen voor een babbel. Scholen en
organisaties kunnen een bezoek van de infomobiel aanvragen.

2.3.2 ANBN deelt
ANBN biedt een community waar het delen van ervaring centraal staat. De
ervaringsdeskundigen van anbn en lotgenoten bieden iedereen die er nood aan heeft een
luisterend oor. Dit kan via het forum of de chat.
Ook worden activiteiten georganiseerd waarbij lotgenoten elkaar ontmoeten om ervaringen
te delen en van elkaar te leren. Zo zijn er praatgroepen in de verschillende vestigingen van
ANBN (zie hoger). Deze zomer houden ze ook twee keer een groeicursus. Daarbij krijgen
deelnemers de kans om meer zicht te krijgen op het eigen functioneren omtrent eten.
Een andere activiteit die georganiseerd wordt is het creatief schrijven. Door middel van
concrete schrijf- en denkopdrachten kunnen de deelnemers taal geven aan de eetstoornis.
Ook is er elke zondagavond en maandagavond een chatmoment, telkens van 20u tot 21u.
Deze chat wordt begeleid door een ervaringsdeskundige vrijwilliger van ANBN. Vaak wordt
er een bepaald thema uitgekozen. Dit kan alles zijn. Van zelfvertrouwen over eetstructuur,
naar relaties.
Als laatste zet ANBN ook in op de sociale media. Zo hebben ze een facebookpagina en een
instagramprofiel waarop ze inspirerende en motiverende gedachten delen. Ook nieuwtjes
en hoopgevende verhalen worden er op gepost. Ook is er een geheime facebookgroep voor
lotgenoten. (anbn.be, z.d.)

2.3.3 ANBN informeert
ANBN is er ook om te informeren. Ze maken mensen die op zoek zijn naar informatie over
eetstoornissen, herstel en sensibilisering wegwijs. Zo hebben ze een groot deel van hun
website toegewijd aan het uitleggen van verschillende eetstoornissen. Ook ik heb hier
beroep op gedaan voor mijn bachelorproef. De uitleg is makkelijk te begrijpen en heel
uitgebreid.
Ook informeren ze mensen over eventueel herstel van een eetstoornis. Waar kunnen ze
terecht, hoe beginnen ze aan het hele traject etc.
Scholen kunnen ook terecht bij ANBN, zowel om leerkrachten te informeren door middel
van workshops als gastlessen voor studenten.
Ook kunnen studenten die een opdracht of een eindwerk maken over eetstoornissen
terecht bij ANBN. Er is heel veel bruikbare informatie en in het inloophuis is ook een
bibliotheek waar heel wat informatieve boeken over eetstoornissen terug te vinden zijn.
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3 Jongeren en eetstoornissen
Als eerste zal ik het theoretisch kader rond mijn onderzoek bespreken. Dit begint met de
ontwikkeling van een adolescent in het algemeen. De adolescentie is de periode tussen de
kindertijd en de volwassenheid. Deze periode is een van de meest turbulente en uitdagende
periodes in het leven, zowel fysiek als psychologisch. Vooral jonge adolescenten ondergaan
verschillende veranderingen in hun lichaam, door de groei van secundaire
geslachtskenmerken zoals haargroei, borstontwikkeling, verplaatsing van lichaamsvet etc.
(Tanner, 1981; Susman et al., 2010) Deze lichamelijke veranderingen kunnen
onzekerheidsgevoelens opwekken over hun uiterlijk. Adolescenten zijn dikwijls ook
bezorgd om sociale acceptatie en hoe anderen naar hen kijken. (Elkind and Bowen, 1979;
Harter, 1999) Jongeren in deze periode zijn ook zeer duidelijk in gevaar als het aan komt
op het internaliseren van de onrealistische westerse schoonheidsidealen die dunne en
gespierde lichamen promoten voor respectievelijk meisjes en jongens. (Suisman et al.,
2014)

3.1 De student als adolescent
Het is niet altijd even duidelijk in welke categorie studenten passen als het gaat om
ontwikkelingsfasen. Volgens Erikson (1963) hoort een student tot de categorie van de
vroege volwassenheid. Deze begint op 18 jaar en loopt tot 35 jaar.
In de Atlas van de menselijke levensloop (2009) wordt de student echter in de late
adolescentie gecategoriseerd. Dit boek spreekt over drie fasen in de adolescentie: de
vroege adolescentie van tien tot dertien jaar, de (midden)adolescentie tussen 14 en 18
jaar en de late adolescentie die op 19 jaar begint en duurt tot 22. (Heylen, De Roeck,
Kerkhof, Plessers & Verheyen, 2009)
In dit boek wordt heel uitgebreid gesproken over de late adolescentie. Daarom dat ik er
ook voor gekozen heb om de student in deze fase onder te verdelen.

3.1.1 Jongeren en moratorium
Een moratorium betekent letterlijk een opschorting of uitstelling. In de
ontwikkelingspsychologie betekent het moratorium een algemene uitstelling van het
opnemen van de verantwoordelijkheden van de volwassenheid.
Vanwege de druk die adolescenten in het stadium van identiteit vs identiteitsverwarring
van Erikson (1961) ervaren, lassen veel adolescenten een moratorium in: een uitstel in
het opnemen van de verantwoordelijkheden van de volwassenheid. (Feldman, 2005)
Er zijn duidelijke verschillen tussen de vroege, midden- en late adolescentie. Op individueel
vlak zijn deze verschillen echter nog groter. Vroegrijpe jongeren of net laatrijpe jongeren
zijn geen uitzondering meer. Vooral de fase van de middenadolescentie vloeit geleidelijk
aan over in de laatadolescentie.
Er is ook de sociologische vaststelling dat de overgang van adolescentie naar vroege
volwassenheid zeer onduidelijk verloopt. Heel wat adolescenten/jongvolwassenen blijven
lange tijd in de ‘fase van het maatschappelijke moratorium’ hangen. Er doet zich een
stagnatie voor in de transitie naar de jongvolwassenheid. Concreet betekent dat dat deze
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adolescenten alle competenties en kenmerken van de jongvolwassene bereiken, maar dat
ze niet over gaan tot zelfstandig wonen en leven. (Heylen et al., 2009)
Dit moratorium maakt dat ik de student ook zie als een adolescent en niet als een
jongvolwassene. Hogere studies, de verschillen tussen jongens en meisjes qua
studieresultaten, de verschillen tussen mannen en vrouwen qua beroepsmogelijkheden,
economische afhankelijkheid, hotel mama/papa, het wegvallen van de klassieke
overgangsrituelen zoals verloving en huwelijk, sociologische verschuivingen in
relatievorming, werken in het buitenland, de gevolgen van de informaticamaatschappij,
moeilijkheden bij de culturele integratie voor buitenlandse jongeren, de cesuur tussen
hoogopgeleide en laaggeschoolde jongeren, zijn allemaal oorzaken van waarom iemand in
de adolescentie kan blijven hangen. ‘Student zijn’, op zich is dus al een oorzaak van de
verlenging van de adolescentie. (Heylen et al., 2009)
Erikson en gewetensvolheid
“Op een dag zal er misschien een goed geïnformeerde, weloverwogen en toch vurige
publieke overtuiging bestaan dat van alle mogelijke zonden de ergste het verminken van
een de geest van een kind is; want een dergelijke verminking ondergraaft het
levensbeginsel van vertrouwen, en zonder vertrouwen is elke menselijke daad, moge het
nog zo goed en zo juist voelen, vatbaar voor perversie door destructieve vormen van
gewetensvolheid (conscientiousness)” (vrij vertaald naar Young man Luther, 1958)
Bovenstaande quote heeft alles te maken met Erikson’s stadium van identiteit vs
identiteitsverwarring. Onderzoek toont aan dat zowel neuroticisme als gewetensvolheid
voorspellers zijn van emotionele, externe en terughoudende eetgedragingen. De resultaten
van het onderzoek bevestigen het belang van gewetensvolheid in het begrijpen van
eetstoornissen. De conclusie was dat emotionele en externe eters niet bijzonder
gewetensvol zijn én de neiging hebben om emotioneel onstabiel te zijn. Dit klinkt allemaal
heel logisch aangezien gewetensvolle mensen beschreven worden als mensen met een
sterke wil, vasterberaden en mensen die hun levens sterk structureren. (Heaven, Mulligan,
Merrilees, Woods, & Fairooz, 2001) Aan de andere kant van het spectrum zitten mensen
met anorexia. Zij zijn net heel gewetensvol. Een subkenmerk van een sterk gewetensvol
persoon is perfectionisme. (Olwyn, 2012) Dit wordt later in deze bachelorpaper uitgelegd
als een mogelijke karaktereigenschap voor mensen met een eetstoornis.

3.1.2 De cognitieve ontwikkeling: het formeel-operationeel denken van Piaget
Jean Piaget is een bekende psycholoog en is het meest bekend voor zijn studies bij
kinderen en adolescenten. Piaget focust op kinderen en de cognitieve ontwikkeling van hun
hersenen en de verschillende stadiums waarin zij veranderen en groeien.
Piaget gelooft dat kinderen het best leren door interacties met hun omgeving en anderen
door gebruik te maken van assimilatie en accommodatie. Hij zegt dat mensen zich
aanpassen aan hun sociale en fysieke omgevingen, net zoals dieren zich aanpassen aan
het al dan niet hebben van een voedselvoorziening. Als een student een klaslokaal
binnenloopt en ziet dat daar stoelen, tafels en een krijtbord aanwezig zijn, dan weet de
student dat dit een klaslokaal is en zal zijn manier van denken en gedragingen aanpassen
aan de nieuwe omgeving. De omgeving of context heeft veel te maken met hoe een
persoon zal leren zich te gedragen en interacties aan te gaan met andere mensen.
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Wat heeft dit nu te maken met anorexia en aanverwante eetstoornissen? Als de omgeving
waar deze persoon aan blootgesteld wordt hem of haar herhaaldelijk laat weten dat hij of
zij niet goed genoeg is, of te veel weegt, of zelfs als de context niet specifiek naar deze
persoon gericht is door bijvoorbeeld een slank schoonheidsideaal in de tijdschriften te
promoten, zal deze persoon nog beïnvloed worden door deze context en denken dat dit
hetgeen is waar hij of zij ook aan moet voldoen. (“Formal Operational Thought - Eating
Disorders”, z.d.)
Hoewel de formeel-operationele fase van Piaget al begint in de vroege adolescentie, wordt
deze pas echt belangrijk in de midden- tot late adolescentie. In de vroege adolescentie zijn
de grote veranderingen voornamelijk lichamelijk, terwijl in de midden- tot late adolescentie
de oude wordende adolescent zich spectaculair ontwikkelt op psychisch, moreel en sociaal
vlak.
Het denken in het formeel operationeel stadium wordt gekenmerkt door de volgende
elementen: Abstract denken, Hypothetisch-deductief denken, propositioneel denken en
combinatorisch denken.
Abstract denken houdt in dat men verder kan nadenken dan hetgeen wat zich in het hier
en nu bevindt. Het omgekeerde van abstract denken is concreet denken. Adolescenten
leren om na te denken over dingen die zich buiten de concrete realiteit bevinden. Ze
bevatten de mogelijkheden om de grotere problemen in de wereld zoals oorlog en
mensenrechten te vatten. De denkwereld van de adolescent bestaat uit thema’s als
vrijheid, menselijke waardigheid en liefde. Het is mogelijk om aan zelfreflectie of
zelfbeschouwing te doen. Dit zijn belangrijke aspecten in het opzetten van relaties, wat
een belangrijke taak is van de adolescent.
Hypothetisch-deductief denken houdt in dat de adolescent als-dan-beweringen kan
begrijpen. De adolescent doorloopt bij het oplossen van problemen een proces waarbij
hij/zij meerdere hypothesen zal opstellen en deze zal afwegen tegen elkaar door toetsing
aan de realiteit. Voor eetstoornissen kan dit betekenen dat ze kunnen denken dat ‘Als
iedereen deze slanke meisjes mooi vind, dan moet ik ook slank zijn’.
Propositioneel denken betekent dat de adolescent beweringen kan evalueren zonder dat
hij zich daarvoor moet beroepen op de realiteit. Kinderen kunnen moeilijk hun kennis over
de realiteit negeren, terwijl adolescenten dat door het propositioneel denken wel kunnen
doen en zo de logica en realiteit overstijgen.
Tot slot houdt het combinatorisch denken in dat houdt in dat een adolescent in staat is alle
mogelijke combinaties van afzonderlijke eigenschappen te ontdekken. Een voorbeeld
hiervan is het bekende experiment van Piaget die hij gebruikte om dit te toetsen. “Een
proefpersoon ontvangt vijf glazen met verschillende vloeistoffen. Een bepaalde combinatie
van deze vloeistoffen doet een geel mengsel ontstaan. De proefpersoon wordt gevraagd
welke combinatie dat is. Een kind dat zich in de concreet-operationele fase bevindt zal
onsystematisch allerlei combinaties proberen en het lukraak gevonden resultaat niet
kunnen reproduceren. De adolescent bedenkt eerst elke combinaties van vloeistoffen
mogelijk zijn gaat deze combinaties systematisch proberen en kan, als hij de juiste
combinatie gevonden heeft, deze ook reproduceren.” (Heylen et al., 2009)
Dit alles is natuurlijk een heel ingrijpende verandering in de levensloop van de adolescent.
Een bedenking die gemaakt wordt is of elke adolescent het formeel-operationele stadium
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bereik en dus in staat is tot zelfreflectief en abstract denken. Uit onderzoek is gebleken dat
adolescenten vooral in staat zijn om abstract en systematisch te denken in de situaties
waarin men ervaring heeft. Een opleiding zal resulteren in verbetering van formeel denken
vooral in de domeinen waar die opleiding betrekking op heeft.

3.1.3 De informatietheoretische stroming
De informatietheoretische stroming
Deze theorie heeft in vergelijking
Veranderingen in de cognitieve
toegeschreven aan ervaring, eerder

geeft een andere kijk op de cognitieve ontwikkeling.
met Piaget geen onderscheiden ontwikkelingsfases.
ontwikkeling in de adolescentie worden vooral
dan aan rijping.

Verschillende aspecten van informatieverwerking leiden ertoe dat adolescenten meer
mogelijkheden hebben om informatie te verwerken dan kinderen:
-

Adolescenten beschikken over een betere selectieve aandacht. Zij kunnen zich
beter focussen op relevante data in verschillende situaties.
Adolescenten hebben een grotere geheugencapaciteit. Zowel het korte als het
langetermijngeheugen kan meer informatie vasthouden.
Adolescenten ontwikkelen strategieën om nieuwe informatie snel op te nemen, op
te slaan en terug te vinden
Adolescenten kunnen deze strategieën door middel van metacognitieve
vaardigheden toetsen en bijsturen
De inhoudelijke kennis van adolescenten neemt toe omdat ze nieuwe gegeven
makkelijker in een kader kunnen plaatsen. Ze kunnen zaken beter met elkaar
vergelijken en meer aspecten aan een probleem ontdekken.

Deze veranderingen ontwikkelen zich geleidelijk en op basis van specifieke kennis en
ervaring. De invloed van opvoeding en onderwijs wordt hierdoor duidelijk. (Heylen et al.,
2009)
Dit kan makkelijk mis gaan bij mensen die gevoelig zijn voor eetstoornissen. Als ze
bijvoorbeeld selectief zijn met hun aandacht en enkel de negatieve dingen aan hun lichaam
zien, kan dat een factor zijn die later zal helpen in het ontwikkelen van een eetstoornis.
Als het mis gaat bij het verwerken van bepaalde informatie zullen biases ontstaan omtrent
eten, vorm, gewicht en zichzelf. (Lee, 2004)

3.1.4 De morele ontwikkeling: het postconventionele niveau van Kohlberg
Kohlberg onderscheidt zes stadia van denken over morele zaken, samengevoegd tot drie
niveaus: het preconventionele, het conventionele en het postconventionele niveau. Er is
een bepaald cognitief ontwikkelingsniveau nodig om te komen tot morele ontwikkeling.
Een adolescent bevindt zich in het postconventionele niveau. In dit stadium laat de
adolescent zich leiden door autonome morele principes. De adolescent kan waarden doen
gelden voor zichzelf zonder dat ze afhankelijk zijn van principes die door autoriteiten
ondersteund worden. Ze zijn onafhankelijk van persoonlijke relaties of gebruiken binnen
een groep.
Bij een verdere morele ontwikkeling beseft de adolescent dat sociale gelegenheden niet
enkel dictaten zijn van autoritaire figuren, maar dat deze afspraken essentieel zijn voor
het behouden van orde en vrede in de maatschappij. Bovendien beschouwen adolescenten
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regels niet langer als vaststaand, maar eerder als flexibel. Adolescenten hanteren vaak de
moraal van ‘ideale reciprociteit’: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
(Heylen et al., 2009)

3.1.5 De sociaal-cognitieve theorie
De sociaal-cognitieve theorie stelt dat moreel oordelen en moreel handelen niet aan elkaar
gelijk zijn. Verschillende ontwikkelingsterreinen beïnvloeden elkaar continu. Daarnaast
speelt ook de sociale context een belangrijke rol. (Heylen et al., 2009)
De rol van emoties in de morele ontwikkeling
Morele gevoelens zijn onlosmakelijk verbonden met de cognitieve en sociale aspecten van
de morele ontwikkeling. Bijvoorbeeld: schrik hebben voor negatieve gevolgen of zich
beschaamd voelen kunnen bijdragen tot moreel handelen. Ook positieve gevoelens zoals
empathie motiveren tot moreel handelen. (Heylen et al., 2009)
Diezelfde gevoelens voor schaamte (voor het eigen lichaam) kunnen ook een factor zijn in
het ontwikkelen van een eetstoornis, zoals al eerder werd aangehaald.
De rol van de context in de oordeelsvorming
Adolescenten leren om vanuit verschillende invalshoeken te oordelen over bepaalde
situaties. Het is noodzakelijk dat opgroeiende jongeren de kans krijgen om verschillende
sociale ervaringen op te doen en daar feedback over te krijgen.
Belangrijke contexten voor de adolescent zijn het gezin, de leeftijdsgenoten, de school en
later ook werksituaties. In deze contexten kan de adolescent zijn sociale rol vervullen en
evalueren. (Heylen et al., 2009)
Zoals al eerder gesteld kan een negatieve context zoals reclame voor diëten,
schoonheidsidealen etc negatief werken op het oordeel dat de adolescent over zichzelf zal
vormen.

