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ABSTRACT 

 

Binnen de literatuur omtrent prevalentie en etiologie van eetpathologie bij balletdansers 

bestaan heel wat inconsistenties en tekorten. Deze hebben geleid tot de twee centrale 

onderzoeksvragen van dit onderzoek. Ten eerste, nagaan of adolescente balletdansers op een 

hoog sportniveau meer eetpathologie vertonen in vergelijking met adolescenten uit de 

algemene populatie. Ten tweede, nagaan of druk vanuit de coach om aan een bepaald 

lichaamsideaal te voldoen een effect heeft op de ontwikkeling van eetpathologie bovenop het 

algemene slankheidsideaal. Hiertoe werden 140 adolescente balletdansers (25 jongens en 115 

meisjes; M =14.04 jaar) bevraagd aan de hand van de adjusted Body Mass Index (adjusted 

BMI), de Child Eating Disorder Examination Questionnaire (ChEDE-Q) en de Perceived 

Sociocultural Pressure Scale (PSPS). Uit de resultaten blijkt dat zowel de mannelijke als de 

vrouwelijke balletdansers zich significant meer zorgen maken over gewicht en 

lichaamsvormen in vergelijking met de algemene populatie. Daarenboven lijnen de  

vrouwelijke balletdansers meer en maken ze zich meer zorgen over eten in vergelijking met 

meisjes uit de algemene populatie. Specifieke gerapporteerde percentages lopen op tot 79.1% 

afhankelijk van het type eetpathologie, de gehanteerde criteria voor het diagnosticeren van 

eetpathologie en het geslacht van de dansers. Binnen de groep balletdansers vertonen meisjes 

namelijk over het algemeen meer eetpathologie dan jongens. Daarenboven wordt een effect 

gevonden van druk van de coach om aan een slank lichaamsideaal te voldoen op de 

ontwikkeling van eetpathologie bovenop het bestaande slankheidsideaal, gepropageerd door 

media, vrienden en familie. Deze resultaten tonen het belang aan van adequate ontwikkeling 

en toepassing van preventieprogramma’s en vroegdetectie binnen de balletwereld.  
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INLEIDING 

 

     Eetpathologie omvat zowel eetstoornissen als subklinische eetproblemen zoals 

lijnen, zorgen over gewicht, zorgen over eten en zorgen over lichaamsvormen die als 

voorlopers van en risicofactoren voor het ontwikkelen van een eetstoornis beschouwd kunnen 

worden (Childress, Brewerton, Hodges & Jarrell, 1993; Stice, 2002). Eetpathologie is een 

veelvoorkomend fenomeen bij adolescenten waarbij een combinatie van biologische, 

psychologische en sociale factoren zorgt voor het ontstaan ervan (Polivy & Herman, 2002; 

Reijonen, Pratt, Patel & Greydanus, 2003). Daarnaast is er in de literatuur sprake van een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van eetpathologie bij sporters (o.a. Sundgot-Borgen & 

Torstveit, 2004). Binnen dit onderzoek wordt de focus gelegd op eetpathologie bij 

adolescente balletdansers en zal nagegaan worden hoe vaak eetpathologie voorkomt bij deze 

populatie. 

     In onze Westerse samenleving mogen we de psychosociale invloed van het 

heersende slankheidsideaal dat verspreid wordt via de media en bevestigd of versterkt kan 

worden door vrienden en familie niet onderschatten (Polivy & Herman, 2002; Lieberman, 

Gauvin, Bukowski & White, 2001; Smolak, Levine & Schermer, 1999). Voor atleten krijgt 

het hebben van een slank lichaam bovendien nog een andere betekenis. Veel coachen 

benadrukken het hebben van een slank lichaam en weinig lichaamsvet in het licht van betere 

sportprestaties (Sherman & Thompson, 2001). Binnen dit onderzoek wordt dan ook nagegaan 

of er bij onze adolescente balletdansers bovenop de invloed van het slankheidsideaal vanuit 

media, familie en/of vrienden nog een extra druk ervaren wordt vanuit de coach om slank te 

zijn.  

     Binnen de inleiding is het belangrijk om in een eerste luik stil te staan bij het 

concept eetpathologie en zeker bij de vormen van eetpathologie die binnen dit onderzoek 

gebruikt zullen worden. Daarom zal eerst en vooral het onderscheid tussen de officiële 

eetstoornissen en subklinische eetproblemen verduidelijkt worden. In een tweede luik wordt 

de link gelegd tussen sport en eetpathologie waarbij enkele sportspecifieke risicofactoren 

voor het ontwikkelen van eetpathologie zoals sportdiscipline, sportniveau en invloed van de 

coach aan bod komen en waarbij telkens ingezoomd wordt op ballet die binnen de categorie 

van de esthetische sporten valt en daarmee één van de risicodisciplines vormt voor het 

ontwikkelen van eetpathologie (Byrne & McLean, 2002). We sluiten de inleiding af met de 

onderzoeksvragen die binnen dit onderzoek vooropgesteld worden. 
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    In een volgend deel komt de beschrijving van de gebruikte methode voor het eigen 

onderzoek aan bod. Er wordt stilgestaan bij respectievelijk de deelnemers, de instrumenten, 

de procedure en de omschrijving van de statistische analyses.  

     De resultaten geven vervolgens een antwoord op de onderzoeksvragen waarbij 

vooral de uitgevoerde statistische analyses uitvoerig gerapporteerd worden. Aansluitend 

krijgen de resultaten een meer concrete betekenis in de discussie. Naast het in detail 

uiteenzetten van de gevonden resultaten, komen hier ook de sterktes en zwaktes van het eigen 

onderzoek alsook de implicaties voor verder onderzoek en de praktijk aan bod.  

 

1. Eetpathologie 

 

    1.1 Eetstoornissen. 

   

     1.1.1 Definiëring. 

     Een eetstoornis is een psychiatrische diagnose, gecategoriseerd door de Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Text Revision (DSM-IV-TR, 

American Psychiatric Association [APA], 2000). Eetstoornissen worden algemeen 

gekenmerkt door ernstige verstoringen in het eetgedrag, verstoringen in de perceptie van 

lichaamsvormen, angst over het niet kunnen controleren van gewicht en het gebruik van 

compensatiegedrag om gewicht te verliezen of gewichtstoename te voorkomen (Reijonen et 

al., 2003). De Cognitive Behavioral Theory (CBT) is één van de meest invloedrijke 

psychologische theorieën ter verklaring van de ontwikkeling van eetstoornissen. Fairburn, 

Cooper en Shafran (2003) volgen deze theorie en spreken in dit licht over een dysfunctioneel 

systeem van zelf-evaluatie bij  personen met een eetstoornis, onafhankelijk van het soort 

eetstoornis. Waar de meeste mensen zichzelf evalueren op basis van hun succes op 

verschillende levensdomeinen (werk, relaties, ouderschap, sport…), evalueren personen met 

een eetstoornis zichzelf bijna uitsluitend in termen van hun eetgewoonten, hun gewicht en 

lichaamsvorm en hun mogelijkheid om deze te controleren.  

     Het dient opgemerkt te worden dat psychologische theorieën zelden een voldoende 

verklaring kunnen bieden voor het ontwikkelen van eetstoornissen gezien de multipele 

factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling en instandhouding van gestoord eetgedrag. 

Algemeen wordt geaccepteerd dat deze stoornissen veroorzaakt worden door een combinatie 

van biologische, psychologische en sociale factoren (Mussell, Binford & Fulkerson, 2000; 
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Polivy & Herman, 2002; Reijonen et al., 2003; Littleton & Ollendick, 2003; Klein & Walsh, 

2003). Gezien de focus van deze masterproef ligt op eetpathologie bij sporters en 

meerbepaald bij balletdansers, wordt verder enkel dieper ingegaan op sportspecifieke (en dus 

psychosociale) risicofactoren.   

     Eetstoornissen worden doorgaans onderverdeeld in drie diagnostische categorieën: 

Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) en de atypische eetstoornis (Fairburn & 

Harrison, 2003). De atypische eetstoornis wordt in de DSM-IV-TR (APA, 2000) benoemd als 

Eating Disorder Not Otherwise Specified (ED-NOS). Hieronder worden de bovengenoemde 

eetstoornissen kort gedefinieerd. 

     Anorexia Nervosa (AN) wordt gekenmerkt door een streven naar slankheid en een 

weigering om een lichaamsgewicht te behouden dat voldoet aan de aanvaardbare standaard 

voor leeftijd en lengte. Deze standaard wordt in de DSM-IV-TR (APA, 2000) gelegd op 85% 

van het normale te verwachten gewicht, rekening houdend met lengte en leeftijd. Daarnaast 

hebben mensen met AN een intense angst om bij te komen. Verder gaat het ook om een 

stoornis in de wijze waarop het lichaam of het gewicht ervaren wordt. Zo kan er overdreven 

waarde gehecht worden aan het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm bij het vormen van het 

zelfbeeld of kan de ernst van het te lage lichaamsgewicht door de persoon ontkend worden. 

Een laatste hoofdeigenschap vormt het uitblijven van de maandstonden voor tenminste drie 

opeenvolgende menstruele cycli. Aan al deze criteria moet voldaan zijn vooraleer men kan 

spreken over AN (Klein & Walsh, 2003; APA, 2000). Bovendien wordt in de DSM-IV-TR 

(APA, 2000) een onderscheid gemaakt tussen twee subtypes van AN: het beperkende type en 

het purgerende/eetbuien type. Waar het purgerende/eetbuien type gepaard gaat met periodes 

van eetbuien en purgerende maatregelen zoals braken en misbruik van laxantia en/of 

diuretica, duikt bij het beperkende type geen enkele van deze kenmerken op. 

     Bulimia Nervosa (BN) wordt in de DSM-IV-TR (APA, 2000) omschreven als een 

eetstoornis die moet voldoen aan vijf criteria. BN wordt eerst en vooral gekenmerkt door het 

herhaaldelijk voorkomen van eetbuien. Men spreekt van een eetbui wanneer in een periode 

van twee uur een hoeveelheid voedsel gegeten wordt die beduidend groter is dan de meeste 

mensen onder gelijke omstandigheden in zo’n periode zouden eten. Bovendien heeft men 

tijdens die periode het gevoel geen beheersing over eten te hebben (bijvoorbeeld het gevoel 

niet te kunnen stoppen met eten of geen beheersing te hebben over wat en hoeveel men eet). 

Daarnaast treedt compensatiegedrag op om gewichtstoename te voorkomen. Onder 

compensatiegedrag begrijpt men bijvoorbeeld het zelf opwekken van braken, misbruik van 



4 

 

laxantia, diuretica of klysma’s, vasten of overmatige lichaamsbeweging. Verder moeten de 

eetbuien en het compensatiegedrag minimum tweemaal per week voorkomen en dat voor een 

periode van ten minste drie maanden. Een vierde criterium betreft  het zelfbeeld dat 

overmatig beïnvloed wordt door de lichaamsvorm en het gewicht. Tenslotte mag de stoornis 

niet uitsluitend optreden tijdens periodes  van Anorexia Nervosa (AN). De DSM-IV-TR 

(APA, 2000) maakt bovendien een onderscheid tussen twee subtypes van BN. In het 

purgerende type gaat BN gepaard met regelmatig zelfopgewekt braken of het misbruik van 

laxeermiddelen of andere medicijnen. Dit wordt in het niet-purgerende type niet gedaan. Hier 

bestaat het compensatiegedrag uit vasten of overmatig sporten. 

