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Abstract  

De bedoeling van deze scriptie is het bieden van een gestructureerd overzicht van de 

voedings- en eetstoornissen bij kinderen aan de hand van de beschikbare literatuur. Hierbij 

stellen we ons de telkens de vraag wat we kunnen concluderen uit bestaand 

wetenschappelijk onderzoek, en welke onderzoeksvragen nog moeten worden beantwoord 

in de toekomst. Bij deze scriptie gebruiken we de verschillende categorieën in de DSM-IV-

TR als leidraad, meer bepaald ‘pica’, ‘ruminatiestoornis’, ‘voedings- en eetstoornissen op 

zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd’, ‘(early-onset) anorexia nervosa’ en ‘(early-

onset) boulimia nervosa’ (APA, 2001). We bemerken dat weinig literatuur beschikbaar is 

voor wat betreft deze stoornissen. Per stoornis wordt telkens het aantal en type artikels 

weergegeven die worden gevonden met behulp van een aantal zoekmachines. Bij elke 

stoornis wordt vervolgens kort stilgestaan bij de definitie en/of beschrijving van de 

stoornis. Daarna wordt telkens overlopen wat we kunnen concluderen uit beschikbaar 

onderzoek met betrekking tot een aantal onderzoeksgebieden, meer bepaald ‘mortaliteit en 

morbiditeit’, ‘etiologie en risicofactoren’, ‘prevalentie’ en ‘comorbiditeit’. In deze 

literatuurstudie worden een aantal kleine overeenkomsten tussen de stoornissen overlopen, 

en daarnaast komen verscheidene belangrijke tekorten aan het licht, op elk van de 

onderzoeksgebieden en bij elke stoornis. Een belangrijk aandeel van deze tekorten volgt uit 

het feit dat deze stoornissen bij kinderen vaak niet worden herkend. Dit niet of te laat 

herkennen kan een negatieve impact hebben op de prognose bij deze kinderen, en kan 

leiden tot chronische fysiologische complicaties. Deze literatuurstudie poogt een aantal 

verklaringen te bieden voor de onderrapportering van de verschillende stoornissen. Hierbij 

komt het belang van een scherp omlijnde definitie in wetenschappelijk onderzoek op de 

voorgrond te staan. 
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Inleiding 

De bedoeling van deze scriptie is om een gestructureerd overzicht te geven van de 

eetstoornissen bij kinderen aan de hand van de beschikbare literatuur. Hierbij stellen we ons 

de vraag wat we kunnen concluderen uit bestaand wetenschappelijk onderzoek, en welke 

onderzoeksvragen nog moeten worden beantwoord in de toekomst. Vooraleer we starten 

met dit overzicht is het nuttig om in een eerste deel kort kennis te maken met twee 

belangrijke classificatiesystemen, meer bepaald de Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, vierde editie, text revision (DSM-IV-TR, American Psychiatric 

Association, [APA], 2001) en de Great Ormond Street criteria (GOS) (Lask & Bryant-

Waugh, 2000c). We gaan in deze scriptie echter hoofdzakelijk uit van de categorieën zoals 

beschreven in de DSM-IV-TR. Daarna volgt een korte beschrijving van de gehanteerde 

zoekstrategie voor deze literatuurstudie. Vervolgens bespreken we de normale ontwikkeling 

en de veelvoorkomende problemen die hierbij vaak de kop opsteken, gevolgd door een 

overzicht van de stoornissen. Hierbij wordt begonnen met de voedings- en eetstoornissen 

op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd zoals beschreven in de DSM-IV-TR; 

namelijk pica, ruminatiestoornis en voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege 

kinderleeftijd (APA, 2001). Vervolgens wordt stilgestaan bij een eetstoornis die over het 

algemeen wordt vastgesteld vanaf de puberteit, maar die ook reeds in de kindertijd kan 

starten, namelijk anorexia nervosa. Boulimia nervosa die begint in de kindertijd is uiterst 

zeldzaam, en wordt bijgevolg niet uitgebreid besproken. Tenslotte volgt een overzicht van 

de problemen en tekorten die zich voordoen op vlak van classificatie en definiëring van 

voorgaande eetstoornissen, en de implicaties van deze tekorten.  

     Deze literatuurstudie betreft de populatie van kinderen. We merken op dat dit een vrij 

vage omschrijving is, en de leeftijdgrens wordt in deze scriptie dan ook vrij soepel 

gehanteerd. Over het algemeen is duidelijk dat het jonge kinderen betreft, van zuigelingen 

tot lagere schoolkinderen. Bij anorexia nervosa echter hanteren we een bovengrens van 14 

jaar, omwille van de leeftijdgrens die wordt gehanteerd in de literatuur. bij de verschillende 

stoornissen wordt telkens vermeld rond welke leeftijd deze meestal de kop opsteken.  
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Gehanteerde Classificatiesystemen 

In deze literatuurstudie zal bij elk van de verschillende eetstoornissen worden uitgegaan 

van een definiëring zoals in de DSM-IV-TR wordt weergegeven. De DSM-IV-TR is een 

categoriaal classificatiesysteem voor psychische aandoeningen dat wordt gebruikt over de 

hele wereld. We vinden er drie ‘voedings- en eetstoornissen op zuigelingenleeftijd of 

vroege kinderleeftijd’ terug, meer bepaald ‘pica’, ‘ruminatiestoornis’ en 

‘voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd’. Daarnaast is er sprake 

van twee eetstoornissen die hun begin kennen in de adolescentie, meer bepaald anorexia 

nervosa en boulimia nervosa.  

Daarnaast stellen we vast dat er een ander diagnostisch systeem bestaat dat volgens een 

aantal onderzoeken waardevol blijkt te zijn, meer bepaald de Great Ormond Street-criteria 

(GOS). Dit is een diagnostisch instrument dat werd ontworpen door Lask en Bryant-Waugh 

(2000c), waarbij de criteria speciaal werden ontwikkeld voor kinderen en jonge 

adolescenten met eetproblemen of eetstoornissen. Deze criteria werden ontwikkeld als 

alternatief voor de categorie ‘eetstoornissen’ in de DSM-IV-TR, waarbij kinderen vaak 

worden gediagnosticeerd met ‘eating disorders not otherwise specified’ of waarbij zij 

helemaal niet kunnen worden geplaatst binnen een categorie. Voor ‘pica’, 

‘ruminatiestoornis’ en ‘voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd’ 

vormt dit echter geen alternatief, we zien de GOS-criteria dus best als aanvullend op deze 

stoornissen (APA, 2001). De GOS-criteria stellen het spectrum van eetstoornissen bij 

kinderen en adolescenten voor aan de hand van volgende brede categorieën: ‘anorexia 

nervosa’, ‘bulimia nervosa’, ‘pervasive refusal syndrome’, ‘food avoidance emotional 

disorder’, ‘selective eating’, ‘restrictive eating’, en ‘functional dysphagia/food phobia’. De 

validiteit van het bestaan van ‘functional dysphagia’ als aparte diagnostische categorie 

wordt echter in vraag gesteld, mogelijk zien we dit beter als een symptoom  (Bryant-

Waugh, 1999; Nicholls, 1999). Op basis van deze onderverdeling werd een vereenvoudigde 

diagnostische beslissingsboom opgesteld, zoals voorgesteld in figuur 1. Aan de hand van 

eenvoudige vragen met betrekking tot belangrijke kenmerken van de verschillende 

categorieën kan een diagnose worden gesteld. Deze beslissingsboom bevat alle beschreven 

categorieën, behalve ‘pervasive refusal syndrome’. Dit sluit echter niet uit dat ook andere, 
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meer zeldzame stoornissen of aandoeningen aan de basis kunnen liggen van de symptomen; 

zoals tal van genetische en lichamelijke aandoeningen (Fox & Joughin, 2002; Nicholls, 

1999). 

Bij de bespreking van de eetproblemen en stoornissen in deze literatuurstudie zullen 

bepaalde van bovenstaande categorieën worden beschreven waar relevant. Een volledig 

overzicht van deze stoornissen wordt weergegeven in bijlage 1. 

In een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de huidige classificatiesystemen met 

betrekking tot eetstoornissen bij kinderen en jongeren van 7 tot 16 jaar (DSM-IV, ICD-10 

en Great Ormond Street criteria) kwamen de GOS-criteria als meest betrouwbare systeem 

uit de bus, aangezien deze criteria specifiek werden ontwikkeld voor deze klinische 

populatie. Hierbij werd opgemerkt dat de DSM-IV en ICD-10 betrekkelijk weinig 

waardevol zijn op gebied van een betrouwbare classificatie voor eetstoornissen binnen deze 

leeftijdsgroep (Fox & Joughin, 2002; Nicholls, Chater, & Lask, 2000).  

We benadrukken dat in deze scriptie wordt vertrokken vanuit de classificatie volgens de 

DSM-IV-TR, omdat hiervan ook in de meeste wetenschappelijke bronnen wordt uitgaan. 

De GOS-criteria blijken een waardevol systeem te zijn, maar doordat deze pas vrij recent 

werden ontwikkeld zijn hierrond nog niet veel onderzoeksresultaten beschikbaar.    
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Figuur 1. Diagnostische Beslissingsboom op basis van de GOS-Criteria (Nicholls, 1999). 
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Zoekstrategie 

In deze literatuurstudie baseerde ik me over het algemeen op elektronisch beschikbare 

artikels en boeken. Hierbij werd in eerste instantie vertrokken vanuit bronnen met 

publicatiejaar vanaf 1998. Bij deze literatuurstudie gebruikte ik voornamelijk drie 

databanken, meer bepaald “Highwire Press” van de Stanford University, en verder “Web of 

Science” en “MeerCat” (een overkoepelende interface) van de Universiteit Gent. Daarnaast 

gebruikte ik als aanvullende bron ook de zoekmachine “Google”, meer bepaald “Google 

Scholar”, waar verscheidene papers, wetenschappelijke artikels en elektronische boeken 

beschikbaar zijn. 

De zoektermen die werden ingegeven komen in eerste instantie overeen met de titels en 

subtitels in deze scriptie. Deze gehanteerde zoektermen worden in onderstaande 

literatuurstudie telkens per deel weergegeven in de inleiding. Vanaf het deel ‘eetstoornissen 

bij kinderen’ wordt in het kader van onze probleemstelling eveneens vermeld hoeveel 

bruikbare artikels werden gevonden, welk type artikel het betreft en of het publicatiejaar 

binnen het vooropgestelde interval 1998-2008 valt. 

Opvallend was dat het zoeken op de algemene termen voor eet- en voedingsstoornissen 

(zoals ‘pica’, ‘rumination disorder’, ‘merycism’, ‘eating disorder childhood’ en ‘feeding 

disorder childhood’) vaak weinig recente resultaten opleverde en dat het daarnaast vaak 

case-studies betrof. Daarom ben ik bij ‘pica’ en de ‘ruminatiestoornis’ niet selectief tewerk 

gaan, en werden alle artikels gelezen en indien relevant gebruikt. Daarnaast werd ook 

duidelijk dat veel recente bronnen vaak verwijzen naar heel wat oudere artikels. Daarom 

grijp ik ook in deze scriptie terug naar dergelijke gedateerde bronnen wanneer de 

onderzoeksresultaten niet werden gerepliceerd in recentere studies.  

Voor wat betreft de ‘voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd’ 

werd nauwelijks relevante literatuur teruggevonden. Daarom werd uitgegaan van de term 

‘non-organic failure to thrive’, wat veel meer bronnen opleverde.  

Voor de eetstoornis ‘anorexia nervosa’ echter kon ik wel wat selectiever tewerk gaan. 

Hierbij baseerde ik me over het algemeen op meer recente artikels, maar voor bepaalde 

specifiekere delen (prevalentie en comorbiditeit) betrof het ook hier meestal oudere 

literatuur.  
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Normale Ontwikkeling van Eetgedrag 

Vooraleer kan worden ingegaan op de soorten eetstoornissen bij kinderen, is het nuttig om 

eerst de normale ontwikkeling van eetgedrag te beschrijven. Elke fase in deze ontwikkeling 

kent zijn moeilijkheden, maar we kunnen pas spreken over stoornissen wanneer het kind 

gedrag vertoont dat niet passend is bij het ontwikkelingsniveau waartoe het behoort. In de 

literatuur bestaat een algemeen tekort aan informatie over de ontwikkeling van eetgedrag 

bij normale, gezonde kinderen (Lewinsohn et al., 2005;  Young & Drewett, 2000). 

Er wordt geschat dat 25 tot 35% van alle ouders problemen ervaren met het drink- of 

eetgedrag van hun jonge kind (Coolbear & Benoit, 1999; Satter, 1990). Bij kinderen met 

een vertraagde ontwikkeling liggen deze cijfers tussen 33 en 80% (Burklow, Phelps, 

Schultz, McConnell, & Rudolph, 1998; Lewinsohn et al., 2005). De prevalentie van 

voedingsproblemen bij kinderen is dus hoog, en in bepaalde gevallen kunnen deze 

problemen uitgroeien tot effectieve voedings- of eetstoornissen. 

We kunnen de ontwikkeling van eetgedrag bij baby’s en jonge kinderen in drie fasen 

onderverdelen die elkaar overlappen: de zoogfase, de overgangsfase en de derde fase 

waarbij het kind mee-eet met de ouders (Snow, 1998). In de meeste artikels wordt een 

gelijkaardige onderverdeling gebruikt, met andere benamingen: de zoogfase wordt hierbij 

de lactatieperiode (‘lactation period’) genoemd, de overgangsfase komt overeen met de 

speningsfase (‘weaning period’), en in sommige artikels wordt ook gesproken over 

‘postweaning’, wat we kunnen opvatten als de fase waarin het kind mee-eet met de ouders 

(Greiner, 1996; Lebenthal, 1985; Shamim, Naz, Jamalvi & Ali, 2006).  

We merken op dat de normale ontwikkeling van eetgedrag een transactioneel proces is: 

de manier waarop het voedsel aan het kind wordt aangeboden kan de reactie van het kind 

beïnvloeden, wat op zijn beurt een effect kan hebben op de respons bij de verzorger van het 

kind. Naast het gedrag van kind en verzorger kunnen ook omgevings- en biologische 

variabelen inwerken op het voedingsproces (Cooper & Stein, 2006). 

Volgende zoektermen werden gehanteerd voor het onderdeel “normale ontwikkeling van 

het eetgedrag”: combinaties van de termen “child psychopathology, normal development, 

normal eating childhood, weaning period, breastfeeding, lactation period, neophobia, en 

food preferences childhood”. Voor het onderdeel “veelvoorkomende problemen en 
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misverstanden” werd uitgegaan van combinaties van volgende algemene zoektermen: 

“feeding problems, feeding difficulties, eating problems, eating difficulties, normal eating 

development child, reinforcement eating child, reward eating child, selective eating, food 

refusal, neophobia”.  

 

Zoogfase (0-6 maanden) 

De zoogfase is de eerste fase in de ontwikkeling van het eetgedrag bij het jonge kind. Het 

gaat hier om de fase waarin het kind enkel gezoogd wordt of flesvoeding krijgt. Pasgeboren 

kinderen beschikken over een aantal reflexen die deze eerste fase vlotter laten verlopen (de 

rooting-, zuig-, bijt-, en wurgreflex) (Comijs en Tanke, 1994).  

Met het zogen wordt bij het kind voldaan aan een aantal belangrijke biologische en 

psychologische functies. Via de moedermelk worden calorieën en antistoffen meegegeven 

aan het kind, en op deze manier staat het zogen in voor de groei en ontwikkeling. Verder 

werkt het zogen kalmerend, zowel voor de moeder (door het hormoon ‘oxytocine’) als voor 

het kind. Dit kalmerende effect veroorzaakt een gevoel van veiligheid bij het kind, en op 

deze manier vervult de zuigreflex een veiligheidsfunctie. Tenslotte kunnen we de zoogfase 

voor de baby ook zien als de eerste stap in de sociale ontwikkeling, het gaat hier immers 

om een interactie tussen kind en moeder (Rigter, 2002).  

Ondanks het feit dat er geen longitudinale data beschikbaar zijn, wordt het algemeen 

aanvaard dat de vroege ervaringen met eten latere voorkeuren bij kinderen bepalen. Op 

deze manier wordt ook de basis gelegd voor eetgewoonten en welzijn op volwassen leeftijd 

(Cerro et al., 2002). Hierbij kunnen we echter de opmerking maken dat het uitgaan van een 

algemeen aanvaarde opvatting weinig wetenschappelijk is, en dat deze hypothese in de 

toekomst zou moeten worden gestaafd aan de hand van empirisch onderzoek.   

De allereerste voedingservaringen van baby’s zijn afhankelijk van een keuze van de 

ouders: de keuze voor borstvoeding of voor flesvoeding. Baby’s hebben universeel een 

aangeboren voorkeur voor zoete en romige smaak. Baby’s die flesvoeding krijgen maken 

enkel kennis met éénzelfde smaak, terwijl zij die borstvoeding krijgen kennismaken met een 

variatie aan smaken, afhankelijk van het voedingspatroon van de moeder. Er werd beperkte 
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evidentie gevonden voor het feit dat jonge kinderen die borstvoeding kregen, sneller nieuwe 

smaken leren aanvaarden in de overgangsfase (Sullivan & Birch, 1994).  

Afhankelijk van de cultuur waarin het kind opgroeit, kan de moeder ofwel een 

drinkschema opleggen aan het kind (en bepaalt de moeder dus wanneer en hoeveel het kind 

mag drinken); ofwel kan de moeder het kind zelf laten bepalen hoeveel het drinkt (Blaffer 

Hrdy, 2000). Onderzoek hieromtrent heeft uitgewezen dat kinderen zelf in staat zijn om hun 

voedselopname te reguleren op basis van de feedback die ze krijgen over de hoeveelheid 

energie aanwezig in het opgenomen voedsel (Birch & Fisher, 1998).   

Ook de lengte van de zoogfase wordt sterk bepaald door de cultuur en opvattingen van 

moeder en kind: terwijl de gemiddelde zoogfase in de Westerse cultuur een zestal maanden 

duurt, kan dit verschillen in andere culturen (Snow, 1998).  

Op een gegeven punt in de ontwikkeling volstaat borst- of flesvoeding alleen echter meer 

bij het kind (Greiner, 1996): bij een gezond kind moet het gewicht tegen het eind van het 

eerste levensjaar namelijk worden verdriedubbeld in vergelijking met het geboortegewicht 

(Shamim et al., 2006).  

Bij deze eerste fase merken we op dat het geven van borstvoeding een volledig natuurlijk 

proces is, wat echter niet betekent dat dit proces eenvoudig is en instinctief gebeurt. Zo kan 

een ‘moeilijk’ temperament bij het kind een negatieve invloed hebben op het geven van 

borstvoeding, net als vermoeidheid en bezorgdheid aan de kant van de moeder (cf. 

‘transactioneel’ proces) (Cooper & Stein, 2006). Een ‘normale’ ontwikkeling betekent dus 

niet noodzakelijk dat de fasen moeiteloos verlopen.  