3.1.6 Het zelfbewustzijn
Adolescenten reflecteren over datgene wat zich in de toekomst zou kunnen afspelen.
De ontwikkeling van het zelfbewustzijn bij de adolescent verloopt geleidelijk en wordt soms
verhinderd door wat Piaget het cognitief egocentrisme noemt. Dat betekent dat een
adolescent zich nog niet voldoende in de context van de ander kan verplaatsen waardoor
het er toe leidt dat de adolescent gelooft dat hij het middelpunt is van iemand anders’
aandacht en dat anderen even sterk letten op zijn uiterlijk en gedrag als de adolescent
zelf. Adolescenten geloven in een imaginair publiek: ze hebben het gevoel constant
bekeken te worden. Daardoor kan het voorkomen dat een adolescent zich schaamt over
details.
Een andere denkfout waar de adolescent zich aan laat pakken is die van de persoonlijke
fabel. Dat betekent dat adolescenten hun eigen ‘uniek-zijn’ overschatten, wat dan weer
kan leiden tot de overtuiging dat sommige dingen hunzelf nooit zouden overkomen. Denk
daarbij aan roekeloos gedrag, onveilig vrijen, druggebruik…
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Piaget kadert deze twee denkfouten als cognitief egocentrisme, maar ander auteurs geven
een alternatieve verklaring voor deze denkfouten. Zo zouden deze vertekeningen een
gevolg van de verandering in perspectiefname kunnen zijn. In dit geval kan dit cognitief
egocentrime beschouwd worden als een sociaal-emotioneel adaptief mechanisme,
aangezien de evaluatie door anderen belangrijke gevolgen kan hebben voor het
zelfvertrouwen en voor het maken van vriend. Adolescenten ervaren de evaluatie door
anderen als een vorm van betrokkenheid in een fase waarin ze afstand nemen van de
ouderlijke betrokkenheid. (Heylen et al., 2009)

3.1.7 De kijk naar anderen en de wereld: idealisme en kritiek
Jongeren zijn in staat meerdere mogelijkheden te bedenken voor een bepaald scenario,
om zo een beeld van een ideale wereld, perfecte ouders, ideale vrienden en zelfs perfecte
leerkrachten te schetsen. Dit beeld kan er toe leiden dat adolescenten met een
overkritische houding kijken naar de wereld, hun ouders, vrienden en leerkrachten.
De adolescent zal ook zichzelf gaan vergelijken met wat hij zou kunnen zijn of worden.
Deze zelfreflectie kan soms leiden tot zelfkritiek, wat op zijn beurt dan weer kan leiden tot
gevoelens van neerslachtigheid bij de constatering dat men niet kan bereiken waarvan
men droomde.
Deze fase is belangrijk, aangezien de adolescent zo zicht kan krijgen op zijn eigen sterktes
en zwaktes, alsook de sterktes en zwaktes van anderen. Deze inzichten kunnen dan later
gebruikt worden in de keuzes de hij zal maken. (Heylen et al., 2009)

3.1.8 Het nemen van beslissingen
Adolescenten zijn geneigd om niet steeds rationeel, maar dus eerder emotioneel te denken
wanneer ze met reële situaties in contact komen. Onderzoek toont aan dacht jongeren zich
bij het maken van een keuze nog te vaak laten leiden door gevoelsmatige analyses.
Jongeren worden tegenwoordig overspoeld met keuzes die ze kunnen maken. Dit kan
leiden tot keuzestress en daardoor zullen jongeren terugvallen op gewoonten. Ze zullen
impulsief reageren of zullen bepaalde beslissingen zelfs uitstellen. (Heylen et al., 2009)

3.1.9 Het opbouwen van een identiteit
In de adolescentie wordt de jongere geconfronteerd met heel wat veranderingen bij zichzelf
en in de verwachtingen van de omgeving. De adolescent is zich bewust van deze
veranderingen en probeert uit te zoeken wat hem uniek maakt en wat hem kan
onderscheiden van anderen.
Het opbouwen van een identiteit is een centraal thema in de adolescentie. Deze opbouw
verloopt niet altijd van een leien dakje en kan soms leiden tot identiteitsverwarring.
Rolmodellen en leeftijdsgenoten zijn in dit proces belangrijke anderen.
Bij de opbouw van een identiteit dient de jongere zichzelf te evalueren. De volgende
puntjes zullen gaan over de veranderingen in zelfconcept en zelfwaardering. Dit zijn
veranderingen die gebeuren als de jongere zichzelf en zijn identiteit evalueert. (Heylen et
al., 2009)
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3.1.10Veranderingen in zelfconcept
Naarmate de adolescentie ouder wordt, zal deze zich meer gaan beschrijven met abstracte
termen zoals ‘verlegen’, ‘verdraagzaam’ of ‘intelligent’. In hun zelfbeschrijving zal er ook
meer gereflecteerd worden over zichzelf in relatie tot de ander.
Het komt ook vaak voor dat in de zelfbeschrijvingen van adolescenten inconsistenties met
de realiteit voorkomen. Deze kunnen soms zelfs tegenstrijdig zijn, zoals ‘verlegen’ en
‘uitbundig’. Jongeren worden geconfronteerd met nieuwe contexten waarbij ze
verschillende zelven kunnen laten zien. Adolescenten kunnen last hebben van deze
inconsistenties, aangezien ze gaan twijfelen aan wat hun ‘ware zelf’ nu eigenlijk is. (Heylen
et al., 2009)

3.1.11Veranderingen in zelfwaardering
Adolescenten waarderen de volgende concepten bij zichzelf: schoolse vaardigheden,
sociale acceptatie, romantische contacten met leeftijdgenoten, sportieve vaardigheden en
fysieke verschijning.
Zelfbeleving en -evaluatie spelen een belangrijke rol in het proces van
identiteitsontwikkeling. Erikson beschreef vier verschillende statussen van identiteit, die
allemaal doorlopen moeten worden om te kunnen spreken van een voltooide identiteit.
Volgende dimensies zijn vervat in deze statussen: de mate waarin de adolescent al dan
niet alternatieven, verschillende keuzes heeft verkend (exploratie), en de mate waarin de
adolescent al dan niet heeft gekozen (commitment). De statussen worden als volgt
benoemd:
-

Status van identiteitsdifussie
Foreclosurestatus
Moratoriumstatus
Achievementstatus

De status van identiteitsdifussie verwijst naar een niet-geslaagde identiteitsvorming. De
adolescent is nog onzeker over zijn eigen wensen en capaciteiten en heeft onvoldoende
overzicht van de keuzemogelijkheden die de samenleving aanbiedt. De adolescent voelt
zich daardoor stuurloos en kan met alle winden mee waaien. Deze adolescenten zijn best
in zichzelf gekeerd, vragen zich af wie of wat ze zijn en wat voor indruk ze op anderen
maken. Een wantrouwige houding kan hierbij voorkomen tegenover anderen. Ze kunnen
ook last hebben van de continue angst om gezichtsverlies te lijden. Het is aan anderen om
een doel voor hun leven te bedenken.
Jongeren in de foreclosurestatus hebben besloten om bepaalde waarden en doelen na te
streven zonder alternatieven te bedenken en verkennen. Zij accepteren een identiteit die
anderen voor hen hebben gemaakt, bijvoorbeeld door in de voetsporen van hun
ouders/vrienden te treden.
Adolescenten die zich in de moratoriumstatus bevinden, hebben nog geen definitieve
keuzes gemaakt. Ze exploreren er op los en experimenteren met verschillende aarden en
sociale rollen, waarbij ze zoeken naar een aanvaardbaar compromis tussen eigen wensen
en mogelijkheden en de eisen die de samenleving ten aanzien van een bepaalde rol stelt.
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Tot slot heb je de status van achievement. Als deze bereikt is, hebben adolescenten na
exploratie van verschillende rollen, een helder en complete set van zelfgekozen waarden
en doelen gevonden. Deze adolescenten hebben een gevoel van welbevinden en
continuïteit.
De fases die hierboven beschreven werden, verlopen echter niet altijd rechtlijnig. Het
bereiken van de status van achievement kan op verschillende manieren. Confronterende
ervaringen of het volgen van hogere studies kunnen eerder gemaakte keuzes veranderen.
(Heylen et al., 2009)

3.1.12De relatie met leeftijdsgenoten
Sociale ontwikkeling en ontwikkeling van de identiteit kunnen in deze fase niet meer van
elkaar gescheiden worden. Adolescenten beginnen meer tijd met hun leeftijdsgenoten door
te brengen in vergelijking met lagereschoolkinderen.
Volgende aspecten worden door adolescenten gewaardeerd bij vrienden: wederzijds
vertrouwen, steun en zorg voor elkaar en gesprekken over intieme zaken.
Vriendschap tijdens de adolescentie komt tegemoet aan een aantal belangrijke functies op
sociaal en emotioneel gebied:
-

-

-

Vriendschap via open en eerlijke communicatie biedt de ideale gelegenheid om
zichzelf beter te leren kennen en om de ander te leren begrijpen. Dit leidt dan
weer tot een betere definiëring van zichzelf en tot een beter inlevingsvermogen.
Vriendschap waarbij men zich veilig voelt om zichzelf bloot te geven, kan een
basis vormen voor zelfonthulling in de latere liefdesrelaties, waardoor thema’s en
problemen in de relatie besproken kunnen worden.
Vrienden op school zorgen ervoor dat bepaalde aspecten van het naar school gaan
toch als positief worden ervaren. Dit leidt dan weer tot een positievere
schoolbetrokkenheid.

Hoewel vriendschappen tijdens de adolescentie heel veel positieve gevolgen hebben,
kunnen deze vriendschappen ook een donkere keerzijde hebben. Negatieve gevoelens en
gedachten kunnen worden uitvergroot als er steeds gezamenlijk uitgewisseld wordt over
deze diepe gevoelens en gedachten. Dit kan leiden tot angst en depressie.
Adolescenten vinden elkaar vaak in groepen. De omvang van deze groepen is meestal
beperkt tot een zevental leden die gelijkenissen met elkaar vertonen in bepaalde interesses
en opvattingen.
In vriendengroepen speelt ook het proces van wederzijdse socialisatie, waarbij vrienden
elkaar als rolmodellen zien en elkaars gedrag imiteren. (Heylen et al., 2009)
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3.2 De student als doelgroep van de srw’er
Zoals de naam al weggeeft, doelt SRW: kinderen, jongeren en welzijn, op het welzijn van
kinderen en jongeren.
De definitie van wat nu een jongere precies is, verschilt echter van bron tot bron. Erikson
stelde dat de volwassenheid al begon op 18-jarige leeftijd, dit was ook lang de gangbare
leeftijd.
Er zijn echter de laatste jaren zoveel verschuivingen gebeurd dat het nu lijkt alsof we later
volwassen worden, waardoor we langer adolescent blijven, wat dan weer het gevolg heeft
dat de doelgroep van de srw’er steeds groter en ouder wordt.
De Adolescentie is de levensfase die reikt tussen de kindertijd en de volwassenheid. De
adolescentie kenmerkt zich met elementen van biologische groei en grote sociale
rolverschuivingen. Deze zijn veranderd over de eeuwen heen. Puberteit begint vroeger dan
ooit, waardoor de adolescentie ook vroeger begint, terwijl het sociale aspect, de
roltransities, afstuderen, trouwen, ouderschap etc net verlaat worden. Deze
transitieperiode van kind naar volwassene is dus groter geworden. Daarom ook dat
experten vinden dat de adolescentie niet stopt op 19 jaar, zoals Erikson stelt, maar dat we
de adolescentie moeten zien als een periode die zich strekt van 10 tot 24 jaar. (Sawyer,
2018)
Er zijn traditioneel vijf mijlpalen die de volwassenheid kenmerken: een opleiding afmaken,
het ouderlijke huis verlaten, financiële onafhankelijkheid, het huwelijk en een kind krijgen.
Die ijkpunten lijken verouderd: generatie na generatie bereiken we ze later of nooit.
De millenials studeren langer dan ooit en stellen daardoor het zoeken naar een echte job
langer uit. Ze doen bijvoorbeeld langer over hun studies dan aangegeven, durven er een
tweede opleiding bovenop te doen. Gap years waarbij ze vrijwilligerswerk in exotische
landen doen zijn ook geen uitzondering meer. Door dit alles beginnen millenials veel later
aan het volwassen leven, waardoor ze langer in dat moratorium blijven.
Nu ik gesteld heb dat adolescenten nog niet tot de groep van de volwassenen horen,
betekent dat bijgevolg dat ze wel bij de groep van jongeren horen en dat ze dus deel zijn
van het doelpubliek van een srw’er.
Maar liefst 75% van de psychische stoornissen manifesteert zich voor het 24 ste levensjaar,
volop in de adolescentie dus.
Qua hulpverlening valt een meerderjarige adolescent overal tussen. Hij is meerderjarig,
dus zou bij de volwassenen moeten. Toch voelen we allemaal aan dat dit zo niet werkt, dat
een adolescent met een depressie anders in elkaar steekt dan een volwassen man/vrouw
van 40 jaar. Als men ze bij de kinderen probeert te plaatsen, botst men
hoogstwaarschijnljik op een plaatstekort.
Daarom bestaat er zoiets zoals transitiepsychiatrie (en –psychologie). Dit is letterlijk een
brug tussen de kinderpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie. Transitiepsychiatrie is een
subspecialisatie in de geestelijke gezondheidszorg die zich focust op de overgang van
adolescentie naar volwassenheid. Deze subspecialisatie staat echter wel nog maar in de
kinderschoenen waardoor er nauwelijks behandeladviezen en literatuur in het algemeen
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over terug te vinden zijn. Doordat dit een groep patiënten is die tussen schip en wal vallen
zou de continuïteit van de zorg voor deze patiënten een permanente bezorgdheid moeten
geven en een punt van aandacht moeten zijn. De overgang tussen kinder- en
volwassenpsychiatrie hangt af van heel veel individuele factoren en in hoeverre er plaats
is in de volwassenpsychiatrie. (vvp, 2017)

3.3 Eetstoornissen
3.3.1 Eetstoornis of eetprobleem?
Eten heeft meerder functies. We hebben eten nodig om in leven te blijven en om naar
behoren te kunnen functioneren. Er hangt ook een sociaal aspect vast aan eten. We eten
om te vieren en soms ook eens als troost. Soms kan het gebeuren dat eten mensen meer
en meer gaan bezighouden. Ze voelen zich misschien onzeker over hun uiterlijk en ze
denken dat ze te dik zijn. Hierdoor gaan ze misschien minder eten om af te vallen of ze
eten af en toe heel veel om zichzelf te troosten. Hierdoor gaan mensen zich gespannen en
ongelukkig voelen en dan spreekt men over een eetprobleem.
Bij een eetprobleem zijn de klachten minder en ze voldoen niet aan de diagnostische
criteria van een eetstoornis. De gevolgen voor het psychische en sociale leven kunnen
belemmerend zijn, maar het is niet zo dat hun hele leven op de kop wordt gezet. De risico’s
op lichamelijk vlak kunnen echter zoals bij eetstoornissen wel gevaarlijk zijn. Dit geldt bij
onder andere gewichtsproblemen zoals obesitas.
Een beginnende eetstoornis is te herkennen aan volgende kenmerken:
-

Mensen zijn bang om aan te komen
Mensen zijn steeds meer bezig met gedachten over afvallen
Mensen proberen hun gewicht te beheersen door extreem veel te bewegen, over
te geven of laxeermiddelen te gebruiken
Mensen zijn geobsedeerd door het getal op de weegschaal
Mensen proberen zich heel erg aan een dieet of eetschema te houden, maar soms
kan het zijn dat ze de controle verliezen en een eetbui hebben. Bij sommige
mensen met een eetstoornis komt dit bijna nooit voor, bij anderen is dit dan weer
het hoofdprobleem.

Mensen met een eetstoornis zijn op een geobsedeerde manier bezig met eten. Hun
zelfwaardegevoel hangt sterk samen met hoe ze hun eetgedrag al dan niet kunnen
beheersen. (geestelijk gezond vlaanderen, z.d.)
Een eetstoornis is een ernstige en ingewikkelde psychiatrische ziekte. Deze ontwikkelt zich
geleidelijk en op zo’n manier dat de persoon uiteindelijk op meerdere vlakken vastloopt.
Een eetstoornis heeft ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen.
Eetstoornissen komen vooral voor bij meisjes in de adolescentie.
Zelfbeeld
Zelfbeeld is de manier van denken over jezelf, de zelfkennis. Zelfkennis houdt in dat je
weet wat je sterke en zwakke punten zijn. Je weet wat je leuk vindt, waarom je bepaalde
dingen leuk vindt, waarom je bepaalde dingen op een bepaalde manier doet en wat je
eventueel zou kunnen verbeteren aan jezelf. Zelfkennis is dat je weet hoe je

17

persoonlijkheid in elkaar zit en waarom je doet wat je doet; je beweegredenen. Bij
zelfkennis hoort ook dat je weet wat je rol is ten opzichte van anderen en in de
samenleving. (proud2Bme.nl, z.d.)
Je kan een positief zelfbeeld hebben of een negatief zelfbeeld. Als je je eigenschappen en
de verhoudingen van die eigenschappen waardeert, zal je zelfbeeld hoogstwaarschijnlijk
positiever zijn. Als je je karaktereigenschappen negatief beoordeelt en je je zwakke kanten
veel zwaarder laat wegen dan je sterke kanten zal je zelfbeeld negatiever zijn.
Mensen met een eetstoornis hebben veelal last van het laatste geval. Zij hebben een
negatief zelfbeeld en projecteren dat op hun lichaam. Daarna proberen ze invloed uit te
oefenen op hun lichaam door bijvoorbeeld te gaan afvallen. Zo denken ze hun negatieve
zelfbeeld recht te trekken. (proud2Bme.nl, z.d.)
Perfectionisme
Perfectionisme betekent dat je voor jezelf de lat heel hoog legt qua gedrag en prestatie.
Dit kan voorkomen in veel aspecten van het leven. Zo kan je perfectionistisch zijn op
schools vlak, vriendschappen, huishoudelijke taken, sporten etc. Mensen die
perfectionistisch zijn verwachten van zichzelf dat ze beter perfect presteren en nemen
zelden genoegen met minder. Ze zijn moeilijk tevreden met hun prestaties.
Er kan een bepaalde druk ontstaan om te presteren als perfectionistische mensen bij
zichzelf merken dat ze de lat zodanig hoog hebben gelegd en dat de eisen niet altijd
haalbaar zijn. Mensen met deze mate van perfectionisme hebben vaak last van faalangst.
Deze wordt dan ook gezien als een teken van minderwaardigheid. Ze zijn zo bang om
fouten te maken, omdat ze denken dat anderen hen niet zullen accepteren. Ze denken heel
zwart-wit. Het is alles of niets. Als iets niet perfect is, wordt het helemaal afgekeerd, omdat
het niet aan de hoge eisen voldoet. Na het afkeuren van iets volgen vaak weer de gevoelens
van falen en minderwaardigheid. (proud2BMe.nl, z.d.)
Perfectionisme vergroot het risico op het ontwikkelen van een eetstoornis. Mensen met
een eetstoornis zijn vaak van zichzelf heel perfectionistisch. Vooral mensen met anorexia
en boulimia proberen zich op een heel strenge manier te houden aan een dieet om zo een
zo perfect mogelijk lichaam te krijgen. Vaak stellen ze zichzelf naast het eetstoornisgebied
ook hoge verwachtingen op schools vlak of beroep en sociale contacten.
Er bestaan theorieën dat perfectionistische mensen met een eetstoornis een gebrek aan
controle ervaren in hun leven en daardoor de eetstoornis gebruiken om een bepaalde vorm
van controle te ervaren. Meestal ontstaat er in het geval van anorexia een negatieve spiraal
waarin de eisen steeds strenger worden waardoor ze hun lichaam steeds negatiever zien
waardoor ze weer hogere eisen beginnen te stellen met als doel om een zo perfect mogelijk
lichaam te krijgen. (Bulik et al., 2003)