     De atypische eetstoornis of Eating Disorder Not Otherwise Specified (ED-NOS) 

vormt de derde diagnostische categorie van eetstoornissen. Deze eetstoornis kan sterk lijken 

op AN of BN maar voldoet niet volledig aan de specifieke diagnostische criteria. Binnen de 

DSM-IV-TR (APA, 2000) zijn er geen specifieke criteria voor ED-NOS zoals dit bij AN en 

BN wel het geval is. De DSM-IV-TR (APA, 2000) haalt enkel een aantal voorbeelden aan 

betreffende ED-NOS. Zo kan het bij ED-NOS voorkomen dat aan al de criteria voor AN 

voldaan is behalve aan het feit dat het individu nog steeds regelmatige menstruele cycli heeft. 

Ook kan aan alle criteria voor AN voldaan zijn behalve dat, ondanks substantieel 

gewichtsverlies, het gewicht van het individu binnen de normale range valt. Daarnaast 

kunnen al de criteria voor BN voldaan zijn behalve dat de eetbuien minder dan tweemaal per 

week voorkomen of voor een periode minder dan drie maanden. Ten vierde wordt het 

voorbeeld gegeven van een individu met normaal lichaamsgewicht die regelmatig 

compensatiegedrag vertoont na het eten van kleine hoeveelheden voedsel (bijvoorbeeld 

zelfopgewekt braken na de consumptie van twee koekjes). Als laatste haalt de DSM-IV-TR 

(APA, 2000) het voorbeeld van een individu aan dat regelmatig en veelvuldig grote 

hoeveelheden voedsel kauwt en uitspuwt maar niet inslikt. 

     De Binge Eating Disorder (BED) tenslotte is geen afzonderlijke diagnostische 

categorie, maar hoort binnen de DSM-IV-TR (APA, 2000) thuis onder de ED-NOS. De BED 

wordt gekenmerkt door het regelmatig voorkomen van periodes van eetbuien zonder het 

gebruik van compensatiegedrag dat kenmerkend is voor BN. Binnen de Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V, APA, 2010) die in mei 2013 

verwacht wordt, zal BED wel een afzonderlijke diagnostische categorie worden en wordt het 

kenmerk van eetbuien verder uitgewerkt. Volgens de criteria die momenteel vooropgesteld 

zijn binnen de DSM-V (APA, 2010), worden de eetbuien geassocieerd met ten minste drie 



5 

 

van volgende kenmerken: abnormaal snel eten, eten tot men zich ongemakkelijk voelt, grote 

hoeveelheden voedsel eten wanneer men fysisch geen honger heeft, alleen eten doordat men 

beschaamd is over de hoeveelheid voedsel en/of zich schuldig of gedeprimeerd voelen 

nadien. De eetbuien moeten bovendien minimum eenmaal per week voorkomen en dit over 

een periode van drie maanden. Daarnaast moet er ook leed aanwezig zijn bij de persoon door 

zijn eetbuien en komen deze niet exclusief voor tijdens het verloop van AN, BN of het 

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, een nog niet opgenomen stoornis binnen de 

DSM-IV-TR (zie bijlage 1) (APA, 2010). 

     Mussell et al. (2000) benadrukken het belang van preventieve maatregelen 

betreffende eetstoornissen gezien de vele ongunstige gevolgen die ermee geassocieerd 

worden. In de literatuur is zowel sprake van medische, psychologische als sociale gevolgen. 

Onder de medische gevolgen worden onder andere dermatologische gevolgen, hypothermia, 

osteoporose, amenorrhea en hartritmestoornissen begrepen (Klein & Walsh, 2003;  Fisher et 

al., 1995;  Fairburn & Harrison, 2003; Grave, 2011). Specifiek voor adolescenten worden 

zaken als groeiretardatie, vertraging of onderbreking van de puberteit en reductie van de 

botdensiteit aangehaald. Vaak voorkomende psychologische gevolgen, ook bij adolescenten, 

zijn symptomen van angst en depressie (Fisher et al., 1995). Onder de sociale gevolgen van 

eetstoornissen tenslotte wordt vooral sociale terugtrekking begrepen. Maxwell et al. (2011) 

spreken in dit kader over weinig sociale steun, een klein sociaal netwerk en een gebrek aan 

een romantische partner. 

 

      1.1.2 Prevalentie. 

     Precieze schattingen qua prevalentie van eetstoornissen variëren nogal (Polivy & 

Herman, 2002). Dit kan te wijten zijn aan het feit dat verschillende studies verschillende 

methoden en meettechnieken gebruiken. Bovendien staan personen die een eetstoornis 

hebben vaak weigerachtig tegenover het onthullen ervan. 

     De piekperiode voor het ontstaan van een eetstoornis is de adolescentie, 

meerbepaald tussen de leeftijd van 15 en 19 jaar (Reijonen et al., 2003). De puberteit wordt 

zelfs beschouwd als een mogelijke risicofactor voor het ontwikkelen van een eetstoornis. 

Psychologische reacties op het zich ontwikkelende lichaam en het omgaan met nieuwe 

ontwikkelingsuitdagingen zoals veranderende peerrelaties, beginnen daten en het 

ontwikkelen van een onafhankelijke identiteit kunnen hierin een rol spelen (Littleton & 

Ollendick, 2003; Klein & Walsh, 2003; Mussell et al., 2000). Bovendien hebben adolescente 
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vrouwen vier keer meer kans om een eetstoornis te ontwikkelen in vergelijking met 

adolescente mannen (Reijonen et al., 2003). Klein en Walsh (2003) rapporteren een man-

vrouw ratio van 1:10-20 voor AN en een man-vrouw ratio van 1:10 voor BN onder de 

algemene populatie van Amerikaanse vrouwen.  

     Wanneer men uitgaat van de DSM-criteria, wordt voor AN een gemiddelde 

prevalentie van 0.3 % gevonden in jonge vrouwen (tussen 11 en 35 jaar) en van 1% voor BN 

in jonge vrouwen (tussen de 11 en 44 jaar) (Hoek & van Hoeken, 2003; Hoek, 2006; Nielsen, 

2001). Fisher et al. (1995) vermelden prevalentiecijfers voor AN en BN van respectievelijk 

0.48% en 1 à 5 % onder 15-19-jarige Amerikaanse meisjes. Er zijn weinig concrete 

cijfergegevens bekend voor ED-NOS. Het zou wel de meest voorkomende eetstoornis zijn. In 

ambulante settings maken personen met ED-NOS 60% uit van alle gevallen van 

eetstoornissen, vergeleken met 14.5% voor AN en 25.5% voor BN (Hoek, 2006). Voor BED 

tenslotte, wordt een gemiddelde prevalentie van 1% gevonden in jonge vrouwen wanneer 

men uitgaat van de vooropgestelde DSM-criteria (Hoek & van Hoeken, 2003; Hoek, 2006; 

Nielsen, 2001). 

 

    1.2 Subklinische eetproblemen. 

 

     1.2.1 Definiëring. 

     Hierboven werd een beeld geschetst van de officieel erkende eetstoornissen. Het is 

echter belangrijk op te merken dat iemand eetproblemen kan hebben of verstoord eetgedrag 

kan vertonen zonder dat aan de diagnostische criteria van een eetstoornis voldaan is.  

     Goldschmidt, Aspen, Sinton, Tanofsky-Kraf en Wilfley (2008) hebben het in hun 

review over verstoorde eetattitudes en verstoord eetgedrag. Onder de verstoorde eetattitudes 

worden lichaamsontevredenheid, laag zelfbeeld, overmatig belang hechten aan vorm en 

gewicht alsook bezorgdheden daarrond begrepen. Verstoord eetgedrag slaat op een brede 

waaier van gedragingen om het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm te controleren. Het kan 

hierbij zowel gaan om diëten (lijnen met beperkte voedselinname, bijvoorbeeld met strenge 

calorische beperkingen), het gebruik van maaltijdsupplementen als ongezond eten (de 

consumptie van grote hoeveelheden voedsel met een hoog vetgehalte) of het overslaan van 

maaltijden. Ook het verhogen van de fysieke activiteit, het gebruik van sigaretten en 

boulimische of anorectische gedragingen zoals zelfopgewekt braken, eetbuien, misbruik van 
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laxeermiddelen of andere geneesmiddelen horen tot deze verstoorde eetgedragingen 

(Goldschmidt et al., 2008; Neumark-Sztainer, 1996 in Littleton & Ollendick, 2003).  

     Het belang van vroegtijdige detectie van deze symptomen alsook een adequate 

behandeling ervoor wordt door verschillende auteurs benadrukt. Subklinische eetproblemen 

vormen immers een risicofactor voor het ontwikkelen van een ‘full-syndrome’ eetstoornis, 

een eetstoorniscategorie die wel officiële erkenning heeft (Goldschmidt et al., 2008; Mussell, 

et al., 2000). 

     Bovendien dient opgemerkt te worden dat de gehanteerde criteria voor officiële 

eetstoornissen binnen de DSM-IV-TR (APA, 2000) niet leeftijdsspecifiek zijn waardoor er 

onvoldoende rekening gehouden wordt met het verschil in verschijningsvorm van 

eetstoornissen tussen volwassenen en adolescenten of kinderen wat kan leiden tot een 

onderschatting van het aantal kinderen en jongeren met eetstoornissen (Micali & House, 

2011). Subklinische eetproblemen daarentegen, leggen meer de focus op gedrag en kunnen 

dus betrouwbaarder gemeten worden bij adolescenten en kinderen. Het is dan ook een 

bewuste keuze om de focus in deze masterproef te leggen op de subklinische eetproblemen  

aangezien de steekproef van het onderzoek bestaat uit adolescenten.  

     Verstoorde eetattitudes die in dit onderzoek worden opgenomen zijn zorgen over 

het eigen eetgedrag, zorgen over het eigen gewicht en zorgen over het eigen lichaam. Lijnen, 

overeten en compensatiegedrag zijn de verstoorde eetgedragingen die opgenomen worden. 

Het overeten wordt opgesplitst in drie types: objectief overeten (OO), objectieve eetbuien 

(OBE) en subjectieve eetbuien (SBE). Subjectief overeten (SO) wordt binnen dit onderzoek 

niet opgenomen (zie tabel 1). 

 

Tabel 1 

De verschillende types overeten (Fairburn & Cooper, 1993) 

 Objectief grote hoeveelheid 

voedsel  

 

Subjectief grote 

hoeveelheid voedsel 

Gevoel van controleverlies Objectieve eetbui (OBE) 

 

Subjectieve eetbui (SBE) 

Geen gevoel van 

controleverlies 

Objectief overeten (OO) Subjectief overeten (SO) 
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Objectief overeten (OO) is het consumeren van een objectief  grote hoeveelheid voedsel 

(hoeveelheid die ook door anderen als groot beschouwd wordt) zonder dat hierbij een gevoel 

van controleverlies over het eten optreedt. Objectieve eetbuien (OBE) worden eveneens 

gekenmerkt door het eten van een objectieve grote hoeveelheid voedsel. Hier wordt echter 

wel een gevoel van controleverlies ervaren over het eten. Subjectieve eetbuien (SBE) 

tenslotte, worden gekenmerkt door het eten van een subjectief grote hoeveelheid voedsel (de 

persoon zelf ervaart deze hoeveelheid voedsel als groot, maar anderen niet) alsook door een 

gevoel van controleverlies over het eten (Fairburn & Cooper, 1993). Onder 

compensatiegedrag wordt binnen dit onderzoek zowel zelfopgewekt braken, het gebruik van 

laxeermiddelen of diuretica en het gebruik van eetlustremmers om af te vallen begrepen.  

 

     1.2.2 Prevalentie. 

     Polivy en Herman (2002) stellen dat de prevalentie van partiële eetstoornissen of 

subklinische eetproblemen ten minste tweemaal zo hoog is als deze van ‘full-syndrome’ 

eetstoornissen. Mussell et al. (2000) halen in hun artikel zelfs aan dat subklinische 

eetproblemen twee- tot vijfmaal meer voorkomen in adolescente meisjes in vergelijking met 

volledige diagnoses. In de algemene populatie vinden deze auteurs een prevalentie variërend 

van 4% tot 16%. Patton, Coffey, Carlin, Sanci en Sawyer (2008) definiëren een partiële 

eetstoornis in hun onderzoek als het voldoen aan ten minste twee criteria van de DSM-IV 

(APA,1994) en vinden prevalentiecijfers van 9.4% en 1.4% respectievelijk voor 15-17-jarige 

meisjes en jongens.  