 

Overgangsfase (4-12 maanden) 

In de overgangsfase krijgt het kind nog steeds borst- of flesvoeding, maar maakt het ook 

kennis met andere voedingsbronnen (Snow, 1998). Het kind leert dus verschillende 

voedingstexturen kennen (naast vloeibaar ook halfvast en vast voedsel) en gaat ook grotere 

hoeveelheden en een grotere variëteit aan voedingsstoffen innemen in vergelijking met de 

zoogfase (Lebenthal, 1985). Een ander verschil met voorgaande fase is het feit dat het kind 

nu zijn eetgedrag zelf kan sturen doordat de voedingsreflexen verdwijnen. Daarnaast kan het 

kind zich nu ook verslikken, wat voordien niet mogelijk was (de Raeymaecker, 1996). 
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In de overgang van melk naar halfvast voedsel wordt door het kind heel wat geleerd over 

eten en voeding. Dit leren wordt beïnvloed en beperkt door genetische predisposities: 

kinderen hebben namelijk een aangeboren voorkeur voor zoete en in mindere mate zoute 

smaak, en een afkeer voor bitter en zuur (Birch, 1998). Naast deze aangeboren voorkeur is er 

ook sprake van een genetische predispositie voor afkeer of het niet willen eten van nieuw 

voedsel (neofobie). Dit niet willen eten van nieuw voedsel komt vooral tot uiting in de derde 

fase maar kan zich ook al laten voelen in deze overgangsperiode (Sullivan & Birch, 1994).  

Deze overgangsfase start gemiddeld tussen de vierde en zesde maand, en kan duren tot het 

eind van het eerste levensjaar (Snow, 1998). In andere artikels spreekt men echter over een 

overgangsfase die duurt tot het einde van het tweede levensjaar; en in sommige culturen zelfs 

tot het eind van het derde levensjaar (Shamim. et al, 2006; Simondon, Costes, Delaunay, 

Diallo, & Simondon, 2001). Door de overlapping van de fasen die hier worden gebruikt 

moeten we de grenzen echter niet te strikt opvatten. Een onderzoek in Pakistan wees uit dat 

wanneer de overgangsperiode vroeger dan vier maanden of later dan zes maanden wordt 

gestart na de geboorte, de kans op ondervoeding stijgt (Shamim et al., 2006).   

Op een gegeven moment in deze tweede fase stopt de moeder met het geven van borst- 

of flesvoeding (spenen). Wanneer de moeder zelf niet stopt met borst- of flesvoeding geven 

aan haar kind, speent het kind zichzelf. Dit gebeurt dan gemiddeld tussen de leeftijd van 

anderhalf en drieënhalf jaar (Snow, 1998).  

Bij deze tweede fase merken we op dat er geen empirische evidentie bestaat voor de 

noodzaak van een overgangsperiode. Mogelijk is deze fase eerder het gevolg van een 

bepaald ‘geloof’ dat een dergelijke overgang essentieel is vooraleer kinderen vast voedsel 

tot zich kunnen nemen. Zo vindt deze overgangsperiode in sommige culturen niet plaats, en 

wordt onmiddellijk overgeschakeld van borstvoeding naar vast voedsel (Cooper & Stein, 

2006). We benadrukken dat de beschrijving van deze ‘normale’ ontwikkeling niet 

noodzakelijk betekent dat andere vormen van ontwikkeling van het eetgedrag (bijvoorbeeld 

in andere culturen) als abnormaal moeten worden beschouwd.   

 

Derde Fase: Mee-Eten met de Ouders (start tussen 1 en 2 jaar) 

In deze fase leert het kind mee-eten met wat de pot schaft (Rigter, 2002). 
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Vanuit medisch perspectief blijkt dat het kind (net als in de vorige twee fasen) ook hier in 

staat om zelf zijn voedselopname op een adequate manier te reguleren, gebaseerd op de 

hoeveelheid energie aanwezig in het voedsel. Er werd echter evidentie gevonden dat wanneer 

ouders controle uitoefenen op de voedselopname van hun kind, hij of zij minder aandacht 

gaat schenken aan interne signalen (hongergevoel, verzadigingsgevoel), en de mogelijkheid 

tot adequate zelfregulatie vermindert. Dit is zeer sterk het geval wanneer ouders hun kind de 

aandacht leren richten op externe signalen, bijvoorbeeld het volledig leegeten van het bord 

(Birch & Fisher, 1998).   

Jonge kinderen weigeren rond deze leeftijd vaak nieuwe voedingsproducten. Dit heet 

neofobie (angst voor nieuw voedsel) en is een normale fase in de ontwikkeling van het jonge 

kind (en andere omnivoren). Carruth, Ziegler, Gordon en Barr (2004) vonden voor dit 

‘moeilijk eetgedrag’ een prevalentie van 19% bij kinderen van 4 maanden, en een prevalentie 

van 50% op de leeftijd van 24 maanden in een cross-sectioneel onderzoek (bij 3022 

kinderen). Neofobie treedt ongeveer gelijktijdig op met scheidingsangst en mobiliteit bij het 

kind (Sullivan & Birch, 1994). Vanuit evolutionair perspectief kunnen we een adaptieve en 

protectieve functie toeschrijven aan neofobie: het nieuwe voedsel wordt waarschijnlijk niet 

onmiddellijk geaccepteerd, omdat dit een risico inhoudt (het voedsel kan giftig zijn). 

Wanneer ouders hun kind tot 10 maal toe het voedsel laten proeven, vergroot de kans dat het 

kind dit voedsel zal accepteren (Birch, 1998, Cerro et al., 2002). Onderzoek wees uit dat dit 

niet enkel het geval is voor jonge kinderen, maar ook voor volwassenen en andere omnivoren 

(Birch, 1998). Kinderen kunnen hun voedselvoorkeuren dus leren. Er zijn twee dimensies 

onderliggend hieraan: de mate van zoetheid (een kenmerk van het voedsel zelf) en de mate 

van bekendheid met het voedsel (kenmerk van het kind) (Bloomgarden, 2002).  

Naast deze dimensies is bij het leren van voedselvoorkeuren ook de omgeving van het 

kind van belang, zoals de sociale context of de eetgewoonten van anderen (Birch, 1998).   

 

Veelvoorkomende Problemen en Misverstanden 

Het ontwikkelingsproces met betrekking tot eetgedrag verloopt niet altijd zonder slag of 

stoot. Gedurende de verschillende ontwikkelingsfasen kunnen allerhande moeilijkheden de 

kop opsteken. Het problematisch gedrag dat we in dit onderdeel bespreken, betekent echter 
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niet noodzakelijk dat het kind een abnormale ontwikkeling doorloopt. Deze moeilijkheden 

worden immers door erg veel ouders ervaren (Lewinsohn et al., 2005) en maken deel uit 

van het normale ontwikkelingsproces. Ouders weten daarnaast niet altijd hoe ze met deze 

moeilijkheden moeten omgaan. Er bestaan veel misverstanden omtrent 

opvoedingsmethoden (als reactie op voedselweigering bij het kind) waarbij voedsel wordt 

gebruikt als bekrachtiging of straf, en in sommige gevallen gaan ouders er te snel van uit 

dat hun kind problematisch eetgedrag vertoont. Ook deze misverstanden komen in dit 

onderdeel kort aan bod. 

    Bij de bespreking van de normale ontwikkeling werd reeds gewezen op het 

transactionele karakter van het ontwikkelingsproces. Wanneer problemen ontstaan in de 

relatie tussen kind en ouder met betrekking tot het voeden, kan dit een dieperliggend 

probleem weerspiegelen in de ouder-kind relatie. Problemen in deze ‘voedingsrelatie’ 

kunnen op zich ook leiden tot andere problemen in de toekomst, omwille van dit 

transactionele karakter (Cooper & Stein, 2006). 

    Eerder werd reeds vermeld dat wordt geschat dat 25 tot 35% van alle ouders problemen 

ervaren met het drink- of eetgedrag van hun jonge kind (Coolbear & Benoit, 1999; Satter, 

1990). Een eerste vraag die we ons hierbij kunnen stellen is welke eetproblemen door 

ouders worden ervaren en hoe vaak deze voorkomen. Er bestaan echter weinig studies die 

dit onderzoeken, omwille van een algemeen gebrek aan kennis op vlak van eetgedrag in de 

normale ontwikkeling (Lewinsohn et al., 2005). Bij een studie van Wright, Parkinson, 

Shipton en Drewett (2007) en een studie van Lewinsohn et al. (2007) kwam deze 

onderzoeksvraag echter wel aan bod. 

    De (cross-sectionele studie) van Wright et al. (2007) baseerde zich hiervoor op 455 

vragenlijsten (voor ouders) bij een geboortecohort van kinderen van 30 maanden. De studie 

van Lewinsohn et al. (2005) baseerde zich op vragenlijsten (voor ouders) bij 93 kinderen  

van 36 maanden. Een overzicht van de meest gerapporteerde eetproblemen bij kinderen met 

een normale ontwikkeling in beide studies kan worden teruggevonden in tabel 1. 

    Lewinsohn et al. (2005) voerden een factoranalyse uit op de gerapporteerde 

eetproblemen, en identificeerden vier factoren met goede interne consistentie, meer bepaald 

‘selectief eten’, ‘voedselweigering’, ‘controlestrijd’ en ‘positief ouderlijk gedrag’ 
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(bijvoorbeeld het kind prijzen wanneer het gewenst eetgedrag vertoont). In wat volgt 

baseren we ons op deze vier factoren bij de bespreking van veelvoorkomende 

eetproblemen.  

 

Tabel 1 

Overzicht Eetproblemen bij Wright et al. (2007) en Lewinsohn et al. (2005) 

Bron    probleem               percentage  

Wright et al. (2007) Weinig gevarieerd eten      18 

Verkiezen drank boven vast voedsel     13 

Selectief eten        8 

   Traag eten        6 

Lewinsohn et al.  Uitspuwen van voedsel tijdens voeden   79 

(2005)   Emotionele reactie bij voedselrestrictie door moeder  71 

   Woedeuitbarstingen bij voedselrestrictie door moeder 50 

   Inconsistent accepteren en weigeren van bepaald voedsel 45 

   Zich verslikken tijdens eten      38 

   Zich afkeren van voedsel      36 

   Voedsel wegduwen of –gooien    36   

 

Onder deze noemer kunnen we het ‘selectief eten’ plaatsen volgens de GOS-criteria. 

Het is onduidelijk of we ‘selectief eten’ moeten beschouwen als stoornis, symptoom of als 

een variant van de normaliteit (Nicholls, Christie, Randall, & Lask, 2001). Daarom kiezen 

we ervoor deze categorie onder veelvoorkomende eetproblemen te plaatsen. Onder 

‘selectief eten’ verstaan we het eten van een erg beperkt aantal soorten voedsel (gedurende 

minimaal twee jaar), een onwil om nieuw voedsel te eten, de afwezigheid van abnormale 

cognities met betrekking tot gewicht en/of lichaamsvorm, en geen abnormale preoccupatie 

met gewicht en/of lichaamsvorm. Het gewicht bij ‘selectief eten’ kan laag, normaal of hoog 

zijn (Lask & Bryant-Waugh, 2000c). Volgens Lask en Byant-Waugh (2000c) moet men het 
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selectief eetgedrag pas als een belangrijke focus beschouwen wanneer het gedrag een 

negatieve invloed heeft op de sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling bij het kind.   

Tijdens de bespreking van de normale ontwikkeling van eetgedrag werd reeds duidelijk 

dat kinderen rond hun tweede levensjaar een neofobische fase doormaken waarbij een 

bepaalde mate van voedselweigering of selectief eten normaal is. Bij een 

tweelingenonderzoek van  Cooke, Haworth & Wardle (2007) bleek dat neofobie een sterk 

erfelijk trek is, waarbij naar schatting 78% van de variantie kon worden verklaard door 

erfelijke factoren. Daarnaast bleek uit onderzoek dat kinderen sneller nieuw voedsel 

accepteren wanneer zij 5 tot 10 keer het specifieke voedsel kunnen proeven, en wanneer 

een model daarbij zelf toont dat het voedsel lekker is (Birch, McPhee, Shoba, Pirok & 

Steinberg, 1987, Hobden & Pliner, 1995).  

Rond dezelfde periode als de neofobische fase begint bij het kind ook de zogenaamde 

koppigheidsfase. Dit brengt vaak een ‘eettafelstrijd’ met zich mee, waarbij 

voedselweigering, selectief eten of woedeuitbarstingen aan tafel typerend zijn (Rigter, 

2002). In dit opzicht kunnen we de verschillende eetproblemen zien als teken van 

onafhankelijkheid en zelfstandigheid bij het kind (Harper & Richmond, 1977). Een 

onderzoek van Crist en Napier-Phillips (2001) vond dat bij een steekproef van 96 ouders in 

13% van de gevallen dergelijke woedeuitbarstingen aan tafel werden gerapporteerd en als 

erg storend werden ervaren. Deze bevindingen kunnen worden geplaatst onder de factor 

‘controlestrijd’ die werd gevonden in het onderzoek van Lewinsohn et al. (2005). 

Verder kan voedselweigering ook worden verklaard vanuit een leertheoretisch kader: de 

gevolgen van het eten spelen een belangrijke rol in het leren van voedselvoorkeuren: wanneer 

het eten gevolgd wordt door een ziek of misselijk gevoel, ontstaat een sterke 

geconditioneerde aversie voor dit voedsel (Birch, 1998). 

Vanuit dit leertheoretisch kader kunnen we ook de rol van modeling plaaten bij het 

ontstaan van de eetproblemen. Uit onderzoek blijkt dat de voedselvoorkeur én –weigering 

kan worden beïnvloed door een model: wanneer het kind ziet dat een ouder een bepaald 

type van eten weigert of net verkiest (selectief eten), zal hij/zij dit gedrag soms overnemen. 

Ook leeftijdsgenootjes kunnen op deze manier een belangrijke rol spelen in de 

voedselvoorkeur van het kind (Hobden & Pliner, 1995). 

 



 18

Uit het voorgaande kunnen we besluiten dat ouders een variatie aan eetproblemen 

kunnen ervaren bij hun kind, en dat verschillende theorieën bestaan met betrekking tot het 

ontstaan van deze problemen: we kunnen de problemen begrijpen vanuit een evolutionair 

perspectief (neofobie), vanuit een leertheoretisch perspectief, of we kunnen de problemen 

beschouwen als deel van een controlestrijd (koppigheidsfase). Hierbij stellen we ons de 

vraag hoe ouders hiermee omgaan. In wat volgt worden een aantal ouderlijke strategieën 

besproken. 

Het onderzoek van Wright et al. (2007) dat eerder werd besproken deed ook navraag 

naar de manier waarop ouders reageren als hun kind voedsel weigert. De verscheidene 

strategieën die werden toegepast door de ouders worden weergegeven in tabel 2.  

 

Tabel 2 

Overzicht Ouderlijke Strategieën bij Voedselweigering (Wright et al., 2007) 

Strategie       percentage 

Aanbieden ander voedsel      60% 

Niet aanbieden van voedsel tot de volgende maaltijd  54% 

Niet geven dessert      50% 

Dreigen het voedsel weg te nemen    42% 

Voedsel effectief wegnemen      27% 

‘Doen eten’       14% 

Dreigen met fysieke straf      9% 

Effectief fysiek straffen      3% 

 

Uit deze tabel kunnen we afleiden dat ouders hun kind kunnen straffen (niet aanbieden 

van voedsel tot de volgende maaltijd, niet geven dessert, voedsel wegnemen, fysiek 

straffen), dreigen met negatieve consequenties (dreigen voedsel weg te nemen, dreigen met 

fysieke straf), of proberen te overhalen om toch te eten (doen eten, aanbieden ander 

voedsel) (=vormen van druk). Elke vorm van druk op het kind om te eten heeft echter 

negatieve gevolgen, zelfs ‘positieve aandrang’ kan leiden tot voedselweigering. Het kind 
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straffen opdat gewenst eetgedrag zou worden bereikt, is dus geen aangewezen 

opvoedingsmethode: het kind gaat eten associëren met straf, en kan het eten gaan vermijden 

(Satter, 1990). 

Zoals hierboven werd vermeld kunnen ouders ook een vorm van ‘positieve aandrang’ 

toepassen bij hun kind: een voorbeeld hiervan is het gebruiken van een dessert als beloning 

voor ‘gewenst’ (eet)gedrag. Dit blijkt echter een tegengesteld effect te hebben: uit 

onderzoek blijkt dat kinderen bij een dergelijke strategie de waarde van het (veelal 

ongezonde) dessert nog hoger gaan schatten, en de afkeer van het voedsel waarvoor ze 

worden beloond nog sterker wordt. Het feit dat ze voor het opeten van hun groenten een 

lekker dessert verdienen, bevestigt immers hun oordeel dat de groenten wel heel slecht 

moeten zijn (Birch, 1990). Verder leidt het belonen van gewenst eetgedrag (met voedsel dat 

het kind wel lust, of met het toestaan van een prettige activiteit) ertoe dat het kind zich 

eerder gaat richten op externe prikkels in plaats van interne prikkels (Birch & Fisher, 1998; 

Satter, 1990). Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat kinderen die werden beloond voor het 

proeven van een bepaald voedsel, minder aanstalten maakten om het bij een latere 

gelegenheid nogmaals te proeven dan kinderen die het voedsel zelf mochten exploreren 

(Illingworth, 1991).  

Vanuit een leertheoretisch kader kunnen we besluiten dat een intrinsieke beloning (vb. 

eten om gezond te zijn) meer aangewezen blijkt dan een extrinsieke beloning (vb. eten om 

te mogen buitenspelen), en daarnaast is het beter het kind te prijzen voor zijn prestatie dan 

het materieel te belonen (vb. dessert beloven). Tenslotte geniet een beloning de voorkeur 

boven straf (Satter, 1990).  

Naast voorgaande misverstanden met betrekking tot opvoedingsmethoden, bestaan er bij 

ouders nog een aantal misvattingen. In sommige gevallen gaan ouders er bijvoorbeeld te 

snel van uit dat hun kind problematisch eetgedrag vertoont. Ongeveer 10 tot 25% van de 

peuters en kleuters komen op een gegeven moment bij de dokter terecht, omdat hun ouders 

vrezen dat hun kind niet voldoende eet (Harper & Richmond, 1977). Toch hebben de 

meeste van deze kinderen een normaal hongergevoel en een normale groeicurve voor hun 

leeftijd. Op de leeftijd van 2 tot 5 jaar komen kinderen gemiddeld 1 à 2 kg bij per jaar 

(Bakwin & Bakwin, 1972). Dit is een veel tragere groeisnelheid in vergelijking met het 

 



 20

eerste levensjaar, en houdt ook een fysiologische daling in van het hongergevoel; 

kinderen voelen zich op deze leeftijd sneller verzadigd. Dit betekent dat peuters en kleuters 

soms heel weinig eten of maaltijden overslaan (Bakwin & Bakwin, 1972). Dit kan de 

indruk scheppen dat het kind te weinig eet.  