3.3.2 Anorexia Nervosa
Anorexia kan ontleed worden in ‘an-‘, het Griekse prefix voor ‘zonder’ en ‘orexia’, wat ‘een
verlangen naar’ betekent. Letterlijk betekent anorexia dus ‘zonder verlangen naar
(voedsel)’. Deze benaming is ergens verkeerd, aangezien niet alle mensen met anorexia
hun eetlust verliezen.
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Het meest in het oog springende kenmerk van anorexia is het afgenomen, bijzonder lage
lichaamsgewicht. Het meest opvallende kenmerk echter is de intense angst om aan te
komen. Andere gebruikelijke symptomen zijn:
-

Extreme angst om aan te komen of dik te worden, ondanks het abnormaal mager
zijn
Een verwrongen beeld van het eigen lichaam of een deel daarvan. Deze persoon
ziet zichzelf als dik, terwijl de omgeving de persoon in kwestie als mager ziet.
Niet inzien dat het behouden van een extreem laag lichaamsgewicht gevaarlijk is.
Een zeer laag lichaamsgewicht hebben en jezelf toch te dik vinden.
Veel gewichtsverlies in korte tijd (ook bij een gezond gewicht of te hoog
gewicht!).
Zich sterk voelen als ze niet eten
Ze verbergen dat ze niet eten, door excuses te gaan verzinnen in de aard van ‘ik
heb al gegeten’.
Na het eten je voedsel uitbraken en dat verstoppen voor anderen.
Overmatig sporten om af te vallen.
Laxeermiddelen en diuretica gebruiken om opgenomen voedsel zo snel mogelijk
weer kwijt te raken.
Meerdere keren per dag op de weegschaal gaan staan.
Zich schamen als ze iets eten
In paniek raken als ze aankomen
Sterk vermagerd lichaam
De hele dag door bezig zijn met afvallen, doch denken dat er niets ernstigs aan de
hand is.
Uren in de keuken staan om te koken voor anderen, maar zelf nauwelijks iets
eten. (novarum.nl, z.d.)

Er zijn 2 veelvoorkomende patronen in het ontwikkelen van anorexia. Het eerste patroon
begint na de eerste menstruatie, wanneer het meisje merkt dat ze zwaarder wordt en
besluit dat ze dit niet wilt. Bij vrouwen in de puberteit is een toename van lichaamsvet
normaal. Dit heeft een evolutionaire betekenis: vetweefsel ophopen als voorbereiding op
zwangerschappen en borstvoeding. (Angier, 1999) Vrouwen met anorexia nervosa
porberen hun lichaam echter van alle additionele gewicht te ontdoen en gaan daardoor
over tot extreem diëten en vaak ook overmatig sporten. Deze inspanningen stoppen niet
als het streefgewicht bereikt is, deze gaan door, zelfs als familie en vrienden zich zorgen
beginnen te maken.
Het volgende patroon begint als jonge mensen (zowel mannen als vrouwen) het ouderlijk
huis verlaten om te gaan studeren. Vaak vinden ze het dan moeilijk om zich aan te passen
aan het studentenleven en vinden het moeilijk om zelfstandig te leven.
Anorexia komt ook vaak voor bij jonge balletdansers en modellen. De nadruk op het
verkrijgen en onderhouden van een onrealistisch slank lichaam speelt hier mee een rol.
Anorexia komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, toch komt het verstoorde eetgedrag
zeker ook voor bij (jonge) mannen. Veel van de factoren die zijn geassocieerd met
verstoord eetgedrag bij jonge mannen zijn vergelijkbaar met die van jonge vrouwen, zoals
perfectionisme, een vermeende druk van anderen om af te vallen en een deelname aan
sporten waarbij een slank lichaam zeer belangrijk wordt gevonden. (Ricciardelli & McCabe,
2004)
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Bij vrouwen met eetstoornissen komt een verstoord lichaamsbeeld vaker voor dan bij
vrouwen zonder eetstoornis. (Horne et al., 1991) Andere mensen zien hen als vel over
been, terwijl zij zich vaak nog als te dik zien. Hoewel mensen met anorexia zichzelf letterlijk
uithongeren, besteden ze een groot deel van de dag aan denken en praten over eten en
soms zelfs aan het bereiden van uitgebreide maaltijden voor anderen.
Er zijn twee bekende subtypes van Anorexia nervosa: een type met eetbuien en braken
(binge-purge type) en een type zonder eetbuien en braken dat meer restrictief is
(restrictive type). Het binge-purge type wordt gekenmerkt door frequentie episodes
gedurende drie maanden met eetbuien en purgeergedrag (braken, gebruik van
laxeermiddelen, diuretica of klysma’s). Het restrictive type heeft geen eetbuien of
purgeergedrag. Zij lijnen door zo weinig mogelijk calorieën op te nemen.
De twee subtypes van anorexia worden ondersteund door verschillen in
persoonlijkheidspatronen. Personen met het binge-purge type hebben meestal problemen
met betrekking tot impulscontrole, wat behalve uit episoden van eetbuien ook kan bestaan
uit drugsmisbruik of stelen. Bij hen worden perioden van streng controle meestal
afgewisseld met impulsief gedrag. Personen met het restrictive type controleren hun dieet
en lichaamsvorm heel strak, zelfs obsessief. Zij hebben dus een sterke controle over hun
impulsen.
Anorexia kan leiden tot ernstige medische complicaties die in heel extreme gevallen zelfs
dodelijk kunnen zijn. Er kan bloedarmoede bestaan, dermatologische problemen zoals een
droge huid met kloven, fijne donzige plukjes haar op de huid of zelfs een gele verkleuring
van de huid die soms jaren blijft bestaan nadat de patiënt weer op gewicht is. Ook kunnen
er cardiovasculaire problemen ontstaan zoals hartritmestoornissen, lage bloeddruk in
combinatie met duizeligheid bij het opstaan. Spijsverteringsproblemen kunnen ook
voorkomen zoals obstipatie, buikpijn, verstopping of zelfs verlamming van de darmen. De
menstruatie kan uitblijven, spierverzwakking en afwijkende botgroei kan optreden
waardoor de patiënt korter wordt en er osteoporose ontstaat.
5 tot 20% van de gevallen met anorexia komt te overlijden. Hetzij van zelfmoord,
ondervoeding of als gevolg van uithongering. (Nevid, J., Rathus, S., Greene, B., 2017)

3.3.3 Boulimia Nervosa
Boulimia komt van het Griekse woord ‘Bous’ dat ‘os’ of ‘koe’ betekent. ‘Limos’ betekent
honger. Het grof beeld dat door de herkomst van deze term wordt geschetst, is het beeld
van continu eten, zoals een koe die haar voedsel herkauwt. Boulimia nervosa is een
eetstoornis waarbij de patiënt verschillende episodes heeft waarbij hij of zij grote
hoeveelheden voedsel opneemt, om die daarna te purgeren om gewichtstoename te
voorkomen. Het belangrijkste kenmerk van boulimia is dat frequente episodes van
eetbuien gevolgd worden door compenserend gedrag zoals zelfopgewekt braken, misbruik
van laxeermiddelen, plasmiddelen, klysma’s, vasten of excessief sporten. Andere vaak
voorkomende kenmerken van boulimia nervosa zijn bijvoorbeeld:
-

Schrik om aan te komen
Veel nadruk leggen op de vorm en het gewicht van het lichaam wat zelfbeeld
betreft
Herhaaldelijke eetbuien die ze voor anderen verborgen proberen te houden
In zo’n eetbui worden vooral calorierijke voedingswaren gegeten.
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-

-

-

Tijdens een eetbui zijn patiënten de controle kwijt. Ze hebben niet het gevoel te
kunnen stoppen met eten. Ze beleven er ook geen plezier aan.
Na een eetbui wordt er alles aan gedaan zodat het gewicht niet zal toenemen
zoals braken, het nemen van laxeermiddelen en diuretica, vasten of overmatig
sporten.
Er wordt veel geld uitgegeven aan voedsel.
Soms steelt een patiënt met boulimia om aan voedsel te komen.
Als er niets anders in huis is wordt zelfs bedorven voedsel gegeten tijdens zo’n
eetbui.
Er kan pas van boulimia nervosa gesproken worden als je in de afgelopen drie
maanden ongeveer twee keer per week last gehad van een eetbui die je
vervolgens probeerde te compenseren.
Je kunt alleen tevreden zijn over jezelf als je gewicht en je lichaamsomvang in
jouw ogen ideaal zijn (novarum.nl, z.d.)

Volgens de DSM V kan men spreken van boulimia nervosa als de eetbuien en het
compenserende gedrag zich gemiddeld tenminste eenmaal per week gedurende drie
maanden voordoen.
Ook boulimia komt voor in 2 typen: het purgerende type en het niet-purgerende type. Bij
het purgerende type gebruiken mensen klysma’s, laxeermiddelen en braken om het
voedsel uit het lichaam te krijgen. Bij het niet-purgerende type gebruiken mensen
methoden als streng diëten, vasten, overmatig sporten om te compenseren en zo
gewichtstoename te voorkomen. (anbn, z.d.)
Meestal steken mensen met boulimia nervosa iets in hun keel om het braken op te wekken.
De meesten proberen ook kun gedrag te verbergen. De angst om niet aan te komen is een
constante factor, maar anders dan bij mensen met anorexia nervosa. Mensen met boulimia
nervosa streven er namelijk niet naar om een zo laag mogelijk gewicht te hebben. Mensen
met boulimia hebben veelal een gezond gewicht. Aanvankelijk is de eetbui plezierig, omdat
alle dieetbeperkingen worden opgeheven.
Eetbuien vinden vaak in het geheim plaats, meestal thuis in de vrije tijd, ’s middags of ’s
avonds. Een typische eetbui duurt dertig tot zestig minuten en bestaat uit het eten van
verboden voedsel dat meestal zoet is en rijk aan vetten. Tijdens een eetbui verliest de
persoon meestal de controle over het eten en tijdens één eetbui kunnen wel 5000 tot
10.000 kcal opgenomen worden. Na een eetbui is de patiënt vaak uitgeput, de maag is
pijnlijk uitgerekt of het voedsel is op. Dan braakt de patiënt het eten terug op. Daarna
volgt vaak slaperigheid, een schuldgevoel en depressieve gevoelens.
Een gemiddeld persoon met boulimia nervosa ontwikkelt de eetstoornis in de late
tienerjaren. De bezorgdheid over lijnen en de ontevredenheid met de lichaamsvorm of het
gewicht zijn dan op hun hoogtepunt.
Net als anorexia heeft ook boulimia veel medische complicaties. Veel van deze complicaties
zijn het gevolg van het excessief braken: huidirritaties rond de mond als gevolg van
regelmatig contact met maagzuur, verstopping van de afvoerbuizen van de
speekselklieren, afbraak van tandglazuur en gaatjes in de tanden. Het zuur van braaksel
kan ook de smaakreceptoren op het gehemelte beschadigen, waardoor de persoon minder
gevoelig wordt voor de smaak van braaksel bij herhaald purgeren. Het purgerende gedrag
wordt namelijk in stand gehouden als de gevoeligheid voor het braken afneemt. Cycli van
eetbuien en braken kunnen leiden tot buikpijn, een inwendige breuk waarbij een deel van
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de maag via een opening in het middenrif naar de borstholte glipt (hiatushernia), etc. Door
de belasting van de alvleesklier kan pancreatitis ontstaan, 50% van de vrouwen met
boulimia met een normaal lichaamsgewicht hebben toch menstruatiestoornissen. Er zijn
ook veel complicaties bij de darmen. Sommige mensen worden afhankelijk van
laxeermiddelen en kunnen enkel normale stoelgang produceren door laxeermiddelen te
gebruiken. In extreme gevallen is de dikke darm niet meer in staat om stoelgang
reflexmatig naar buiten te drijven.
Ook komt net als bij anorexia nervosa, sterfte onder patiënten met boulimia relatief vaker
voor dan onder de totale bevolking. De oorzaken van sterfte zijn onder meer zelfmoord
,misbruik van middelen en medische aandoeningen. 25-35% van de patiënten met
boulimia heeft al eens een zelfmoordpoging ondernomen. (Nevid, J., Rathus, S., Greene,
B., 2017)

3.3.4 Eetstoornis NAO
Bovengenoemde eetstoornissen zijn heel bekend in de hulpverlening. Hier is dan ook al
veel wetenschappelijk onderzoek rond gedaan. De diagnoses van anorexia nervosa en
boulimia nervosa worden enkel gegeven als je aan bepaalde criteria voldoet.
Het gebeurt vaak dat iemand aan enkele van de criteria van bovenstaande eetstoornissen
voldoet, maar niet aan allemaal. Dan kan echter de diagnose niet gegeven worden. Dat wil
niet zeggen dat er dan geen sprake is van een eetprobleem, en daarom wordt dan de
diagnose van eetstoornis NAO gegeven. (proud2Bme.nl, z.d.)
De diagnose ‘eetstoornis NAO’ wordt ook gegeven als het eetprobleem wat onduidelijk is,
bijvoorbeeld als het eetprobleem zowel karakteristieken heeft van anorexia én boulimia of
net geen van beiden, terwijl er wel sprake is van een eetstoornis. Voorbeelden zijn:
-

-

Alle criteria voor anorexia zijn vervuld, enkel heeft de persoon een normaal
lichaamsgewicht
Alle criteria voor boulimia zijn vervuld, maar de eetbuien en compensatiedrang
komen minder dan een keer per week voor of zijn nog minder dan drie maanden
aanwezig.
Er wordt herhaaldelijk gekauwd op voedsel en dan wordt het terug uitgespuwd in
plaats van ingeslikt.

Eetstoornis NAO betekent dus concreet dat er wel sprake is van een eetstoornis, maar dat
er geen specifieke naam op kan geplakt worden. Het is een verzameling van allerlei
verschillende kenmerken die bij eetstoornissen voorkomen. Dit betekent echter niet dat
eetstoornis NAO minder erg is. (proud2Bme.nl, z.d.)
Omdat eetstoornis NAO een verzameling is van allerlei verschillende problemen, is het dus
ook niet mogelijk om één specifieke behandeling te hebben voor de eetstoornis. Sommige
mensen met NAO eten te weinig, anderen te veel. Sommigen hebben eetbuien, anderen
niet. De doelen voor een behandeling moeten dus apart moeten bepaald en de manier
waarop aan die doelen gewerkt wordt is dus voor iedereen anders.
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3.3.5 Eetbuistoornis
De eetbuistoornis is een psychische aandoening die veel overeenkomsten heeft met
boulimia. Er zijn namelijk ook eetbuien, alleen worden deze niet gecompenseerd door
bijvoorbeeld braken. Hierdoor is gewichtstoename onvermijdelijk.
In het Engels wordt deze stoornis ook wel Binge Eating Disorder (BED) genoemd. Dit
betekent letterlijk ‘verzwelgen in eten’. (novarum.nl, z.d.)
De volgende symptomen kunnen voorkomen bij mensen met binge eating disorder:
-

Ook bij een verzadigd gevoel blijf je eten
Je eet grote hoeveelheden voedsel en schaamt je daar ook voor
Maaltijden zijn niet gepland, er wordt de hele dag door gegeten
Je voelt je nooit voldaan, hoeveel je ook hebt gegeten
Na een eetbui voel je je schuldig, walgelijk of depressief
Door te eten kan je de stress of spanning die je ervaart verminderen
Je eet in het geheim en soms verstop je voedsel voor anderen dat je daarna in het
geheim op kan eten
Je hebt het gevoel niet onder controle te hebben wat je eet en hoeveel je eet
Enkel als je alleen bent heb je last van de eetbuien, bij andere mensen heb je een
normaal voedingspatroon
Er worden veel pogingen ondernomen om het gewicht en eetpatroon onder
controle te houden.
Tijdens een eetbui ben je gevoelloos, alsof je op automatische piloot leeft.
(anbn.be, z.d.)