     Fisher et al. (1995) stellen dat 20% van random geselecteerde adolescente meisjes 

in de abnormale range scoren op standaardtesten voor eetattitudes en eetgedrag. Bovendien 

vindt 50-60% van adolescente meisjes uit de middelbare school zichzelf te dik en hebben al 

pogingen ondernomen om te diëten. Patel, Greydanus, Pratt en Phillips (2003) rapporteren 

gelijkaardige cijfers met 36.4% van de adolescente meisjes die zichzelf te dik vinden en 

56.1% die diëten, tegenover adolescente jongens die veel lager scoren met respectievelijk 

cijfers van 23% en 25%. Touchette et al. (2011) onderzochten 833 adolescente meisjes met 

een gemiddelde leeftijd van 15.7 jaar. Ongeveer 13% van deze meisjes hadden tenminste 

eenmaal per week angst om gewicht bij te komen of dik te worden. Ackard, Fulkerson en 

Neumark-Sztainer (2007) onderzochten 4746 jongens en meisjes met een gemiddelde leeftijd 

van ongeveer 15 jaar. Ongeveer 42%  van de onderzochte meisjes vertoonden een verstoord 
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lichaamsbeeld en 36% hechtten overmatig belang aan lichaamsvorm of - gewicht bij de 

vorming van het zelfbeeld.  

     Wat het voorkomen van eetbuien betreft, halen Touchette et al. (2011) in hun 

studie aan dat ongeveer 11% van de onderzochte meisjes eenmaal per week een eetbui heeft. 

Ongeveer 4% heeft meer dan tweemaal per week een eetbui, een gevoel van controleverlies 

bij het eten en/of maakt gebruik van compensatiegedrag om gewichtstoename te voorkomen. 

Wat Vlaamse data betreft, rapporteren Goossens, Soenens en Braet (2009) in hun onderzoek 

dat 16.7% van de onderzochte adolescenten gedurende de afgelopen maand ten minste één 

episode van controleverlies bij het eten ervaarden. Meer specifiek vertoonden 9.3% van de 

onderzochte adolescenten gedurende de afgelopen maand subjectieve eetbuien (SBE), 4.8% 

vertoonden objectieve eetbuien (OBE) en 2.6% vertoonden zowel episoden van SBE als 

OBE. Ackard et al. (2007) spreken dan weer over respectievelijk 9.4% en 13.5% van 

adolescente meisjes en jongens die gebruik maken van compensatiestrategieën. Patel et al. 

(2003) specificeren het compensatiegedrag en vermelden dat 4.8% (7.5% meisjes en 2.2 % 

jongens) van de adolescenten laxantia gebruikt of braakt als compensatiestrategie, 7.6% 

(10.9% meisjes en 4.4 % jongens) gebruikt dieetpillen en 58.4% (67.4% meisjes en 49.5% 

jongens) gebruikt sport als strategie om af te vallen. 

    Bovenstaand luik toont aan dat subklinische eetproblemen vaak voorkomen tijdens 

de adolescentie, betrouwbaar gemeten kunnen worden bij adolescenten en bovendien een 

risico vormen voor het ontwikkelen van de officiële eetstoornissen (Mussell et al., 2000; 

Micali & House, 2011). De subklinische eetproblemen zullen dan ook de focus vormen 

binnen deze masterproef, meer bepaald binnen een steekproef van adolescente balletdansers. 

Daarom wordt in onderstaand luik de link gelegd tussen sport en gestoord eetgedrag.  

 

2. Relatie tussen sport en gestoord eetgedrag 

 

     2.1 Algemeen. 

     Het beoefenen van sport kan heel wat positieve effecten met zich meebrengen. 

Wanneer de focus gelegd wordt op psychologische karakteristieken, zien we dat 

verschillende auteurs sportparticipatie positief associëren met psychologisch of emotioneel 

welbevinden bij adolescenten (o.a. Fulkerson, Keel, Leon & Dorr, 1999; Steptoe & Butler, 

1996). Fulkerson et al. (1999) vergeleken in hun studie middelbare studenten die deelnemen 

aan sport voor het plezier en de ontspanning (‘atleten’) met middelbare studenten die niet aan 
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sport doen (‘niet-atleten’). De studie toonde aan dat de atletengroep een minder negatieve 

kijk had op het leven en over het algemeen positievere attitudes bezat in vergelijking met de 

controlegroep. In dit licht kan het beoefenen van sport begrepen worden als middel tot het 

verhogen van het psychologisch welbevinden. Verder wordt regelmatige sportparticipatie in 

de literatuur geassocieerd met een hogere zelfwaarde (Smolak, Murnen, & Ruble, 2000) en 

het verlagen van angst en depressie (Byrne & Byrne, 1993; De Moor, Beem, Stubbe, 

Boomsma & De Geus, 2006).  

     Ondanks de associatie tussen sportparticipatie en bovenstaande positieve 

kenmerken, tonen heel wat studies toch een hogere prevalentie van verstoord eetgedrag of 

eetstoornissen bij sporters in vergelijking met controlegroepen (o.a. Sundgot-Borgen & 

Torstveit, 2004; Smolak et al., 2000). Patel et al. (2003) rapporteren in hun review 

prevalentiecijfers van eetstoornissen en verstoord eetgedrag (o.a. verstoord lichaamsbeeld, 

gebruik van laxeermiddelen en diuretica, zelfopgewekt braken, eetbuien en overmatig 

sporten) onder sporters over studies heen van 5% tot 33% en stellen dat de prevalentie van 

eetpathologie veel hoger is onder vrouwelijke atleten dan onder mannelijke atleten. Meer 

specifiek zouden 95% van alle atleten met eetproblemen vrouwen zijn.  Bovendien zouden de 

meeste atleten niet voldoen aan de criteria om gediagnosticeerd te worden met een officiële 

eetstoornis, maar te kampen hebben met subklinische eetproblemen. In dit onderzoek zullen 

we ons dan ook hierop focussen. Binnen de sportwereld wordt er recent meer specifiek 

gesproken van een sportspecifieke subklinische eetstoornis ‘Anorexia Athletica’ (AA) (Sudi 

et al., 2004). Het concept werd in de jaren 1990 geïntroduceerd omdat atleten tot een unieke 

populatie behoren waardoor subklinische symptomen bij hen ietwat anders geïnterpreteerd 

dienen te worden dan bij niet-atleten of de gewone populatie (zie bijlage 2).  

     Patel et al. (2003) wijten de grote range van bovenstaande prevalentiecijfers aan 

een aantal methodologische problemen zoals een gebrek aan uniforme criteria doorheen 

studies om prevalentiecijfers te vergelijken of de kleine steekproef die veel studies gebruiken. 

Daarnaast kunnen verschillen in cijfers wellicht verklaard worden doordat verschillende 

studies verschillende niveaus van competitie en verschillende sportdisciplines meten (Patel et 

al., 2003).  

     Wanneer gekeken wordt naar mogelijke risicofactoren, is het zo dat atleten 

eetpathologie kunnen ontwikkelen om dezelfde redenen als personen uit de algemene 

populatie die bijgevolg los kunnen staan van hun sportparticipatie of sportomgeving (Currie, 

2010). Toch zijn er in de literatuur een aantal sportspecifieke risicofactoren terug te vinden 
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die de kans op eetpathologie verhogen bij atleten, namelijk sportdiscipline, sportniveau en 

invloed van de coach waarop hieronder verder ingegaan wordt. Hierbij is het belangrijk om in 

het achterhoofd te houden dat deze sportspecifieke risicofactoren op zich niet voldoende zijn 

ter verklaring van het ontstaan van eetpathologie, maar dat er, zoals eerder vermeld, steeds 

sprake is van een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren waarbij 

sportfactoren beschouwd kunnen worden als psychosociale factoren. Tot op de dag van 

vandaag bestaat er jammer genoeg nog geen model ter verklaring van eetproblemen bij 

sporters die een beeld geeft op hoe niet-sportspecifieke en sportspecifieke factoren met elkaar 

interageren.   

 

     2.2  Risicofactoren voor eetpathologie. 

     Hieronder wordt eerst ingegaan op de socioculturele theorie, een niet-

sportspecifieke risicofactor die vaak gelinkt wordt aan eetpathologie en relevant is in het 

kader van dit onderzoek. Vervolgens komen enkele sportspecifieke risicofactoren aan bod 

waarbij vooral gefocust wordt op de invloed van sportdiscipline, sportniveau en op de invloed 

van de coach. Elke sportspecifieke risicofactor vangt aan met een beschrijving van de 

beschikbare literatuur voor wat betreft sport in het algemeen om vervolgens specifiek in te 

zoomen op ballet, de onderzoeksgroep van deze masterproef.  

 

      2.2.1 Algemeen: Socioculturele theorie. 

     Atleten ervaren dezelfde druk als niet-atleten in de moderne maatschappij omtrent 

het slankheidsideaal. Het is zo dat eetstoornissen vaker voorkomen in geïndustrialiseerde  

samenlevingen waar Westerse schoonheidsidealen aanwezig zijn (Polivy & Herman, 2002). 

Volgens het socioculturele model (Stice, 1994; zie figuur 1) verloopt de verspreiding van 

deze Westerse schoonheidsidealen zowel via de media, peers als familieleden. Door 

blootstelling aan mediabeelden die uiterst dunne lichamen tonen, kunnen onrealistische 

slankheidsidealen geïnternaliseerd worden. Bovendien toont de media niet alleen deze 

onrealistische beelden van slanke lichamen, maar promoot ze ook manieren om dit ideaal  te 

bereiken zoals blijkt uit reclame betreffende diëten en fitnessclubs (Polivy & Herman, 2002; 

Hsu, 1996; Mussell et al., 2000; Reijonen et al., 2003; Klein & Walsh, 2003). Daarnaast kan 

een link gevonden worden tussen deze socioculturele boodschappen van de media en 

peerinvloed. Mediaboodschappen die slankheid propageren, kunnen verder versterkt worden 

door het onder druk gezet worden of het geplaagd worden door peers betreffende het 
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lichaamsgewicht (Lieberman et al., 2001; Mussell et al., 2000). Ook de invloed van 

familieleden mag niet onderschat worden. Ouderlijke commentaren over het gewicht van hun 

kind zouden een enorm sterke invloed hebben op het beïnvloeden van de attitudes betreffende 

gewicht en lichaamsvorm en bijgevolg op het ontwikkelen van eetpathologie (Smolak et al., 

1999; Polivy & Herman, 2002). Tussen de internalisatie van een cultureel bepaald 

lichaamsideaal dat verspreid wordt via media, peers en/of familie en het ontwikkelen van 

eetpathologie ziet Stice (2004) het ontwikkelen van lichaamsontevredenheid nog als een 

tussenstap om zo finaal uit te monden in eetpathologie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Het socioculturele model voor de ontwikkeling van eetpathologie (Stice, 1994). 