Verder moet er rekening worden gehouden met individuele verschillen bij kinderen: 

sommige kinderen zijn nu eenmaal kleiner van gestalte en bouw dan andere kinderen, en 

hebben bijgevolg minder voedsel nodig dan ‘gemiddelde’ kinderen. Het kan ook een kind 

betreffen met een gemiddelde groeicurve, maar met een kleiner hongergevoel/sneller 

verzadigingsgevoel. Ook hier kunnen ouders verkeerdelijk de indruk krijgen dat hun kind te 

weinig eet (Leung & Robson, 1994).  

We kunnen besluiten dat sommige ouders hun kind (tegen beter weten in) gaan 

bestraffen of belonen voor ongewenst of gewenst eetgedrag, of er te snel van uitgaan dat 

hun kind te weinig eet. Het lijkt dan ook aangewezen ouders op de hoogte te brengen van 

veelvoorkomende problemen en misverstanden wat betreft de op’voeding’ van hun kind, en 

hen tips te bezorgen om de maaltijd vlotter te laten verlopen.  

De eetproblemen die werden besproken kunnen we rekenen tot de normale 

ontwikkeling. Als een eetprobleem echter te ernstig wordt of te lang duurt, is een 

consultatie bij een arts aangewezen. Zo kan voedselweigering bij het kind chronisch 

worden, en het selectief eten dermate ernstig zijn dat de normale groei van het kind in het 

gedrang komt. Wanneer het niet willen eten van het kind niet te wijten is aan een 

fysiologische aandoening, niet onder de noemer valt van de normale regulatie van de balans 

tussen energieopname en –verbruik, en er geen sprake is van een eetprobleem dat in 

mindere of meerdere mate ‘normaal’ is voor de ontwikkelingsfase, is er mogelijk sprake 

van een eet- of voedingsstoornis (Leung & Robson, 1994). Hierna volgt een opsomming en 

bespreking van de mogelijke eet- en voedingsstoornissen op kinderleeftijd.  

 

Eetstoornissen bij Kinderen 

In de DSM-IV-TR worden drie voedings- en eetstoornissen op zuigelingenleeftijd of 

vroege kinderleeftijd aangehaald; meer bepaald ‘pica’, ‘ruminatiestoornis’, en  

‘voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd’ (APA, 2001). Deze 
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worden het eerst overlopen. Daarna volgen twee eetstoornissen die meestal aanvangen in de 

adolescentie, maar ook kunnen voorkomen op kinderleeftijd, nl. ‘anorexia nervosa’ en 

‘boulimia nervosa’. Bij boulimia nervosa echter valt op dat er sprake is van een gebrek aan 

literatuur van deze stoornis op pre-puberale leeftijd. We vertrekken vanuit de classificatie 

volgens de DSM-IV-TR, omdat hiervan ook wordt uitgegaan in de meeste beschikbare 

bronnen.  

Bij de bespreking van deze eetstoornissen worden telkens een aantal belangrijke 

elementen overlopen. Bij elke stoornis wordt eerst een beschrijving gegeven, waarbij we de 

DSM-IV-TR als belangrijkste leidraad gebruiken. Vervolgens geven we een overzicht van 

de mogelijke gevolgen die deze eetstoornis kan hebben op de gezondheid en welzijn, 

eventueel aangevuld met sterftecijfers, in het onderdeel ‘mortaliteit / morbiditeit’. Daarna 

staan we even stil bij de mogelijke oorzakelijke factoren, en de factoren die de kans op het 

ontwikkelen van de stoornis kunnen vergroten of instandhouden, in het deel ‘etiologie / 

risicofactoren’. Deze informatie wordt aangevuld met prevalentiecijfers, en we sluiten 

telkens af met een overzicht van de comorbide stoornissen.  

 

Pica 

De eerste stoornis die we terugvinden in de DSM-IV-TR is pica. Het woord pica is 

afkomstig van het Latijnse woord voor ekster (pica pica), een vogel die bijna alles eet en 

vaak oneetbare dingen meeneemt om in zijn nest te leggen. Pica is echter ook een 

eetstoornis die kan voorkomen bij jonge kinderen.  

De gebruikte algemene zoektermen waarvan werd vertrokken bij het onderdeel “pica” 

zijn combinaties van volgende: “pica, eating disorder, feeding disorder, eating 

psychopathology childhood, mortality, morbidity, etiology, aetiolgy, risk factor, 

prevalence, incidence, epidemiology, en comorbidity”. Bij het zoeken op de meest 

algemene termen ‘pica’ en ‘eating disorder’ worden 27 artikels gevonden. In 7 gevallen zijn 

de artikels niet beschikbaar. Bij 7 van de 27 beschikbare artikels betreft het case studies. 

Van de overige 10 artikels handelen 3 over pica bij volwassenen. Eén studie wil pica 

onderzoeken bij kinderen met mentale retardatie, drie andere studies handelen over pica bij 

kinderen met sikkelcelziekte. De overige zes artikels zijn allen overzichtsartikels die 
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handelen over pica bij jonge kinderen, waarbij het publicatiejaar van drie artikels binnen 

het vooropgestelde interval 1998-2008 valt, en de overige drie dateren van 1996, 1992 en 

1992. Geen enkele van deze zes bronnen betreft echter een specifiek onderzoek.  

 

Definitie/beschrijving. Onder pica verstaan we een eetstoornis waarbij niet-eetbare 

dingen worden gegeten, zoals bijvoorbeeld klei, aarde, zand, gras, uitwerpselen, … (Barker, 

2005). In tabel 3 vindt men de beschrijving terug van pica zoals weergegeven in de DSM-

IV-TR.   

 

Tabel 3 

Definitie Pica volgens DSM-IV-TR (APA, 2000) 

A. Hardnekkig eten van niet voor consumptie geschikte stoffen gedurende een                 

periode van tenminste één maand.  

B. Het eten van niet voor consumptie geschikte stoffen past niet bij het 

ontwikkelingsniveau.  

C. Het eetgedrag maakt geen deel uit van cultureel geaccepteerde gewoonten.  

D. Indien het eetgedrag uitsluitend voorkomt tijdens het beloop van een andere psychische 

stoornis (bijvoorbeeld zwakzinnigheid, pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie) 

moet het voldoende ernstig zijn om aparte medische aandacht te rechtvaardigen. 

 

Bovenstaand eetgedrag zoals beschreven in de DSM-IV-TR kan volgens criterium B niet 

worden beschouwd als afwijkend wanneer het gedrag past bij het ontwikkelingsniveau. 

Tussen de leeftijd van 18 en 24 maanden is het normaal dat het kind niet-eetbare dingen in 

zijn mond steekt of opeet (cf. de orale fase volgens Freud) (APA, 2000; Ellis & Schnoes, 

2006a).  

Er bestaan verschillende opvattingen over wat pica nu precies is. Zo bestaan er 

bijvoorbeeld ook definities waarbij niet enkel de aard van de gegeten substanties bepalend 

zijn, maar los daarvan ook de hoeveelheid, bijvoorbeeld een abnormaal grote hoeveelheid 

vanilleijs (Lacey, 1990). De grens met binge eating, een eetstoornis die meestal voorkomt 
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bij adolescenten en volwassenen maar ook wordt gerapporteerd bij kinderen, wordt 

onduidelijk wanneer we deze definitie hanteren.   

Pica wordt anders geclassificeerd in verschillende landen: in de Verenigde Staten wordt 

de stoornis beschouwd als een eetstoornis, in Groot-Brittannië als een gedragsstoornis. 

Verder kan pica ook wijzen op een obsessief-compulsieve stoornis, en kan het een uiting 

zijn van een depressie (van Dijk, 2005; Rose, Porcerelli & Neale, 2000). 

 

Mortaliteit/morbiditeit. Het inslikken van niet-eetbare dingen kan ernstige gevolgen 

hebben voor de gezondheid, en in sommige gevallen zelfs leiden tot de dood (Barker, 2005; 

Lemanek et al., 2002). Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gevolgen van 

pica.   

In de literatuur wordt een hele variatie aan medische complicaties genoemd bij pica. 

Deze grote variëteit volgt uit het feit dat de complicaties afhankelijk zijn van het soort en de 

hoeveelheid materiaal dat werd ingeslikt. We kunnen de meest voorkomende complicaties 

bij pica opdelen in twee groepen: enerzijds kan vergiftiging voorkomen, anderzijds treden 

als gevolg van de stoornis vaak gastrointestinale problemen op (Baheretibeb, Law & Pain, 

2008). Prevalentiecijfers met betrekking tot deze groepen zijn echter niet beschikbaar. In 

wat volgt worden beide groepen nader besproken.  

Eén van de meest voorkomende complicaties van pica is vergiftiging. Het type 

vergiftiging is afhankelijk van de bestanddelen die werden ingeslikt.  Vroeger werd 

voornamelijk loodvergiftiging geassocieerd met pica. Dit gebeurde meestal doordat 

kinderen afgebladderde verf in hun mond stopten (Barker, 2005; Ellis & Schnoes, 2006a). 

Wanneer een kind loodvergiftiging oploopt kan dit negatieve gevolgen hebben voor de 

ontwikkeling van het cognitief functioneren. Verder kan loodvergifting leiden tot 

hyperactiviteit en gehoorverlies (Lemanek et al., 2002; Montgomery & Mathee, 2004). 

Doordat er sedert 1925-1940 een verbod is gekomen op verf die een bepaalde hoeveelheid 

lood overschrijdt, komt dit soort vergiftiging vandaag veel minder vaak voor. Er blijft 

echter nog een gevaar bestaan in oude huizen die voor 1940 werden gebouwd (Medisch 

Milieukundigen, 2008). Verder worden ook andere vergiftigingen gerapporteerd die 

worden veroorzaakt door pica, waaronder zinkvergiftiging als gevolg van het eten van 
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papier, hyperkaliëmie door het eten van gebruikte lucifers en hypokaliëmie door het eten 

van klei (Barker, 2005).  

Als gevolg van pica kunnen ook medische complicaties optreden met betrekking tot de 

gastro-intestinale tractus. Op dit vlak kunnen milde tot matige complicaties optreden, 

zoals constipatie. Daarnaast zijn ook meer ernstige gevolgen mogelijk, zoals obstructies. 

Tenslotte kunnen levensbedreigende verwikkelingen optreden, zoals bloedingen als gevolg 

van perforaties of ulceraties, of parasitaire infecties (vb. toxoplasmose) door het eten van 

onder andere uitwerpselen of afval (Baheretibeb et al., 2008; Barker, 2005; Gavin & 

Homeier, 2004). Bij een onderzoek van Robinson, Tolan en Golding-Beecher (1990) werd 

bij 70% van 108 Jamaicaanse kinderen met pica een intestinale parasitaire infectie 

vastgesteld.  

Naast voorgaande groepen worden in de literatuur nog een aantal andere complicaties 

genoemd. Zo blijkt uit een case studie van Barker (2005) dat ook  beschadiging van de 

tanden kan optreden door het eten van harde substanties.  

Tenslotte bestaat de hypothese die stelt dat directe nutritionele effecten kunnen 

optreden: door het inslikken van bepaalde stoffen zouden problemen kunnen optreden met 

bijvoorbeeld opname van noodzakelijke voedingsstoffen. Zo vonden Ivascu et al. (2001) 

een associatie tussen pica en een laag lichaamsgewicht (bij kinderen met sikkelcelziekte) 

wat een dergelijk ‘nutritioneel effect’ suggereert. Deze hypothese werd echter nog niet 

bevestigd door empirisch onderzoek (Ellis & Schnoes, 2006a). Dit kan een mogelijke focus 

vormen voor toekomstig onderzoek op het terrein van complicaties bij pica.  

We kunnen concluderen dat vrij ernstige fysiologische complicaties mogelijk zijn 

wanneer er sprake is van pica, en sommige hiervan kunnen leiden tot blijvende 

neurologische schade (bijvoorbeeld hyperkaliëmie). Dit toont aan dat het belangrijk is dat 

de stoornis zo vroeg mogelijk wordt herkend en behandeld. Daarnaast besluiten we dat over 

het algemeen consensus bestaat over de mogelijke complicaties in de literatuur. Tenslotte 

kan de hypothese met betrekking tot directe nutritionele effecten als gevolg van pica 

worden gezien als onderzoeksvraag voor toekomstige studies.  
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Etiologie/risicofactoren. Hieronder worden verschillende hypothesen besproken wat 

betreft de oorzaak van pica. Daarbij aansluitend komen ook de factoren aan bod die de kans 

op het ontwikkelen van de stoornis kunnen vergroten of instandhouden.  

De etiologie van pica is onbekend (Padilla & de la Torre, 2006), er is geen eenduidige 

verklaring voor de oorzaak van dit gedrag (Rose, Porcerelli & Neale, 2000). Er bestaan 

echter verschillende hypothesen om de etiologie van de stoornis te verklaren, zowel vanuit 

een medische als psychologische invalshoek.  

Vanuit een medische invalshoek wordt tegenwoordig vaak de hypothese aangehaald die 

stelt dat pica verband houdt met bepaalde tekorten nutritionele tekorten in het lichaam, 

zoals zinktekort of ijzertekort (Cooper & Stein, 2006; Barker, 2005; van Dijk, 2005). Voor 

deze hypothese zijn echter geen overtuigende onderzoeksresultaten beschikbaar. Sinds de 

tijd van Hippocrates wordt pica gezien als een symptoom van anemie, maar deze 

vooropgestelde relatie werd nooit volledig begrepen. Bij sommige ondervoede patiënten die 

klei aten, werd inderdaad een tekort aan ijzer vastgesteld (ferriprieve anemie). Hierbij is de 

richting van het verband echter onduidelijk (Barker, 2005). Enerzijds kan het eten van klei 

worden uitgelokt door ijzertekort, maar anderzijds kan er ook sprake zijn van de 

zogenaamde ‘nutritionele effecten’ waardoor minder ijzer kan worden opgenomen (cf. 

mortaliteit/morbiditeit).  

Verder bestaan ook verscheidene hypothesen die we eerder binnen het psychologisch 

model kunnen plaatsen. Er is sprake van hypothesen die we binnen een leertheoretisch 

model kunnen plaatsen, hypothesen die de oorsprong van de stoornis leggen bij 

kindkenmerken of de culturele achtergrond, en tenslotte de hypothese waarbij pica wordt 

gezien als symptoom van een andere stoornis.  

Binnen een leertheoretisch model wordt gesteld dat ouders hun kinderen op eigen 

initiatief deze gewoonten aanleren, of hun kinderen kunnen ze overnemen door modeling 

en bekrachtiging (Ellis & Schnoes, 2006a). Bij gezinnen met huisdieren komt pica vaker 

voor, wat kan duiden op het imiteren van het gedrag van het huisdier door het kind (Rigter, 

2002).  

Verder komt pica ook voor als cultureel aanvaard verschijnsel. Er wordt gesteld dat het 

eten van klei, aarde of andere oneetbare dingen in sommige culturen aanvaardbaar is, 
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bijvoorbeeld voor het behandelen van ochtendmisselijkheid bij zwangere vrouwen in 

bepaalde gemeenschappen. Hierdoor komen bepaalde vormen van pica ook meer frequent 

voor in bepaalde culturen, zoals geofagie (het eten van aarde) vaker voorkomt in bepaalde 

culturen in Afrika (Barker, 2005; Reid, 1992). Volgens de definiëring van pica in de DSM-

IV mogen we dit eetgedrag echter niet rekenen tot pica (APA, 2001). In feite kunnen we 

dergelijk cultureel aanvaard gedrag ook zien als een vorm van aangeleerd gedrag (over 

verschillende generaties heen).  

Verder worden in een aantal hypothesen kindkenmerken of kenmerken van de patiënt 

als oorzaak gezien van het gedrag: zo wordt gesteld dat pica vaker voorkomt bij personen 

met mentale retardatie omdat zij niet kunnen discrimineren tussen eetbare en niet-eetbare 

zaken; hoewel deze theorie niet wordt gesteund door onderzoeksresultaten (Ellis & 

Schnoes, 2006a).  

Bij één longitudinale studie werd een verband gevonden tussen pica op kinderleeftijd en 

het ontwikkelen van boulimia op latere leeftijd. Hierbij wordt de hypothese gesteld dat er 

mogelijk sprake is van een bepaalde tendens of trek onderliggend aan beide stoornissen, 

zoals een algemene tendens tot ongecontroleerd of niet discriminatief eten (Marchi & 

Cohen, 1990).  

Tenslotte steunen bepaalde onderzoeksresultaten de stelling dat pica een onderdeel is 

van het spectrum van obsessief-compulsieve stoornissen. Hierbij kan het verstoorde 

eetgedrag worden gezien als een middel om gevoelens van angst of spanning te reduceren 

(Rose et al., 2000). Terwijl voorgaande hypothese het had over een ‘te weinig controle’ als 

onderliggende factor, kunnen we het gedrag hier zien als een middel om controle te krijgen 

of behouden. We kunnen de bedenking maken dat dit bij een deel van de patiënten met pica 

mogelijk het geval is, maar dat deze hypothese zeker niet kan gelden voor de volledige 

populatie met pica (dergelijke cognities lijken bij jonge kinderen immers onwaarschijnlijk).  

Naast voorgaande hypothesen die we in de literatuur terugvinden met betrekking tot de 

etiologie, worden ook heel wat risicofactoren genoemd. Ook hier plaatsen we bepaalde 

factoren eerder binnen het medische model, en andere binnen het psychologisch model. Op 

basis van deze risicofactoren kunnen we een aantal risicogroepen terugvinden.    

 



 27

Vanuit de medische invalshoek worden een aantal biologische risicofactoren genoemd: 

zo zou er een grotere kans bestaan op het ontwikkelen van de stoornis wanneer er een 

familiegeschiedenis is met pica (van Dijk, 2005). Mogelijk is er dus sprake van een 

erfelijke factor. Hierbij maken we de bedenking dat deze familiegeschiedenis van pica ook 

(deels) een gevolg kan zijn van ‘aangeleerd gedrag’ zoals werd vermeld bij bovenstaande 

leertheoretische hypothesen.  

Daarnaast is er de hypothese die stelt dat een onderliggende biochemische aandoening 

een mogelijke risicofactor vormt voor pica. Dit werd echter nog niet empirisch onderzocht 

(Ellis & Schnoes, 2006a). Verder zouden ook hersenbeschadiging of epilepsie 

risicofactoren vormen (Gavin & Homeier, 2004). Tenslotte komt pica vaker voor bij 

premature kinderen die sondevoeding hebben gekregen (Lyons-Ruth, Zeanah, & Benoit, 

1996; van Dijk, 2005). Hierbij kunnen we ons de vraag stellen of dit laatste verband te 

maken heeft met het lichamelijke aspect van prematuriteit, of eerder met de 

(ziekenhuis)omgeving waarin het kind verbleef na de geboorte.  