Eetbuien komen gemiddeld eenmaal per week voor, gedurende een periode van drie
maanden. Tijdens deze episoden wordt een gebrek aan controle ervaren over het eten.
Tijdens een eetbui kan iemand sneller eten dan gewoonlijk en daarmee doorgaan ondanks
een onaangenaam vol gevoel. Ook eet men vaak in afzondering, uit schaamte voor het
excessieve eten in aanwezigheid van anderen. Achteraf kan iemand van zichzelf walgen,
somber worden of geplaagd worden door schuldgevoel.
De prevalentie en de verhouding van mannen en vrouwen met een eetbuistoornis zijn
anders dan bij anorexia of boulimia. 60% van de mensen is vrouw, wat betekent dat 40%
van de mensen met een eetbuistoornis man is. De echte cijfers liggen wellicht nog iets
hoger voor mannen, want voor hen is het vaak lastiger om met een eetstoornis naar buiten
te komen. Mensen met een eetbuistoornis zijn doorgaans ouder dan mensen met anorexia
of boulimia. De stoornis doet zich meestal voor na het dertigste of veertigste levensjaar.
(vrijvaneetstoornis.nl, z.d.)
Eetbuistoornis hangt ook samen met depressie en een voorgeschiedenis van mislukte
pogingen om blijvend gewicht te verliezen.
De eetbuistoornis valt mogelijks binnen een breder kader van compulsieve gedragingen
die worden gekenmerkt door een gebrekkige controle over maladaptieve gedragingen,
zoals compulsief gokken en verslavingsstoornissen. In sommige gevallen van
eetbuistoornis is een geschiedenis van (mislukte pogingen tot) lijnen een mogelijke
oorzaak, hoewel dit bij deze stoornis een minder grote rol lijkt te spelen dan bij boulimia.
(nevid, J., Rathus, S., Greene, B., 2017)
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3.3.6 Andere eetstoornissen
Anorexia Athletica
Een variant van anorexia nervosa is anorexia athletica. Deze is een stuk minder bekend
aangezien het nog geen erkende eetstoornis is, maar wel een probleem is dat steeds meer
aandacht krijgt in de media.
Bij anorexia athletica staat het sporten eerder op de voorgrond. Het is een combinatie van
dwangmatig sporten en te weinig eten waardoor mensen blijven afvallen. Mensen met
anorexia athletica kunnen bijvoorbeeld in paniek raken als ze een keer niet kunnen gaan
sporten, ze sporten soms meer dan een keer per dag, ze laten evenementen zoals
verjaardagen schieten om te gaan sporten etc.
Extreem veel sporten zie je ook bij mensen met anorexia of boulimia, dus het zou ook
gezien kunnen worden als een kenmerk van deze eetstoornissen in plaats van een op
zichzelf staande eetstoornis. (proud2Bme.nl, z.d.)
Orthorexia Nervosa
Orthorexia is een vorm van anorexia waarbij mensen de focus gaan leggen op gezond eten
door er op een extreme manier mee bezig te zijn. Ze leggen zichzelf strenge regels op.
Deze regels kunnen dan weer leiden tot een te eenzijdig voedingspatroon door te strenge
restricties. Door die te strenge restricties is de kans groot dat die mensen uiteindelijk een
tekort van bepaalde voedingsstoffen zal hebben, waardoor ook de kans op ondergewicht
vergroot. Mensen met orthorexia zijn steeds obsessiever bezig met eten. Ze bedenken wat
ze gaan eten, in welke hoeveelheden en combinaties, op welke tijdstippen etc. Hun sociaal
leven lijdt daar ook onder waardoor ze heel vaak alleen komen te staan.
Mensen met orthorexia bepalen hun zelfbeeld door hoe goed het hen lukt om zich aan hun
zelfopgelegde regels te houden. Doordat ondergewicht vaak voorkomt bij deze eetstoornis,
wordt deze vaak aanzien als anorexia. Bij mensen met orthorexia gaat het echter niet om
het gewicht of het krijgen van het perfecte lichaam, maar om een gevoel van ‘gezond’ te
zijn, ‘puur’ te zijn. Het gaat eerder om de kwaliteit van het voedsel, dan om de hoeveelheid
ervan. (proud2Bme.nl, z.d.)
Orthorexia is geen officiële diagnose. (anbn.be, z.d.)
Nachteten of NES
Nachteten of night eating syndrom valt onder de categorie eetstoornis NAO. Er is niet per
se een eetbui aanwezig, het eten wordt op een normaal tempo naar binnen gewerkt.
(anbn.be, z.d.)
Het is echter wel een vicieuze cirkel die heel moeilijk te doorbreken is. Als je ’s nachts veel
eet, is de kans reëel dat je geen honger hebt in de ochtend en dus het ontbijt maar laat
voor wat het is. Soms wordt bij de lunch ook weinig gegeten, nog ter compensatie van het
vele eten van de nacht ervoor. Een gevolg hiervan is dan uiteraard dat de honger ’s avonds
terug toeslaat, en dan begint alles weer opnieuw. (gezondheidsnet.nl, z.d.)
De symptomen zijn onder andere:

24

-

na het avondeten nog meer dan 25% van je totale dagelijkse voedselbehoefte
eten.
een onbedwingbare drang hebben om 's avonds te eten (soms zelfs 's nachts
wakker worden om hier aan toe te geven)
eten gebruiken als "slaapmiddel". De overtuiging hebben dat je niet kan slapen
als je niet eerst nog flink eet.

De mensen die aan deze "stoornis" lijden, zijn zich bewust van deze enorme drang om 's
avonds nog veel te eten maar vinden het ongelooflijk moeilijk het te laten.
Het lastige hiervan is dat een specifieke oorzaak niet bekend is. Veelal spelen verschillende
factoren een rol. Zo lijken emoties en stress een belangrijke veroorzaker te zijn. Om de
spanning te verlichten grijpt deze groep vaak naar eten en tegen de tijd dat de situatie
weer rustiger is, is hun lichaam al zo gewend aan het nachtelijk eten dat het moeilijk is dit
gedrag te veranderen. Ook depressieve gevoelens werken deze "eetbuien" in de hand
aangezien de donkere gevoelens vaak toenemen naarmate de avond vordert. Om zich wat
beter te voelen volgt dan een duik in de koelkast. Als laatste spelen ook de afname
hormonen een rol en dan met name melatonine en leptine. Deze laatste zorgt voor trek in
voedsel en als het hormoongehalte te laag is, stijgt de trek.
De behandeling van deze nachtelijke eetbuistoornis kan lastig zijn omdat eerst gekeken
moet worden of een depressie of stress de veroorzaker is van dit gedrag. En indien dat zo
is, moet deze eerst behandeld worden. Medicatie en psychotherapie wordt ook wel ingezet
als mogelijke oplossing, echter deze hebben een wisselend succes. (proud2Bme.nl, z.d.)
Pica
De naam Pica komt van het Latijn. Het is de Latijnse naam voor de ekster, een dier dat
alles eet. Pica is een eetstoornis waarbij mensen dingen die geen voeding zijn en die geen
voedingswaarde hebben (bijvoorbeeld papier, stof, grond, haar) eten.
Tot de leeftijd van twee jaar wordt de diagnose niet gesteld omdat het passend is bij de
ontwikkeling van kinderen om verschillende dingen in hun mond te stoppen en zo te
ontdekken wat eetbaar is en wat niet.
Pica ontstaat vooral tijdens de kinderleeftijd, maar kan ook tijdens de adolescentie of
volwassenheid voor het eerst voorkomen. Meestal komt Pica voor bij mensen waar een
andere psychische stoornis of verstandelijke beperking aanwezig is. Verwaarlozing kan ook
een risico vormen voor het ontwikkelen van pica. (kenniscentrum kjp, z.d.)
De diagnose van Pica kan worden gesteld als deze gedraging zich langer dan één maand
voordoet. Oorzaken van Pica kunnen zijn: een tekort aan een bepaald mineraal, maar soms
kan stress ook een rol spelen. Het kan ook een onderdeel zijn van een grotere eetstoornis.
(anbn.be, z.d.)
Ruminatiestoornis
Ruminatiestoornis is een eetstoornis waarbij bewust en herhaaldelijk voedsel en dranken
terug worden naar boven gehaald of uitgebraakt. Hier is echter geen somatische oorzaak
voor te vinden. (bijvoorbeeld reflux)
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De eerste symptomen kunnen de kop opsteken in de zuigelingentijd, maar ook later
kunnen ze voorkomen: in de kindertijd, de adolescentie of de volwassenheid.
Ruminatiestoornis komt vaak oor bij mensen met een autismespectrumstoornis en/of een
verstandelijke beperking.
Bij volwassenen en adolescenten kan de ruminatiestoornis leiden tot schaamte waardoor
het sociaal leven stil gaat vallen. Het kan ook leiden tot ondervoeding, als het opgeven van
het voedsel ook gepaard gaat met het uitkotsen van het voedsel. Rumineren kan
samengaan met andere psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een angststoornis
(kenniscentrum kjp, z.d.)
Er is sprake van een ruminatiestoornis als dit gedrag zich langer dan één maand voordoet.
Ook deze stoornis kan onderdeel zijn van een onderliggende eetstoornis.
Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis
Mensen met een vermijdende voedselinnamestoornis gaan voedsel vermijden om
verschillende redenen. Sommigen hebben geen interesse in het voedsel, anderen kiezen
dan weer niet voor bepaalde voedingsmiddelen door de sensorische kenmerken ervan. Nog
anderen maken zich zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen van eten, zoals buikpijn
en eventueel braken. Kinderen die heel selectief eten, kunnen ook tot deze groep van de
eetstoornissen behoren.
Deze mensen ontwikkelen na een tijdje wel allerlei tekorten aangezien ze niet genoeg
voorzien in hun voedings- en energiebehoeften.
Diagnostische criteria volgens de DSM V:
-

-

-

-

“Een eet- of voedingsstoornis (zoals een duidelijk gebrek aan interesse in eten
of voedsel, vermijden van voedsel vanwege sensorische kenmerken ervan,
zorgen over de aversieve gevolgen van het eten) die blijkt uit een persisterend
niet voorzien in de eigen voedings- en/of energiebehoeften, samenhangend met
één (of meer) van de volgende kenmerken:
Significant gewichtsverlies (of het niet bereiken van de te verwachten
gewichtstoename, of achterblijvende groei bij kinderen).
Significante voedingsdeficiëntie
Afhankelijkheid van enterale sondevoeding of orale voedingssupplementen.
Een duidelijk interfereren met het psychosociale functioneren.
De stoornis kan niet beter worden verklaard doordat er te weinig
voedingsmiddelen beschikbaar zijn of door een ermee samenhangende cultureel
gesanctioneerde gewoonte.
De eetstoornis treedt niet uitsluitend op in het beloop van anorexia nervosa of
boulimia nervosa en er zijn geen aanwijzingen voor een stoornis in de wijze
waarop het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm wordt ervaren.
De eetstoornis kan niet worden toegeschreven aan een gelijktijdig optredende
somatische aandoening en kan niet beter worden verklaard door een andere
psychische stoornis. Wanneer de eetstoornis zich voordoet binnen de context
van een andere aandoening of stoornis, is de ernst van de eetstoornis groter
dan wat normaal bij deze aandoeningen of stoornissen wordt gezien en is
afzonderlijke aandacht gerechtvaardigd.” (kenniscentrum kjp, z.d.)
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3.4 SCOFF-test
De SCOFF-test is een test die gebruikt wordt om de mogelijke aanwezigheid van een
eetstoornis te bepalen. De letters SCOFF zijn een acroniem waarbij elke letter staat voor
een bepaald kenmerk van een eetstoornis. De originele SCOFF test is ontwikkeld voor
Groot-Britannië, waardoor de letters overeenkomen met Britse woorden. De ‘S’ van SCOFF
staat voor ‘sick’, wat in Brits Engels specifiek betekent dat men moet overgeven. De ‘O’
staat voor ‘One stone’. Stones zijn imperialistische meeteenheden. Dit komt ongeveer
overeen met 6.35 kg. (Morgan et al., 1999)
De letters in het acroniem zijn sleutelwoorden in de vragen:
S – sick
C – control
O – one stone
F – fat
F – food
De bijhorende vragen zijn:
Sick : braak je soms omdat je je opgeblazen voelt?
Control : ben je bezorgd dat je misschien de controle over de hoeveelheid voedsel die je
inneemt verloren bent?
One stone : Ben je tijdens de 3 laatste maanden >6.5 kg vermagerd?
Fat : Vind je jezelf te dik terwijl anderen zeggen dat je te mager bent?
Food : Beheerst voeding je leven?
Als je op twee of meer vragen ‘ja’ antwoord, dan ben je 100% gevoelig voor anorexia of
boulimia. (Morgan et al., 2000) Een andere, iets recentere, bron beweert dan weer dat als
je op twee of meer vragen ‘ja’ hebt, dat de kans 25-40% is dat je effectief een eetstoornis
hebt. (Derksen-Lubsen et al., 2006)
Ik zal ook in mijn onderzoek de SCOFF-test gebruiken om te peilen naar eetgestoord
gedrag bij de studenten.
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4 Onderzoek
In dit hoofdstuk schrijf ik over alles wat betrekking heeft op het uiteindelijk gevoerde
onderzoek. Dit gaat van de weg die ik volgde tot de motivatie voor de keuze van bepaalde
onderzoeksactiviteiten en -methoden. Ik begin met het bespreken van de aanleiding tot
dit onderzoek: de grote waarom-vraag. Daarna bespreek ik wat ik met dit onderzoek wil
bereiken en hoe ik dat heb aangepakt. Eindigen doe ik met de resultaten van het
onderzoek. In het volgende hoofdstuk bespreek ik dan de conclusies van dit onderzoek.

4.1 Aanleiding tot onderzoek
Ik ben zelf heel hard geïnteresseerd in het welzijn van studenten. In mijn ogen werd er
vrij weinig gedaan dat echt opviel, waardoor studenten vaak moeilijk de weg vinden naar
instanties dat hen kunnen helpen zoals de studentendienst. Ik heb anbn gecontacteerd
omdat zij gespecialiseerd zijn in het helpen van mensen met eetstoornissen, én zij hebben
al eerdere contacten gehad met onze school aangezien ze al enkele keren hebben
meegewerkt aan projecten van CP2.
Ik ben nieuwsgierig naar hoe het precies zit met eetstoornissen bij studenten in een sociale
richting. Deze doelgroep is extra interessant omdat het deze mensen zijn die later mensen
met eetstoornissen zullen helpen. De dingen die ik mij afvraag zijn of eetstoornissen net
meer of minder voorkomen bij deze doelgroep en wat de oorzaak daarvan is. Hoe uiten
eetstoornissen zich bij deze doelgroep? Deze mensen weten ook waar ze hulp moeten
vragen. Doen ze dat dan ook effectief, of liggen deze cijfers nog steeds verontrustend laag?
Ik ben ook al vaak in contact gekomen met mensen met een eetstoornis. Ik heb
verschillende vrienden die een eetstoornis hebben of gehad hebben, dus ik weet als geen
ander hoe moeilijk het is om de juiste hulp te vinden, om überhaupt de durf te hebben om
hulp te vinden.

4.2 Onderzoeksvragen
Ik wens verschillende vragen te onderzoeken. Mijn hoofdvraag is:
“wat is de omvang van studenten met een eetstoornis in sociale richtingen?”
Deelvragen bij deze vraag zijn:
•
•
•

•
•
•

Liggen deze resultaten in lijn met de algemene prevalentiecijfers van adolescenten
met een eetstoornis?
Zo niet, hoe komt dat? Waarom zijn deze studenten net meer of minder gevoelig
voor het ontwikkelen van eetgestoord gedrag?
Studenten in een sociale richting weten waar ze hulp moeten zoeken. Daar leren ze
namelijk over. Van de studenten die eetgestoord gedrag vertonen, hoeveel hebben
er al effectief hulp gezocht?
Wat zijn de redenen van het al dan niet hulp zoeken?
Zijn er specifieke vormen van hulp op de universiteiten en hogescholen?
Wat zouden de universiteiten of hogescholen volgens hun studenten kunnen
verbeteren aan hun hulpaanbod?
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4.3 Onderzoeksresultaten
4.3.1 Algemeen
Dit onderzoek heeft wat verrassende resultaten opgeleverd. 144 studenten van de KU
Leuven hebben het onderzoek ingevuld. Dit is de grootste groep studenten. Op de tweede
plek komt UGent met 105 studenten. Voor de rest van de universiteiten hebben we nog 2
studenten van de KULAK en 1 student van VU Amsterdam. In totaal komt dat dus op 252
universiteitsstudenten.
Bij de hogescholen zijn de resultaten iets meer verspreid. Daar hebben 38 mensen van
Thomas More de enquête ingevuld, 16 studenten van Vives, 11 van HoGent, 7 van Karel
de Grote-hogeschool, 6 van Odisee, 3 van Artevelde, 2 van Howest, 2 van Artesis Plantijn,
2 van PXL, 1 student van Erasmushogeschool Brussel, 1 van KHL en 1 student van HAN
Nijmegen.
Hoewel het niet de bedoeling was dat UCLL-studenten de enquête invulden, is dit toch
voorgevallen. Hun resultaten zijn echter ook belangrijk om zo het onderzoek nog vollediger
te maken, waardoor ik besloten heb om ze toch op te nemen in het onderzoek. 20
studenten van UCLL in het algemeen hebben de enquête ingevuld en 17 mensen specifiek
van de Sociale Hogeschool. Ook heeft CVO Miras 2 studenten afgeleverd en VSPW Hasselt
1 student. Dit zijn beiden HBO5 opleidingen, die strict genomen niet tot het onderzoek
behoorden, maar ook deze kan ik erbij nemen om hun resultaten te bespreken. Deze
personen zijn namelijk ook even veel adolescent als studenten in het hoger onderwijs.
Van alle studenten die de enquête hebben ingevuld zijn psychologiestudenten de grootste
groep met 41.5% van de respondenten. Op de tweede plaats komt pedagogische
wetenschappen met 22.5%. Daarna sociaal werk, toegepaste psychologie en
orthopedagogie met respectievelijk 11,9%, 10,9% en 9,6%. Pedagogie van het jonge kind
en ergotherapie hebben elk 7 studenten afgeleverd, wat gelijk staat met elk 1,8%. Zie
onderstaande grafiek

De grootste groep waren bachelorstudenten. De grootste groep zat in de derde bachelor
(35%), daarna tweede bachelor (31,3%) en daarna eerste bachelor (21,8%). Een kleine
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groep respondenten zat in hun master. 9,8% in hun eerste master en 2,1% in hun tweede
master.

4.3.2 Resultaten vragen SCOFF-test
10,9% van de bevraagde studenten geeft aan wel eens over te geven vanwege een te vol
gevoel bij het eten.

Meer dan de helft (50,8%) van de studenten zegt controleverlies te ervaren over hoeveel
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ze

eten.

Een positiever resultaat is dan dat maar 4,9% is meer dan 6 kg afgevallen in de voorbije
drie maanden.

33,2% vind zichzelf dik terwijl andere mensen hen juist dun vinden.
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36,5% geeft aan dat voedsel overheerst in hun leven.