 

 

     2.2.2 Sportdiscipline.  

     Algemeen. Een eerste sportspecifieke risicofactor betreft de sportdiscipline. Uit 

onderzoek is gebleken dat drie sportdisciplines een verhoogd risico hebben op het 

ontwikkelen van eetstoornissen, namelijk de uithoudingssporten (zoals langeafstandslopen), 

de sporten met gewichtscategorieën (zoals judo, worstelen, karate of roeien) en de esthetische 

sporten (zoals gymnastiek, ballet en kunstschaatsen). Magerheid en weinig lichaamsvet wordt 

bij deze sporten geassocieerd met betere sportprestaties (Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010; 

O’Connor, Lewis & Kirchner, 1995; Currie, 2010; Fogelholm & Hiilloskorpi, 1999). Als 

Invloed 

van familie 

Invloed 

van peers 

 

Invloed 

van media 

 

Internalisatie van 
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Lichaamsontevredenheid 
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gevolg daarvan wordt het verliezen van gewicht van de atleet door de omgeving vaak als iets 

positiefs gezien, waardoor eetpathologie minder snel gedetecteerd zal worden (Sherman & 

Thompson, 2001). 

     Sundgot-Borgen en Torstveit (2004) bevestigen dat de hoge prevalentiecijfers van 

eetstoornissen bij atleten uit uithoudingssporten (zowel bij mannen als bij vrouwen) vooral te 

wijten zijn aan het feit dat extra lichaamsgewicht een goede sportprestatie in de weg staat.  

     Wat betreft atleten in sporten met gewichtscategorieën, kan naast het associëren 

van een laag lichaamsgewicht met een betere sportprestatie ook het passen in een bepaalde 

gewichtscategorie een rol spelen in de ontwikkeling van eetpathologie. Atleten in sporten met 

gewichtscategorieën doen namelijk vaak aan competitie in een gewichtsklasse die onder hun 

natuurlijke lichaamsgewicht ligt waardoor dergelijke atleten vaak druk en stress ervaren om 

op korte tijd af te vallen. Ze mogen immers niet deelnemen aan wedstrijden als ze boven de 

limiet zitten qua gewicht voor hun categorie (O’Connor et al., 1995; Currie, 2010).  

     De esthetische sporten vormen de laatste sportdiscipline met een verhoogd risico 

op het ontstaan van eetpathologie. Esthetische sporten zijn sporten waarin een grote nadruk 

gelegd wordt op het voorkomen van de atleet en waarin een dun, meisjesachtig 

lichaamsideaal heerst. De wedstrijden binnen deze sportdiscipline gebeuren voor een jury die 

naast punten op prestatie, eveneens punten geeft op de uitstraling/uiterlijk van de atleet (de 

Bruin, 2012). Byrne en McLean (2002) onderzochten  zowel mannelijke als vrouwelijke 

atleten tussen de leeftijd van 15 en 36 jaar die een variëteit aan sporten beoefenden. Ze 

rapporteren dat atleten uit esthetische sporten een significante hogere prevalentie van 

eetstoornissen of eetstoornissymptomen vertonen in vergelijking met andere atleten en niet-

atleten. In esthetische sporten zoals ballet of gymnastiek wordt een specifieke lichaamsbouw 

aangemoedigd voor sporters die participeren aan wedstrijden, wat het risico op verstoord 

eetgedrag vergroot (Currie, 2010). Bovendien wordt van sporters, afhankelijk van hun 

sportdiscipline, in de samenleving ook een specifieke lichaamsvorm verwacht. Balletdansers 

en gymnasten worden bijvoorbeeld typisch geassocieerd met individuen die dun zijn terwijl 

sumoworstelaars dan weer een beeld oproepen van dikkere personen. Deze stereotypen 

zorgen er ook voor dat het detecteren van atleten met eetstoornissen bemoeilijkt wordt 

(Currie, 2010; Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010; Sherman & Thompson, 2001). 

     Ballet. Binnen dit onderzoek worden adolescente balletdansers onderzocht op 

eetpathologie. Hierboven werd reeds duidelijk dat ballet thuishoort onder de esthetische 

sporten en daardoor één van de drie sportdisciplines met risico op het ontwikkelen van 
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eetpathologie vormt (Byrne & McLean, 2002). Beschikbare prevalentiecijfers bevestigen het 

verhoogd risico op eetpathologie bij balletdansers in vergelijking met de algemene populatie. 

Prevalentiecijfers voor AN in vrouwelijke balletstudenten variëren nogal. Le Grange, Tibbs 

en Noakes (1994) vonden een prevalentiecijfer van 4.1% in 49 vrouwelijke balletstudenten 

met een gemiddelde leeftijd van 18.9 jaar. Subklinische eetproblemen kwamen in deze 

steekproef echter ook veelvuldig voor. De helft van de studenten rapporteerden dat ze 

zichzelf dik vonden en dat ze hun voedselinname controleerden door te diëten, door het 

gebruik van laxeermiddelen of diuretica of door te braken. Toro, Guerrero, Sentis, Castro en 

Puértolas (2009) vermelden dan weer prevalentiecijfers voor AN in balletstudenten die 

schommelen tussen 1.6% (Abraham, 1996 in Toro et al., 2009) en 25.7% (Garner, Garfinkel, 

Rockert & Olmsted, 1987 in Toro et al., 2009) over verschillende landen heen. Dezelfde 

auteurs citeren prevalentiecijfers voor BN tussen 1.3% (Abraham, 1996 in Toro et al., 2009) 

en 14.2% (Garner et al., 1987 in Toro et al., 2009) in balletstudenten.  Ringham et al. (2006) 

onderzochten 29 vrouwelijke balletdansers met een gemiddelde leeftijd van 19.66 jaar. Ze 

concludeerden dat ongeveer 83% van de dansers een vorm van eetpathologie vertoonden, 

waarbij 28% van de dansers een levensgeschiedenis voor AN, BN of beide had. Het 

prevalentiecijfer voor de eetstoornis ED-NOS was maar liefst 55%. Daarnaast vertoonden 

heel wat dansers ook subklinische eetproblemen. Eetbuien werden door 41.4% van de 

balletdansers gerapporteerd, zelfopgewekt braken door 31% en misbruik van dieetpillen door 

31%. Al deze strategieën werden gebruikt in het kader van gewichtscontrole.  

     Zoals reeds gezegd, tonen voorgaande prevalentiestudies aan dat balletdansers een 

verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van eetpathologie en bevestigen hiermee de 

invloed van de sportspecifieke risicofactor sportdiscipline  binnen de balletwereld. Ook de 

studie van Neumärker, Bettle, Neumärker en Bettle (2000) bevestigt het risico van ballet als 

sportdiscipline. De auteurs vergeleken  hiertoe 90 mannelijke en vrouwelijke balletstudenten 

tussen de leeftijd van 11 en 17 jaar met een controlegroep van niet-dansende balletstudenten 

aan de hand van de Eating Disorder Inventory (EDI; Garner, Olmsted & Polivy, 1983). De 

resultaten toonden aan dat de factoren ‘streven naar slankheid’ en ‘lichaamsontevredenheid’ 

significant hoger waren bij de vrouwelijke adolescenten (zowel dansers als niet-dansers) in 

vergelijking met de mannelijke adolescenten. De cijfers voor vrouwelijke balletdansers waren 

op hun beurt veel hoger in vergelijking met deze van de vrouwelijke niet-dansers. Verder 

toonde deze studie aan dat ook boulimische gedragingen vaker aanwezig waren in de 

vrouwelijke balletstudenten in vergelijking met meisjes die niet dansen. Wat betreft Vlaams 
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onderzoek, toont de pioniersstudie van Van Durme, Goossens en Braet (2012) aan dat ook 

Vlaamse adolescente balletstudenten een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van 

eetpathologie in vergelijking met de algemene populatie en dat ballet daarmee als een 

risicosportdiscipline kan beschouwd worden. Meer specifiek vertoonden de vrouwelijke 

balletstudenten binnen deze studie een hoger streven naar slankheid, meer symptomen van 

bulimia en meer dieetgedrag en maakten ze zich eveneens meer zorgen over hun gewicht en 

lichaamsvormen in vergelijking met meisjes uit de algemene populatie.  

     In contrast met bovenstaande studies concluderen Toro et al. (2009) daarentegen 

dat balletstudenten niet noodzakelijk een groter risico op eetpathologie hebben in vergelijking 

met andere studenten van dezelfde leeftijd. Ze onderzochten 76 vrouwelijke balletstudentes 

tussen de leeftijd van 12 en 17 jaar en vergeleken die met meisjes van dezelfde leeftijd uit de 

algemene populatie. Hierbij maakten ze gebruik van de Eating Attitude Test (EAT, Garner, 

Olmsted, Bohr & Garfinkel, 1982 in Toro et al., 2009) waarmee eetattitudes en 

eetstoornissymptomen gemeten kunnen worden. De balletstudenten hadden gelijkaardige 

scores op de EAT vergeleken met de controlegroep. Bij de balletstudenten met een verhoogd 

risico op het ontwikkelen van eetstoornissen (EAT>20) werd dit risico echter geassocieerd 

met de ervaren druk van hun coach. Meerbepaald ervaarden deze balletstudenten een grote 

druk van hun coach op de keuze van hun voedsel, hun fysieke verschijning, gewichtscontrole 

en artistieke prestatie. Dit zou er op kunnen wijzen dat het effect van sportdiscipline en 

sportniveau afhankelijk is van coach en sportomgeving (zie 2.2.4 Invloed van de coach,        

p. 17) wat eveneens opnieuw een bevestiging is van het ontstaan van eetpathologie als een 

combinatie van verschillende risicofactoren.  

      

     2.2.3 Sportniveau.  

     Algemeen. Naast de sportdiscipline vormt ook het sportniveau een risicofactor in 

de ontwikkeling van eetpathologie bij atleten. Picard (1999) onderzocht in zijn studie 

vrouwelijke sporters die studentes hoger onderwijs waren en kwam tot de conclusie dat 

sporters op hoge niveaus van competitie meer kans hebben op verstoord eetgedrag in 

vergelijking met sporters op lagere niveaus van competitie. Topsporters lopen dus meest 

risico om een eetstoornis te ontwikkelen. Smolak et al. (2000) bevestigen in hun studie het 

hoger risico voor vrouwelijke topsporters uit de middelbare school in vergelijking met atletes 

die zich niet op topsportniveau bevinden en controlegroepen. Beide auteurs (Picard, 1999; 

Smolak et al., 2000) wijzen er eveneens op dat niet alle topsporters een even hoog risico 



16 

 

hebben op verstoord eetgedrag wat dus mogelijks een bevestiging vormt voor het specifieke 

risico in bepaalde disciplines, namelijk in uithoudingssporten, sporten met 

gewichtscategorieën en esthetische sporten.  

     Ballet. Wat betreft de invloed van de sportspecifieke risicofactor sportniveau 

binnen de balletwereld, zijn contrasterende resultaten terug te vinden in vergelijking met de 

hierboven aangehaalde algemene bevindingen uit de sportwereld.   

     Zo onderzochten  Ravaldi et al. (2003) specifiek niet-professionele sporters van 

verschillende sporttypes waaronder 113 vrouwelijke balletstudenten met een gemiddelde 

leeftijd van 16 jaar. Deze niet-professionele balletdansers hadden de hoogste prevalentie van 

eetstoornissen (1.8% voor AN; 2.7% voor BN en 22.1% voor ED-NOS) in vergelijking met 

de andere sporttypes en controlegroepen. Deze resultaten tonen aan dat balletdansers niet 

noodzakelijk op topsportniveau moeten presteren om een verhoogd risico op het ontwikkelen 

van eetpathologie te hebben, ook niet-professionele balletdansers lijken een risico te lopen. 

Natuurlijk kan het wel zo zijn dat indien vergeleken zou worden met balletdansers op een 

hoog sportniveau, deze laatste een nog hoger risico vertonen op het ontwikkelen van 

eetpathologie in vergelijking met de niet-professionele balletstudenten. Daarnaast toonden de 

resultaten aan dat de balletdansers een lagere Body Mass Index (BMI) hadden in vergelijking 

met de andere sporten en de controlegroepen, 30 % van deze niet-professionele dansers had 

namelijk te kampen met ondergewicht. Verschillende andere studies wijzen er inderdaad ook 

op dat balletdansers een significant lager lichaamsgewicht hebben in vergelijking met niet-

dansers (o.a. Thomas, Keel, & Heatherton, 2005; Ringham et al., 2006). Thomas et al. (2005) 

halen bovendien aan dat vrouwelijke balletstudenten een ongewoon laag lichaamsgewicht 

meer normaal vinden in vergelijking met andere studenten en vaak gewicht wensen te 

verliezen ondanks hun reeds lage BMI.  