Vanuit psychologische invalshoek worden ook heel wat risicofactoren genoemd. Zo 

bestaat er een grotere kans op het ontwikkelen van pica binnen gezinnen die leven in 

armoede of gezinnen met een lage socio-economische status (APA, 2000; Parry-Jones, 

1992). Dit kunnen we zien als een structurele risicofactor.  

Verder komt pica vaker voor bij personen met mentale retardatie of 

ontwikkelingsstoornissen. Deze groepen worden uitgebreid besproken in het onderdeel 

‘comorbiditeit’.  

Tenslotte worden in de literatuur nog een aantal psychosociale factoren genoemd, meer 

bepaald psychopathologie bij kind of ouder, een depriverende omgeving, verwaarlozing, 

mishandeling of een gedesorganiseerde familiale situatie vb. scheiding (APA, 2000; Ellis & 

Schnoes, 2006a).  

Concluderend kunnen we stellen dat in de literatuur een aantal biologische, 

leertheoretische en culturele etiologische hypothesen bestaan, en dat sommige hypothesen 

de oorzaak van pica leggen bij bepaalde kindkenmerken, of het gedrag beschouwen als een 

symptoom van een andere stoornis. Deze hypothesen moeten in de toekomst echter worden 

gestaafd aan de hand van empirisch onderzoek. Verder kunnen we een viertal grote 
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risicogroepen onderscheiden met betrekking tot het ontwikkelen van de stoornis, meer 

bepaald personen met een familiegeschiedenis van pica, personen met een intellectuele 

achterstand of ontwikkelingsstoornis, gezinnen die in armoede leven, en gezinnen waar 

sprake is van psychosociale stressoren.  

 

Prevalentie. Met de prevalentie van pica bedoelen we het aantal gevallen van de 

stoornis dat voorkomt op een specifiek moment in de populatie. In de literatuur vinden we 

echter minimaal drie problemen terug met betrekking tot het bepalen van deze prevalentie.  

1) Een eerste probleem stelt zich in de onderrapportage van de stoornis. Volgens de 

meeste artikels is de prevalentie van pica onbekend, omdat de stoornis vaak niet wordt 

herkend. Meestal wordt pas duidelijk dat er sprake is van pica, wanneer een aantal 

fysiologische complicaties optreden als gevolg van de stoornis (APA, 2000; Barker, 2005; 

Rose et al., 2000; Padilla & de la Torre, 2006).  

2) Een bijkomend probleem voor het meten van de prevalentie is de verscheidenheid 

aan definities voor pica (Lacey, 1990; Zainab, 2001). De prevalentiecijfers die worden 

gevonden zijn afhankelijk van de criteria die werden vooropgesteld (Rose et al., 2000). We 

illustreren dit aan de hand van twee prevalentiestudies: onderzoek suggereert dat pica bij 25 

tot 33% van jonge kinderen zou voorkomen, en dat er een daling is van de stoornis 

naarmate de leeftijd stijgt (Halsted, 1958; in Lacey, 1990). Een andere studie bij kinderen 

spreekt zelfs over een prevalentie van 37% (Robinschon, 1971; in Cooper & Stein, 2006). 

Deze studies hielden echter geen rekening met het gedrag als behorend tot de normale 

ontwikkeling, wat een vertekend beeld geeft. De populatie die werd onderzocht door 

Robinschon betreft zelfs kinderen van 19 tot 24 maanden, de enige periode waarbinnen het 

gedrag als normaal kan worden beschouwd.  

3) Voorgaande studies van Halsted (1958) en Robinschon (1971) illustreren eveneens 

dat de weinige beschikbare prevalentiecijfers veelal oude onderzoeken betreffen. Enkele 

recente artikels halen echter wel deze oudere studies aan (Cooper & Stein, 2006; Lacey, 

1990). Er blijken weinig recente prevalentiecijfers voorhanden te zijn met betrekking tot 

de normale populatie.  
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Naast voorgaande twee studies vinden we prevalentiecijfers terug bij van Dijk (2005) 

die  een prevalentie van 10% aangeeft in de normale bevolking, en bij Ellis & Schnoes 

(2006a) waarbij wordt aangegeven dat bepaalde onderzoeksresultaten suggereren dat 20% 

van de jonge kinderen in centra voor geestelijke gezondheidszorg voldoen aan de 

beschrijving voor pica. Geen van beide geeft hierbij echter duidelijk de wetenschappelijke 

bron van deze cijfers aan.  

Enkele epidemiologische gegevens met betrekking tot pica vinden we echter wel terug 

in de literatuur: bij kinderen komt de stoornis vaker voor tijdens hun tweede en derde 

levensjaar, en de geslachtsverdeling is gelijk tussen jongens en meisjes (Lacey, 1990). 

Verder komt pica voor over de hele wereld, en wordt het al dan niet aanzien als een 

stoornis, afhankelijk van de cultuur (Barker, 2005; Reid, 1992). Deze eetstoornis wordt het 

meest geobserveerd in gebieden met een lage socio-economische status, en komt meer voor 

bij kinderen, zwangere vrouwen en personen met ontwikkelingsstoornissen of intellectuele 

achterstand (Barker, 2005; Rose et al., 2000). Deze laatste groepen worden meer uitgebreid 

besproken in het onderdeel ‘comorbiditeit’.  

We kunnen besluiten dat wat betreft de prevalentie van pica verschillende problemen op 

de voorgrond treden. In eerste instantie wordt pica vaak niet herkend. Daarnaast moet in 

toekomstig onderzoek een duidelijk afgelijnde definiëring van de stoornis worden gebruikt. 

Verder zijn voornamelijk oude prevalentiestudies beschikbaar, deze worden echter wel nog 

vaak aangehaald in recente literatuur. Wat betreft de prevalentie van pica is dus nog meer 

onderzoek nodig, waarbij (in de mate van het mogelijke) rekening wordt gehouden met 

voorgaande problemen.  

 

Comorbiditeit. Pica werd reeds in de oudheid beschreven, maar in de meeste gevallen 

werd het beschouwd als een symptoom van een andere gerelateerde stoornis, eerder dan het 

op te vatten als een onafhankelijke stoornis (Padilla & de la Torre, 2006). Volgens de 

DSM-IV-TR mogen we pica pas als een onafhankelijke stoornis beschouwen als de 

symptomen voldoende ernstig zijn om aparte medische aandacht te rechtvaardigen (APA, 

2000). 
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Pica blijkt vaker voor te komen in de populatie met ontwikkelingsstoornissen, 

intellectuele achterstand en sikkelcelziekte (Stiegler, 2005; Tarren-Sweeney, 2006; van 

Dijk, 2005). Hierbij is het onderscheid tussen ontwikkelingsstoornissen en intellectuele 

achterstand niet altijd eenvoudig: zo is er bij een deel van de populatie met autisme sprake 

van intellectuele achterstand, maar dit is zeker niet altijd het geval. Bepaalde artikels 

gebruiken beide termen dan ook door elkaar, zoals bijvoorbeeld de Stiegler (2005) en 

Barker (2005). Daarom gaan we er ook hier van uit dat ontwikkelingsstoornissen en 

intellectuele achterstand samen te nemen zijn onder één noemer. In wat volgt worden een 

aantal onderzoeken aangehaald met betrekking tot de prevalentie van pica in deze groepen. 

Een kort overzicht van deze prevalentiestudies met betrekking tot bovenstaande populaties 

wordt teruggevonden in tabel 4. 

 

Tabel 4 

Overzicht van Comorbiditeitscijfers voor Pica  

bron populatie   n   prevalentie  

Lemanek et al. sikkelcelziekte   146   38-58%  

(2002) 

Ivascu et al.  sikkelcelziekte   395    34%  

(2001)   

McAlpine & Sing  mentale retardatie   790    9% 

(1986) in institutie  

Danford & Huber  mentale retardatie   991     26% 

(1982)  in institutie  

 

Pica komt vaker voor bij personen met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme (Gavin 

& Homeier, 2004; Stiegler, 2005), of bij kinderen met een hersenletsel dat een vertraagde 

ontwikkeling veroorzaakt (Gavin & Homeier, 2004). We nemen personen met 

ontwikkelingsstoornissen onder dezelfde noemer als de populatie met intellectuele 
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achterstand of mentale retardatie, waarbij pica het meest voorkomt tussen de leeftijd van 

10 tot 20 jaar (Ellis & Schnoes, 2006a).  

De prevalentiecijfers van pica in instituties voor personen met mentale retardatie 

variëren meestal van 9.2 tot 26% (Danford & Huber, 1982; McAlpine & Sing, 1986; 

Stiegler, 2005). Dit kan worden teruggevonden in tabel 4. Het betreffen hier echter twee 

vrij oude artikels. Het is onduidelijk of deze prevalentiecijfers nog steeds van toepassing 

zijn. Daarnaast is er volgens de DSM-IV-TR sprake van een prevalentie van 15% bij 

volwassenen met ernstige mentale retardatie (APA, 2000). Hierbij wordt echter geen bron 

vermeld.  

De cijfers die worden weergegeven m.b.t. personen met ontwikkelingsstoornissen en 

intellectuele achterstand of mentale retardatie kunnen dus sterk variëren. Deze 

verscheidenheid kan deels worden verklaard door het feit dat men verschillende 

definiëringen gebruikt voor pica over verschillende studies, wat reeds werd besproken in 

het onderdeel ‘prevalentie’. Daarnaast speelt ook het feit dat de gemiddelde graad van 

intellectuele achterstand in de ene institutie verschillend is dan de andere: aangezien de 

prevalentie van pica positief is gecorreleerd met de graad van mentale retardatie zal ook dit 

een verschillend beeld geven (Zainab, 2001).  

Tenslotte komt pica vaker voor bij personen met sikkelcelziekte dan bij de normale 

bevolking. Sikkelcelziekte is een erfelijke aandoening waarbij er een afwijking is van de 

rode bloedcellen, en die gepaard gaat met bloedarmoede. Bij deze populatie komt pica 

vaker voor bij oudere kinderen van 10 tot 19 jaar (van Dijk, 2005). Een onderzoek van 

Ivascu et al. (2001) vond bij één derde van de patiënten met sikkelcelziekte ook pica terug, 

zoals wordt weergegeven in tabel 4. Dit is een bijzonder hoge prevalentie. Het feit dat men 

bij sikkelcelziekte een versnelde stofwisseling heeft, doet vermoeden dat er een verband is 

tussen pica en nutritionele tekorten (van Dijk, 2005). De richting van dit verband is echter 

onduidelijk.  

Daarnaast vonden Lemanek et al. (2002) in deze populatie een prevalentie die nog hoger 

ligt dan werd gevonden bij Ivascu et al. (2001) voor wat betreft milde tot matig ernstige 

pica (afhankelijk van de frequentie van het gedrag). Een mogelijke verklaring hiervoor is 
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het feit dat de studie van Lemanek et al. (2002) enkel betrekking had op kinderen en 

adolescenten met sikkelcelziekte.   

We kunnen besluiten dat pica niet enkel voorkomt bij jonge kinderen, zoals de 

classificatie in de DSM-IV-TR doet vermoeden. Ook bij personen met 

ontwikkelingsstoornissen, mentale retardatie en sikkelcelziekte komt de stoornis frequent 

voor. Daarnaast liggen de cijfers met betrekking tot het voorkomen van pica in de populatie 

met mentale retardatie vrij sterk uiteen (van 9 tot 25%). Toekomstige onderzoeken in deze 

populatie moeten een meer eenduidige definiëring hanteren, en verder moet worden 

gecontroleerd op graad van intellectuele achterstand.  

 

Ruminatiestoornis 

De tweede eetstoornis op kinder- of zuigelingenleeftijd die wordt vermeld in de DSM-IV-

TR is de ruminatiestoornis. Het woord ‘ruminatie’ is afkomstig van het Latijnse woord  

ruminare (herkauwen) (Ellis & Schnoes, 2006b).  

Hierna volgt eerst een beschrijving van de stoornis, en vervolgens worden de 

mortaliteitsgegevens, veroorzakende- en risicofactoren, prevalentiecijfers en comorbiditeit 

met andere stoornissen besproken.  

De gebruikte algemene zoektermen waarvan werd vertrokken bij het onderdeel 

“ruminatiestoornis” zijn combinaties van volgende: “rumination disorder, merycism, eating 

disorder childhood, feeding disorder childhood, eating psychopathology childhood, 

mortality, morbidity, etiology, aetiolgy, risk factor, prevalence, incidence, epidemiology, en 

comorbidity”. Bij het zoeken op de meest algemene termen ‘rumination disorder’ en 

‘merycism’ worden acht artikels gevonden. In één geval is het artikel niet beschikbaar. Bij 

twee artikels betreft het case studies (bij volwassenen). Eén artikel is een overzichtsartikel 

met betrekking tot de ruminatiestoornis bij volwassenen. Tenslotte handelen vier artikels 

over de stoornis bij kinderen, waarbij het telkens om een overzichtsartikels gaat. Twee van 

deze vier artikels vallen binnen het vooropgestelde interval 1998-2008, en de overige 

artikels dateren van 1994 en 1988. 

 

 



 33

Definitie/beschrijving. Onder ruminatiestoornis verstaan we het zelfopgewekt oprispen 

en herkauwen van voedsel. Dit oprispen wordt uitgelokt door bepaalde bewegingen van de 

tongspieren, of door het plaatsen van de vingers of voorwerpen in de mond (Cooper & 

Stein, 2006). Het voedsel kan na het oprispen en herkauwen opnieuw worden ingeslikt, of 

uitgespuwd (Chial, Camilleri, Williams, Litzinger & Perrault, 2007). Tijdens het rumineren 

neemt de baby een karakteristieke houding aan, waarbij het hoofd achterover wordt 

gehouden en de rug wordt gekromd. De tong neemt een soort ‘lepelvorm’ aan en de mond 

wordt geopend. Er worden ook karakteristieke geluiden beschreven die het kind hierbij 

voortbrengt. Wanneer het voedsel uiteindelijk terechtkomt in de mond heeft de baby een 

gelukkige, bevredigde blik op het gezicht, terwijl hij/zij het voedsel opnieuw proeft en 

daarbij voortdurende zuig- en kauwbewegingen maakt. Wanneer het oprispen niet lukt, 

wordt de baby geïrriteerd en onrustig. Ook tussen twee perioden van ruminatie is het kind 

vaak hongerig en snel irriteerbaar (APA, 2000; Richmond, Eddy, & Green, 1958). 

De eerste beschrijvingen van de ruminatiestoornis dateren pas van de 17de eeuw, en 

werden niet teruggevonden voor deze periode. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit 

gedrag tot de 17de eeuw niet werd beschouwd als afwijkend. Hierbij kan de vergelijking 

worden gemaakt met de vomitoria in het oude Rome, waarbij het braken na de maaltijd 

eveneens als normaal gedrag werd beschouwd (Parry-Jones, 1994). 

In tabel 5 volgt de beschrijving van de stoornis zoals beschreven in de DSM-IV-TR.  

 

Tabel 5 

Definitie Ruminatiestoornis volgens DSM-IV-TR (APA, 2000) 

A. Herhaalde regurgitatie en herkauwen van voedsel gedurende een periode   van ten 

minste één maand volgend op een periode van normaal functioneren. 

B. Het gedrag is niet het gevolg van een bijkomende gastro-intestinale ziekte of een 

somatische aandoening (bijvoorbeeld oesophagusreflux). 

C. Het gedrag komt niet uitsluitend voor in het beloop van anorexia nervosa of boulimia 

nervosa. Indien de symptomen uitsluitend voorkomen in het beloop van zwakzinnigheid 
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of een pervasieve ontwikkelingsstoornis moeten zij voldoende ernstig zijn om 

afzonderlijke aandacht te rechtvaardigen.  

 

Ruminatie is verschillend van braken omwille van de vrijwillige aard van het gedrag, 

omwille van de afwezigheid van misselijkheid, last of pijn en de aanwezigheid van het 

schijnbaar aangename gevoel dat hiermee gepaard gaat bij het kind (Chial et al., 2007; 

Cooper & Stein, 2006). In tegenstelling tot dieren vervult het ruminatieproces dus geen 

fysiologische maar een psychologische funcie. Het rumineren wordt gezien als een vorm 

van zelfstimulatie (Cooper & Stein, 2006).  

Een ruminatiestoornis komt meestal voor bij heel jonge kinderen (tussen 3 en 12 

maanden). De eetstoornis kan echter ook voorkomen bij oudere kinderen, adolescenten en 

volwassenen met een normale intelligentie en met mentale retardatie (Chial et al., 2007). 

We kunnen besluiten dat er over het algemeen consensus bestaat voor wat betreft de 

definitie of beschrijving van de ruminatiestoornis.   

 

Mortaliteit/morbiditeit. Wanneer er sprake is van een langdurige ruminatiestoornis, 

kunnen er na verloop van tijd ernstige complicaties optreden, of in sommige gevallen zelfs 

de dood als gevolg van dehydratatie of ondervoeding (het oprispen voorkomt dat de nodige 

voedingsstoffen kunnen worden opgenomen) (APA, 2000; Cooper & Stein, 2006; 

Fredericks, Carr, & Williams, 1998).  

In de DSM-IV-TR wordt aangehaald dat een mortaliteit van 25% werd gerapporteerd 

(APA, 2000). Hierbij worden bron en jaartal echter niet vermeld. Ook het onderzoek van 

Sajwaj, Libret en Agras (1974) vond hoge sterftecijfers terug: in dit onderzoek worden twee 

studies vermeld waarbij een groep baby’s met ruminatiestoornis werd onderzocht. In het 

ene onderzoek zijn 11 van de 52 baby’s gestorven, in het andere onderzoek was er sprake 

van een sterfte van 1 op 6. Wat betreft de mortaliteit in de populatie met mentale retardatie 

(zowel kinderen als volwassenen), varieert het sterftecijfer volgens Rast et al. (1985) van 

12% tot 30%. Het betreffen hier echter gedateerde onderzoeken. Recente studies met 

betrekking tot mortaliteit zijn nauwelijks beschikbaar. De meeste oudere studies 

rapporteren erg hoge mortaliteitscijfers. Volgens Mayes (1992) echter komen sterfgevallen 
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als gevolg van de stoornis nu veel minder vaak voor in vergelijking met vroeger, dankzij de 

vooruitgang op medisch gebied.  

Hierna volgt een overzicht van de verschillende complicaties. Een gestructureerd 

overzicht van de verschillende mogelijke complicaties bij de verschillende artikels in 

chronologische volgorde kan worden teruggevonden in tabel 6. Hierbij valt op dat er over 

het algemeen consensus bestaat voor wat betreft de verschillende complicaties.  