Het meest frappante resultaat was dat bijna 2 op de 5 studenten (39,4%) op 2 of meerdere
van bovenstaande vragen ‘ja’ heeft geantwoord. Dat is heel veel als je kijkt naar de
algemene prevalentiecijfers voor deze leeftijdscategorie (10,3%) (zie verder bij
“conclusie”).
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Van deze 39,4% van de studenten die 2 of meer op 5 haalde, geeft 69,1% aan te eten dat
hun eetpatroon een probleem kan zijn. Echter heeft slechts 23,7% van deze studenten ook
effectief hulp gezocht. Dat betekent dat 45,4% weet dat hun eetpatroon een probleem kan
zijn, maar dat ze om een of andere reden geen hulp zoeken. De redenen waarom mensen
al dan niet hulp zoeken zijn terug te vinden in de bijlage. De meest terugkerende redenen
zijn dat ze het niet nodig vinden of dat ze het niet als een probleem ervaren.
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4.3.3 Resultaten per school
KULeuven
De hulpmogelijkheden en de bekendheid daarvan zijn op elke school anders. De KU Leuven
is hierbij bij de besten van de klas. Daarbij geven 64 studenten aan dat ze voor hulp bij
het studentengezondheidscentrum terecht kunnen. Er zijn ook 9 studenten die aangeven
bij de leerlingenbegeleiding terecht te kunnen. Na wat googelen is het niet helemaal
duidelijk wat deze leerlingenbegeleiding nu precies is. Bedoelen zij nu ook het
studentengezondheidscentrum, of bedoelen ze bijvoorbeeld dat ze op hun eigen faculteit
terecht kunnen met hun problemen? Echter zijn er ook 62 studenten die geen idee hebben
welke hulpmogelijkheden er zijn. 3 studenten geven aan dat er helemaal geen hulp zou
zijn voor de studenten. 1 student geeft aan direct bij het UPC terecht te kunnen en 2
personen hebben deze vraag open gelaten.
Ugent
De UGent daarentegen scoort veel minder goed. 105 studenten van UGent hebben de
enquête ingevuld, daarvan hebben 75 studenten geen idee waar ze terecht zouden kunnen
met hun hulpvraag. Slechts 17 studenten geven aan bij de studentenpsychologen terecht
te kunnen. Op de UGent is deze dienst veel minder uitgebreid dan die van de KU Leuven.
Hier zijn maar 4 psychologen voor alle studenten, maar het feit dat deze dienst zo
onbekend is, is toch wel een beetje verontrustend. 7 studenten geven aan dat er helemaal
geen hulp is voor mensen met eetstoornissen. Tips van de UGent-studenten voor de UGent
waren nutri-scores vermelden, calorieën per portie vermelden, gezonde gerechten in het
studentenrestaurant en één student geeft aan dat een vettaks op frieten en kroketten een
goede manier van hulp zou zijn voor mensen met een eetstoornis.
Thomas More
Op Thomas More geven 13 van de 38 studenten aan bij de studentenbegeleiding terecht
te kunnen. 2 mensen geven aan bij ‘psychologen op school’ terecht te kunnen, 1 iemand
bij ‘mensen op school’ die je dan kunnen doorverwijzen tegen een lagere prijs, 1 iemand
kan terecht bij een ‘team van mensen’. 1 iemand kan er ook ‘over praten’. Deze
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antwoorden slaan volgens mij ook op de studentenbegeleiding van Thomas More. 16
mensen weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp, 3 mensen zeggen dat er geen hulp
is. 1 iemand zegt naar een diëtist te kunnen hoewel daar niks over te vinden is op de
website van Thomas More.
Vives
Op de Vives geven slechts 2 mensen van de 17 aan bij psychologen terecht te kunnen. 15
mensen hebben geen idee waar ze terecht kunnen.
VSPW Hasselt
De student van VSPW Hasselt geeft aan dat er geen hulp is op deze school. Of dit waar is
of niet, laten we in het midden. 1 student is niet representatief en dit resultaat moeten we
dan ook met een korreltje zout nemen.
Karel de Grotehogeschool
Op Karel de Grotehogeschool geven slechts 2 studenten van de 9 aan bij de
studentencoach en psychosociale dienst terecht te kunnen. 1 persoon oppert meteen voor
professionele hulp en 6 mensen hebben geen idee waar ze hulp kunnen vragen.
Howest
Op de Howest geven de 2 studenten aan geen idee te hebben waar ze terecht kunnen voor
hulp.
Kulak
De 2 studenten van de Kulak geven aan dat er geen hulp is (1) en dat je terecht kan bij
de studentenvoorzieningen (1).
Artevelde
Op artevelde geven ook 2 studenten aan geen idee te hebben. 1 student geeft aan bij de
studentenvoorzieningen terecht te kunnen.
Odisee
Op Odisee geven 2 studenten aan op de studentendienst terecht te kunnen. 2 studenten
zeggen dat er geen hulp is. 1 student geeft aan dat een vorm van hulpverlening het
aanbieden van maaltijd op school is, en een andere student geeft aan dat de automaat, de
waterkraantjes, microgolfoven en de catering een vorm van hulp is.
CVO Miras
Op het cvo Miras geeft 1 student aan geen idee te hebben waar terecht te kunnen. De
andere student geeft aan dat ze een restaurant hebben met gezonde en ongezonde snacks.
Hogent
Op HoGent geven 7 van de 11 studenten aan geen idee te hebben waar ze hulp moeten
vragen. 1 student zegt ‘psycholoog (?)’. Andere antwoorden zijn ‘geen’ (1), ‘aangepaste
menu’ (1) en ‘gezonde voeding en psychische hulp’ (1).
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Erasmushogeschool Brussel
De ene student van de erasmushogeschool in Brussel geeft aan dat er geen hulp is. Dit is
echter weer serieus te nuanceren en zelfs zo goed als irrelevant aangezien 1 student niet
representatief is.
Artesis Plantijn
De studenten van Artesis Plantijn hebben geen idee (1) en kunnen terecht bij de
studentenvoorzieningen. Op AP heerst ook een open klimaat wat kan helpen voor mensen
met eetstoornissen. (1)
HAN Nijmegen, PXL en VU Amsterdam
De studenten van HAN Nijmegen en PXL geven allemaal (3) aan geen idee te hebben van
hulp. Op de VU Amsterdam zegt de student (1) terecht te kunnen bij de
studentenpsycholoog.
UCLL
Van de 20 UCLL studenten geven 8 mensen aan geen idee te hebben waar terecht te
kunnen. 4 personen geven aan op de sociale dienst van hun campus terecht te kunnen. 2
studenten geven aan in het stuvohuis terecht te kunnen. Dit is in Diepenbeek. 1 student
geeft aan bij een psycholoog terecht te kunnen. Ook is er een die zegt bij het
studentensecretariaat/studentenbegeleider terecht te kunnen. 4 mensen geven aan dat er
helemaal geen hulp is.
SSH
De 18 studenten van de SSH, daarvan geven er 3 mensen aan bij de
studiebegeleidingsdienst terecht te kunnen. 2 mensen halen aan bij een schoolpsycholoog
terecht te kunnen. Een van deze twee geeft wel aan daar enkel bij terecht te kunnen als
het probleem de studies verstoort. 5 mensen geven aan dat er helemaal géén hulp is voor
mensen met eetstoornissen, 4 mensen geven aan geen idee te hebben. 2 studenten
denken ook dat vegetarische maaltijden en waterkraantjes een vorm van hulp zijn voor
mensen met een eetstoornis en 1 zegt dat het hun eigen probleem is. (Wat best vreemd
is om te zeggen als hulpverlener in opleiding)

4.3.4 Voorstellen van hulpmogelijkheden door studenten
Over wat studenten vinden dat hun school nog kan doen om de hulp voor mensen met een
eetstoornis te verbeteren zijn veel verschillende antwoorden gekomen. De globale
conclusie is dat er meer aandacht moet komen voor de diensten die er al zijn, zodat
studenten weten waar ze terecht kunnen. Dit was heel hard te zien in de resultaten van
de UGent. Deze universiteit heeft een psychologendienst, maar de grote meerderheid wist
niet van het bestaan van deze dienst af.
Sommige mensen namen de tijd om deze vraag heel serieus te beantwoorden. Hier is een
greep uit de reacties, de andere reacties zijn te vinden in de bijlage.
“Meer info verspreiden. Zelf meer inzetten op gezond eten. Een gevarieerd aanbod van
maaltijdplannen die goedgekeurd en wetenschappelijk geverifieerd zijn. Indien deze vanuit
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de universiteit/hogeschool beschikbaar worden gesteld, kan hier meer waarde aan gehecht
worden. Eetstoornissen zijn complex. Maar zijn zeker deels een product van onze
samenleving. Er is een nood aan meer diversiteit in flyers, slides, cursusmateriaal, boeken
die gekozen worde, etc. Zeker binnen sociale richtingen zou er aandacht aan moeten
besteed worden aan allerlei soorten biases en vooroordelen. Fatphobia is veel meer
doorgedrongen in onze dagelijkse gedachten gangen, als we dit niet aankaarten blijft onze
zorg gebrekkig en dragen we allen bij aan deze versie van de samenleving die
eetstoornissen in de hand werken.”
“Misschien eerder outreachend werken, waarmee ik wil zeggen dat ze meer info mogen
geven over bestaande instanties waar studenten terecht kunnen. Niet enkel online via
internet, maar dat er bijvoorbeeld voor de les in het auditorium daar info wordt over
gegeven. Ik ben zelf namelijk zeer actief in de faculteit en weet echt niet welke instanties
er allemaal zijn voor studenten die het moeilijk hebben.”
“Ervaringsdeskundigen”
“Een soort CLB persoon waar je naartoe kan gaan , die u dan in contact kan brengen met
andere mensen van de school waardoor je het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat
en zo kan je info uitwisselen (met toezicht van een objectief 3e persoon)”
“Snoep- en drinkautomaten op een andere locatie plaatsen, zodat studenten met een
eetstoornis hier niet iedere dag mee geconfronteerd worden; psycho-educatie op de
beeldschermen van de school, zodat andere studenten (die niet kampen met een
eetstoornis) weten wat dit inhoudt, alsook hoe ze hier gepast mee kunnen omgaan, ... “
“Misschien een jaarlijkse medische screening van studenten om de problemen zo vroeg
mogelijk proberen op te sporen?”
“Een betere manier voor het opsporen van eetstoornissen en het maken van
doorverwijzingen naar meer gespecialiseerde instanties”
“Geen kcal plaatsen bij maaltijden. Gesprek met begeleiders op school zelf met een
achtergrond over eetstoornissen. Prikkelarme ruimtes om in tot rust te komen.”
“Misschien een forum of ruimte plaatsen waar mensen eventueel hun probleem kunnen
vertellen (anoniem)”
“Ik denk dat dit bekeken moet worden in het breder plaatje van mentale problemen, en
dat psychologische hulp makkelijker toegankelijk, goedkoper en dichter bij de student kan
worden gebracht. Hoewel dit met het studentengezondheidscentrum en de verwijzingen
ernaar binnen mijn opleiding al relatief de goede richting lijkt uit te gaan!”
“Misschien vanuit de Universiteit zelf praatgroepen oprichten, waar studenten met die
problemen elkaar in kunnen ontmoeten en hun ervaringen uitwisselen.”
“Ik zit in een speciaal traject waardoor wij eigenlijk geen info krijgen over waar we terecht
kunnen bij (psychische) problemen of bijvoorbeeld ook de studentenraad. Ik veronderstel
dat er wel iemand is waar we bij terecht kunnen, maar het is niet duidelijk.”
“Meer aanmoediging tot een normaal en evenwichtig eet patroon. Meer aanrijking van
gezonde voedingsmiddelen. Aanmoediging tot sport. Extra aandacht aan de niet

37

realistische foto's op instagram/social media waardoor vele mensen een slecht zelfbeeld
ervaren.”
“Misschien groepstherapieën waar gezamelijk gekookt kan worden. Waar je anderen met
zelfde problemen leert kennen en eventueel vrienden wordt zodat er samen boodschappen
kan gedaan worden, afspreken om samen te koken, samen te sporten of op restaurant te
gaan ofzo. Zodat je in die moeilijke momenten die bij de eetstoornis horen niet alleen bent
en het gezelliger en gemakkelijker kan maken door het in gezelschap te kunnen doen met
anderen met zelfde moeilijkheden.”
“Het zou meer onder de aandacht mogen komen. Zo zou er in de quivr en andere
studentenrestaurant apps een deeltje kunnen komen (dan wel opvallend) over wat gezond
eten is en waar het verschilt van een stoornis. Eventueel checklists her en der ophangen,
zoals op het toilet, in de resto of op een deur naar een auditorium. Een lezing erover
organiseren en dat communiceren naar ons kan ook altijd zodat ook de omgeving (mede
studenten/ vrienden) kan identificeren dat er iets mis is en op die manier hulp kan bieden
aan de persoon in kwestie. Als laatste zou het ook in de maandelijkse nieuwsbrief kunnen
verschijnen die we via e-mail ontvangen.”
“Heel wat in het algemeen zou het wat meer mogen open getrokken en de taboe zou wat
meer doorbroken mogen worden. Wat meer info hierover. Ik ken verschillende mensen die
eetstoornis hebben of hebben gehad maar daar werd nooit echt over gesproken. Net zoals
bij depressie/burnout/... wordt er hier te weinig over gesproken.”
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5 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Eigen conclusies

Bovenstaande tabel van Eetexpert geeft de prevalentie van eetstoornissen weer in België,
Europa en Nederland. Deze cijfers slaan echter op de gehele bevolking boven de 18 jaar,
dus ook op bijvoorbeeld bejaarden. Eetexpert geeft aan dat als men de gegevens beperkt
voor de leeftijdsgroep 18-29 jaar, dat de cijfers dan zo goed als verdubbelen. 3.7% van
de Belgische vrouwen heeft anorexia nervosa, 3,8% heeft boulimia nervosa, 4,4% lijdt aan
eetbuistoornis en 6,8% heeft allerlei eetbuien. Het totaal van elke eetstoornis samen maakt
dat we met een prevalentie zitten van 10,3%. Concreet betekent dat dat in België 1 op de
10 vrouwen tussen 10 en 30 jaar een eetstoornis kan ontwikkelen. (Eetexpert, z.d.)
Als we deze resultaten vergelijken met de resultaten van de studenten in sociale richtingen
zien we dat deze mensen toch veel kwetsbaarder zijn dan de algemene bevolking. 39,4%
geeft aan op 2 of meer vragen ‘ja’ te hebben geantwoord. Nu moeten we dat ook een
beetje nuanceren aangezien het niet per sé is omdat je 2 of meer hebt gescoord, dat je
dan ook effectief een eetstoornis hebt. De vragen over het overgeven en het afgevallen
zijn werden het meest met ‘nee’ beantwoord. Dit wil echter ook niet zeggen dat deze
mensen geen hulp moeten krijgen.
Het grote probleem is namelijk dat heel veel van deze mensen geen hulp vraagt om diverse
redenen. Iemand gaf bijvoorbeeld aan te onzeker te zijn dat zijn of haar probleem niet
serieus genomen zou worden. Ook geld is vaak een probleem. Studenten hebben maar
een beperkt budget waarmee ze moeten rondkomen. Studeren zelf is duur en dan is het
heel goed mogelijk dat je op het einde van de maand geen geld meer overhoudt om aan
een psycholoog uit te geven.
Er is ook een groot verschil tussen de verschillende scholen. Zo heeft de KU Leuven een
zeer uitgebreid studentengezondheidscentrum waar elke student van de KU Leuven
campus Leuven, KU Leuven campus Groep T, LUCA School of Arts Campus Lemmens en
Vlerick Leuven Gent Management School terecht kan. Deze dienst biedt psychologische
begeleiding aan al deze studenten. Zowel individuele therapie als groepstherapie aan een
goedkoper tarief. Wat mij het meest verbaast is waarom zowel LUCA als Vlerick studenten
daar terecht kunnen, maar bijvoorbeeld studenten van de UCLL in Leuven niet, hoewel
deze ook deel uitmaken van de associatie KU Leuven. . De UCLL in Leuven heeft enkel
hun studentendienst. Deze dienst is echter heel algemeen en dit zijn gewoon docenten en
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geen psychologen. Ook staat op de website dat ze samen met de student naar een gepaste
oplossing willen zoeken, maar nergens staat duidelijk vermeld wat deze oplossing nu
precies is en wat de mogelijkheden zijn. Het kan best zijn dat de UCLL een goed beleid
heeft rond studentenwelzijn, maar dan loopt er best veel mis met de communicatie hiervan
naar de studenten toe. Dit is duidelijk te zien in de resultaten; heel weinig mensen weten
waar ze terecht kunnen.
In de campussen van UCLL in Limburg zijn deze diensten al veel uitgebreider. De UCLL in
Limburg heeft een psychosociale dienst die individuele begeleidingen of groepstrainingen
organiseert voor hun studenten. “Als het in Limburg kan, waarom zou het dan in Leuven
niet kunnen?” is een vraag die dan meteen door mijn hoofd spookt.
Er zijn dus heel veel vragen die gesteld kunnen worden bij het beleid of de communicatie
van het beleid van de UCLL in Leuven. Als Limburg het kan, zou het mogelijk moeten zijn
dat Leuven ook een soortgelijke psychosociale dienst krijgt. Stel, dit lukt niet door eender
welke reden (geldgebrek of iets dergelijks), zou het mogelijk moeten zijn dat studenten
van UCLL Leuven terecht kunnen bij het studentengezondheidscentrum van de KU Leuven.
Het kan niet zijn dat elke student in Leuven recht krijgt op een uitgebreid team van
psychologen, psychiaters, dokters, en andere hulpverleners, maar dat een groep studenten
hiervoor uitgesloten wordt terwijl uit de studie blijkt dat deze studenten net zo kwetsbaar
zijn als alle andere studenten.
De resultaten van de UGent zijn zeer zorgwekkend. 75 van de 105 studenten (71,4%) die
de enquête invulden weten niet waar ze terecht kunnen. Ook van de andere scholen is het
vaak zo dat de studenten niet weten waar ze terecht kunnen. Meer bekendheid zou dus
zeker op zijn plaats zijn. Dit kunnen ze bereiken door bijvoorbeeld posters op te hangen in
de gebouwen over waar studenten precies met welke zorgen terecht kunnen. Het kan ook
helpen als deze diensten eens langskomen in de aula, dan hebben de studenten al zicht op
wie er op deze diensten werkt, hebben ze de kans om vragen te stellen over dingen die ze
niet helemaal begrijpen over deze specifieke diensten.
Wat mij ook verontrustte is dat er heel wat mensen zijn die verkeerde gedachten hebben
bij de hulp voor mensen met eetstoornissen. Deze enquêtes zijn ingevuld door studenten
die later in contact kunnen komen met mensen met eetstoornissen, die deze mensen zullen
moeten helpen en het gebeurde meer dan 1 keer dat studenten dachten dat dingen als
een vettaks op frieten en kroketjes in het restaurant, of extra waterfonteintjes, gezondere
voeding etc mensen met een eetstoornis zouden helpen. Hoewel dat een gezondere
levensstijl zeker goed is, is dit echter niet de volledige oplossing voor iemand die kampt
met een eetstoornis. Vooral de mensen van campus SSH van UCLL kunnen wel wat
informatie gebruiken. Het verontrust mij dat een hulpverlener in wording zegt dat de
eetstoornis van mensen met een eetstoornis hun eigen probleem is.
Dit onderzoek is echter verre van representatief, en daar zijn verschillende redenen voor.
Als eerste zijn er veel meer studenten dan deze 382. Dit onderzoek geeft wel al een
duidelijke indicatie aan waar de resultaten naar toe zouden gaan. Meer en grondiger
onderzoek is daarom gewenst. Ook zou het kunnen geholpen hebben moest ik de toelating
gekregen hebben van SSH om hun studenten ook de vragenlijst in te laten vullen. Het
initiële doel van dit onderzoek was namelijk om het kleinschalig te houden door het enkel
op campus SSH te doen, waardoor de resultaten representatief zouden zijn. Door deze
toestemming niet te geven, geeft de SSH de boodschap dat ze het probleem niet belangrijk
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genoeg vinden om onderzocht te worden. Ik denk echter niet dat dit de boodschap is die
SSH wilt geven. Zij zijn veel wijzer dan ik en hebben uiteraard al veel gedaan, daarom kom
ik af met voorzichtige aanvullingen voor wat zij nu al doen. Door het onderzoek open te
trekken naar alle studenten in een sociale richting kon ik echter een gelijkaardig onderzoek
voeren die een richting zou kunnen geven aan latere onderzoeken. Deze enquête kreeg
heel snel heel veel resultaten, waardoor het best duidelijk is dat dit iets is wat deze groep
studenten aanbelangt.
Voor verdere onderzoeken stel ik voor om onderzoeken per campus te voeren.
Onderzoeken per campus kunnen bijvoorbeeld helpen om een globaal beeld te krijgen van
hoe het gesteld is op deze specifieke campus en wat voor specifieke hulp er nodig is en
wat de studenten zelf nog missen aan psychosociale hulp.