     Ook Thomas et al. (2005) ontwikkelden een visie op de invloed van het niveau van 

balletbeoefening op het ontwikkelen van eetpathologie. Ze vergeleken in hun studie de 

prevalentie van verstoord eetgedrag en –attitudes onder vrouwelijke adolescente balletdansers 

tussen de leeftijd van 13 en 18 jaar op nationale, regionale en lokale dansscholen. In nationale 

scholen worden studenten voorbereid op professionele danscarrières wat resulteert in een 

intense sportbeoefening en een hoog competitieve sportomgeving. Regionale scholen zijn 

scholen waar de sportbeoefening minder intens is maar toch nog hoger in vergelijking met 

lokale dansscholen waar studenten niet gericht zijn op een professioneel dansniveau. Uit de 

resultaten bleek dat de nationale en lokale studenten significant hoger scoorden op metingen 
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betreffende verstoorde eetattitudes zoals de EDI ‘streven naar slankheid’ en ‘perfectionisme’ 

schalen dan regionale studenten. Nationale studenten scoorden dan weer hoger dan regionale 

en lokale studenten op metingen betreffende verstoord eetgedrag zoals diëten en 

zelfopgewekt braken. Hoewel de nationale studenten zowel het hoogst scoren op de 

verstoorde eetattitudes als op de verstoorde eetgedragingen, zien we ook dat de lokale 

studenten hoger scoren in vergelijking met de regionale studenten voor wat betreft verstoorde 

eetattitudes, wat volgens de auteurs wijst op een combinatie van individuele en 

omgevingsvariabelen die een invloed hebben op eetpathologie. Een hoogcompetitieve 

omgeving of intense sportbeoefening alleen zijn ook hier niet voldoende om eetpathologie te 

ontwikkelen. In deze redenering vinden we opnieuw een bewijs voor het ontstaan van 

eetpathologie als een combinatie van diverse factoren waaronder psychologische en sociale 

factoren.   

 

     2.2.4 Invloed van de coach.  

     Algemeen. Verschillende studies maken melding van een extra druk die sporters 

ervaren om slank te zijn of aan een bepaald lichaamsideaal te voldoen in vergelijking met de 

gewone populatie (o.a. Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010; Byrne & McLean, 2002).  

     Bovenop de algemene sociaal-culturele druk om te voldoen aan een bepaald 

lichaamsideaal (zie 2.2.1 Algemeen: Socioculturele theorie, p.11), ervaren sporters vaak ook 

een druk vanuit hun sportomgeving om een ideale lichaamsvorm te bereiken en behouden in 

functie van betere sportprestaties alsook om te voldoen aan bepaalde vereisten van hun sport 

(vb. passen in gewichtscategorieën en in bepaalde sportkledij) (Sundgot-Borgen & Torstveit, 

2010; Byrne & McLean, 2002). 

     Het is eigen aan mensen om belangrijke personen in je leven te willen behagen, 

wat het uitkomen voor eetproblemen bemoeilijkt. Voor atleten bestaat die groep belangrijke 

mensen niet enkel uit familieleden en vrienden maar eveneens uit personen als coach en 

trainer. Atleten leven dan ook vaak met een extra vrees om hun coach te ontgoochelen of om 

status te verliezen en uit de sportgroep gegooid te worden wegens hun eetproblemen. De 

verwachtingen van de coach liggen bovendien vaak hoog. Veel coachen willen bijvoorbeeld 

atleten die harder en langer trainen dan hun teamgenoten, die pijn of blessures trotseren om 

tot het uiterste te kunnen gaan, die enkel tevreden zijn met een perfecte prestatie of zoals 

reeds aangehaald, die bereid zijn gewicht te verliezen in functie van betere sportprestaties 
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(Sherman & Thompson, 2001). Het lijkt erop dat de prestatie hier belangrijker wordt geacht 

dan de gezondheid van de atleet. 

     Jones, Glintmeyer en McKenzie (2005) benadrukken het belang van het erkennen 

van de macht die coaches over hun atleten kunnen hebben. De relatie tussen coach en atleet 

bij topsporten wordt vaak gekenmerkt door hiërarchie en asymmetrie. Hierbij wordt de coach 

gezien als de almachtige bezitter van kennis en de atleet als dankbare ontvanger van deze 

kennis om beter te kunnen presteren. Daarnaast wijzen de auteurs erop dat de coach ook een 

verantwoordelijkheid heeft in het helpen opbouwen van de identiteit van de atleet. Net zoals 

personen met eetstoornissen zichzelf bijna uitsluitend evalueren in termen van hun 

eetgewoonten, gewicht, vorm en hun mogelijkheid om deze te controleren, evalueren 

topsporters zich bijna uitsluitend op basis van zaken die te maken hebben met hun sport. Er 

kan dan ook gesproken worden van een zeer eenzijdige identiteit bij topsporters. Wanneer 

een atleet kritiek krijgt van de coach op zijn of haar sportprestaties, wordt dit door atleten dan 

ook vaak ervaren als een kritiek op hun volledige waarde als persoon. Dit kan resulteren in 

zelftwijfel en een lage zelfwaarde wat op zijn beurt opnieuw een risico vormt voor het 

ontwikkelen van eetpathologie. Jones et al. (2005) zien het dan ook als de taak van de coach 

om hun atleten te helpen om een meervoudige identiteit te ontwikkelen en te benadrukken dat 

hun zelfwaarde niet louter gebaseerd is op het succes betreffende sportprestaties.  

     Ballet. Annus en Smith (2009) bevestigen de invloed die de druk van de coach kan 

hebben bij balletdansers. Ze stellen in dit verband dat participatie in dansklassen op zich 

ongerelateerd is aan eetstoornissymptomatologie. De mate waarin het belang van slankheid 

aan bod komt in danslessen is dit echter wel. Coaches variëren in de mate waarin ze dit thema 

benadrukken. Sommige trainers praten nooit over gewichtsgerelateerde onderwerpen terwijl 

anderen dit heel vaak doen door bijvoorbeeld dansers erop te wijzen dat ze te dik zijn of tips 

te geven over hoe men gewicht kan verliezen. De mate waarin de dansleeromgeving de 

nadruk legt op leerervaringen omtrent gewicht en lichaamsvorm speelt volgens deze auteurs 

dus een belangrijke rol. Dit is congruent met bovengenoemde studie van Toro et al. (2009) 

die aantoonde dat het risico op eetpathologie bij balletstudenten gelinkt was aan de ervaren 

druk van de coach op de keuze van hun voedsel, hun fysieke verschijning, gewichtscontrole 

en artistieke prestatie. 
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     2.2.5 Andere sportspecifieke risicofactoren.  

     Binnen deze masterproef zal de focus liggen op bovenstaande drie sportspecifieke 

risicofactoren (invloed van sportdiscipline, van sportniveau en van de coach) voor het 

ontwikkelen van eetpathologie bij atleten. Ter volledigheid vermelden we echter hieronder 

nog enkele andere sportspecifieke risicofactoren die eveneens een invloed kunnen hebben op 

het ontwikkelen van eetpathologie bij atleten. 

     Algemeen. Naast de druk die de coach kan uitoefenen op het voldoen aan een 

bepaald lichaamsideaal bij hun atleten, zijn veel goede atleten ook zelf bereid alles te doen 

waarvan ze geloven dat het hun prestaties zal verhogen. Naast het risicovolle eetgedrag, is het 

gebruik van steroïden onder atleten ondanks de vele gevaren daar een voorbeeld van 

(Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010; Byrne & McLean, 2002).  

     Ook de familie van de atleet kan een grote impact hebben. Het succes van de atleet 

alsook zijn bekendheid en eventueel verschijning in de media kan gedeeld worden met de 

familie. In zulke gevallen kunnen familieleden atleten onder druk zetten wat betreft het 

gewicht wanneer de prestaties onvoldoende zijn en succes en bekendheid dus in het gedrang 

lijken te komen (Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010; Byrne & McLean, 2002).  

     Daarnaast kan angst voor de sportprestatie een invloed hebben op het ontstaan van 

eetpathologie. Sherman en Thompson (2001) spreken in dit kader van een indirecte relatie 

tussen sport en eetpathologie wanneer eetstoornissymptomen niet in functie staan van het 

gewicht verliezen en bijgevolg beter presteren. Zo kan een atleet bijvoorbeeld 

eetstoornissymptomen ontwikkelen als een manier van spanningsreductie, om de druk en 

angst die gepaard gaat met de te leveren sportprestatie te verminderen.   

     Verder kunnen bepaalde persoonlijkheidsfactoren die binnen een 

topsportomgeving wenselijk zijn, zoals perfectionisme, hoge zelfverwachtingen, competitief 

ingesteld zijn en doorzettingsvermogen atleten een verhoogd risico geven op het ontwikkelen 

van eetpathologie (Thornton, 1990 in Picard, 1999).  

     Andere sportspecifieke risicofactoren die in de literatuur aan bod komen zijn 

intense sportspecifieke training, blessures, het beginnen trainen en diëten op een vroege 

leeftijd, de onthullende aard van veel sportkledij en de intense competitie tussen 

verschillende sportparticipanten (“competitive thinness”) (Patel et al., 2003; Sundgot-Borgen 

& Torstveit, 2010; Currie, 2010). 

     Ballet. Specifiek voor de balletwereld kan ‘dansidentiteit’ onrechtstreeks als een 

beïnvloedende factor beschouwd worden voor het ontwikkelen van eetpathologie bij 
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balletdansers. Langdon en Petracca (2010) zien ‘dansidentiteit’ als mediërende variabele in 

het ontstaan van een negatief lichaamsbeeld en bijgevolg in het ontwikkelen van 

eetpathologie bij (ballet)dansers. Identiteit als (ballet)danser kan gezien worden als een 

subjectief oordeel, een subjectieve lens waardoor de (ballet)danser over zichzelf oordeelt. Dit 

kan gemeten worden door een (ballet)danser een vragenlijst te laten invullen met items als ‘ik 

beschouw mezelf als een (ballet)danser’ of  ‘ik heb veel doelen die verbonden zijn met 

(ballet)dansen’. Hoge scores wijzen er dan op dat (ballet)dansen een zeer belangrijk deel van 

de identiteit vormt. Langdon en Petracca  (2010) vinden in hun studie dat een hogere 

‘dansidentiteit’ gerelateerd is aan een lager lichaamsbeeld, met in het bijzonder een lagere 

lichaamsappreciatie. Een lagere dansidentiteit wordt dan logischerwijze geassocieerd met een 

positiever lichaamsbeeld en –appreciatie. De theorie van Jones et al. (2005) die hierboven 

reeds aangehaald werd, kan hier mijns inziens mogelijks een verklaring voor bieden. 

Balletdansers met een hoge dansidentiteit hebben weinig andere elementen dan ‘de 

danswereld’ die deel uitmaken van hun identiteit. Wanneer een balletdanser faalt of kritiek 

krijgt op bepaalde prestaties, wordt dit ervaren als het falen van de volledige persoonlijkheid 

of identiteit, net omdat die zo eenzijdig is. Dansidentiteit kan dan ook onrechtstreeks als een 

risicofactor gezien worden op het ontwikkelen van eetpathologie bij (ballet)dansers. Gezien 

de subjectiviteit van deze identiteit kan hier een aanknopingspunt gevonden worden voor 

coaches om dansers een meer positief lichaamsbeeld te helpen uitbouwen en zo eetpathologie 

te voorkomen. 