 

Tabel 6 

Overzicht Mogelijke Complicaties bij Ruminatiestoornis 

Bron     complicaties     

Sajwaj et al. (1974)  ondervoeding, dehydratatie  

    verminderde weerstand      

    dood  

rast et al. (1985)  gewichtsverlies 

    anemie 

    verminderde weerstand 

    dood     

O’Brien, Bruce &   gewichtsverlies, ondervoeding  

Camilleri (1995)  tanderosie  

    halitose (slechte adem) 

    verstoorde elektrolytenbalans  

Fredericks et al. (1998) gastrointestinale aandoeningen  

gewichtsverlies, ondervoeding  

    ademhalingsproblemen,  

aspiratie, stikken, pneumonie  

Cooper & Stein (2006)  ondervoeding, dehydratatie 

gastrointestinale aandoeningen  

    dood     
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Zoals eerder vermeld kunnen patiënten met ruminatiestoornis te maken krijgen met 

gewichtsverlies, uitdroging en ondervoeding. In extreme gevallen kan dit leiden tot de dood 

(Cooper & Stein, 2006; Sajwaj et al., 1974). Een ander potentieel dodelijk gevolg is 

aspiratie: het kind kan moeite krijgen met ademhalen doordat er wat van het gerumineerde 

voedsel in de longen is terechtgekomen. Dit kan uiteindelijk ook leiden tot pneumonie of 

verstikking (Fredericks et al., 1998). Andere mogelijke complicaties die worden genoemd 

in de literatuur zijn een verminderde weerstand (Rast et al., 1985; Sajwaj et al., 1974), een 

verstoorde elektrolytenbalans, halitose of een slechte adem, tanderosie (O’Brien, Bruce & 

Camilleri, 1995) en anemie of bloedarmoede (rast et al., 1985). 

Conluderend kunnen we stellen dat het ruminatieproces heel wat ernstige problemen 

kan veroorzaken wanneer het niet wordt onderbroken. Het is van groot belang dat de 

symptomen vroegtijdig onderkend worden zodat kan worden ingegrepen. Over het 

algemeen bestaat consensus voor wat betreft de mogelijke complicaties bij de stoornis.  

Wat betreft de mortaliteitscijfers kunnen we opmerken dat weinig studies beschikbaar 

zijn, en dat het telkens oudere studies betreft met een vaak kleine steekproef. Deze artikels 

rapporteren erg hoge sterftecijfers. Er zijn echter recentere studies nodig die zich focussen 

op dit onderwerp, en hierbij de medische vooruitgang in rekening brengen.  

 

Etiologie/risicofactoren. Hierna volgt een bespreking van de mogelijke oorzaken van 

de stoornis, en daarbij aansluitend worden ook de risicofactoren besproken.  

De etiologie van de ruminatiestoornis is onduidelijk. Toch bestaan er vanuit de 

psychologische invalshoek een aantal hypothesen die de oorsprong van de stoornis 

proberen te verklaren. Deze kunnen we over het algemeen indelen in twee soorten. 

Enerzijds zijn er de hypothesen die uitgaan van een psychodynamisch model, waarbij men 

een verstoorde ouder-kindrelatie veronderstelt. Anderzijds zijn er de hypothesen die we 

kunnen plaatsen binnen het leertheoretisch model. Voor beide soorten hypothesen is slechts 

weinig empirische evidentie beschikbaar (Cooper & Stein, 2006). In wat volgt worden 

beiden verder besproken.  

De psychodynamische hypothesen gaan ervan uit dat er sprake is van een verstoorde 

relatie tussen moeder en kind. Dit leidt ertoe dat het kind te weinig wordt gestimuleerd en 
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in een toestand van deprivatie terechtkomt, waarop hij/zij gaat rumineren als vorm van 

zelfstimulatie. Deze verstoorde ouder-kind relatie en gebrekkige stimulatie kan het gevolg 

zijn van een aantal mislukte en ontgoochelende pogingen om het kind te voeden, of door de 

misselijkmakende geur van het opgerispte voedsel bij het kind. Onder deze noemer kunnen 

we ook verwaarlozing plaatsen als predisponerende factor.  Een interessante bevinding in 

dit opzicht is het feit dat het rumineren tijdelijk kan worden onderbroken wanneer het kind 

kan worden afgeleid na het eten (APA, 2000; Cooper & Stein, 2006; Ebert, Loosen, & 

Nurcombe, 2000).     

Ook in de oudere populatie van mentaal geretardeerde patiënten die in instituties 

verblijven wordt ruminatie gezien als een vorm van zelfstimulatie, wat eveneens in verband 

wordt gebracht met verwaarlozing en deprivatie (Ebert et al., 2000). 

Daarnaast zijn ook op leertheoretisch vlak enkele theorieën geformuleerd: het feit dat 

het kind tijdens en na het rumineren een positieve bekrachtiging ervaart, zoals de 

aangename inwendige prikkels en de verhoogde aandacht door de moeder, kan een 

mogelijke verklaring zijn. Verder kan ook het omgekeerde het geval zijn: het kind ervaart 

een negatieve bekrachtiging door het rumineren; zoals het verdwijnen van angst of 

spanning bij het stellen van het gedrag (Cooper & Stein, 2006; Ellis & Schnoes, 2006b). 

We kunnen opmerken dat voorgaande hypothesen sterke overeenkomsten vertonen. 

Beide gaan uit van een vorm van bekrachtiging, beide hebben het over een mogelijke 

deprivatie of verwaarlozing. Het accent ligt bij beide hypothesen echter anders, waardoor 

zij kunnen worden ondergebracht in één van de twee groepen.  

Daarnaast worden in de literatuur nog een aantal risicofactoren opgenoemd. Vanuit de 

medische invalshoek vinden we een aantal biologische factoren terug, meer bepaald 

aerophagie of ‘happen’ naar lucht, onvoldoende kauwen, bepaalde bewegingen van de tong, 

en een aantal andere fysiologische factoren zoals een verminderde of overmatige productie 

van maagzuur (cardiospasme of pylorospasme). Voor erfelijkheid van de eetstoornis is geen 

evidentie, maar er zijn echter gevallen gerapporteerd waarbij het rumineren voorkwam bij 

verschillende leden van de familie.  

Vanuit de psychologische invalshoek stellen we vast dat deze risicofactoren in dezelfde 

lijn lopen als de eerder genoemde psychodynamische hypothesen met betrekking tot de 
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etiologie van de stoornis: onder andere psychopathologie bij de moeder van het kind, een 

gebrekkige stimulatie, stressvolle levenssituaties en een moeilijke ouder-kind relatie 

worden genoemd als predisponerende factoren (APA, 2000; Ellis & Schnoes, 2006b).  

Tenslotte blijkt de stoornis vaker voor te komen bij personen met intellectuele 

achterstand of mentale retardatie (Fredericks, Carr, & Williams, 1998). 

We besluiten dat de meeste risicofactoren of mogelijke oorzaken die worden vermeld in 

de literatuur verband houden met een depriverende omgeving van het kind en/of de 

bekrachtigende werking van het rumineren. Deze elementen (deprivatie, bekrachtiging) 

vinden we allebei terug in zowel de psychodynamische als de leertheoretische hypothesen. 

Beiden soorten hypothesen vertonen dus sterke overeenkomsten. Daarnaast kunnen we een 

aantal risicogroepen onderscheiden, meer bepaald de populatie met mentale achterstand, en 

gezinnen met psychosociale stressoren.  

     

Prevalentie. Hieronder volgt eerst een bespreking van drie problemen die zich kunnen 

stellen wanneer men het voorkomen van de stoornis in de populatie wil onderzoeken. 

Daarna volgt een kort overzicht van enkele studies waarbij wel informatie wordt 

weergegeven over dit onderwerp. 

1) Een ruminatiestoornis wordt vaak verkeerdelijk gediagnosticeerd als een 

fysiologische aandoening, zoals oesophagusreflux of een gastrointestinale stoornis. Een 

gebrek aan kennis met betrekking tot de klinische kenmerken van de stoornis speelt hierbij 

dikwijls een rol (Chial et al., 2003).  

2) Daarnaast vergt het ook tijd vooraleer het kind op een ‘adequate’ manier kan 

rumineren: in het begin lijken de pogingen van het kind eerder op braken, wat de 

differentiaaldiagnose nog moeilijker maakt. Het is ook zeer moeilijk om dergelijk gedrag te 

observeren, aangezien het rumineren bij baby’s praktisch enkel plaatsvindt wanneer geen 

enkele bron van afleiding aanwezig is. Wanneer iemand het kind observeert in de kamer, 

stopt het rumineren. (Richmond et al., 1958).  

3) Anderzijds wordt gesuggereerd dat binnen de populatie van mentaal geretardeerde 

personen waarbij de ruminatiestoornis werd gediagnosticeerd, vaak lichamelijke factoren 

aan de oorsprong liggen van het rumineren. Het betreft hier een onderschatting van 
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gastrointestinale problemen, en bijgevolg een overschatting van de ruminatiestoornis 

(Kerwin & Berkowitz, 1996). 

Concluderend, kunnen we stellen dat voorgaande problemen ervoor zorgen dat de 

stoornis wordt over- of ondergerapporteerd, wat een probleem vormt voor het bepalen van 

de prevalentie en incidentie (Chial et al., 2003). De prevalentie of incidentie in de normale 

populatie van kinderen of volwassenen wordt bijgevolg zelden vermeld. Volgens 

verschillende auteurs zijn deze cijfers onbekend (APA, 2000; Ebert et al., 2000). 

Enkel Kanner (1972) heeft het over een prevalentie van 0.7% in de populatie van jonge 

kinderen die werden opgenomen op de spoedafdeling van een kinderziekenhuis. Net als dit 

het geval was bij pica betreft het hier een oud onderzoek, dat wordt aangehaald in recente 

literatuur (Cooper & Stein, 2006).  

Voor wat betreft de geslachtratio bij de stoornis bestaat nog geen consensus in de 

literatuur. De DSM-IV-TR geeft aan dat ruminatie mogelijk meer voorkomt bij jongens dan 

bij meisjes (APA, 2000). De review van Parry-Jones (1994) echter vond aanwijzingen dat 

deze geslachtsratio is veranderd in de loop der tijd, en dat het mannelijk overwicht van de 

stoornis voornamelijk de periode voor de 20ste eeuw betreft. Hierbij maakt de onderzoeker 

echter de opmerking dat de studies zich in deze periode voornamelijk richtten op de 

volwassen populatie. Mogelijk is er dus sprake van een mannelijk overwicht bij 

volwassenen, en een meer gelijkmatige geslachtsratio bij kinderen (Parry-Jones, 1994). Bij 

een onderzoek van Chial et al. (2003) echter blijkt 68% van de 147 patiënten met 

ruminatiestoornis tussen 5 en 20 jaar vrouwelijk te zijn. Deze studie vindt dus een 

vrouwelijk overwicht. Duidelijk is dat de man-vrouw verhoudingen bij deze stoornis 

onduidelijk zijn, en dat verschillende studies elkaar tegenspreken.  

We kunnen besluiten dat er nog veel onderzoek nodig is naar prevalentie- of 

incidentiecijfers, al blijkt dit met de vermelde moeilijkheden wat betreft het herkennen en 

de problematische differentiaaldiagnose van de stoornis niet evident.  

 

Comorbiditeit. In wat volgt worden een aantal aandoeningen of stoornissen besproken 

die tegelijkertijd kunnen voorkomen met deze eetstoornis.  
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De ruminatiestoornis komt vaker voor bij personen met (ernstige) mentale retardatie 

die in instituties verblijven. De prevalentie in deze populatie gaat van 6 tot 10% (Ebert et 

al., 2000; Fredericks et al., 1998). 

In het onderzoek van Chial et al. (2003) waarbij een populatie van 5- tot 20-jarigen met 

ruminatiestoornis werd onderzocht, vond men dat 16% een psychiatrische stoornis had. 

Een overzicht van de onderzoeksresultaten met betrekking tot deze comorbide stoornissen 

wordt teruggevonden in tabel 7. We merken op dat het hier een vrij kleine populatie 

betreft: van de 147 patiënten met ruminatiestoornis hadden 25 personen een comorbide 

psychiatrische stoornis. Daarnaast worden in dit onderzoek ook anorexia of boulimia 

nervosa beschouwd als comorbide stoornissen. Volgens de beschrijving van ruminatie in de 

DSM-IV-TR echter mogen we het gedrag niet rekenen tot de ruminatiestoornis als dit enkel 

voorkomt tijdens het beloop van anorexia nervosa of boulimia nervosa (APA, 2001). 

Andere cijfers met betrekking tot comorbide psychiatrische stoornissen zijn bij mijn weten 

echter onbekend.  

 

Tabel 7 

Onderzoeksresultaten Psychiatrische Comorbiditeit in Studie van Chial et al. (2003) 

Comorbide stoornis     percentage  

Depressie      6.1 

Anorexia/Boulimia nervosa   3.4  

Angststoornis      3.4  

ADHD      1.4 

Aanpassingsstoornis    0.7 

Obsessief-compulsieve stoornis  0.7  

Somatoforme stoornis    0.7 

Posttraumatische stresstoornis  0.7   
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We kunnen besluiten dat er voorlopig is er nog zeer weinig literatuur beschikbaar 

waarin meer informatie wordt gegeven over comorbiditeit bij kinderen met een 

ruminatiestoornis.  

 

Voedingsstoornissen op Zuigelingenleeftijd of Vroege Kinderleeftijd 

De derde en laatste eetstoornis op kinder- of zuigelingenleeftijd die wordt beschreven in de 

DSM-IV-TR is deze ‘voedingstoornis op zuigelingenleeftijd of vroeg kinderleeftijd’. Net 

als bij de stoornissen pica en ruminatie het geval was wordt ook hier achtereenvolgens een 

beschrijving gegeven op basis van de DSM-IV-TR, de morbiditeit en mortaliteit besproken, 

een aantal etiologische- en risicofactoren weergegeven, om ten slotte de beschikbare 

prevalentiecijfers en comorbide stoornissen te overlopen.  

De gebruikte algemene zoektermen waarvan werd vertrokken bij het onderdeel 

“voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd” zijn combinaties van 

volgende: “feeding disorder of infancy or early childhood, failure to thrive, non-organic 

failure to thrive, mortality, morbidity, etiology, aetiolgy, risk factor, prevalence, incidence, 

epidemiology, en comorbidity”. 

Wanneer we de meest algemene zoektermen ‘feeding disorder of infancy or early 

childhood’ en ‘non-organic failure to thrive’ gebruiken, worden 36 (op het eerste zicht) 

relevante artikels gevonden. Hierbij zijn 22 artikels niet beschikbaar. Eén studie betreft een 

case-studie. Van de overige artikels betreft het in vijf gevallen een overzichtsartikel, 

waarbij twee artikels dateren van 1991 en 1980. Bij de overige acht onderzoeksartikels 

dateren twee studies van 1981 en 1978.  

 

Definitie/beschrijving. Opvallend met betrekking tot de definitie of beschrijving van 

voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd is het feit dat 

verscheidene wetenschappelijke bronnen de termen voedingstoornissen en 

voedingsproblemen door elkaar gebruiken. Dit geeft de indruk dat deze auteurs de 

voedingsproblemen en –stoornissen zien als een continuüm. Het gebrek aan een duidelijk 

omlijnde definitie van beide termen schept echter verwarring (onder andere bij ‘prevalentie 

en incidentie’). 
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In tabel 8 vinden we de beschrijving van de voedingsstoornis terug zoals weergegeven 

in de DSM-IV-TR. 

 

Tabel 8 

Definitie Voedingsstoornissen op Zuigelingenleeftijd of Vroege  Kinderleeftijd  

volgens DSM-IV-TR (APA, 2001) 

A. Voedingsstoornis waarbij betrokkene er nooit in slaagt voldoende te eten met een in 

significante mate uitblijven van gewichtstoeneming of een significant gewichtsverlies 

gedurende ten minste één maand. 

B. Het gedrag is niet het gevolg van een bijkomende gastrointestinale ziekte of een 

somatische aandoening (bijvoorbeeld oesophagusreflux).  

C. De stoornis is niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis 

(bijvoorbeeld ruminatiestoornis) of door een tekort in beschikbaar voedsel.  

D. Het begin ligt voor het zesde jaar.  

 

Het eerste criterium dat we terugvinden in de DSM-IV-TR wordt ook wel ‘failure to 

thrive’ genoemd. De meeste artikels handelen niet over voedingsstoornissen op 

zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd, maar over failure to thrive. Daarom richten we 

ons in dit onderdeel voornamelijk hierop. Vaak wordt in de literatuur het onderscheid 

gemaakt tussen failure to thrive/voedingsstoornis met organische oorzaak, en failure to 

thrive/voedingsstoornis met niet-organische oorzaak (Ebert et al., 2000; Chatoor et al., 

2004; Woolston, 1991). Beide types worden verder belicht in het onderdeel 

‘etiologie/risicofactoren’. Aangezien de DSM-IV-TR echter elke organische oorzaak 

uitsluit, richten we ons op het niet-organische type.  

Kinderen met niet-organische failure to thrive worden bij aanvang van de stoornis vaak 

beschreven als hypervigilant en prikkelbaar. Na verloop van tijd echter kunnen ze (bij 

gebrek aan calorieën) apathisch en hypotoon (spierslapheid) overkomen, waarbij vreemde 

lichaamshoudingen kunnen worden aangenomen en waarbij ze intens kunnen staren. 
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Verder komen deze kinderen meestal droevig en teruggetrokken over (APA, 2000; Ebert et 

al., 2000; Rigter, 2002).  

 

Mortaliteit/morbiditeit. Failure to thrive kan bij de zuigeling tot allerhande 

gezondheidproblemen leiden, zowel op lange als op korte termijn. In ernstige gevallen 

wordt de stoornis zelfs levensbedreigend.  

In tabel 9 kan een chronologische overzicht worden teruggevonden van de verschillende 

mogelijke complicaties bij failure to thrive.  

De eerste levensjaren van het kind zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van de 

hersenen. Wanneer het kind onvoldoende voedingsstoffen opneemt, kan dit de normale 

hersenontwikkeling in het gedrang brengen (Ramsay, Gisel, McCusker, Bellavance, & 

Platt, 2002). Dit verklaart waarom de prognose met betrekking tot het intellectueel en talig 

functioneren beter is wanneer de stoornis op latere leeftijd begint (Ebert et al., 2000). Toch 

wijst onderzoek uit dat deze cognitieve achterstand meestal kan worden ingehaald rond 6 

tot 8-jarige leeftijd (Drewett, Corbett, & Wright, 1999). 

Op korte termijn kan failure to thrive leiden tot ondervoeding, wat op zijn beurt 

allerhande negatieve gevolgen kan hebben op de gezondheid van het kind, vb. verminderde 

immuniteit, verminderd groeihormoon, zink- of ijzertekort, anemie, … (Bithoney, 

Dubowitz, & Egan, 1992).  

Daarnaast wordt failure to thrive ook in verband gebracht met het ontstaan van 

gezondheidsproblemen op latere leeftijd, zoals hartziekten, arteriële hypertensie (hoge 

bloeddruk), en zelfs obesitas. De eetproblemen kunnen in sommige gevallen blijven 

bestaan (Dowdney, Skuse, Morris & Pickles, 1998). Longitudinaal onderzoek wijst ook een 

verband aan tussen voedingsstoornissen of failure to thrive op jonge leeftijd en 

ontwikkelings-, gedrags- of emotionele problemen op latere leeftijd (Ammaniti, Ambruzzi, 

Lucarelli, Cimino, & d’Olimpio, 2004).  