5.1.1 Aanvulling
Als extra aanvulling van dit eindwerk en bij wijze van het nog eens benadrukken van de
relevantie van dit onderzoek deel ik graag het artikel van De Morgen van 6 augustus 2019
over studenten en pychische problemen. Zij kopten: “1 op de 3 eerstejaars aan de KU
Leuven kampte met psychische klachten”. (demorgen.be, 6 augustus 2019)
1 op de 3 eerstejaars is zeer veel. Dit is een onderwerp die zeer relevant is in deze tijden
van het destigmatiseren van psychische aandoeningen. Ik denk dat we nog niet half zo
goed beseffen hoe kwetsbaar een mens is voor psychische aandoeningen en dat het heel
belangrijk is voor scholen om in te zetten op de psychische gezondheid van de volwassenen
van morgen!

5.2 Bespreking met expert
Door de resultaten tot slot nog te bespreken met een expert, hoop ik nog relevante info te
vinden op onopgeloste vragen. Uiteindelijk ben ik met twee experten gaan babbelen: een
psychologe: Sabine Janssens en een Assistent in opleiding in de volwassenpsychiatrie:
Ewoud Van den Bogaert. Zij gaven volgende antwoorden op onderstaande vragen:
•

Hoe komt het dat studenten in een sociale richting vatbaarder lijken voor
eetstoornissen dan adolescenten in het algemeen?

“Volgens de vraag zou er een correlatie zijn die impliceert dat mensen in een sociale
richting vatbaarder zijn voor eetstoornissen, maar ik denk dat die correlatie anders zit.
We weten uit onderzoek dat er een positieve correlatie is tussen het voorkomen van
eetstoornissen bij mensen met bepaald persoonlijkheidstrekken. Om even de dimensionele
diagnose van eetstoornissen erbij te halen: mensen met anorexia nervosa zijn vooral
mensen met een meer restrictief karakter, met hoge cognitieve controle. Mensen met
boulemia nervosa hebben vooral een impulsief en ‘novelty seeking’ karakter. Bij beide
groepen komen wel een aantal overlappende trekken naar boven: het zijn onder andere
mensen die een zorgend karakter of persoonlijkheid hebben, of mensen die
perfectionistisch van aard zijn.
Studenten die een sociale en verzorgende richting volgen lijken veel mee te hebben van
die laatste karaktertrekken. Dus ik denk niet dan dat het volgen van een sociale richting
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de oorzaak is voor de kwetsbaarheid, maar dat mensen die een sociale richting volgen
vatbaarder zijn omwille van hun persoonlijk profiel.”
(Ewoud Van den Bogaert)
•

Had u deze resultaten verwacht? Zo ja, waarom wel, zo nee, waarom niet?

“Als ik de resultaten zie, zijn ze niet volledig nieuw. Het is iets wat we wel al weten. Er is
reeds een algemeen verhoogd risico, gezien de meeste eetstoornissen beginnen in de
adolescentie, en vooral jongvolwassenen kwetsbaar zijn. De transitie naar volwassenheid,
de verantwoordelijkheid voor zelfstandig instaan van een correct eet- en leefpatroon, de
stress en onregelmatigheid van het studentenleven kunnen een grote uitdaging zijn.
Sommigen laten uit stress het eten. Voor anderen is eten juist een copingsstrategie om
met de stress om te gaan. Vooral de mensen die reeds een aanleg hebben voor
eetstoornissen zullen zich sneller problemen ontwikkelen in deze periode.
De resultaten bevestigen dat de correlatie lijkt te kloppen. We weten dat de transitie naar
hoger onderwijs destabiliserend kan werken vooral voor de kwetsbare groepen.”
(Ewoud Van den Bogaert)
•

Hebt u concrete en haalbare tips voor hogescholen en universiteiten om het
hulpaanbod beter te maken?

“Voor het hulpaanbod te verbeteren zou ik allereerst kijken naar wat er al werkt in de
universiteit en kijken of dit meer kan uitgebreid worden en wat onderzoek zegt dat werkt.”
(Sabine Janssens)
“Het is belangrijk om mensen te kunnen sensibiliseren over het probleem, dus denk ik ook
in eerste instantie aan informatiecampagnes rond het feit dat eetstoornissen een bestaand
en potentieel ernstig probleem zijn. Het is vooral ook een verdoken probleem: Het is
meestal niet zichtbaar, zelfs niet voor de directe omgeving. Deze mensen doen meestal
moeite om hun problemen te verbergen, vaak omwille van schaamte of omdat ze niemand
willen belasten met hun problemen. Deze mensen zijn vaak zorgmijders: ze zijn gewend
om voor anderen te zorgen, en daarbij zichzelf te vergeten.
Er heerst ook nog steeds heel wat stigma rond eetstoornissen, omdat het zich bevindt
binnen de groep van de psychiatrische aandoeningen. Er wordt nog altijd slecht begrepen
dat het niet gewoon een kwestie is van “beter eten”, anders was het hen zelf al wel gelukt.
Het is een moeilijke situatie die je niet zomaar opgelost krijgt. Het is iets dat tijd vergt.
Globaal betekent dit dus inzetten op drempelverlagend werken en het hulpaanbod meer
zichtbaarheid geven. Zo bestaat er het studentengezondheidscentrum, wat eigenlijk het
eerste aanspreekpunt is voor hogeschool- en universiteitsstudenten, van waaruit verder
kan verwezen worden naar gespecialiseerd hulp.”
(Ewoud Van den Bogaert)
•

Op basis van deze resultaten, welke onderzoeken denkt u dat hierrond nog kunnen
gevoerd worden?
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“Binnen deze groep zou ik nog proberen differentiëren tussen de subtypes van
eetstoornissen en kijken wat de aparte prevalentiecijfers zijn.” (Ewoud Van den Bogaert)
“Voor verder onderzoek heb ik momenteel nog niet veel ideeën. Als ik er toch op kom laat
ik het je weten.” (Sabine Janssens)
Ik ben heel tevreden met de antwoorden van de experten. Dit brengt veel duidelijkheid
over de resultaten en hoe deze te interpreteren. Dit werpt ook een ander licht op de
resultaten. De antwoorden van deze experten kunnen zeker van pas komen in het
optimaliseren van het hulpaanbod op de hogescholen en universiteiten.
Dit is bij deze dan ook de afsluit van mijn eindwerk. Dit onderzoek is nog lang niet af en
dat hebben deze experten voor mij nog even duidelijk gemaakt. Er is nog een lange weg
te gaan rond het destigmatiseren van psychische problemen in het algemeen, er kunnen
nog veel onderzoeken worden gevoerd rond studenten en hun psychisch welbevinden in
het algemeen want dit is een onderwerp dat leeft, en dat voel je aan de hoeveelheid
responsen die ik kreeg op mijn enquête, iedereen waarmee ik het erover had was laaiend
enthousiast. Mag ik daarom afsluiten met te zeggen dat ik dit eindwerk niet alleen voor
mezelf heb geschreven, maar ook vooral voor al deze mensen die de hulp zo hard nodig
hebben en kunnen gebruiken? Het feit dat ik met dit eindwerk hoop zoveel meer mensen
de juiste hulp te geven waar zij nood aan hebben, dat alleen al, maakt het de moeite waard
om te schrijven.
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Bijlage 1: Onderzoeksresultaten

Scholen:
UCLL: 20
SSH: 17
KU Leuven: 144
Thomas More: 38
UGent: 105
HoGent: 11
Vives: 16
Kulak: 2
Artevelde: 3
Odisee: 6
CVO Miras: 2
Karel de Grote-hogeschool: 7
Howest: 2
Erasmushogeschool Brussel: 1
VSPW Hasselt: 1
Artesis Plantijn: 2
HAN Nijmegen: 1
VU Amsterdam: 1

KHL: 1
PXL: 2

Indien ja, welke hulp? Indien nee, waarom niet?
Ik ben te onzeker dat mijn problemen niet serieus genomen zullen worden
Ga ik geen geld aan geven
Psychologe
Ik kan het voorlopig zelf nog te baas
Het is enkel een probleem als je het zelf te ver laat komen. Ik sport en beweeg wel genoeg
Niet nodig

Omdat ik denk dat ik het “zelf” ook wel kan (en financieel is het duur om een diëtist te betalen)
Voor mijn sport wordt ik door een diëtiste begeleidt
Ik denk niet dat het echt een probleem is, ik moet er zelf aan werken.
Te duur
Psycholoog
Het is nu ook niet zo’n groot probleem
Schaamte en geld
Niet nodig
Ik ben op een gezonde manier aan het afvallen.
Ik denk dat ik het zelf wel kan
Omdat ik het niet als een probleem ervaar.
Tis nog ni zo erg
Het is niet ernstig
Het is geen probleem. Ik zit op mijn gewicht.
/
er is geen probleem. Wegens extreme chronsiche ziekte lijkt ik op een anorexia patiënt
Diëtist
/
Ik denk niet dat het nodig is om hulp te zoeken
Niet nodig. Zo erg is het nu ook weer niet
/
Opname in MBU gasthuisberg 4 jaar geleden.
Daarna verschillende diëtisten als opvolging. Sinds kort weer bij een psychologe.
Hoeft niet
Psycholoog
Psycholoog
/
Vind het niet zo een erg probleem
geen probleem
Psycholoog
Vind het zelf niet problematisch.
Psycholoog
Anderen moeten zich geen zorgen maken
Ik ervaar geen probleem
Dokter

Diëtiste of coach is erg duur.
Niet problematisch genoeg
Psychologe
Momenteel behoud ik een gezond voedingspatroon, ik voel me gewoon nog niet zo goed in mijn vel
Er is geen hulpvraag
Ik wil gewoon nog een paar kg vermageren. Ik zie daar zelf geen probleem in.
Ik heb heel hard getwijfeld om naar een diëtiste gegaan maar heb dat uiteindelijk nooit gedaan, voor
de rest heb ik heel veel rond gevraagd bij familie die al vaker op dieet zijn gegaan en bij sporters.
Ik ervaar het niet als een probleem.
Niet zo erg
Diëtiste
Dokter, psycholoog, diëtiste
PAAZ az sint maarten
Omdat ik het niet problematisch vind
Omdat dit niet nodig is
Omdat ik gezond eet maar wel veel en ook wel sport
Vriendengroep
Schaamte
omdat ik er me van bewust ben
Diëtiste
Jac, maar daar stopt het na 1 mail
Omdat dit nog niet echt nodig is
Omdat het nog niet vergaand is. Ik kan er zelf mee om.
Ik heb het gevoel dat ik het zelf wel aankan
Omdat ik eerder een ongezond eetpatroon heb ipv een zwaar eetprobleem. Hiervoor wordt over het
algemeen geen hulp gezocht
Geen idee
niet nodig
Wel hulp ,maar niet specifiek voor mijn relatie met eten.
Ik heb daar nog nooit aan gedacht
Het vormt in mijn ogen niet echt een probleem
Het is nog niet problematisch
Te grote stap
Ik denk niet dat dit zou helpen. Het gaat eerder om controleverlies bij het eten van ongezonde
voeding. Dit ligt eerder aan je karakter denk ik
Psycholoog
Het is soms een probleem, maar niet altijd

het is geen probleem
x
Psycholoog
Diëtiste
Niet problematisch
Ik heb al meer dan 10 jaar een eetstoornis, vier jaar geleden heb ik hiervoor hulp gezocht. Ik heb een
opname in de psychiatrie achter de rug en heb daarna nog lang ambulant hulp gekregen.
Ik probeer eerst op mezelf gezonder te eten en soms snoep en zoetigheid te vermijden
Geen behoefte aan
het is geen probleem
Ik heb nooit gedurfd om hulp te vragen. Mijn ouders hebben er ook nooit iets over geweten en het
zou me heel ongemakkelijk maken als ze erover weten. Dan lijkt het alsof het op elk moment
daarover zal gaan of toch op zijn minst in hun hoofd speelt. Het gaat ook beter de laatste jaren.
Omdat ik me ervoor schaam en omdat ik er op een bepaalde manier ook niet vanaf wil. Het is een
soort verslaving.
Momenteel is mijn gewicht gezond dus geen hulp nodig. Heb ook al minder extreme gedachten over
mezelf (zoals "Ik wil maar ...kg wegen")
Gewicht onder controle
Online dieeten, kookboeken, soms dagen dat helpen mqar bij studeren van ex en tijd die nr taken
gaan is er minder tijd om vr gezonde voeding te zorgen..
Ik eet normaal maar kom gewoon niet snel bij. Psychologisch heb ik eerder problemen met eten
vanwege stressproblemen maar niet omwille van mijn uiterlijk. Wanneer ik veel stress heb lukt het
me minder goed om te eten en ben ik misselijk. Maar in alledaagse situatie eet ik gewoon.
Ik heb er geen hulp voor nodig
Ik vraag niet graag hulp
Geen idee
Schaamte
Omdat dit enkel in bepaalde periodes is (blok, examens)
het was slechts eenmalig
Omdat ik het niet als een probleem zie
Ik vind het niet ernstig genoeg
Ik wil mijn controle nog niet afgeven. Ik ben bang dat ik te dik ga worden
Psychiatrische
Psychologische hulp en diëtiste (om aan te komen)
Weight Watchers
Niet erg genoeg
Neen, het is maar enkele keren gebeurt
Dokter
Nvt

Schaamte
Ouders staan er niet achter.
Enkel tegen vriendinnen gezegd
Omdat ik meestal te veel eet
Zie geen serieus probleem
Diëtiste
/
Ik ga ervan uit dat het gaat om een gebrek aan controle
het is niet gezond, maar ik denk niet dat het dermate ernistig is dat ik hulp nodig heb
Het is nog geen probleem
Eerder hulp nodig om minder te eten, geen motivatie
Het zal wel gaan stoornis zijn, mijn bmi is nog gezond
Niet het gevoel dat mijn problemen erg genoeg zijn om er echt expliciet hulp voor te zoeken
Het is geen groot probleem
Dit is niet nodig, ik heb geen klinisch probleem. Ik ben gewoon veel met eten bezig, maar ben wel
gezond.
Taboe
psycholoog
Hoe ik me voel, verloopt in fasen. Bij mijn familie en vriend vind ik steeds de steun die ik nodig heb
op moeilijke momenten.
Ik denk niet dat ik een ongezond eetpatrono heb
Angst
Ik vind niet dat ik een probleem heb.
Geen nood aan
Ik heb geen probleem
Ik heb de voorbije maanden veel gesport en daardoor ben ik veel afgevallen. Verder probeer ik
gewoon gezond te eten, ik heb dus geen hulp nodig.
Ik denk niet dat ik een probleem heb
Reeds 3 residentiële opnames achter de rug, nu in remissie
Diëtiste
Gewoon een dieet
Moeilijk
Diëtiste
Ik eet teveel ik weet niet waar ik hulp kan zoeken
Neen, ik denk niet dat het nodig is
Psychiatrische hulp en psychologische hulp : boulimie

Ik heb geen probleem
omdat het niet echt drastisch is, het is een pak beter dan het was en ik weeg helemaal niet te weinig
Omdat ik het zelf kan oplossen
Het is er nog nooit van gekomen
Niet nodig
Niet de groot willen zien
Het is geen probleem
d
Diëtist
Omdat het teveel moeite is, kost ook te veel geld en ik ben al een last voor mijn ouders.

Welke hulpmogelijkheden bestaan er op jouw universiteit/hogeschool voor mensen met een
eetstoornis?
Je kan naar de sociale dienst gaan voor een gesprek, maar zij starten geen traject met je op, enkel
praten en doorverwijzen
er is een studiebegeleidingsdienst waar iedereen heen kan met persoonlijke problemen, maar niets
specifiek voor personen met een eetstoornis
geen idee
Psychische hulp (psycholoog)
Studentenbegeleiding?
Weet ik niet
Geen idee
Geen idee
Geen idee
Volgens mij kan gratis je met een psycholoog gaan praten
Geen idee
Verschillende diensten zoals psychosociale dienst.
Geen idee
Geen
Dat weet ik niet
Geen idee
Studentenpsycholoog?
psychologische bijstand
Geen idee
Geen idee
Geen idee

Geen
geen idee van
Leerlingenbegeleiding?
Psychologen
ferta"'
Geen idee
Geen idez
Geen idee
Geen idee
Geen idee
Ik heb hierover geen idee, maar ik weet wel dat er huisdokters en psychologen zijn waar studenten
op consultatie kunnen gaan.
Geen idee!
Studentenpsychologen
Geen idee
Geen idee
geen idee
Geen idee
Geen idee
studentenbegeleiding
Geen idee
Geen idee
Geen idee eigenlijk. Ik ga ervan uit dat je hiervoor terecht kan bij de psychologen op school.
Geen idee. Ik denk dat je wel naar de schoolpsycholoog kan maar enkel wanneer dit je studies
verstoort.
Geen idee
Geen idee
Geen idee
In de resto hangen borden met de nutri-scores van de gerechten.
Niet echt hulpmogelijkheden waar ik vanaf weet
Goeie vraag, ik zou het eigenlijk niet weten.
Geen idee
Studentenvoorzieningen
Qua etensvoorzieningen staan de calorieën per portie op de kaartjes met de mogelijkheden van eten
die dag. Nu weet ik niet of dat de problematiek gaat helpen, want dan word je u wel bewust dat je
veel calorieën eet of niet.