     Andere risicofactoren specifiek voor balletdansers die opduiken in de literatuur 

betreffen de invloed van het dragen van strakke sportkledij (tutu) en het gebruik van spiegels 

in de dansomgeving (Price & Pettijohn, 2006). Price en Pettijohn (2006) voerden een 

onderzoek uit onder 38 vrouwelijke balletdansers, variërend in leeftijd, betreffende de 

dansoutfit. De ene dag volgden de helft van de participanten dansklassen in strakke, voor hen 

uitgekozen kledij en de andere helft in zelfuitgekozen (lossere) kledij. De volgende dag 

werden de rollen omgewisseld en vulden de participanten een vragenlijst in over hun 

ervaringen betreffende lichaamsbeeld, zelfperceptie en prestatie. Uit de resultaten bleek dat 

dansen in strakke kledij balletdansers meer negatief over hun lichaam, over zichzelf en hun 

prestatie deed voelen in vergelijking met wanneer ze loszittende kledij droegen. De resultaten 

zijn enorm belangrijk aangezien individuen met een laag lichaamsbeeld, lage zelfbeoordeling 

en lage percepties omtrent eigen prestaties een risico hebben op het ontwikkelen van 

verstoord eetgedrag. In het kader van deze resultaten kan het dan ook nuttig zijn om trainers 
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op de hoogte te brengen van de invloed van danskledij op het lichaams- en zelfbeeld van 

dansers. Dezelfde auteurs maken melding van de negatieve invloed die de aanwezigheid van 

spiegels in de dansruimte kunnen hebben op het lichaamsbeeld van dansers. 

 

     2.2.6 Gevolgen.  

     Over het algemeen zijn de gevolgen van eetpathologie voor sporters gelijkaardig 

aan de gevolgen binnen de algemene populatie. Bepaalde gevolgen zoals osteoporose 

(verminderde botdichtheid) of hartritmestoornissen kunnen voor atleten wel extra gevaarlijk 

of nadelig zijn gezien hun sportprestatie. Osteoporose leidt tot het sneller optreden van 

botbreuken wat voor een atleet zeer nadelig is gezien hij niet kan sporten of aan competitie 

kan doen wanneer hij geblesseerd is. Het hoeft daarnaast weinig uitleg dat 

hartritmestoornissen heel gevaarlijk zijn wanneer er intensief gesport wordt (Patel et al., 

2003).   

     Een term die in de sportwereld opduikt is de ‘Female Athlete Triad’ (FAT). Jonge 

vrouwelijke atleten hebben hier een hoog risico op (Rackoff & Honig, 2006). De FAT 

verwijst naar de onderlinge verbondenheid en het gelijktijdig optreden van eetstoornissen, 

menstrueel dysfunctioneren en osteoporose (Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010). Verstoord 

eetgedrag leidt tot een lage energie-inname waardoor een individu ondervoed raakt en een 

laag lichaamsgewicht vertoont. Deze laatste twee factoren leiden er op hun beurt toe dat er 

allerlei hormonale verstoringen optreden in het lichaam resulterend in het wegblijven van de 

menstruatie en osteoporose (Rackoff & Honig, 2006). 

     Op basis van bovenstaand luik omtrent de link tussen sport en gestoord eetgedrag 

kan geconcludeerd worden dat het beoefenen van bepaalde sportdisciplines 

(uithoudingssporten, sporten met gewichtscategorieën en esthetische sporten) op een hoog 

sportniveau een verhoogd risico kan inhouden op het ontwikkelen van eetpathologie 

(Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010; O’Connor et al., 1995; Byrne & McLean, 2002; Picard, 

1999). Ook de invloed van de coach mag hierbij niet onderschat worden. De mate waarin 

deze nadruk legt op het hebben van een slank lichaam kan een grote rol spelen binnen de 

ontwikkeling van eetpathologie bij atleten (Sherman & Thompson, 2001). Binnen deze 

masterproef staan deze factoren dan ook centraal zoals zal blijken uit de onderzoeksvragen 

die hieronder geformuleerd worden. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de 

aanwezigheid van deze sportspecifieke risicofactoren op zich niet voldoende is om 

eetpathologie te ontwikkelen daar het steeds gaat om een combinatie van verschillende 
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factoren (zowel sportspecifieke als niet-sportspecifieke) die aanleiding geven tot 

eetpathologie (Mussell et al., 2000).  

 

3. Besluit en onderzoeksvragen 

 

                Onderzoek heeft aangetoond dat de esthetische sporten zoals ballet één van de drie 

risicosporten vormen voor de ontwikkeling van eetpathologie (Byrne & McLean, 2002; 

Neumärker et al., 2000). Uit onderzoek van Toro et al. (2009) is daarentegen gebleken dat 

balletstudenten niet noodzakelijk een hoger risico hebben op het ontwikkelen van 

eetpathologie. Daarnaast wordt een hoog niveau van sportbeoefening binnen bepaalde 

sporten (o.a. de esthetische sporten) geassocieerd met een groter risico op eetpathologie 

(Picard, 1999; Smolak et al., 2000). Uit onderzoek van Ravaldi et al. (2003) bleek 

daarentegen dat zelfs niet-professionele balletdansers een verhoogd risico hebben op 

eetpathologie. Een laatste sportspecifieke risicofactor voor het ontwikkelen van eetpathologie 

die in de literatuur vaak opduikt, betreft de coach die de nadruk kan leggen op een laag 

lichaamsgewicht bij zijn atleten in het licht van betere sportprestaties (Sherman & Thompson, 

2001; Annus & Smith, 2009; Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010; Byrne & McLean, 2002). 

Gezien de soms contrasterende resultaten omtrent deze drie sportspecifieke risicofactoren, 

zullen de onderzoeksvragen zich richten op elk van deze aspecten.  

      Wat betreft sportdiscipline en sportniveau  ligt de focus in de literatuur  omtrent 

eetpathologie bij balletdansers vaak exclusief op vrouwelijke atleten van een iets oudere 

leeftijdsgroep (Le Grange et al., 1994; Ringham et al., 2006). Daarnaast hebben de meeste 

studies een Angelsaksische achtergrond. In Vlaanderen is nog maar weinig prevalentie-

onderzoek gebeurd omtrent de sportdiscipline ballet die daarnaast de focus legt op 

topsporters, en al zeker niet als het gaat om studies die expliciet een onderscheid maken 

tussen verschillende vormen van subklinische eetproblemen. De studie van Van Durme et al. 

(2012) is tot nu toe de enige studie in Vlaanderen binnen dit domein. Deze studie focust 

echter niet expliciet op balletdansers, maar neemt ook kunstschaatsers op. Bovendien bestaat 

de studie van Van Durme et al. (2012) eerder uit een kleine steekproef (n=68) en wordt 

compensatiegedrag niet opgenomen als vorm van subklinische eetproblemen.  

      Wat betreft de invloed van de coach, wordt ook hier vastgesteld dat er hieromtrent 

in Vlaanderen maar weinig concreet onderzoeksmateriaal aanwezig is. Dit is mijns inziens 

spijtig aangezien de coach een grote rol speelt binnen het leven van professionele 
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balletdansers (of ruimer atleten) waardoor het naar mijn mening noodzakelijk is om na te 

gaan in welke mate deze persoon al dan niet druk uitoefent. 

     Op basis van voorgaande tekorten worden hieronder twee onderzoeksvragen 

geformuleerd. Een eerste onderzoeksvraag bestaat erin na te gaan hoe vaak eetproblemen 

voorkomen bij een grote groep adolescente (ballet)dansers (n=140) die zich op een hoog 

sportniveau bevinden, en dit afzonderlijk voor jongens en meisjes. Ten eerste (1a) gaan we na 

of lijnen, zorgen over eten, zorgen over gewicht en zorgen over lichaam meer voorkomen bij 

adolescente (ballet)dansers in vergelijking met adolescenten uit de algemene populatie, door 

hen te vergelijken met beschikbare normgegevens per geslacht (Goossens & Braet, 2010). 

Ten tweede (1b) berekenen we prevalentiecijfers voor lijnen, zorgen over eten, zorgen over 

gewicht en zorgen over lichaam binnen onze eigen steekproef. Ten derde (1c) onderzoeken 

we hoe vaak overeten en compensatiegedragingen voorkomen bij onze adolescente 

(ballet)dansers. Overeten wordt opgesplitst in objectief overeten (OO), objectieve eetbuien 

(OBE) en subjectieve eetbuien (SBE). Subjectief overeten (SO) wordt binnen dit onderzoek 

niet opgenomen aangezien dit de minst klinische vorm is van overeten (zie tabel 1). Het 

compensatiegedrag wordt onderverdeeld in zelfopgewekt braken, het gebruik van 

laxeermiddelen of diuretica en het gebruik van eetlustremmers om af te vallen. 

     Aangezien uit verschillende onderzoeksgegevens gebleken is dat atleten uit 

esthetische sporten met een hoog sportniveau een risicogroep vormen voor het ontwikkelen 

van eetpathologie, verwachten we op het eerste zicht dat balletdansers meer eetpathologie 

zullen vertonen (op alle schalen) dan de adolescenten uit de algemene populatie (Neumärker 

et al., 2000; Picard, 1999; Smolak et al., 2000). Bovendien is uit de literatuur gebleken dat de 

prevalentie van eetpathologie veel hoger zou zijn onder vrouwelijke atleten dan onder 

mannelijk atleten waardoor we verwachten dat de meisjes uit onze steekproef veel hoger 

zullen scoren op de verschillende eetpathologieschalen in vergelijking met de jongens (Patel 

et al., 2003). 

     Een tweede onderzoeksvraag zal nagaan of er een extra effect uitgaat van de druk 

van de coach om aan een bepaald gewicht te voldoen op de ontwikkeling van eetpathologie 

bij adolescente balletdansers, bovenop het effect van het slankheidsideaal dat algemeen reeds 

heerst in Westerse maatschappijen en verspreid wordt door media, familie en vrienden. 

Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de totale eetpathologiescore (= de gemiddelde 

score van lijnen, zorgen over eten, zorgen over gewicht en zorgen over lichaam) en wordt er 

dus geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende specifieke vormen van subklinische 
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eetproblemen. Alvorens deze vraag te onderzoeken zal er echter eerst nagegaan worden of 

bepaalde subjectvariabelen zoals geslacht, leeftijd en/of adjusted Body Mass Index (adjusted 

BMI) een invloed hebben op de ontwikkeling van eetpathologie en dus mogelijks als 

controlevariabelen dienen opgenomen te worden in de verdere analyse.  

    Wat betreft de subjectvariabelen, verwachten we een invloed van geslacht en 

leeftijd gezien uit literatuur gebleken is dat eetpathologie meer voorkomt bij meisjes dan bij 

jongens, zowel in de algemene populatie (Klein & Walsh, 2003) als in de atletenpopulatie 

(Patel et al., 2003), en vooral tussen de leeftijd van 15 en 19 jaar (Reijonen et al., 2003). We 

verwachten dan ook dat meisjes en adolescenten van een hogere leeftijd meer risico hebben 

op het ontwikkelen van eetpathologie in vergelijking met respectievelijk jongens en 

adolescenten van een lagere leeftijd. Ook wat betreft de adjusted BMI, verwachten we een 

positief verband met eetpathologie aangezien onderzoek aangetoond heeft dat een hogere 

adjusted BMI samenhangt met meer risico op eetpathologie (Field et al., 1999).  