Concluderend stellen we dat failure to thrive kan leiden tot allerhande problemen op 

vlak van gezondheid en welzijn, zowel op korte als lange termijn. Daarom is het ook hier 

belangrijk dat de stoornis zo snel mogelijk wordt herkend en behandeld, voor een betere 

prognose bij het kind.  
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Tabel 9 

Overzicht Mogelijke Complicaties bij Failure to Thrive 

bron     complicatie  

Oates, Peacock  cognitieve achterstand:  IQ<70, bij 20-40%  

& Forrest (1985)  ernstige leesproblemen 

    gedragsproblemen op oudere leeftijd, bij 28-50% 

Bithoney et al. (1992)  ondervoeding + secundaire gevolgen  

hartproblemen 

    verstoorde groei  

Dowdney et al. (1998) blijvende eetproblemen op latere leeftijd 

    niet slagen op school op latere leeftijd  

Drewett et al. (1999)  cognitieve achterstand (die kan worden ingehaald)  

    groeiachterstand, geen inhaalbeweging bij 22-60% 

Ramsay et al. (2002)  verstoorde hersenontwikkeling 

Ammaniti et al. (2004) op latere leeftijd: hartproblemen 

       arteriële hypertensie  

       obesitas 

       ontwikkelingsproblemen 

       gedragsproblemen 

       emotionele problemen 

 

Etiologie/risicofactoren. Sommige artikels hanteren het onderscheid tussen organische 

en niet-organische voedingsstoornissen (of failure to thrive), waarbij het verschil tussen 

beide te vinden is in de verschillende etiologie (Woolston, 1991). Men probeert dus een 

strikt onderscheid te maken tussen de biologische en psychologische invalshoek.  

Hierbij ligt de oorzaak van de stoornis van het organische type bij een lichamelijk 

probleem dat het normale voedingsproces kan verstoren (vb. anatomische defecten van de 

tong of slokdarm of oesophagusreflux).  
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De oorsprong van de stoornis van het niet-organische type is dan eerder te zoeken in 

sociale- en omgevingsvariabelen. Een dergelijke opsplitsing houdt echter geen rekening 

met de gevallen waarbij de etiologie ligt in het samenspel van verschillende organische en 

niet-organische factoren, wat vaak het geval is in de praktijk. Het valt namelijk zelden voor 

dat één enkele oorzakelijke factor kan worden aangeduid als etiologie van een 

voedingsstoornis (Babbitt et al., 1994). Verder moet men rekening houden met het feit dat 

de medische wetenschappen niet alles weten van het menselijk lichaam: het is niet omdat 

men geen organische oorzaak vindt voor de stoornis, dat het daarom onmogelijk is dat er 

sprake is van een organische aandoening als oorzakelijke factor (Kasese-Hara, Wright, & 

Drewett, 2002).  

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de verschillende oorzakelijke- en 

risicofactoren voor de stoornis die worden vermeld in de literatuur. We gaan hierbij uit van 

een transactioneel model.  

Een psychodynamische risicofactor die in verschillende studies wordt gelinkt aan de 

voedingsstoornis of niet-organische failure to thrive is een dysfunctionele ouder-kind relatie 

of interactiepatroon. Onderzoek suggereert dat moeders van kinderen met failure to thrive 

op een andere manier interageren met hun kind: zo zouden ze minder responsief zijn t.a.v. 

de signalen van hun kind, en zou er een meer negatief affectief communicatiepatroon zijn 

tussen beiden. De kinderen op hun beurt zouden meer passief en minder coöperatief 

reageren naar de moeder toe. Andere factoren die worden opgenoemd in de literatuur met 

betrekking tot de ouder-kind relatie zijn: de aanwezigheid van psychopathologie bij de 

moeder (zoals depressie of middelenmisbruik), een verleden van misbruik of mishandeling 

bij de moeder, of een adolescente ouder (Block & Krebs, 2005; Kerwin & Berkowitz, 

1996). Hierbij aansluitend wordt bij kinderen met niet-organische failure to thrive vaker 

een onveilige hechting of gedesorganiseerd hechtingspatroon vastgesteld (Ebert et al., 

2000). Toch wordt bij failure tot thrive vaak te snel uitgegaan van verwaarlozing of 

pathologie aan de kant van de ouders: meestal spelen (ook) andere factoren een rol bij het 

ontstaan van de stoornis, zoals kind-, culturele-, of zelfs subtiele organische kenmerken 

(Cooper & Stein, 2006).  
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Ook kindkenmerken staan in verband met het ontstaan van de stoornis. Bij deze 

kinderen is er vaak sprake van een moeilijk temperament. Dit kan zijn effecten hebben op 

de eerder besproken ouder-kind relatie (Bithoney et al., 1992; Parker, Zuckerman, & 

Augustyn, 2004). Deze kinderen kunnen ook net erg ‘makkelijk’ en weinig eisend zijn, ook 

naar voeding toe (Cooper & Stein, 2006).  

Verder vonden Kasese-Hara et al. (2002) dat bij verschillende van deze kinderen sprake 

is van een abnormale respons op interne signalen van honger of verzadiging. Terwijl de 

kinderen uit de controlegroep zelf hun voedselinname konden reguleren op een adequate 

manier, bleken de kinderen met failure to thrive dit niet te kunnen. De onderzoekers 

suggereren dat deze kinderen mogelijk een kenmerk bezitten waardoor zij geen honger of 

verzadiging herkennen, met failure to thrive als gevolg. Hun andere hypothese stelt dat dit 

niet herkennen van honger of verzadiging mogelijk net een effect is van de stoornis. Het is 

onduidelijk of we deze hypothese moeten bekijken vanuit de medische of de 

psychologische invalshoek.  

Naast voorgaande factoren worden in de literatuur nog een structurele  

omgevingskenmerken genoemd die kunnen bijdragen tot het ontstaan van de stoornis. Zo 

wordt de kans op ontwikkeling van niet-organische failure to thrive groter wanneer sprake 

is van armoede of van een sociale omgeving met veel stress (Bithoney et al., 1992). 

Daarnaast spelen ook de geboorteorde en de grootte van het gezin een rol bij het 

ontwikkelen van de stoornis: kinderen met een latere geboorteorde die wonen in een familie 

met weinig ruimte en veel kinderen lopen eveneens een groter risico (Ebert et al., 2000).  

Tenslotte spelen ook culturele kenmerken mogelijk een rol: verschillen in prevalentie 

voor niet-organische failure to thrive werden gevonden in eenzelfde regio bij gezinnen met 

verschillende culturele achtergrond. Hierbij kunnen genetische factoren spelen (en gaat het 

bijgevolg om een biologische risicofactor), maar ook andere oorzaken zoals sociale isolatie 

van moeders in bepaalde culturen kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van de stoornis 

(Cooper & Stein, 2006).  

We besluiten dat in de literatuur heel wat risicofactoren worden genoemd die kunnen 

leiden tot failure to thrive of een voedingsstoornis. Een belangrijke opmerking hierbij is dat 

we uitgaan van een transactioneel model, waarbij een interactie van verschillende factoren 
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(multicausale problematiek) bij het kind en zijn omgeving kan leiden tot het ontstaan van 

de stoornis. De stoornis kan op zijn beurt veranderingen teweegbrengen in de hersenen en 

het gedrag van het kind (door nutritionele tekorten), wat opnieuw zijn invloed kan hebben 

op de interactiepatronen tussen kind en ouder. Op deze manier kan een negatieve spiraal 

ontstaan (Bithoney et al., 1992). Daarnaast merken we ook op dat vaak (subtiele) 

organische kenmerken een rol spelen bij het ontstaan van de stoornis. De opdeling 

organisch/niet-organisch blijkt in de praktijk dus niet haalbaar. Daarom is het voor de 

diagnosestelling belangrijk een overzicht te maken van alle mogelijke factoren, inclusief 

biologische factoren, waarop een multifactoriële behandeling kan worden ingezet (Cooper 

& Stein, 2006).  

 

Prevalentie. De literatuur die handelt over voedingsstoornissen geeft prevalentiecijfers 

weer van failure to thrive, eerder dan cijfers van de voedingsstoornis op zich. Andere 

artikels schakelen bij de bespreking van prevalentiecijfers over naar de term 

‘voedingsproblemen’. Deze werden echter reeds overlopen in het eerste deel van deze 

scriptie. Daarom overlopen we in dit onderdeel de beschikbare prevalentie- of 

incidentiecijfers met betrekking tot failure to thrive.  

Wat betreft failure to thrive, is er sprake van een prevalentie van 1 tot 5% in de populatie 

van kinderen die worden opgenomen in een kinderziekenhuis. Er wordt geschat dat bij 

zowat de helft van deze kinderen een voedingsstoornis aan de grondslag ligt van de 

symptomen (APA, 2000; Ebert et al., 2000). Deze resultaten worden bevestigd door een 

aantal prevalentieonderzoeken. In Groot-Brittannië en Israel werden cijfers gerapporteerd 

tussen 3 en 4% bij 1-jarigen (Skuse, Wolke, & Reilly, 1992; Wilensky et al., 1996), en een 

andere Britse studie vond een prevalentie van 3.5 tot 4.6% voor niet-organische failure to 

thrive. Bij dit laatste onderzoek werden een aantal geboortecohorten gevolgd in een ‘sociaal 

achtergesteld milieu’ (Ebert et al., 2000).  

We kunnen concluderen dat exacte prevalentiecijfers van voedingsstoornissen op 

zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd niet beschikbaar zijn, maar dat deze geschat 

moeten worden aan de hand van de cijfers voor (niet-organische) failure to thrive. We 
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kunnen besluiten dat de prevalentiecijfers van (niet-organische) failure to thrive zich tussen 

1 en 5% bevinden. 

  

Comorbiditeit. Weinig wetenschappelijke artikels hebben het over eventuele comorbide 

stoornissen. Wel wordt een link gelegd tussen failure to thrive en een reactieve 

hechtingsstoornis. Deze hechtingsstoornis kan als oorzakelijke factor worden gezien voor 

de eetstoornis (Kerwin & Berkowitz, 1996). 

Daarnaast hebben kinderen met ontwikkelingsstoornissen een grotere kans om een 

voedingsstoornis te ontwikkelen (Schwarz, Corredor, Fisher-Medina, Cohen, & 

Rabinowitz, 2001). Bij het deel ‘etiologie/risicofactoren’ vonden we dat de 

ontwikkelingsstoornissen ook kunnen resulteren uit de nutritionele tekorten als gevolg van 

failure to thrive. In veel gevallen wordt een intellectuele achterstand weer ingehaald rond 6- 

tot 8-jarige leeftijd (Drewett et al., 1999). 

 

Anorexia Nervosa 

Hierna volgt de beschrijving van anorexia nervosa volgens de DSM-IV-TR. Daarna volgt 

een kritische bespreking van de diagnostische criteria van deze stoornis  rekening houdend 

met het voorkomen op kinderleeftijd. Omdat het begrip ‘kinderleeftijd’ een vaag begrip is, 

maken we vooraf de afspraak dat we hiertoe kinderen en jongeren rekenen tot 14 (omwille 

van de leeftijdgrens die in de meeste artikels wordt gehanteerd, cf. ‘definitie/beschrijving’). 

Wanneer we het hebben over pre-puberale kinderen wordt dit expliciet in de tekst vermeld.  

Zoals bij de eerder besproken aandoeningen het geval was wordt vervolgens stilgestaan 

bij de morbiditeit en mortaliteit, de etiologie en risicofactoren van anorexia nervosa, de 

prevalentie en incidentie, en tenslotte de comorbide stoornissen. Deze pathologie wordt 

meer uitgebreid besproken dan voorgaande eetstoornissen omwille van het grotere aanbod 

in de literatuur.  

De gebruikte algemene zoektermen waarvan werd vertrokken bij het onderdeel 

“anorexia nervosa” zijn combinaties van volgende: “anorexia nervosa, childhood onset, 

early onset, prepubertal onset, etiology, aetiolgy, risk factor, prevalence, incidence, 

epidemiology, en comorbidity”. Indien mogelijk baseerde ik mij op de meer recente 
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artikels. Verder werd voor de bespreking van deze stoornis ook gebruik gemaakt van een 

recente review die handelt over algemene en early-onset anorexia nervosa (Sokol et al., 

2005).  

Wanneer we ons baseren op de meest algemene zoektermen, meer bepaald ‘early onset 

anorexia nervosa’ en ‘childhood onset anorexia nervosa’, vinden we bij de zoekmachines 

Web of Science en MeerCat 26 (op het eerste zicht) relevante artikels terug. Hierbij is er 

sprake van één case studie. Dertien artikels zijn niet beschikbaar. Van de overige artikels 

betreft het in drie gevallen een overzichtsartikel, en in negen gevallen een 

onderzoeksartikel. De drie overzichtsartikels dateren van 1997, 1995 en 1992. Twee 

onderzoeksartikels vallen buiten het vooropgestelde interval 1998-2008: het publicatiejaar 

valt in 1997 en 1991. Meer specifieke termen werden gezocht via de zoekmachines 

‘Highwire press’ en ‘Google Scholar’.  

 

Definitie/beschrijving. Vooraleer we het hebben over de beschrijving en definiëring 

van anorexia nervosa is het nuttig vooraf de gehanteerde leeftijdgrens van 14 jaar te duiden. 

In verschillende wetenschappelijke artikels wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘early-

onset anorexia nervosa’ en ‘late-onset anorexia nervosa’. Deze termen maken het 

onderscheid duidelijk tussen de drie verschillende leeftijdsgroepen waarop de symptomen 

van de stoornis zich voor het eerst manifesteren. De meeste auteurs gebruiken de term 

‘early-onset’ als de symptomen zich voordoen voor de leeftijd van 14 jaar, en de term 

‘late-onset’ als deze voor het eerste voorkomen na de leeftijd van 18 jaar (Ogg, Millar, 

Pusztai, & Thorn, 1997). De stoornis steekt echter typisch de kop op tussen de leeftijd van 

14 en 18 jaar (APA, 2000). We richten ons vooral op het ‘early-onset’ type aangezien ook 

kinderen met anorexia nervosa tot deze groep worden gerekend.  

Anorexia nervosa is een eetstoornis die zich meestal voor het eerst manifesteert in de 

puberteit, maar zich ook kan voordoen op kinderleeftijd. In dit laatste geval zijn de 

symptomen vaak minder uitgesproken (Abbate-Daga et al., 2007) en is er meestal sprake 

van een eerder atypisch klinisch beeld (Nicholls, 1999). Aangezien de symptomen van 

deze eetstoornis op jongere leeftijd vaak wat afwijken van de definitie volgens de DSM-IV-

TR en doordat de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR vrij strikt moeten worden 
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genomen is het moeilijk om de diagnose van anorexia nervosa op jongere leeftijd te stellen 

(Lask & Bryant-Waugh, 1992a). Het tijdig onderkennen van deze stoornis is echter van 

belang voor de bepaling van geschikte therapeutische interventies en prognose op langere 

termijn: anorexia nervosa die zich voordoet op jongere leeftijd wordt vaker geassocieerd 

met meer ernstige emotionele en cognitieve problematieken (bijvoorbeeld 

persoonlijkheidsstoornissen) in vergelijking met anorexia nervosa op ‘gemiddelde’ of latere 

leeftijd. Wanneer de diagnose reeds op jonge leeftijd kan worden gesteld, kan vroeger 

worden ingegrepen en wordt de kans op chroniciteit van deze emotionele en cognitieve 

problematieken kleiner (Lask & Bryant-Waugh, 1992a).  

In tabel 10 volgt de beschrijving van anorexia nervosa zoals gedefinieerd in de DSM-

IV-TR. Daarna volgt een kritische bespreking van de bruikbaarheid van deze beschrijving 

voor een jongere populatie.  

 

Tabel 10 

Definitie Anorexia Nervosa volgens DSM-IV-TR (APA, 2001) 

A. Weigering het lichaamsgewicht te handhaven op of boven een voor de leeftijd en lengte 

minimaal normaal gewicht (bijvoorbeeld gewichtsverlies dat leidt tot het handhaven 

van het lichaamsgewicht op minder dan 85 %van het te verwachten gewicht; of het in 

de periode van groei niet bereiken van het te verwachten gewicht, hetgeen leidt tot een 

lichaamsgewicht van minder dan 85% van het te verwachten gewicht). 

B. Intense angst in gewicht toe te nemen of dik te worden, terwijl er juist sprake is van 

ondergewicht. 

C. Stoornis in de manier waarop iemand zijn of haar lichaamsgewicht of lichaamsvorm 

beleeft, onevenredig grote invloed van het lichaamsgewicht, of lichaamsvorm op het 

oordeel over zichzelf of ontkenning van de ernst van het huidige lage lichaamsgewicht. 

D. Bij meisjes, na de menarche, amenorroe, dat wil zeggen de afwezigheid van tenminste 

drie achtereenvolgende menstruele cycli. (Een vrouw wordt geacht een amenorroe te 

hebben als de menstruatie alleen volgt na toediening van hormonen (bijvoorbeeld 

oestrogenen). 
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Wat betreft criterium A kunnen we bemerken dat bij kinderen gewichtsverlies op korte 

tijd kan leiden tot vrij zware gevolgen op vlak van gezondheid, ook al wordt een bepaalde 

grens (cf. 85% van het te verwachten gewicht) nog niet bereikt. Daarnaast is deze ‘grens’ 

waarbij het gewichtsverlies gevaarlijk wordt, afhankelijk van de leeftijd en eventuele 

groeispurt bij het kind (Workgroup for Classification of Eating Disorders in Children and 

Adolescents, 2007). 

Bij criterium B en C merken we op dat kinderen niet over dezelfde intellectuele en 

cognitieve capaciteiten beschikken als volwassenen, en dat bij veel kinderen nog geen 

sprake is van dergelijke angsten en cognities met betrekking tot lichaamsvorm en gewicht 

(Workgroup for Classification of Eating Disorders in Children and Adolescents, 2007). Er 

wordt gesuggereerd dat kinderen met anorexia nervosa een heterogene groep vormen 

waarbij dergelijke verstoorde cognities aanwezig zijn bij een deel van de kinderen en in 

verschillende gradaties (Sokol et al., 2005).  

Bij criterium D, waarbij het uitblijven van de menstruele cycli wordt beschouwd als één 

van de meest karakteriserende criteria, kunnen we tenslotte de bedenking maken dat dit 

enkel van toepassing is op meisjes waarbij de menarche reeds is voorgevallen. Wanneer het 

gaat over jongere, pre-puberale meisjes mogen we met dit criterium geen rekening houden. 

Daarnaast krijgen sommige meisjes op pre-puberale leeftijd te maken met anorexia nervosa, 

waardoor de menarche wordt uitgesteld. Dit wordt gezien als een factor die bijdraagt in de 

onderdiagnosticering van anorexia nervosa bij pre-puberale kinderen (Tupa, n.d.).     