Vervolgens denk ik ook dat een studentenpsycholoog kan helpen die aan de UGent wel beschikbaar
is.
Psychologen
Geen waarvan ik weet
Geen idee
Medisch centrum
Geen idee
Geen idee
Weet ik niet
/
Geen idee
SSB begeleiding
Geen idee
Geen idee
geen
Studentenondersteuning
Geen idee
Geen idee
/
Geen idee
Studentgezondheidscentrum
Geen idee
Ik denk Psychologische begeleiding
Geen idee
Daar heb ik geen weet van.
geen idee
SSB coach?
Workshop rond eten bij studentengezondheidscentrul
Geen idee
Weet ik niet. Mogelijks een schoolpsycholoog?
Geen dat ik weet
Geen idee
Studenten gezondheidscentrum
/
geen idee

Geen idee
Geen idee
/
Studentpsycholoog
Geen idee
Geen idee
Geen idee
Geen idee
/
/
geen naar mijn weten
Ik weet enkel dat er psychologen en dokters zijn van Ugent, zij kunnen je wellicht helpen.
studenten psycholoog, studenten arts
Je kan erover praten
Psycholoog
Ken er geen.
Geen idee
Geen idee
Weet ik niet
Geen idee
Geen idee
Geen idee
/
Studentengezonheidscentrum heeft huisartsen en pscyhologen waarbij je terecht kan.
Weet ik niet
Studentenpsycholoog
/
Ik heb er geen idee van. Ik denk dat je eventueel vanuit leerlingenbegeleiding wel doorverwezen kan
worden naar de nodige medische dienst of psychologische hulp
Geen idee.
/
Je kan terecht bij het studentengezondheidscentrum.
Geen idee, enkel psychologische begeleiding algemeen
UCP zorg KULeuven
Geen idee

?
Weet ik niet
Studenten Gezondheidscentrum
Ik heb hier geen idee van
Geen idee eerlijk gezegd. Ik weet wel dat er een studentengezondheidscentrum is voor algemene
fysieke en mentale problemen.
Geen idee
Geen idee
Geen
Geen idee
Geen idee.
psycholoog
Ik denk een psycholoog waar je mee kan praten
Geen idee
Geen idee. Studiebegeleiding en schoolarts denk ik.
Geen idee
/
Niet vertrouwd mee, wel een studenten psycholoog beschikbaar
Geen idee
Psychologen, dokters en groepstherapie 'mindful eten' in het studentengezondheidscentrum
Geen
Spreken met de sociale dienst
Geen
studentendienst
Geen idee
Geen
Geen idee eigenlijk
Geen weet van.
Geen idee, misschien een ombudsdienst
Geen idee
Ik heb hier geen weet van. Ik denk dat je terecht kan bij de studentenpsychologen.
Geen denk ik
Gezondheidscentrum: psycholoog/psychiater
Mensen om te praten
geen idee

Geen idee
Je kan via de KU Leuven terecht bij een psycholoog.
Geen idee
Geen idee
Bezoek aan studentendokters
Studentenbegeleiders
Weet ik niet?
Zijn er dan hulpmiddelen bij ons op school aanwezig ?
Geen idee
Geen idee
Niets voor zover ik weet
Dat weet ik niet
Er zijn psychologen en psychiaters beschikbaar
?
Geen idee
Studentenpsycholoo
geen idee
Geen idee
Zover ik weet geen.
Ik weet dat eigenlijk niet
Geen idee.
Geen idee
Maaltijden aanbieden op school
Sociale dienst
Geen idee, nog nooit over opgezocht...
Geen
Weet ik niet
Geen weet van dat dit aanwezig zou zijn op school
Geen idee
Geen idee
Geen idee
Studentenpsycholoog kan je doorverwijzen naar gepaste hulp
geen idee, niets vermoed ik
Geen
geen

Geen idee
Studentencoach & psychosociale dienst
Ik zou het niet weten
/
Psycholoog?
/
Goedkopere mogelijkheid om met een psycholoog te praten
Geen idee
Geen idee
Geen idee
Psycholoog
Geen idee, ik denk de studentenpsycholoog en studentenarts
Geen idee
Studentengezondheidscentrum
Vooral veggie maaltijden
/
Geen idee, ik vermoed dat je hier ook wel mee terecht kunt bij de mensen van de studiebegeleiding.
Er is gezegd dat je daar alles kunt aanhalen.
Geen idee
Er is studentenbegeleiding voorzien op onze school. Deze zijn er voor een algemene babbel maar
geen specifieke hulp. (vooral gefocust op faalangst, uitstelgedrag, onzekerheden.)
Sociale dienst: psycholoog, psychiater, en huisarts
Gratis water
Er kan psychologische begeleiding voorzien worden vanuit de KULeuven, maar dit is niet specifiek
voor eetstoornissen
Psycholoog aan verlaagd tarief
Dat weet ik niet
Ik weet niet of er een instantie bestaat specifiek voor mensen met een eetstoornis. Er is wel het
Studentengezondheidscentrum, waar ook psychologen en psychiaters werken.
Geen idee, maar ik denk dat er wel mensen zijn waarmee je kan praten erover.
Psychologische hulpverlening van KUL
Het studentengezondheidscentrum
/
Bij ons is er een restaurant met gezonde maar ook veel ongezonde snacks
Studenten begeleiding die kunnen doorsturen naar gespecialiseerde hulp denk ik
/
Psychologische hulp

Gezondheidscentrum
Geen idee
Geen
Geen idee
Geen idee
Geen idee, ik denk dat er wel een begeleiding voor studenten bestaat
studentenarts
Studenten gezondheidscentrum
Studentengezondheidscentrum
Stuvohuis
Studenten met problemen kunnen altijd langs gaan bij een begeleider.
Er staat een heel team van mensen klaar waar je met in gesprek kan gaan over je probleem.
Geen idee
Geen idee
Psycholoog voor studenten in de faculteit
Psycholoog
Geen idee
Psychologische hulp
Ik vrees te weinig, want ik heb er nog niks van gemerkt. Wel zijn er studenten begeleiders waar we
altijd terecht kunnen.
Geen idee; studentengezondheidscentrum zal wel enige begeleiding bieden of een programma
aanbieden?
Geen idee
Geen idee, psycholoog?
Stuvo
geen idee
Professionele
Je kan altijd bij de mensen van de studentenbegeleiding terecht
Geen flauw idee, misschien moest ik ermee in aanraking komen zou ik weten waar ik terecht kan
Geen idee
Psychologen, verschillende teams waarmee je een babbeltje kan doen
Geen idee
Studie en studentenbegeleiding
Studenten begeleiding die kan doorverwijzen naar de juiste mensen
Idk
Geen idee

Dan contacteren, zij verwijzen naar de juiste hulp
Geen idee
Geen idee
Geen idee?
STUFO denk ik
Psychosociale dienst
Geen idee
Geen idee
Studentenpsycholoog
Geen
Er zijn sessies van STUVO (Studenten Voorzieningen) voor verschillende (psychische) klachten, er
heerst een zeer open klimaat met verschillende vertrouwensfiguren...
Psycholoog
Geen
Nvt
Geen idee
Geen idee, ik veronderstel het gezondheidscentrum van de KUL.
Studentengezondheiscentrum
Niets?
Geen
Geen idee. Studentengezondheidsdienst misschien.
Therapie bij het studentengezondheidscentrum verbonden aan de unief.
?
Weet ik niet
Psychologische dienst?
Geen idee
Geen idee
Psychosociale ondersteuning bij dienst SSB + financiële ondersteuning voor externe begeleiding.
Er worden gezonde gerechten aangeboden in een vaste hoeveelheid.
Geen idee
Geen idee
Hun eigen probleem
Geen idee
Geen idee, in het gezondheidscentrum wss wel
Ugent psychologen voor studenten

studentengezondheidscentrum
Daar heb ik geen idee van
Er zijn mensen ter beschikking waarmee je op school kan praten en indien je wil en er nood aan hebt
kan je ook doorverwezen worden naar professionele, psychologische hulpverlening (psychologen,
therapeuten,...) voor een zeer lage prijs van €5 per sessie.
?
Geen idee
Ik denk geen. Enkel biedt de Resto gezonde en evenwichtige maaltijden aan, waarbij er een vettaks
is op frietjes, kroketten...
Studentengezondheidscentrum
SSB
Geen idee
Team van psychologisch consulenten die je lunnen doorverwijzen naar aangepaste hulp
Studentengezondheidscentrum waar psychologen en psychiaters aanwezig zijn en waar je bij op
gesprek kan. Niet per se specifiek voor eetstoornissen.
Leerlingbegeleiding
Geen idee
Geen idee
Geen idee
Psychologische bijstand
?
Dat weet ik niet. Er is een psycholoog
Geen idee
Geen idee.
Geen idee
Geen idee
Geen idee, psychologen van de kul?
Geen idee
Geen idee
Weet ik niet
Ik heb geen weet van hulpmogelijkheden
psychologische begeleiding aan gezondheidscentrum
Geen idee
De K.U.Leuven biedt psychologen, artsen en buddy's (medestudenten om mee te praten etc) aan.
Geen idee

Geen idee

In het studentengezondheidscentrum van KU Leuven kan je terecht bij psychologen die je wellicht
kunnen helpen.
geen
Volgens mij de UGent-psychologen
In alle eerlijkheid heb ik hiervan geen idee. Eventueel studiebegeleiding.
Geen idee
Geen idee
Weet ik niet
Studentensecretariaat of studentenbegeleider voor een gesprek
geen idee
Weet ik niet
Psychologen van KUL?
/
/
Geen idee
Studiebegeleiding/hulpgroepen/psycholoog
Geen idee
Aangepaste menu's
Dietist
Geen idee
Geen idee.
Geen idee - studentendokter/psycholoog?
Ik heb geen idee
studentenbegeleiding
Psycholoog van de faculteit
Echt helemaal niks
Je kan over verschillende problemen praten met het CLB van de school maar verder ben ik niet
bekend met de hulpmogelijkheden op onze campus.
Geen idee
Weet ik niet/ misschien SSB?
Psychologische hulp
Er is ook veel gezonde voeding. Ze bieden psychische hulp en je kan praten met mensen.
Geen
Geen idee
geen idee
Geen idee

Automaat, microgolfoven, waterkraantjes, catering
Geen idee
Geen idee
Geen idee
Geen idee, op mijn vorige school (Thomas More) werden de psychologische sessies deels
terugbetaald. Aangezien ik nu geen therapie meer volg, weet ik niet wat UGent aanbiedt.
Geen idee
kul psychologen
Je kan praten met de schoolpsycholoog of studentenbegeleiding
Geen idee
In het gezondheidscentrum van de KULeuven kan je als student terecht, ook voor psychologische
problemen of moeilijkheden.
Geen idee
Studentenpsychologen
Psychologische en medische bijstand
Niets specifieks
Geen idee.
/
Geen
Psycholoog
waterkraantjes
Geen idee. Er zijn wel studentpsychologen weet ik.
Geen idee
Ik ben hier niet van op de hoogte.
geen idee
Geen idee van

Wat denk jij dat er nog kan verbeteren aan de hulp op jouw hogeschool voor mensen met een
eetstoornis?
Veel! Er zou op iedere school zowel lagere school, middelbaar als hoger onderwijs een psycholoog of
psychologenteam aanwezig moeten zijn waar leerlingen/studenten terecht kunnen
posters ophangen en meer info geven over de studentendienst of andere diensten waar studenten
heen kunnen
meer communicatie
Beschikbaarheid van hulp meer aankaarten!
Vertrouwenspersoon
Meer hulp voor persoonlijke problemen, nu meestal alleen studiegerelateerde problemen

Gewoon in het algemeen een vriendelijkere omgang van leraren/begeleiders naar uw studenten toe.
Momenteel heb ik echt totaal niet het gevoel terecht te kunnen bij iemand op school
Duidelijker maken waar studenten terecht kunnen
/
Geen idee
Informatie over hulp op school ivm eetstoornissen
/
Misschien beter of meer op inspelen
Gepaste doorverwijzing
Meer hulp inschakelen, meer coaches en duidelijke uitleg
Geen idee
/
problemen bespreekbaarder maken
Duidelijkere communicatie over het feit dat er een studentenpsycholoog is.
Geen idee
Publiciteit rond waar men die hulp kan vinden.
Ervoor zorgen dat er ergens hulp aanwezig is en dat dit ook gekend is onder de studenten waar ze
terecht kunnen
Een klein beetje aanhalen via mails op toledo dat er over gepraat kan worden
Meer bewustmaking
Meer aandacht geven
t"'t"(
Misschien het aanbod meer bekend maken.
Meer begeleiding of bekendmaking dat er begeleiding is
Geen idee
Geen idee
Vrijwel alles, ik ben niet op de hoogte van mogelijke hulp die aangeboden wordt voor deze
problematiek binnen de school.
/
Geen idee! Ik ben ook wel judoka, een sport waar gewicht zeer cruciaal is, waardoor ik ook wel veel
met voeding en al dan niet eten bezig ben
Het duidelijker communiceren dat er zo’n dienst bestaat op onze universiteit.
Meer studentenpsychologen
Dat mensen weten waar ze terecht kunnen
voor mezelf er eerst achterkomen of het bestaat dan kan ik pas oordelen wat er anders aan moet.
Maar moest het een groot probleem zijn, misschien voor wat gewaarwording zorgen en laten weten
dat er een instantie is of er een gaat komen.
Geen idee.

Gezondere maaltijden
groepsgesprekken
Kenbaar maken dat ze deze hulp bieden
Geen idee
Meer divers eten aanbieden.
Heel wat in het algemeen zou het wat meer mogen open getrokken en de taboe zou wat meer
doorbroken mogen worden. Wat meer info hierover. Ik ken verschillende mensen die eetstoornis
hebben of hebben gehad maar daar werd nooit echt over gesproken. Net zoals bij
depressie/burnout/... wordt er hier te weinig over gesproken.
Geen idee
Meer over spreken
Geen idee
Ik weet het niet.
Een algemeen bekende schoolpsycholoog
?
Ik weet niet wat de hulp is dus ik weet ook niet wat er kan verbeteren
Geen idee
Het zou meer onder de aandacht mogen komen. Zo zou er in de quivr en andere studentenrestaurant
apps een deeltje kunnen komen (dan wel opvallend) over wat gezond eten is en waar het verschilt
van een stoornis. Eventueel checklists her en der ophangen, zoals op het toilet, in de resto of op een
deur naar een auditorium. Een lezing erover organiseren en dat communiceren naar ons kan ook
altijd zodat ook de omgeving (mede studenten/ vrienden) kan identificeren dat er iets mis is en op die
manier hulp kan bieden aan de persoon in kwestie.
Als laatste zou het ook in de maandelijkse nieuwsbrief kunnen verschijnen die we via e-mail
ontvangen.
Ik denk dat er geen diëtisten voor studenten zijn, enkel psychologen, die gewoonlijk niet kunnen
helpen met het opstellen van een evenwichtig en gezond voedingspatroon.
Alles, want er is geen hulp voor zover ik weet
Geen idee
/
Weet ik niet
Geen idee
Weet ik niet
:
Geen idee
Geen idee
Psychologische begeleiding
Geen idee
gezondere voeding

Meer aandacht aan geven.
Minder controversieel maken.
/
Het bespreekbaar maken.
/
Sensibilisering dat het bestaat en waar je hulp kan krijgen
Meer campagnes + info
Meer duidelijk maken dat er hulp bestaat en toegankelijk is
Duidelijker maken waar je terecht voor welke problemen
Gezonder eten goedkoper maken
Meer rekening houden met zo'n mensen.
meer informatie over dat dit er is
Duidelijkere info bij wie en waar je terecht kan voor die specifieke problematiek
Meer awareness
Erover communiceren + opvang/contactpersoon voorzien.
Ik zit eigenlijk niet in 3de bachelor, maar volg een schakelprogramma.
Geen idee eigenlijk
?
Geen idee
/
Langere lunchpauzes
Gezonde voeding aanbieden
Misschien groepstherapieën waar gezamelijk gekookt kan worden. Waar je anderen met zelfde
problemen leert kennen en eventueel vrienden wordt zodat er samen boodschappen kan gedaan
worden, afspreken om samen te koken, samen te sporten of op restaurant te gaan ofzo. Zodat je in
die moeilijke momenten die bij de eetstoornis horen niet alleen bent en het gezelliger en
gemakkelijker kan maken door het in gezelschap te kunnen doen met anderen met zelfde
moeilijkheden.
/
Ik denk niet dat de hogeschool/universiteit hier extra maatregelen voor moet nemen.
Als ze hulp aanbieden duidelijk maken dat die er is.
Praatgroep, doorbreken van de taboe
Geen idee
Meer bekend maken dat er veel mensen mee maken hebben
/
/
.
Ik weet niet goed wat er al gedaan wordt, meer bewustwording.

geen idee
Specifiek 'reclame maken'
Niets
Meer informatie hieromtrent
Zorgen dat deze hulp meer bekend raakt onder studenten
Geen idee
Meer informatie over dit onderwerp
Geen idee
/
Bespreekbaarheid
/
Ik zit op een universiteit, geen hogeschool ;)
Ik heb het gevoel dat ze bij de KU Leuven genoeg ondersteuning bieden
Informatie, begeleiding
Geen idee
/
Het misschien meer bespreekbaar maken of tonen dat de mogelijkheid er is om hulp te vragen.
Meer aanmoediging tot een normaal en evenwichtig eet patroon. Meer aanrijking van gezonde
voedingsmiddelen. Aanmoediging tot sport. Extra aandacht aan de niet realistische foto's op
instagram/social media waardoor vele mensen een slecht zelfbeeld ervaren.
/
Nog geen ervaring mee, dus geen idee!
Meer awareness
meer bekendheid verwerven rond dit thema
Sensibilisatie
?
Meer info geven over bepaalde mensen die er zijn voor mensen met psychische problemen in begin
van jaar
Niet veel. Als je hulp wil is deze ook aangeboden, je moet zelf de eerste stap durven zetten
Ik weet niet goed wat er al gedaan wordt, dus kan ik hier moeilijk op antwoorden.
X
Preventie
Geen idee
Meer informatie daarover
Idem
Ik denk niet dat er op de KUL iets bestaat voor mensen met een eetstoornis dus het aan het licht
brengen, het onderwerp bespreekbaar maken, is zeker iets dat kan verbeteren.
een vertrouwenspersoon