    Wat betreft de eigenlijke onderzoeksvraag, verwachten we een invloed van ervaren 

druk om slank te zijn zowel vanuit de media als vanuit familie en vrienden (Polivy & 

Herman, 2002; Mussell et al, 2000; Lieberman et al., 2001; Smolak et al., 1999). Daarnaast 

verwachten we een additioneel effect van de druk van de coach om slank te zijn in het proces 

van het ontwikkelen van eetpathologie gezien er in de literatuur  sprake is van de extra 

stressfactor die de coach kan zijn in het leven van een atleet en de invloed hiervan op 

eetpathologie. De mate waarin coaches nadruk leggen op het belang van slankheid in functie 

van het beter presteren speelt hierin een rol (Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010; Byrne & 

McLean, 2002; Annus & Smith, 2009).  

 

METHODE 

 

1. Deelnemers  

 

     De steekproef van deze studie bestaat uit 140 (ballet)dansers die deel uitmaken van 

een middelbare balletschool, een kunsthumaniora afdeling dans en een lagere balletschool. 

Meer specifiek bestaat de steekproef uit 25 jongens (18%) en 115 meisjes (82%) die allen een 

leeftijd hebben tussen de 10 en 20 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 14.04 jaar. In totaal 

namen 14 (10.0%) leerlingen deel van het vijfde leerjaar en respectievelijk  29 (20.7%), 22 
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(15.7%), 27 (19.3%),18 (12.9%),19 (13.5%) en 11 (7.9%) van het eerste tot en met het zesde 

middelbaar.  

 

2. Instrumenten 

 

     De vragenbundel die afgenomen werd van de deelnemers bestond uit verschillende 

instrumenten die echter niet allemaal gebruikt werden binnen dit onderzoek.  

     De adjusted Body Mass Index (adjusted BMI), de Child Eating Disorder 

Examination Questionnaire (ChEDE-Q; Decaluwé & Braet, 2004) en de Perceived 

Sociocultural Pressure Scale (PSPS; Stice, Nemeroff & Shaw, 1996) zijn de drie 

instrumenten die relevant zijn in het kader van dit onderzoek en waarop hieronder verder 

ingegaan wordt.  

     Tenslotte vermelden we nog dat de vragenlijstenbundel ook peilde naar 

achtergrondgegevens van de deelnemers. Zowel demografische achtergrondgegevens zoals 

de samenstelling van het gezin of de opleiding van moeder en vader als sportieve 

achtergrondgegevens zoals het aantal uren sport per week, de beginleeftijd, het lid zijn van 

een sportclub of het deelnemen aan competitie werden bevraagd.  

 

     2.1 Adjusted Body Mass Index (adjusted BMI). 

     De Body Mass Index (BMI) is een index die de verhouding tussen lengte en 

gewicht (gewicht/lengte
2
) van een persoon weergeeft en op basis waarvan men de 

gewichtsstatus van een persoon kan bepalen, namelijk ondergewicht (BMI<18.5kg/m
2
), 

normaal gewicht (BMI tussen 18.5 en 24.9kg/m
2
) of overgewicht (BMI>25kg/m

2
) (Frederiks, 

van Buuren, Wit & Verloove-Vanhorick, 2000). Deze index is echter enkel bruikbaar voor 

volwassenen. Voor kinderen en jongeren moeten aangepaste grenswaarden gebruikt worden 

rekening houdend met leeftijd en geslacht en gebruikt men de adjusted BMI. De formule voor 

de adjusted BMI is gelijk aan (BMI/percentiel 50 van het BMI voor leeftijd en geslacht) 

x100. De norm BMI voor leeftijd en geslacht, namelijk de percentielen 50, zijn gebaseerd op 

normatieve data van een Nederlandstalige steekproef en zijn consulteerbaar in tabellen 

(Frederiks et al., 2000). Waarden van het adjusted BMI <85, tussen de 85 en 120 en >120 

duiden respectievelijk op ondergewicht, normaal gewicht en overgewicht. Het adjusted BMI 

van de middelbare scholieren werd berekend op basis van zelfrapportage van gewicht en 

lengte. Dit in tegenstelling tot de kinderen uit de lagere school, die gemeten en gewogen 
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werden door de onderzoeker. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zelfrapportage door 

adolescenten van gewicht en lengte betrouwbaar is, terwijl hier minder over geweten is bij 

jongere kinderen. Correlaties tussen zelfgerapporteerd gewicht en actueel gewicht bij 

adolescenten variëren tussen  .87 en .94, afhankelijk van gender en ras. Meisjes rapporteren 

hun gewicht significant lager in vergelijking met jongens. Correlaties tussen 

zelfgerapporteerde lengte en actuele lengte bij adolescenten variëren dan weer tussen  .82 en 

.91 (Strauss, 1999).  

 

    2.2 De Child Eating Disorder Examination Questionnaire (ChEDE-Q). 

    De Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q; Fairburn & Beglin, 1994) 

is een zelfrapportagevragenlijst voor volwassenen die de kernpathologie van eetstoornissen 

bevraagt. De items van de EDE-Q zijn afgeleid van de Eating Disorder Examination (EDE; 

Fairburn & Cooper, 1993), een semi-gestructureerd klinisch interview die de ernst van de 

kernpathologie van eetstoornissen meet en vaak als diagnostisch instrument gehanteerd wordt 

binnen de praktijk. Een kindversie van de EDE-Q voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 

jaar, de ChEDE-Q, die gebruikt kan worden in populaties van Nederlandstalige kinderen 

werd ontwikkeld door Decaluwé en Braet (2004). De vragen van deze kindversie zijn 

specifieker en eenvoudiger in vergelijking met de versie voor volwassenen. De ChEDE-Q 

bestaat uit 23 continue items en 7 kwalitatieve items.  

    De continue items kunnen ondergebracht worden in vier subschalen die peilen naar 

het voorkomen van vier grote domeinen binnen de eetstoornispsychopathologie:  lijnen (bvb. 

“Hoeveel dagen van de afgelopen vier weken heb je met opzet geprobeerd minder te eten dan 

je eigenlijk wou, om je lichaamsvormen of gewicht te veranderen?”), zorgen over eten (bvb. 

“Hoeveel dagen van de afgelopen vier weken heb je schrik gehad om de controle over je 

eetgedrag te verliezen, dus schrik dat je niet meer zou kunnen stoppen met eten?”), zorgen 

over gewicht (bvb. “Hoeveel dagen van de afgelopen vier weken ben je ontevreden geweest 

over je gewicht?”) en zorgen over lichaamsvormen (bvb. “Hoeveel dagen van de afgelopen 

vier weken ben je ontevreden geweest over je lichaamsvormen?”). De bevraging van de 

verschillende items gebeurt over de voorbije 28 dagen en de scoring ervan gebeurt op een 7-

punten-likert-schaal (van 0 tot 6). Hoe hoger de score op de 7-puntenschaal, hoe ernstiger een 

bepaald kenmerk of hoe vaker het voorkomt. Bij een gemiddelde score gelijk aan of groter 

dan 1 wordt gesproken van een subklinische score terwijl een klinische score geldt bij een 

gemiddelde score van minstens 4 (Fairburn & Beglin, 1994).  
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    Binnen het kwalitatieve luik van de ChEDE-Q wordt gevraagd of bepaalde vormen 

van overeten en gewichtscontrole voorkomen in de afgelopen maand en hoeveel keer (bvb. 

“Heb je in de afgelopen vier weken wel eens overgegeven om niet te verdikken of meer te 

wegen? Zo ja, hoe vaak?”). Meer specifiek wordt er gepeild naar drie vormen van overeten 

(objectief overeten (OO), objectieve eetbuien (OBE) en subjectieve eetbuien (SBE)) (zie 

tabel 1) en vier vormen van gewichtscontrole (zelfopgewekt braken, het misbruiken van 

laxantia en/of het misbruiken van diuretica en het gebruik van eetlustremmers). De EDE-Q en 

de ChEDE-Q zijn uniek in het differentiëren tussen de verschillende vormen van overeten. 

Het zijn de enige zelfrapportagevragenlijsten die niet spreken over overeten in het algemeen 

maar die expliciet een onderscheid maken tussen  OO, OBE en SBE.  

    Binnen de DSM-IV-TR (APA, 2000) is een gemiddelde frequentie van twee 

eetbuien per week, wat neerkomt op 8 eetbuien in de voorbije 28 dagen vereist om aan een 

klinische score te voldoen. Hetzelfde frequentiecriterium geldt voor compensatiegedrag. In 

Oxford stelt men de frequentie lager met ten minste 12 objectieve boulimische eetepisoden 

over de laatste drie maanden, wat neerkomt op 4 eetepisoden in de voorbije 28 dagen om van 

een klinische score te kunnen spreken. Ook hier geldt hetzelfde criterium voor 

compensatiegedrag (Fairburn & Cooper, 1993). Naast deze klinische normen kan men ook 

subklinisch scoren wat neerkomt op het minstens eenmaal voorkomen van eetbuien of 

compensatiegedrag in de voorbije 28 dagen.  

    De ChEDE-Q werd reeds erkend als een betrouwbaar en valide instrument 

(Decaluwé, Braet & Fairburn, 2003; Decaluwé & Braet, 2003). De subschalen van de EDE-Q 

hebben een goede interne consistentie (met Cronbach’s α variërend tussen .78 en .93) alsook 

een grote test-hertest betrouwbaarheid (met r variërend tussen .81 en .94) (Luce & Crowther, 

1999). Binnen dit onderzoek zijn de Alphacoëfficiënten voor de subschalen lijnen, zorgen 

over eten, zorgen over gewicht en zorgen over lichaam respectievelijk gelijk aan .82, .83, .87 

en .92 wat wijst op een goede interne consistentie van elke subschaal. Ook de interne 

consistentie van de totaalscore van deze schalen is zeer goed met Cronbach’s α gelijk aan .96. 

De verschillende subschalen samen geven dus een betrouwbaar beeld over de totale 

eetpathologie. COTAN-normen zijn niet beschikbaar. Normen voor jongens en meisjes met 

en zonder overgewicht tussen 12 en 18 jaar zijn consulteerbaar (Goossens & Braet, 2010). 
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     2.3 Perceived Sociocultural Pressure Scale (PSPS). 

     Stice et al. (1996) ontwikkelden de Perceived Sociocultural Pressure Scale (PSPS). 

Dit oorspronkelijk instrument werd ontwikkeld voor volwassenen en bestaat uit 10 items die 

peilen naar de ervaren druk vanuit de omgeving om slank te zijn, met name druk vanuit 

familie, vrienden, partner en media. De items worden hierbij gescoord op een 7-punten-likert- 

schaal waarbij een score van 1 gelijk is aan ‘helemaal niet’ en een score van 7 gelijk is aan 

‘heel veel’. Hoe hoger de score op de 7-punten schaal, hoe groter de ervaren druk om slank te 

zijn vanuit socioculturele bronnen. In dit onderzoek werd echter gebruik gemaakt van een 

kinderversie van de PSPS waarbij de partnerschaal weggelaten werd en er dus enkel gepeild 

werd naar ervaren druk om slank te zijn vanuit familie (bvb. “Ik heb druk van mijn familie 

ervaren om gewicht te verliezen.”), vrienden (bvb. “Mijn vrienden hebben me onder druk 

gezet om gewicht te verliezen.”) en media (bvb. “De media geven me vaak de boodschap dat 

het belangrijk is een dun lichaam te hebben.”). Bovendien werden in het kader van dit 

onderzoek twee items toegevoegd die peilen naar de ervaren druk vanuit de sportomgeving 

om slank te zijn, namelijk: “Ik heb druk van mijn coach/sport ervaren om gewicht te 

verliezen” en “Mijn coach en sportomgeving geven me vaak de boodschap dat het belangrijk 

is een dun lichaam te hebben”. De scoring van de items gebeurt op een 3-punten-likert-schaal 

waarbij score 1 gelijk is aan ‘helemaal niet’, score 2 aan ‘een beetje/soms’ en score drie 

gelijkstaat aan ‘vaak’. Uit onderzoek is gebleken dat de PSPS een betrouwbaar en valide 

instrument is, met een goede interne consistentie (α = .88), test-hertestbetrouwbaarheid (r = 

.93) en predictieve validiteit, ook voor adolescenten (Stice &Agras, 1998). Binnen dit 

onderzoek zijn de Alphacoëfficiënten voor de subschalen familie, leeftijdsgenoten, media en 

sportomgeving  respectievelijk gelijk aan .69, .51, .88 en .73. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat de subschaal ‘leeftijdsgenoten’ met enige voorzichtigheid zal moeten gehanteerd 

worden. De interne consistentie van de subschalen ‘media’ en ‘sportomgeving’ zijn wel 

aanvaardbaar tot goed. COTAN-normen zijn niet beschikbaar. Daarnaast toont onderzoek aan 

dat rapportage door kinderen van ouderlijke druk om gewicht te verliezen goed overeenkomt 

met rapportage door ouders zelf (r = .51; Thelen & Cormier, 1995). 