Concluderend bemerken we dat elk van bovenstaande criteria in vraag kan worden 

gesteld wanneer we het hebben over een jonge populatie (tot 14 jaar). Deze criteria werden 

opgesteld voor adolescenten. Toch kan anorexia nervosa zich reeds voordoen op 7-jarige 

leeftijd. Slechts 50% van de kinderen met deze stoornis die worden doorverwezen naar een 

gespecialiseerd centrum voor ‘early-onset’ eetstoornissen voldoet aan de criteria voor de 

eetstoornis zoals beschreven in de DSM-IV of ICD-10 (Bryant-Waugh & Lask, 1995).  

Bij het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de huidige classificatiesystemen met 

betrekking tot eetstoornissen op kinderleeftijd (DSM-IV, ICD-10 en GOS-criteria) bleken 

de GOS-criteria het meest betrouwbare systeem te zijn (cf. “gehanteerde 
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classificatiesystemen”). Bij deze GOS-criteria wordt ‘childhood-onset anorexia nervosa’ als 

volgt beschreven: er is sprake van gewichtsverlies, abnormale cognities omtrent gewicht 

en/of lichaamsvorm, en morbide preoccupatie met betrekking tot gewicht en/of 

lichaamsvorm, voedsel en/of eten (Lask & Bryant-Waugh, 2000c).      

Specifiek voor de beschrijving van anorexia nervosa in de DSM-IV betekent dit dat de 

criteria een aanpassing kunnen gebruiken wanneer het gaat over jongere kinderen (Nicholls 

et al., 2000).  

 

Mortaliteit/morbiditeit. In wat volgt wordt eerst de mortaliteit besproken bij anorexia 

nervosa (met start rond adolescentie en het early-onset type). Opvallend bij deze 

mortaliteitscijfers met betrekking tot early-onset anorexia nervosa is dat voornamelijk oude 

artikels beschikbaar zijn. Na dit onderdeel over mortaliteit volgt een korte vergelijking op 

vlak van fysiologische complicaties en morbiditeit tussen anorexia nervosa van het early-

onset type en het type met begin in de adolescentie. Tenslotte worden verscheidene 

mogelijke medische complicaties besproken die kunnen voorkomen bij early-onset 

anorexia nervosa.  

Anorexia nervosa is de psychiatrische stoornis met de grootste mortaliteitscijfers 

(Nicholls, 1999; Vitiello & Lederhendler, 2000). Bij benadering sterft 20% van de 

populatie met anorexia nervosa binnen de 10 jaar wanneer de stoornis niet wordt behandeld 

(Steinhausen, 2002). Andere onderzoeken hebben het over waarden tussen 4.9 en 9.6% 

(Fichter, Quadflieg, & Hedlund, 2006). Deze onderzoeken hebben echter geen betrekking 

op kinderen, waardoor we ons de vraag kunnen stellen of deze mortaliteitscijfers ook 

gelden voor het early-onset type.  

Een chronologisch overzicht van een aantal mortaliteitscijfers wordt teruggevonden in 

tabel 11.  Bij de review van Swift (1982) werd het interval voor de mortaliteitscijfers niet 

uitgedrukt in verhouding tot de gemiddelde lengte van de follow-up, wat een zwakte vormt 

voor dit onderzoek. Dit kan ook een verklaring vormen van het wel erg brede interval. De 

studies van Bryant-Waugh et al. (1988) en Walford en McCune (1991) betreffen eerder 

kleine steekproeven, wat eveneens een minpunt vormt. Tenslotte kunnen we de bedenking 

maken dat het drie vrij oude studies betreft.  
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Tabel 11 

Overzicht Mortaliteitscijfers bij Early-Onset Anorexia Nervosa 

Bron    steekproef (n)  mortaliteit (%)      follow-up (jaar)  

Swift (1982)   186   0-18%             /  

Bryant-Waugh, Knibbs, 30     7%     7.2 

Fosson, Kaminski  

& Lask (1988)  

Walford &    15   7%   5.3 

McCune (1991)    

 

Cooper en Stein (2006) vergeleken verscheidene mortaliteitsstudies, waaronder die van 

Swift (1982) en kwamen tot de conclusie dat de mortaliteitscijfers vergelijkbaar zijn bij 

kinderen en volwassenen.   

De meeste overlijdens vinden plaats binnen de eerste 8 jaar volgend op de 

diagnosestelling of eerste consultatie bij een arts. De belangrijkste doodsoorzaken bij deze 

leeftijdsgroep zijn de secundaire gevolgen van ondervoeding en suïcide. Deze bevindingen 

komen overeen met de resultaten die werden gevonden bij oudere leeftijdsgroepen (Lask & 

Bryant-Waugh, 1993b).  

Early-onset anorexia nervosa is een stoornis zijn die een hoge morbiditeit en slechte 

prognose kent (Eisler et al., 2000). Het niet of te laat herkennen van deze stoornis is 

gerelateerd aan negatieve gevolgen op langere termijn, zowel bij volwassenen als bij 

kinderen (Lask & Bryant-Waugh, 1992a). Daarom is het net als bij de eerder besproken 

eetstoornissen van belang de stoornis zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen, 

opdat de kans op morbiditeit complicaties kleiner zou worden (Ogg et al., 1997).  

De lichamelijke gevolgen van anorexia nervosa vormen een groter risico wanneer de 

stoornis een begin kent voor de aanvang van puberteit dan bij oudere jongeren: zo zal 

dehydratatie en ondervoeding sneller ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid bij 

kinderen dan bij volwassenen. Sommige fysieke aspecten die voortvloeien uit anorexia 

nervosa zijn omkeerbaar op volwassen leeftijd wanneer men opnieuw aankomt in gewicht. 
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Bij kinderen echter zijn deze fysieke symptomen meestal onomkeerbaar (Nicholls, 1999). 

Kinderen doorlopen verscheidene stadia van ontwikkeling op lichamelijk en cognitief vlak, 

en wanneer een dergelijk stadium niet kan worden doorlopen of wordt uitgesteld als gevolg 

van een eetstoornis, kan dit leiden tot permanente moeilijkheden. Omwille van deze reden 

wordt bij kinderen met anorexia nervosa meestal eerst het eetgedrag en voedselgerelateerde 

problemen aangepakt, en daarna pas de emotionele en onderliggende factoren (Sokol et al., 

2005). Hierna worden een aantal mogelijke complicaties besproken bij early-onset anorexia 

nervosa.       

Nicholls (1999) overloopt een aantal belangrijke mogelijke gevolgen van anorexia 

nervosa bij pre-puberale jongeren: zo bestaat er het risico op het uitblijven van of een 

vertraagde of uitgestelde puberteit, groeiproblemen, en verminderde toename van de 

botmassa. Deze symptomen kunnen een nefaste impact hebben op de gezondheid als zij 

zich voordoen binnen een periode van zes maanden (Nicholls, 1999).  

Daarnaast kunnen nog allerhande acute en chronische complicaties optreden in de 

orgaansystemen, als secundair gevolg van dehydratatie en ondervoeding. Dit zijn 

complicaties die zich bij elke leeftijdsgroep van anorexia nervosa kunnen voordoen (Fisher, 

1992). Voorbeelden hiervan zijn cardiovasculaire, hematologische, gastrointestinale, nier-, 

hormonale en vruchtbaarheidsproblemen (APA, 2000). 

We kunnen besluiten dat de meeste onderzoeken naar mortaliteit bij early-onset 

anorexia nervosa gedateerd zijn en een aantal tekorten vertonen. Uit de beschikbare studies 

echter blijken deze cijfers vrij hoog te liggen, en volgens Cooper en Stein (2006) zijn deze 

vergelijkbaar met de mortaliteitscijfers bij volwassenen. Daarnaast kunnen bij pre-puberale 

kinderen ernstige complicaties optreden die in sommige gevallen permanente schade 

kunnen toebrengen aan het lichaam. Bij kinderen treden, in vergelijking met adolescenten 

of volwassenen, dergelijke complicaties sneller op en hebben ze ook vaak ernstigere 

gevolgen.  

 

Etiologie/risicofactoren. In dit onderdeel worden enkele onderzoeken aangehaald die 

risicofactoren van early-onset anorexia nervosa belichten, opdat de herkenning van de 

stoornis bij kinderen tot 14 jaar vlotter zou kunnen verlopen. Dit vormt een erg belangrijk 

 



 55

punt, aangezien de diagnose van de stoornis bij jonge kinderen vaak pas laat na aanvang 

wordt gesteld (Bryant-Waugh, Lask, Shafran, & Fosson, 1992). Het belang van dit 

vroegtijdig onderkennen van de stoornis werd reeds aangegeven bij de definiëring van 

anorexia nervosa en in het onderdeel ‘mortaliteit/morbiditeit’.  

In wat volgt worden eerst een aantal kindkenmerken besproken die expliciet gelden voor 

de early-onset groep, gevolgd door risicofactoren die worden genoemd in de literatuur met 

betrekking tot algemene anorexia nervosa, maar waarbij nog niet werd onderzocht of deze 

ook gelden voor de jongere leeftijdsgroep. We merken op dat bij dit onderdeel over 

anorexia nervosa van het algemene type regelmatig werd vertrokken van de review van 

Sokol et al. (2005). Deze handelt over 7- tot 16-jarigen met anorexia nervosa. De auteurs 

geven echter aan dat zij onderzoeksresultaten weergeven over ‘algemene’ anorexia nervosa 

waar dit revelant is voor jongere kinderen en waarbij nog geen resultaten beschikbaar zijn 

specifiek voor deze jongere leeftijdsgroep. Tenslotte willen we benadrukken dat niet één 

enkele factor kan worden aangeduid als oorzaak van de stoornis, ook hier gaat het om een 

interactie van verschillende factoren (Hsu, 1990).  

Vanuit een psychologische invalshoek worden eerst een aantal kindkenmerken 

besproken, en vervolgens een aantal psychodynamische, structurele en culturele factoren.  

De eerste groep factoren die we bespreken betreft onderzoek met betrekking tot 

kindkenmerken. Abbate-Daga et al. (2007) voerden een onderzoek uit waarbij 

psychologische en persoonlijkheidskenmerken en hun verband met de aanvangsleeftijd van 

anorexia nervosa werden onderzocht. Voor dit onderzoek werd uitgegaan van een 

aangepaste versie van de GOS-criteria. Men vond dat de early-onset groep meer ontevreden 

was met het lichaam, meer angst had voor volwassenheid, impulsiever was en meer 

‘ascetisch’ was ingesteld in vergelijking met de oudere groepen met anorexia nervosa. 

Ondanks deze angst voor volwassenheid blijken deze kinderen vaak echter sterk ‘pseudo-

volwassen’ over te komen (Arnow, Sanders & Steiner, 1999). Daarnaast vonden Abbate-

Dago et al. (2006) dat patiënten van de early-onset groep een ‘meer fragiele 

persoonlijkheid’ hebben dan de andere groepen. Dit komt naar voor in de lagere scores op 

‘self-directedness’, een persoonlijkheidsdimensie waarbij wordt gemeten in welke mate 

men zichzelf ziet als ‘autonoom’ en ‘geïntegreerd’, in hoeverre men in staat is om doelen te 
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stellen en deze na te streven en in hoeverre men in staat is een ‘volwassen’ en evenwichtige 

relatie aan te gaan. Verder hebben deze resultaten hebben ook implicaties voor de prognose 

van de behandeling: de hogere scores van de early-onset groep voor impulsiviteit en angst 

voor volwassenheid zijn typisch voor personen met borderline trekken. Dit in combinatie 

met de hogere scores voor ascetisme maakt het doorgaans moeilijker om een stabiele 

therapeutische relatie op te bouwen, en vergroot de kans op voortijdige dropout.  

Dit onderzoek onderstreept het belang om bij studies in de toekomst onderscheid te 

maken tussen de aanvangsleeftijd bij anorexia nervosa. De  leeftijd waarop de stoornis voor 

het eerst de kop opsteekt kan als een indicator worden beschouwd voor de keuze van 

geschikte therapeutische interventies (Abbate-Daga et al., 2007).    

Daarnaast werd op vlak van kindkenmerken bij ‘algemene’ anorexia nervosa gevonden 

dat vooral de persoonlijkheidstrek ‘perfectionisme’ in verband staat met de stoornis (Bulik 

et al., 2003). We merken op dat de trek ‘perfectionisme’ gelijkenissen vertoont met de 

beschrijving van ‘ascetisme’ in de studie van Abbate-Daga et al. (2007), waarbij ascetisme 

onder meer verband houdt met zelfdiscipline, zelfopoffering en hypercontrole over het 

lichaam.   

Op vlak van psychodynamische factoren, waarbij men een verstoorde ouder-kind relatie 

veronderstelt, wordt de eetstoornis van het algemene type geassocieerd met een 

problematische hechting, en in veel gevallen rapporteren de patiënten dysfunctionele 

gezinssituaties als oorzaak van de stoornis (Sokol et al., 2005). Daarnaast houdt een 

verleden van seksueel misbruik een verhoogd risico in om psychopathologie te ontwikkelen 

in het algemeen, en dus ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van anorexia nervosa 

(Spataro, Mullen, Burgess, Wells, & Moss, 2004).  

Vanuit de structurele benadering wordt het type gezin waarin de patiënt is opgegroeid 

gezien als risicofactor voor ‘algemene’ anorexia nervosa: onderzoek naar het verband 

tussen de stoornis en gezinstypes wees uit dat anorexia nervosa vaker voorkomt in de 

zogenaamde ‘kluwengezinnen’ (gezinnen met onduidelijke grenzen tussen de verschillende 

subsystemen) en ‘loszandgezinnen’ (gezinnen waarbij de grenzen net te rigide zijn, 

‘afstandelijke’ gezinnen) (Ward, Ramsay & Treasure, 2000).  
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Verder spelen ook culturele factoren een rol in het ontstaan of instandhouden van 

anorexia nervosa van het algemene type. De exacte rol van deze factoren is echter 

onduidelijk. Eetstoornissen komen voor in verschillende culturen en in gezinnen met 

verschillende socio-economische status (Sokol et al., 2005). De stoornis is dus niet enkel 

voorbehouden voor de westerse cultuur. Daarnaast wordt vaak gesuggereerd dat de media 

een cruciale rol spelen in het ontstaan van anorexia nervosa, meer bepaald door de vaak 

onhaalbare schoonheidsidealen. Uit een onderzoek in een cultuur op de Fiji-eilanden waar 

eetstoornissen vroeger nauwelijks voorkwamen, bleek dat problematische eetgedragingen 

drastisch stegen nadat het medium televisie voor het eerst werd geïntroduceerd. Het betrof 

ook hier echter een studie over adolescente meisjes (Becker, Burwell, Gilman, Herzog, & 

Hamburg, 2002).   

Vanuit het medisch perspectief worden verder een aantal biologische factoren vermeld 

in de literatuur die meespelen in de etiologie van anorexia nervosa van het ‘algemene’ type. 

Hierbij is niet bekend is of deze ook gelden voor het early-onset type. Zo brachten recente 

familie- en tweelingenstudies een sterke genetische invloed aan het licht als 

kwetsbaarheidsfactor voor anorexia nervosa (Strober, Freeman, Lampert, Diamond, & 

Kaye, 2000). Verder spelen tal van andere biologische risicofactoren mee: een aantal 

mogelijke genen (op chromosoom 1) en een aantal structurele verschillen op receptorniveau 

in de hersenen zouden een rol spelen in het ontstaan van anorexia nervosa (Sokol et al., 

2005).  

We kunnen besluiten dat er bij early-onset anorexia nervosa sprake is van een 

multicausaal etiologisch probleem. Onderzoek suggereert een interactie tussen 

verscheidene psychodynamische, structurele, culturele en biologische factoren in het 

ontstaan en instandhouden van de stoornis (Hsu, 1990). Onderzoek naar etiologie en 

risicofactoren zou in de toekomst een onderscheid moeten maken tussen de verschillende 

aanvangsleeftijden, bij voorkeur het onderscheid pre-puberaal, intra-puberaal of post-

puberaal (Arnow et al., 1999; Cooper & Stein, 2006).  

 

Prevalentie. In de media wordt de laatste jaren bijzonder veel aandacht besteed aan 

eetstoornissen op kinderleeftijd, voornamelijk aan anorexia nervosa. Dit kan de indruk 
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wekken dat er sprake is van een ‘epidemie’ van deze eetstoornis en dat deze steeds vaker op 

vroegere leeftijd voorkomt. Volgens Sokol et al. (2005) tonen prevalentiecijfers echter dat 

dit niet het geval is. Casper (2000) daarentegen spreekt wel van een stijging in voorkomen 

van anorexia nervosa op kinderleeftijd, maar geeft aan dat het onduidelijk is of het hier gaat 

om een daadwerkelijke stijging, of om een vroegere onderrapportering van de stoornis. Ook 

wat betreft adolescenten en volwassenen geeft de DSM-IV-TR een stijging in de incidentie 

aan gedurende de laatste tientallen jaren (APA, 2000). Het betreft hier dus een 

discussiepunt waarbij meer onderzoek vereist is vooraleer men met zekerheid een uitspraak 

kan doen.   

We overlopen eerst een aantal prevalentiecijfers met betrekking tot anorexia nervosa op 

adolescente of volwassen leeftijd. Daarna volgen een paar studies waarbij cijfers worden 

gegeven voor early-onset anorexia nervosa.  

De lifetime prevalentie van de stoornis bij vrouwen wordt geschat van 0.5% tot 1% 

(APA, 2000; Flament, Godart, & Vigan, 1998). Een ander onderzoek vond een prevalentie 

van 0.04% bij 4746 middelbare scholieren, en bij een studie in Spanje is er sprake van een 

prevalentie van 0.33% bij meisjes van 12 tot 21 jaar. Deze laatste studie vond geen verschil 

in prevalentie in vergelijking met vroegere studies, ondanks methodologische verbeteringen 

(Ackard, Fulkerson & Neumark-Sztainer, 2007; Fernandez, Labrador, & Raich, 2007). De 

resultaten met betrekking tot de prevalentie van anorexia nervosa brengen uiteenlopende 

cijfers naar voor die gaan van 0.04% tot 1%. 

Voor wat betreft early-onset anorexia nervosa zijn nauwelijks cijfers beschikbaar. 

Cooper en Stein (2006) halen in hun boek een epidemiologische studie aan waarbij de 

jongste populatie ooit werd gescreend voor anorexia nervosa. Deze studie spreekt over een 

prevalentie van 0.84% bij 15-jarige jongeren in Göteborg (Zweden) (Rastam, Gillberg & 

Garton, 1989). In deze scriptie rekenen we deze populatie echter niet meer tot de early-

onset groep. Relevant voor de early-onset populatie is echter het feit dat ook werd nagegaan 

op welke leeftijd de symptomen voor het eerst de kop opstaken. In tabel 12 volgt een kort 

overzicht van de onderzoeksresultaten. Het onderzoek van Rastam et al. (1989) blijkt de 
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meest betrouwbare en valide studie te zijn met betrekking tot de jongere populatie (Cooper 

& Stein, 2006). 