Het meer bekend maken waar je terecht kan als je hulp nodig hebt.
Meer toegangkelijkere hulpverlening, meer screening bij eerstejaarsonderzoek
Preventieve campagnes, taboe doorbreken, open gesprek sessie
Geen idee
Meer psychologische begeleiding
Studenten informeren over de opties
Gezondere opties in de Alma
Het aanbod/de mogelijkheden duidelijker maken
/
Iemand aanwerven die hier voltijds mee bezig is
Het aanreiken in kleine klassen
sensibiliseren
Duidelijkheid
Nauwer contact met studiebegeleiders
Geen taboo meer, zeggen dat als je ergens mee kampt je ergens heen kan/naar iemand heen kan
Geen idee.
Absoluut, er is totaal geen awareness rond.
Meer bekendheid?
Meer inzetten op preventie: kennis vergroten. Duidelijkheid waar men terecht kan.
Duidelijk zeggen waar je terecht kan voor hulp
Weet ik niet
Anonieme meld box
geen ide
/
Meer erover praten!
Meer outreaching?
Meer open over kunnen zijn
Meer direct contact tussen studenten en begeleiding
Een persoon die erin gespecialiseerd is
Meer informeren qua mogelijkheden.
Informatie omtrend de mogelijke hulpmiddelen.
Ik zit in een speciaal traject waardoor wij eigenlijk geen info krijgen over waar we terecht kunnen bij
(psychische) problemen of bijvoorbeeld ook de studentenraad. Ik veronderstel dat er wel iemand is
waar we bij terecht kunnen, maar het is niet duidelijk.
Het bespreekbaarder maken, studenten informeren over hoe ze hulp kunnen zoeken
Voedingsspecialisten, psychologen en bewust zijn creeëren

Toegankelijkheid en anonimiteit
Geen idee
?
Vormingen geven over een gezond en evenwichtig dieet. Gratis sporten. Meer fruit en groenten
aanbieden voor weinig centjes.
Meer sensibilisering, mensen zelf aanspreken en niet wachten tot ze zelf aankloppen.
informatie geven dat er hulp beschikbaar is
Misschien
Gezonder eten aanbieden. Zo geef thomas more in mechelen bv een gratis stuk fruit aan leerlingen.
Ookal is dit niet de hoofdzaak maar dan moet ik al minder over sommige zaken nadenken.
/
Geen idee.
Ondersteuning en of een meldpunt, gratis psychologische begeleiding
Meer variatie in menu, meer gezonde voeding aanbieden
Infosessie geven over mogelijke aanspreekpunten
Misschien vanuit de Universiteit zelf praatgroepen oprichten, waar studenten met die problemen
elkaar in kunnen ontmoeten en hun ervaringen uitwisselen.
Personen om erover te spreken
De studenten meer op de hoogte brengen van de hulp die je kan krijgen
Maak het bespreekbaar
Meer begeleiding op school zelf
Toegankelijker
Sensibilisering
Bekendheid over waar je terecht kan en voor wat
bespreekbaar maken, infosessies
Duidelijker vertrouwenspersoon
bespreekbaarder
Ik denk dat ik eerder hulp van buiten de school zou zoeken.
/
Veel, ik denk niet dat er nu iets gedaan wordt
/
Aangezien ik zelf geen eetstoornis heb, ben ik eigenlijk niet op de hoogte wat er al dan niet al bestaat.
Ik heb wel een vriendin die een eetstoornis heeft maar voor zover ik weet doet ze daarvoor geen
beroep op een hulpmogelijkheid op school.
/
Ja, een begeleiding geven tot de wachtlijst van de psycholoog kort genoeg is
Mensen om er mee over te praten
Geen idee

Meer informatie
Expliciet laten weten dat de hulp er is en dat er geen taboe is.
ik denk dat dit voldoende is
Positieve zinnetjes omhoog hangen
Ik denk dat dit bekeken moet worden in het breder plaatje van mentale problemen, en dat
psychologische hulp makkelijker toegankelijk, goedkoper en dichter bij de student kan worden
gebracht. Hoewel dit met het studentengezondheidscentrum en de verwijzingen ernaar binnen mijn
opleiding al relatief de goede richting lijkt uit te gaan!
Mss nog een automaat met plat water en gezond voedsel zoals fruit
/
Ikzelf zou bv niet weten waar ik naar toe zou gaan, moest ik de stap al willen/durven maken naar het
zoeken van hulp. Wanneer er voor iedereen al duidelijk gemaakt wordt waar je je verhaal zou kunnen
gaan doen, wordt de drempel om zelf hulp te zoeken misschien minder.
Geen weet van
De begeleiding die er al is meer informeren over dit onderwerp. Duidelijk maken aan de studenten dat
zij ook ter beschikking staan voor niet school-gerelateerde problemen.
vragenlijsten rondom eetgedrag integreren in vragenlijsten rondom mentale gezondheid
gratis fruit
Geen idee, er wordt al psychologische hulp aangeboden
Algemenere ondersteuning vanuit de ombuds
Meer bekend maken dat er mensen/diensten zijn op school waar je terecht kan en welke dit zijn.
Geen idee eigenlijk...
Over het algemeen meer informatie over waar je terechtkan bij bepaalde problemen.
Makkelijkere toegang tot de faciliteit, niet iedereen weet ervan
Meer informatie over waar men terecht kan. Ik weet dit enkel doordat mijn moeder verbonden is met
dit centrum. Voor de rest heb ik hier nog nooit informatie over gehad.
/
Gewoon er op duiden dat gezonde voeding belangerijk is tijdens een studie en daar constante
aandacht aan geven. :) succes
Toegankelijker/bekender maken. Ik weet niet wie deze mensen zijn dus zou er zelf ook nooit naartoe
gaan'
/
Meer bekendheid van het hulpnetwerk
/
?
/
Geen idee
Geen idee
Meer duidelijk maken dat er eventueel programma's zijn voor hulp
toegankelijker maken

Weinig, uiteindelijk moet je zelf de stap zetten naar hulp
Er wordt vrij weinig over gesproken, zoals over veel mentale gezondheidsproblemen
geen idee
/
Misschien een affiche maken die uitnodigend is. Zodat je weet dat ook voor eetstoornissen je een
gesprek kan aanvragen.
Geen idee
Geen idee
Drempel verlagen door sensibilisering
Meer outreachend werken
/
Informatie, lezingen, etc.
Het feit dat in elke aula ophangt dat je er niet mag eten, is volgens mijn geen goed idee. Gezonde
voeding promoten, dus niet enkel goedkope frietjes van de alma
Geen idee
Geen idee
Makkelijker maken om een afspraak te maken bij de psychologen?
Psycholoog
bespreekbaar maken, duidelijk aangeven waar je eventueel zou terechtkunnen
Meer preventie programma's
Misschien een forum of ruimte plaatsen waar mensen eventueel hun probleem kunnen vertellen
(anoniem)
Algemene informatie verstrekken over waar hulp te verkrijgen
Geen kcal plaatsen bij maaltijden. Gesprek met begeleiders op school zelf met een achtergrond over
eetstoornissen. Prikkelarme ruimtes om in tot rust te komen.
Er kan nooit hulp te veel zijn, het meer in de picture brengen zou al een goede zaak zijn
Geen idee
/
Deze hulp meer adverteren en vrije spreekuren stellen
Idk
Geen idee
Geen idee
Mensen er bewust van maken dat er hulp beschikbaar is (als dat zo is)
Geen idee
Ik weet niet wat er is, dus dat kan al een begin zijn!
Geen idee
Ik weet het niet

Praatgroep
Geen idee
Betere doorverwijzing
Meer gezonde eten
Meer sensibilisering, meer aandacht...
Aangepaste hulp specifiek voor deze problemen
Geen idee
Nvt
Geen idee
Meer gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld diëtisten ipv enkel psychologen/therapeuten.
Een betere manier voor het opsporen van eetstoornissen en het maken van doorverwijzingen naar
meer gespecialiseerde instanties
Meer psychosociale begeleiding
Meer info over de begeleidingsmogelijkheden en de toegankelijkheid voor mensen met eetstoornissen
Sensibilisering
Signaleren
Meer informatie erover krijgen
Meer bekendheid
Het bespreekbaar maken,
Hulp bieden en dit kenbaar maken
n.v.t.
Nog meer gezonde snacks in plaats van snoepen in de automaten
Geen i
?
Idk
Geen idee
Toegankelijker maken voor mensen die niet echt een stoornis hebben maar niet goed let voedsel
kunnen omgaan.
Weet ik niet
Misschien een jaarlijkse medische screening van studenten om de problemen zo vroeg mogelijk
proberen op te sporen?
Aangezien ik er niks van af weet, zou ik zeggen dat het misschien meer naar buiten gebracht moet
worden dat je hulp kunt zoeken aan de universiteit
Informatieve posters in het schoolgebouw, in de lessen meer aandacht eraan geven, (Ik vind het
moeilijk om hierop te antwoorden)
/
Betaalbare psycholoog

Weinig.
Meer info over waar je terecht kan
Niets, ik denk dat er voldoende toegankelijkheid en hulp is
Ik denk het wel want ik weet niet of er hulp is
Makkelijkere weg naar gezondheidscentrum, naar een gesprek met psycholoog/psychiater van KUL.
Ik denk dat vele studenten niet weten dat dit bestaat.
??
Informatie/preventie over hoe gezond/evenwichtig eten
Geen idee
Misschien studenten meer informeren over wat je kan doen
Meer bewustwording, groter bereik campagnes
?
Meer aandacht op vestigen want ik wist niet eens dat onze universiteit zoiets had.
Aangeven wat de mogelijkheden zijn, bespreekbaar maken
/
Meer ondersteuning aanbieden
Geen idee
Mails sturen met gezonde eetplannen / weekschema’s bestaande uit goedkope producten
Vermits ik me er niet eens bewust van was dat er hulp wordt aangeboden, zou ik zeggen dat er wel
veel kan veranderen.
Meer tonen welke opties er zijn
Weet ik niet
Indien er hulpmogelijkheden zijn zou dit beter kunnen meegedeeld worden aan studenten
meer sensibilisering om eetproblematiek op te merken
Geen idee
De toegankelijkheid is niet zo goed. Velen weten niet van het bestaan van deze 'service'.
Bespreekbaarder maken

Duidelijk aanspreekpunt
Misschien meer bewustzijn creëren en preventief werken
geen idee
Inzetten op medestudenten
Snoep- en drinkautomaten op een andere locatie plaatsen, zodat studenten met een eetstoornis hier
niet iedere dag mee geconfronteerd worden; psycho-educatie op de beeldschermen van de school,
zodat andere studenten (die niet kampen met een eetstoornis) weten wat dit inhoudt, alsook hoe ze
hier gepast mee kunnen omgaan, ...

Duidelijker communicatie over de hulpmiddelen die er zijn
Idk
Individuele aanpak kan, maar we zijn met veel te veel voor bijvoorbeeld het opsporen van
eetproblemen
meer acties om studenten bewust te maken van het bestaan van zo'n stoornissen + in de
cafetaria/refter meer dagen dat er fruitsalade aanwezig is
uitleg geven
Er kan meer informatie over verspreid worden dat dit soort dienst (al dan niet) bestaat
Meer informatie verspreiden
Geen idee
/
Duidelijker waar we terecht kunnen
/
Geen idee
Ik vind niet dat school zich daarmee moet bemoeien.
Geen idee
Sensibiliseren
Meer sensibilisering
Via een campagne duidelijk maken dat de hulp er is (als ze er is) want ik denk dat weinig studenten
hier over weten.
Ik heb er nog nooit iets over gehoord dus het mag wel wat meer
Ervaringsdeskundigen!!
Ik denk niet dat er specifiek hulp is voor mensen met een eetstoornis. Hiervan heb ik geen weet dus
meer informatie verspreiden over eventuele hulp.
Een soort CLB persoon waar je naartoe kan gaan , die u dan in contact kan brengen met andere
mensen van de school waardoor je het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat en zo kan je info
uitwisselen (met toezicht van een objectief 3e persoon)
In eerste instantie meer reclame maken en informatie geven over de hulp die ze nu al aanbieden.
Diëtist aanbieden
Meer duidelijkheid over mogelijkheden als leerlingen zitten met problemen
Meer opvolging bij de studenten die het nodig hebben
Misschien minder beelden van perfecte lichamen onbewust tonen.
Lichtere maaltijden in school restaurant. Persoonlijke begeleiding van een mentor
/
ik ben er niet bij betrokken dus geen idee wat ze al doen en wat nog beter kan
Veel aangezien ik niet weet wat er aan gedaan wordt
Niets
Begeleiding en groepsgesprekken

/
/
Geen idee.
?
meer uitleg erover?
/
Meer bekendheid
Het hulpaanbod beter duidelijk maken aan studenten.
Toegankelijkheid
Hulp die meer toegankelijk is
Laagdremmpeligere/goedkopere hulp
/
Meer info verspreiden. Zelf meer inzetten op gezond eten. Een gevarieerd aanbod van
maaltijdplannen die goedgekeurd en wetenschappelijk geverifieerd zijn. Indien deze vanuit de
universiteit/hogeschool beschikbaar worden gesteld, kan hier meer waarde aan gehecht worden.
Eetstoornissen zijn complex. Maar zijn zeker deels een product van onze samenleving. Er is een nood
aan meer diversiteit in flyers, slides, cursusmateriaal, boeken die gekozen worde, etc. Zeker binnen
sociale richtingen zou er aandacht aan moeten besteed worden aan allerlei soorten biases en
vooroordelen. Fatphobia is veel meer doorgedrongen in onze dagelijkse gedachten gangen, als we dit
niet aankaarten blijft onze zorg gebrekkig en dragen we allen bij aan deze versie van de samenleving
die eetstoornissen in de hand werken.
/
Geen
niets meer
de koekautomaten weghalen
Bespreekbaar maken vooral.
Misschien eerder outreachend werken, waarmee ik wil zeggen dat ze meer info mogen geven over
bestaande instanties waar studenten terecht kunnen. Niet enkel online via internet, maar dat er
bijvoorbeeld voor de les in het auditorium daar info wordt over gegeven. Ik ben zelf namelijk zeer
actief in de faculteit en weet echt niet welke instanties er allemaal zijn voor studenten die het moeilijk
hebben.
Ik ben hier niet van op de hoogte.
meer aandacht
Makkelijkere toegang tot goedkope psycholoog

Bijlage 2
Overzicht geïnterviewde personen:
Sabine Janssen, psychologe bij stresslabo: 10 augustus 2019
Ewoud Vandenbogaert, assistent in opleiding in de volwassenpsychiatrie bij UPC Leuven:
11 augustus 2019

Bijlage 3
Uitgeschreven interview met Ewoud Vandenbogaert:
•

Hoe komt het dat studenten in een sociale richting vatbaarder lijken voor
eetstoornissen dan adolescenten in het algemeen?

“Ge zou denken, de correlatie hier zou in eerste instantie impliceren dat mensen in een
sociale richting vatbaarder zijn voor eetstoornissen maar ik denk dat de correlatie anders
is. Meestal, mensen die een sociale richting volgen zijn mensen die van nature uit meer
een zorgender karakter of persoonlijkheid hebben en we weten dat er wél een positieve
correlatie is tussen het voorkomen van eetstoornissen en dan vooral anorexia nervosa bij
mensen die een zorgende persoonlijkheid hebben, of mensen die perfectionistisch zijn. Dat
is dan inderdaad wel een specifieke correlatie voor anorexia nervosa. Dus denk eerder dan
dat de mensen in een sociale richting vatbaarder zijn voor eetstoornissen, dat mensen die
een sociale richting vólgen op zichzelf vatbaarder zijn.”
•

Had u deze resultaten verwacht? Zo ja, waarom wel, zo nee, waarom niet?

“Als ik de resultaten zo hoor zijn ze niet nieuw. Het is iets wat we, denk ik, wel al weten.
Maar goed, het bevestigt nog maar eens dat de correlatie wel lijkt te kloppen. Om even de
dimensionele diagnose van anorexia er bij te nemen, mensen met anorexia nervosa zijn
vooral mensen die een zorgend karakter hebben, die hoge cognitieve controle hebben. Dat
betekent dat dit mensen zijn die heel sterk nadenken en bij dingen stilstaan en die
voornamelijk gewoontedieren zijn, zelfs een beetje rigide zijn in hun manier van doen en
denken. Ik spreek dan opnieuw specifiek over mensen met anorexia nervosa.”
•

Hebt u concrete en haalbare tips voor hogescholen en universiteiten om het
hulpaanbod beter te maken?

“Ik denk dat het belangrijkste zou zijn om vooral mensen te kunnen sensibiliseren over
het probleem, dus denk ik ook in eerste instantie aan informatie of campagne voeren rond
het feit van dat het een bestaand probleem is. Er heerst ook heel wat stigma rond, omdat
het zich natuurlijk bevindt binnen de groep van de psychiatrische aandoeningen. Het is
vooral een verdoken probleem. Het is ook niet altijd zichtbaar, bijvoorbeeld voor de
mensen in de omgeving, meestal ook omwille van schaamte. Deze mensen zijn in principe
ook zorgmijders. Ze hebben de neiging om voor andere mensen te zorgen maar niet voor
zichzelf. Verder heeft het ook veel te maken met een verstoord lichaamsbeeld, die mensen
zijn ook niet altijd even goed mee met het idee dat er ook effectief een probleem is met
hun manier van doen, omdat ze van zichzelf denken ‘ik heb een verkeerd lichaamsbeeld,
ik ben te dik, ik moet vermageren’. Dus het gedrag dat ze stellen, ze denken dat dat correct
gedrag is, terwijl dat dat eigenlijk niet het geval is. Dus ik denk voornamelijk sensibiliseren,
dus ook aangeven van ‘dit kan een probleem zijn’. Naar hulp toe, voornamelijk de drempel
lager maken en ook het hulpaanbod duidelijk tonen zoals de initiatieven als het
studentengezondheidscentrum, wat eigenlijk het eerste aanspreekpunt is voor
hogescholen en universiteitsstudenten. Ook binnen de KU Leuven, het kunnen, willen en
durven weghalen van het stigma rond het psychiatrische aspect ervan. Ik denk verder ook
aanhalen dat het ook een moeilijke situatie is die je niet in één, twee, drie opgelost krijgt.
Het is iets dat tijd vergt. Realistische informatie en verwachtingen stellen.

•

Op basis van deze resultaten, welke onderzoeken denkt u dat hierrond nog kunnen
gevoerd worden?

Onderzoek naar de persoonlijkheid van de mensen die positief antwoorden op de vragen.
Wat voor profiel hebben zij?