 

Tabel 12 

Onderzoeksresultaten Epidemiologische Studie naar Anorexia Nervosa bij 4291  15-jarige 

kinderen in Göteborg (Rastam et al., 1989) 

aanvangsleeftijd stoornis (jaar)    prevalentie (%)   geslacht  

13        1.4     6 meisjes/0 jongens 

14        2.3     8 meisjes/2 jongens 

15        0.1     4 meisjes/0 jongens  

 

Naast dit onderzoek werden geen andere prevalentiestudies teruggevonden voor deze jonge 

populatie. Mogelijk spelen de eerder genoemde diagnostische moeilijkheden hierbij een rol. 

In de studie van Rastam et al. (1989) werden in dit opzicht ook de kinderen met een 

‘partieel syndroom’ in rekening gebracht. Daarnaast kan het gebrek aan prevalentiecijfers 

voor de early-onset groep ook te maken hebben met een gebrek aan valide 

meetinstrumenten: zo hebben jongere kinderen immers minder cognitieve capaciteiten, wat 

bijvoorbeeld een probleem kan leveren bij studies met zelfrapportage.  

In wat volgt wordt de geslachtsratio vergeleken bij kinderen en 

adolescenten/volwassenen. De prevalentie van de stoornis bij adolescente en volwassen 

mannen wordt geschat op één tiende van de prevalentie bij vrouwen (APA, 2000). Barry & 

Lippmann (1990) vonden gelijkaardige resultaten waarbij 5 tot 10% van de gevallen 

voorkwamen bij jongens. Verschillende studies kwamen echter reeds tot de conclusie dat 

de ratio jongens-meisjes bij early-onset anorexia nervosa verschillend is dan bij 

adolescenten en volwassenen: zo vonden Fosson et al. (1987) dat het in 30% van de pre-
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puberale groep patiënten jongens betrof. Andere onderzoeken vonden resultaten die 

variëren van 19 tot 23% (Walford & McCune; 1991). 

We besluiten dat slechts één valide onderzoek werd gevonden voor wat betreft de 

prevalentie van early-onset anorexia nervosa, dat dateert uit 1989. Toekomstig onderzoek 

zou zich op deze jongere groep moeten richten, al stellen zich hierbij mogelijk een aantal 

diagnostische en methodologische problemen. Daarnaast concluderen we dat de 

geslachtsratio bij het early-onset type verschillend is van het algemene type, in die zin dat 

het aandeel jongens bij early-onset groter is dan bij het algemene type.  

 

Comorbiditeit. Veelvoorkomende comorbide psychiatrische stoornissen bij early-onset 

anorexia nervosa zijn stemmingsstoornissen (depressie) en angststoornissen (vnl. obsessief-

compulsieve stoornissen en sociale fobie) (Cooper & Stein, 2006). Psychose wordt 

gevonden in 10% van de gevallen (Walford en McCune, 1991).  Een obsessief-compulsieve 

stoornis blijkt vaker samen te gaan met anorexia nervosa bij kinderen en adolescenten dan 

bij volwassenen (Serpell, Hirani, Willoughby, Neiderman, & Lask, 2004).  

Bij de algemene vorm van anorexia nervosa is sprake een van hoge comorbiditeit: een 

follow-up studie vond dat 92.3% van een groep adolescenten met anorexia nervosa 

gedurende de verdere levensloop te maken kreeg met ten minste één andere comorbide 

psychiatrische stoornis (Herpertz-Dahlmann et al., 2001). Het is echter onduidelijk of deze 

cijfers ook opgaan voor early-onset anorexia nervosa. 

We kunnen besluiten dat ook bij dit onderzoeksgebied onderscheid moet worden 

gemaakt tussen anorexia nervosa met early-onset en met algemene onset. Betrouwbare 

onderzoeken die ook comorbiditeitscijfers weergeven voor de early-onset groep werden 

niet gevonden.  

 

Boulimia Nervosa 

De zoektermen die werden gebruikt bij ‘boulimia nervosa’ zijn volgende: ‘childhood-onset 

boulimia nervosa, early-onset boulimia nervosa, prepubertal boulimia nervosa’. Wanneer 
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we deze zoektermen gebruiken worden vijf artikels gevonden. Drie hiervan zijn niet 

beschikbaar, één artikel betreft een case studie, en één een onderzoeksartikel.  

    Een eetstoornis die we in deze scriptie niet uitgebreid bespreken, betreft boulimia 

nervosa. We maken de keuze om niet dieper op deze stoornis in te gaan omdat ‘early-onset’ 

boulimia nervosa een leeftijdsgroep betreft die we eerder als adolescenten kunnen 

beschouwen. Daar waar de onderzoeksresultaten voor early-onset anorexia nervosa geldig 

waren voor kinderen van 7 tot gemiddeld 14 jaar, en waarbij we dus ook pre-puberale 

kinderen mogen rekenen, is dit voor early-onset boulimia nervosa voornamelijk geldig voor 

kinderen tussen 10 en 15 jaar (Flament, Delvenne, Franck, & Jeammet, 1996). Daarnaast 

zijn ook bijzonder weinig gegevens beschikbaar met betrekking tot childhood-onset of 

early-onset boulimia nervosa. Volgens Stein, Chalhoub en Hodes (1998) is de stoornis erg 

zeldzaam bij kinderen onder 14 jaar, en zijn geen betrouwbare data beschikbaar wat betreft 

boulimia nervosa bij pre-puberale kinderen (Bryant-Waugh & Lask, 1995; Casper, 2000). 

Ook Kent, Lacy en McCluskey (1992) vonden in een onderzoek bij 323 patiënten met 

boulimia nervosa slechts drie gevallen bij pre-puberale kinderen en kunnen voorgaande 

conclusie bevestigen.  

We kunnen besluiten dat boulimia nervosa erg zeldzaam is in de kindertijd, en dat - 

enkele case-studies uitgezonderd - bijgevolg nauwelijks literatuur beschikbaar is over dit 

onderwerp.  

 

Conclusie 

Deze literatuurstudie had als doel een gestructureerd overzicht te bieden van de 

eetproblemen en -stoornissen bij kinderen aan de hand van de beschikbare literatuur. 

Hierbij kwamen echter ook verschillende tekorten en tegenstrijdigheden aan het licht. In 

wat volgt wordt een samenvatting gegeven van de grootste tekorten en moeilijkheden, en 

hun implicaties.  

Een eerste bedenking die we kunnen maken omtrent de definiëring van de verschillende 

categorieën onder ‘voedings- en eetstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege 

kinderleeftijd’ betreft de beperking van deze stoornissen tot de kinderleeftijd (APA, 2000). 

Duidelijk is dat zowel pica als ruminatiestoornis frequent voorkomen onder de (al dan niet 
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mentaal beperkte) adolescente of volwassen leeftijd, getuige de verschillende 

prevalentiecijfers die voor deze populatie werden weergegeven. Daarnaast kunnen we 

dezelfde bedenking maken bij de beperking tot adolescente of volwassen leeftijd voor wat 

betreft anorexia nervosa zoals beschreven in de DSM-IV-TR. Hoewel anorexia nervosa 

meestal voorkomt bij adolescenten en volwassen, wordt deze stoornis eveneens beschreven 

bij kinderen. Omdat jongere kinderen vaak niet ‘passen’ in de beschrijving volgens de 

DSM-IV-TR, wordt deze stoornis vaak niet of te laat herkend (Lask & Bryant-Waugh, 

1992a).  

Verder stelde zich nog een ander probleem met betrekking tot de definiëring: in de 

literatuur wordt vaak nagelaten een duidelijk omschreven definitie te geven van wat men 

precies onderzoekt. Dit creëert een moeilijkheid wanneer we een vergelijking willen maken 

tussen deze wetenschappelijke bronnen. Zo worden in de beschrijving van 

‘ruminatiestoornis’ en ‘voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd’ 

in de DSM-IV-TR alle gelijkende aandoeningen met duidelijke lichamelijke etiologie 

uitgesloten. Daarnaast worden in de beschrijving van ‘pica’ in de DSM-IV-TR alle 

gelijkende aandoeningen die cultureel worden aanvaard eveneens uitgesloten (APA, 2000). 

Verschillende wetenschappelijke artikels hanteren echter een beschrijving van voorgaande 

stoornissen waarbij de gelijkende aandoeningen met duidelijke lichamelijke etiologie of 

met gelijkende gedragingen die cultureel worden aanvaard wel worden gerekend tot de 

voornoemde diagnostische categorieën. Dit leidt onder andere tot een verschillende 

prevalentie of incidentie en tot verschillende conclusies voor wat betreft deze stoornissen.           

Voorgaande onduidelijkheden in de literatuur onderstrepen het belang van het gebruik 

van een scherp omlijnde definitie of beschrijving in onderzoek. Dit brengt ons tot de vraag 

of de DSM-IV hiervoor een gepaste oplossing biedt. Het onderzoek van Nicholls et al. 

(2000) toonde reeds aan dat de DSM-IV en de ICD-10 betrekkelijk weinig waardevol zijn 

op vlak van classificatie van eetstoornissen bij kinderen. Ze besloten dat een grondige 

reëvaluatie nodig is van de huidige classificatiesystemen met betrekking tot eetstoornissen 

op kinderleeftijd. De GOS-criteria bleken een beter alternatief te vormen. Deze criteria zijn 

echter pas vrij recent ontwikkeld en nog niet voldoende geïmplementeerd in het 

wetenschappelijk onderzoek waardoor we in deze scriptie een beroep deden op de DSM-
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IV-TR, het classificatiesysteem waarvan in de meeste beschikbare wetenschappelijke 

artikels werd uitgegaan.   

Voorgaande problemen rond de bruikbaarheid van de bestaande classificatiesystemen 

leiden tot een ondermatig herkennen van de verschillende eetproblemen en –stoornissen, 

wat negatieve gevolgen kan hebben voor de behandeling en prognose op langere termijn. 

Dit leidt verder tot een onderschatting van het voorkomen van de stoornissen (prevalentie 

en incidentie) en andere onderzoeksgebieden (zoals comorbiditeit).  

Duidelijk is dat op zowat elk gebied nog veel onderzoek vereist is (Nicholls, 1999). Zo 

wordt in recente literatuur vaak gerefereerd naar gedateerde artikels voor wat betreft 

prevalentiecijfers en mortaliteitscijfers.  

Bij deze mortaliteitscijfers wordt echter geen rekening gehouden met de vooruitgang op 

medisch gebied, wat een vertekend beeld kan geven. De weinige beschikbare (oudere) 

mortaliteitscijfers bij de ruminatiestoornis en early-onset anorexia nervosa zijn echter wel 

vrij hoog, wat de ernst van de stoornissen benadrukt. Bij pica en failure to thrive zijn 

dergelijke cijfers niet voorhanden.  

Wat betreft de prevalentie-onderzoeken werden bij pica en de ruminatiestoornis een 

aantal problemen besproken die kunnen leiden tot over- of onderrapportering van de 

stoornis. Een moeilijke differentiaaldiagnose (met fysiologische aandoeningen), de vaak 

‘verborgen aard’ van de stoornissen, en de eerder genoemde problemen met betrekking tot 

een scherp afgelijnde definitie zijn hierbij de belangrijkste oorzaken. Bij anorexia nervosa 

werd slechts één valide prevalentie-onderzoek gevonden, en bij deze studie valt de 

populatie strikt genomen net buiten de early-onset groep. Ook hier spelen mogelijk 

diagnostische problemen (cf. het ‘atypisch beeld’ dat we terugvinden bij jongere kinderen) 

en is er mogelijk sprake van een gebrek aan een valide meetinstrument. Bij de 

voedingsstoornissen tenslotte kan de prevalentie worden geschat aan de hand van cijfers 

met betrekking tot (niet-organische) failure to thrive. Er zijn dus heel wat diagnostische en 

methodologische problemen die aanleiding geven tot de tekorten op vlak van prevalentie.  

Op vlak van comorbiditeit is er eveneens sprake van tekorten in de literatuur: vaak 

worden wel een aantal comorbide stoornissen genoemd, maar zijn hierbij geen cijfers 

beschikbaar. Opvallend op vlak van comorbiditeit is de kwetsbaarheid voor eetstoornissen 
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bij de populatie met ontwikkelingsstoonissen en/of mentale retardatie (bij pica, 

ruminatiestoornis en failure to thrive). Voor deze groep zijn vaak wel comorbiditeitscijfers 

beschikbaar vanuit onderzoek in instituties. Daarnaast is er bij de populatie met 

sikkelcelziekte sprake van een erg hoge comorbiditeit met pica, wat een verband suggereert 

tussen pica en nutritionele tekorten. Toekomstig onderzoek zou zich echter ook moeten 

richten op comorbiditeit met psychiatrische stoornissen, aangezien hierover niet veel 

gegevens kunnen worden gevonden.  

Wat betreft morbiditeit kunnen we besluiten dat bij elke stoornis ernstige complicaties 

mogelijk zijn. Bij kinderen kunnen bepaalde fysiologische complicaties chronische 

problemen veroorzaken, zoals een verstoorde groei, een verstoorde hersenontwikkeling, of 

een uitgestelde puberteit. Dit benadrukt het belang van het vroegtijdig onderkennen van 

deze stoornissen. De problemen met betrekking tot het herkennen van deze stoornissen 

werden reeds besproken, en vaak weet men pas dat er sprake is van een stoornis op het 

moment dat de complicaties zich voordoen.  

Voor wat betreft de etiologische- en risicofactoren bij de verschillende stoornissen 

kunnen we een aantal overeenkomsten terugvinden. Bij elke stoornis worden erfelijkheid en 

een aantal lichamelijke aandoeningen of kenmerken gesuggereerd als biologische 

risicofactor (vanuit medisch perspectief). Wanneer we de hypothesen en/of factoren 

groeperen binnen een bepaald psychologisch model, vinden we over de verschillende 

stoornissen naast kindkenmerken ook leertheoretische, psychodynamische, culturele en 

structurele factoren en/of hypothesen terug. Bij pica, failure to thrive en anorexia nervosa 

vinden we echter geen leertheoretische hypothesen of factoren terug. Bij de 

ruminatiestoornis missen we kindkenmerken, culturele en structurele factoren of 

hypothesen. In de toekomst zouden dus nog heel wat etiologische hypothesen moeten 

worden geformuleerd voor de ruminatiestoornis, naast hypothesen vanuit leertheoretische 

invalshoek voor de andere stoornissen. 

Daarnaast  bestaat voor de etiologische hypothesen van pica en de ruminatiestoornis nog 

geen empirische evidentie. Er is dus nog heel wat onderzoek vereist op dit gebied. 

Bij de stoornissen failure to thrive en early-onset anorexia nervosa echter bestaat meer 

consensus op het vlak van etiologie: men veronderstelt een multicausale etiologische 
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problematiek, en in het geval van early-onset anorexia nervosa wordt een transactioneel 

etiologisch model gesuggereerd. Het opstellen van een overzicht met alle mogelijke 

risicofactoren is een belangrijke stap bij het kiezen van een geschikte (multifactoriële) 

behandeling voor deze stoornissen (Cooper & Stein, 2006).  

In dit opzicht vermelden we ook de moeilijkheden die zich stellen bij het onderscheid 

tussen organische en niet-organische failure to thrive. Deze opsplitsing blijkt niet te werken 

in de klinische praktijk. Zoals eerder werd vermeld is het etiologisch model bij deze 

stoornis multicausaal, en vaak spelen ook subtiele organische factoren een rol. Hierbij 

moeten dus ook eventuele organische factoren in rekening worden gebracht (Cooper & 

Stein, 2006).   

Voor wat betreft (early-onset) anorexia nervosa kunnen we tenslotte concluderen dat 

de early-onset groep overeenkomsten kan vertonen met de gemiddelde onset groep. Toch 

bekijkt men deze best vanuit een verschillend standpunt, ook voor wat betreft de 

diagnosestelling (Nicholls, 1999). Dit wordt onder andere geïllustreerd door het feit dat 

bepaalde risicofactoren, alsook de prognose bij early-onset en gemiddelde onset van 

anorexia nervosa van elkaar verschillen (Abbate-Daga et al., 2007; Cooper & Stein, 2006; 

Lask et al., 2005). Daarom wordt in bepaalde onderzoeken over anorexia nervosa de 

suggestie gemaakt om de puberale status bij het kind vast te stellen, aangezien anorexia 

verschillende lichamelijke en psychologische effecten kan hebben naar gelang deze status 

bij het kind (Cooper & Stein, 2006). Meer studies naar de verschillen tussen deze 

verschillende leeftijdsgroepen, zoals dat van Abbate-Daga et al. (2007), zijn vereist. 

Dergelijke onderzoeken waarbij rekening wordt gehouden met de aanvangsleeftijd hebben 

hun nut reeds bewezen bij een aantal andere psychische stoornissen (Abbate-Daga et al., 

2007).  

Concluderend, kunnen we stellen dat op elk vlak van de voedings- en eetstoornissen op 

kinderleeftijd nog veel onderzoek vereist is, en dat de oorzaak van deze tekorten vaak te 

vinden is in een aantal diagnostische problemen. De weinige beschikbare prevalentie- en 

mortaliteitscijfers en complicaties tonen echter de ernst aan van deze stoornissen. De 

populatie kinderen mag dus niet uit het oog worden verloren in toekomstig onderzoek met 

betrekking tot eetstoornissen.  
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Bijlage 1 

 

Great Ormond Street criteria (Lask & Bryant-Waugh, 2000c; Nicholls et al., 2000; Sokol et 

al., 2005) 

 

Anorexia nervosa 

A. Determined weight loss (e.g. food avoidance, self-induced vomiting, excessive 

exercising, abuse of laxatives) 

B. Abnormal cognitions regarding weight and/or shape 

C. Morbid preoccupation with weight and/or shape, food and/or eating 

Bulimia nervosa 

A. Recurrent binges and purges  

B. Sense of lack of control 

C. Morbid preoccupation with weight and shape 

Food Avoidance Emotional Disorder (FAED) 

A. Food avoidance not accounted for by primary affective disorder 

B. Weight loss 

C. Mood disturbance not meeting criteria for primary affective disorder 

D. No abnormal cognitions regarding weight or shape 

E. No morbid preoccupation regarding weight or shape 

F. No organic brain disease or psychosis. 

Selective eating 

A. Narrow range of foods (for at least two years) 

B. Unwillingness to try new foods 

C. No abnormal cognitions regarding weight or shape 

D. No fear of choking or vomiting 

E. Weight may be low, normal, or high 

Restrictive eating 

A. eating small amounts  
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B. no mood problems 

C. normal cognition about weight and/or body image 

D. usually low height and weight  

Pervasive refusal syndrome 

A. Profound refusal to eat, drink, walk, talk, or self-care 

B. Determined resistance to efforts to help 

Functional dysphagia 

A. Food avoidance 

B. Fear of swallowing, choking or vomiting 

C. No abnormal cognitions regarding weight or shape 

D. No morbid preoccupation with weight or shape 

E. No organic brain disease or psychosis 
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