 

3. Procedure  

 

     Het onderzoek startte met de rekrutering van balletscholen waar strenge 

toelatingscriteria gelden (audities om tot de school toegelaten te worden). Via internet werden 
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vier scholen in Vlaanderen gevonden die in aanmerking kwamen: twee kunsthumaniora’s 

afdeling dans, een lagere balletschool en een middelbare balletschool. Vervolgens werd de 

directie van deze scholen telefonisch gecontacteerd. Tijdens dit telefoongesprek werd het 

onderzoek uitvoerig voorgesteld zodat de directie wist wat de precieze bedoeling was van het 

onderzoek. Er werd meteen ook duidelijk gemaakt dat het onderzoek uit twee luiken bestond 

en er dus een jaar later een follow-up onderzoek zou plaatsvinden. Om de scholen te 

motiveren werd het verkrijgen van een bedanking nadien (zie verder) alsook het kunnen 

verkrijgen van de algemene onderzoeksresultaten vermeld. Drie van de vier scholen stemden 

toe. De school die weigerde deel te nemen gaf tijdsgebrek aan als reden voor niet deelname. 

Afhankelijk van de school werden de praktische zaken verder geregeld via de directeur, een 

leerkracht of een danscoördinator. In overeenstemming met de scholen werd een datum en 

een uur voor het onderzoek vastgelegd.  

     Ongeveer twee weken voor het onderzoek, werden de ‘informed consents’ (IC) 

voor de ouders en directie aan de scholen bezorgd. De informed consent voor de directie was 

een actieve informed consent, wat betekent dat het formulier ingevuld en terugbezorgd moet 

worden aan de onderzoekers indien men akkoord is om deel te nemen. De informed consent 

voor de ouders van de adolescenten daarentegen was een passieve informed consent. Ouders 

dienden het formulier dus enkel in te vullen en terug te bezorgen indien ze niet akkoord 

waren met deelname van hun kind. Op de informed consent kregen ouders ook informatie 

over het doel van het onderzoek en over de datum wanneer het zou plaatsvinden.  

     Op de dag van het onderzoek werden eerst de teruggekeerde informed consents 

opgehaald om een duidelijk beeld te krijgen over welke leerlingen al dan niet mochten 

deelnemen. Het aantal mogelijke participanten bestond aanvankelijk uit 159 personen, 

waarvan er uiteindelijk 19 niet deelnamen. Oorzaken van niet-deelname waren het niet terug 

indienen van de vragenbundel of het niet toestemmen van de ouders. Daarna kon het 

onderzoek van start gaan. Afhankelijk van het aantal leerlingen, werden de groepen in 

kleinere deelgroepen opgesplitst om het onderzoek zo rustig mogelijk te laten verlopen. Het 

onderzoek bestond uit het afnemen van vragenlijsten bij de studenten. Het invullen van de 

vragenlijstenbundel nam ongeveer 1 uur in beslag. Bij de vragenlijst zat tevens een actieve 

informed consent die de jongeren dienden te ondertekenen. Vooraleer het invullen kon 

beginnen, werd een korte en begrijpelijke uitleg gegeven voor de klas over het doel van het 

onderzoek. Ook de anonimiteit en de mogelijkheid tot vragenstellen werd benadrukt. Tijdens 

de afname bleef de onderzoeker aanwezig om toezicht te houden en vragen te beantwoorden. 
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De leerlingen van de lagere school werden tijdens de afname ook afwisselend gewogen en 

gemeten omdat er vanuit gegaan werd dat jongere kinderen hun eigen gewicht en lengte nog 

niet betrouwbaar kunnen rapporteren (Strauss, 1999). Op het einde van het onderzoek werd 

aan de leerkrachten van de deelnemende klassen als bedanking een boekje gegeven over hoe 

men het zelfbeeld en lichaamsbeeld bij kinderen en jongeren op een speelse manier positief 

kan bevorderen. Meer specifiek ging het over een bodytalk workshop van Dove die bestaat 

uit een werkboek met cd-rom met interactieve oefeningen voor in de klas en thuis. Op deze 

manier leren kinderen en jongeren (11-14 jaar) stapsgewijs en op een leuke manier bij over 

eigenwaarde, mediaweerbaarheid, sociale vaardigheden en gevoelens. De workshop bestaat 

sinds 2006 maar de huidige versie is een herwerking van het oorspronkelijk product die 

aangevuld werd met feedback en ervaringen van leerkrachten die de workshop in praktijk 

brachten. 

     Nadat de afname voltooid was, werden de vragenlijsten gecodeerd, gestructureerd 

gestockeerd en ingeput in het statistisch programma ‘Statistical Package for the Social 

Sciences’ (SPSS).  

 

4. Statistische analyses 

 

     In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende analyses die via SPSS 

worden uitgevoerd. Ten eerste worden one sample t-toetsen gebruikt om de gemiddelden van 

de balletdansers in onze steekproef voor lijnen, zorgen over eten, zorgen over gewicht en 

zorgen over lichaam te vergelijken met normgegevens in de algemene populatie. Ten tweede 

wordt een multivariate variantie-analyse (MANOVA) uitgevoerd om de invloed van de 

categorische variabele ‘geslacht’ na te gaan op voorvernoemde continue eetpathologieschalen 

om op deze manier een vergelijking tussen de mannelijke en vrouwelijke atleten mogelijk te 

maken. Ten derde worden de continue variabelen lijnen, zorgen over eten, zorgen over 

gewicht en zorgen over lichaam gehercodeerd tot categorische variabelen
1
 om zo de 

percentages balletdansers (jongens en meisjes) te kunnen berekenen die op deze items 

subklinisch  en klinisch scoren. Aansluitend worden chi-kwadraat toetsen uitgevoerd om de 

mannelijke atleten te kunnen vergelijken met de vrouwelijke atleten voor wat betreft de 

gevonden percentages. Vervolgens worden ook de eetpathologieschalen overeten en 

                                                           

1
 Subklinisch : 0 (waarden van 0 tot .99) = geen subklinische score,  1 (waarden van 1 tot 6) = subklinische score; 

  Klinisch: 0 (waarden van 0 tot 3.99) = geen klinische score,  1 (waarden van 4 tot 6) = klinische score 
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compensatiegedrag  gehercodeerd tot categorische variabelen
2
 om ook hier de percentages 

atleten te kunnen berekenen die subklinisch en klinisch scoren. Aansluitend worden opnieuw 

chi-kwadraat toetsen uitgevoerd om na te gaan of er significante verschillen vast te stellen 

zijn over de geslachten heen. Ten vijfde wordt via analyses onder het univariaat lineair model 

nagegaan welke controlevariabelen (geslacht, leeftijd, adjusted BMI) opgenomen zullen 

worden als eerste stap in de hiërarchische lineaire regressieanalyse die als laatste statistische 

analyse uitgevoerd wordt om na te gaan of er een extra effect uitgaat van de druk van de 

coach om slank te zijn bovenop een mogelijks effect van druk vanuit de ouders, 

leeftijdsgenoten en media om aan het slankheidsideaal te voldoen.  

 

RESULTATEN 

 

Karakteristieken van de steekproef 

 

    De adjusted Body Mass Index (adjusted BMI) werd berekend voor alle deelnemers. 

Een gemiddelde van 91.15 (SD=8.63) werd gevonden, een score die binnen de range voor 

een normaal lichaamsgewicht ligt, al ligt het wel eerder naar de ondergrens van een normaal 

gewicht toe. Meer specifiek scoorden 108 deelnemers (78.8%) binnen de range voor een 

normaal lichaamsgewicht en hadden 29 (21.2%) deelnemers te kampen met ondergewicht. 

Geen enkele (ballet)danser scoorde binnen de gewichtscategorie die duidt op overgewicht (3 

missing data). Er werden geen significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes 

wat betreft de gewichtscategorie (χ²(1)=.002,  p=.965).    

    Alle geselecteerde deelnemers zijn (ballet)dansers die op een hoog niveau bezig 

zijn met hun sport, zijnde tussen de 10 en 40 uren dans per week met een gemiddelde van 

20.02 uren dans per week. De gemiddelde leeftijd waarop de deelnemers startten met dans is 

5.79 jaar met een range tussen de 3 en 14 jaar. Bovendien doet 23.6% van de deelnemers aan 

competitie.  

     De overgrote meerderheid  (65.7%) van de jongeren komt uit gezinnen waarvan de 

ouders getrouwd zijn en samenwonen. De meeste moeders (27.9%) hebben een 

opleidingsvorm van het korte type aan de hogeschool genoten, gevolgd door 20.7% met een 

                                                           

2
 Subklinisch : 0 (waarden van 0 tot .99) = geen subklinische score,  waarden vanaf 1 = subklinische score; 

  Klinisch: 0 (waarden van 0 tot 3.99) = geen klinische score,  waarden vanaf 4 = klinische score 
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diploma middelbaar onderwijs, 19.3% met een diploma universitair onderwijs, 15.7% met 

een diploma van de hogeschool (het lange type) en 4.3% die het middelbaar onderwijs niet 

afmaakten. Bij de vaders zien we dat personen die enkel het middelbaar onderwijs voltooiden 

het meest voorkomen (28.6%), gevolgd door personen met een universitair diploma (21.4%), 

met een diploma hogeschool korte type (17.1%), met een diploma hogeschool lange type 

(13.6%) en zonder diploma middelbaar onderwijs (4.3%).  

 

Onderzoeksvraag 1: hoe vaak komen eetproblemen voor bij adolescente balletdansers 

 

     (1a) Komen lijnen, zorgen over eten, zorgen over gewicht en zorgen over     

     lichaam meer voor dan bij de algemene populatie? 

     De gemiddelden voor de subklinische eetproblemen lijnen, zorgen over eten, 

zorgen over gewicht en zorgen over lichaam in de steekproef van adolescente balletdansers 

(n=140) werden vergeleken met de normen voor jongens (n=394) en meisjes (n=468) tussen 

12 en 18 jaar in de algemene populatie door middel van one-sample t-toetsen (Goossens & 

Braet, 2010). Meer specifiek werd er vergeleken met de normen voor jongens en meisjes 

zonder overgewicht, aangezien geen enkele balletdanser binnen de gewichtscategorie 

‘overgewicht’ scoorde. Wel dient opgemerkt te worden dat 16 jongeren (11.4%) uit onze 

steekproef buiten de categorie 12 tot 18 jaar vallen. We kiezen er echter toch voor om ook 

deze jongeren te vergelijken met de beschikbare normgegevens daar de afwijking in leeftijd 

klein is.  

 

Tabel 2 

Vergelijking van de vrouwelijke atleten met de norm in de algemene populatie op vlak van de 

continue ChEDE-Q eetpathologieschalen 

       Atl(v) (n=115)   Norm(v) (n=468) Statistiek  

Variabele M(SD) M(SD) t 

Lijnen 1.49(1.34) .61(.95) 7.00*** 

Zorgen over eten 1.04(1.19) .47(.75) 5.16*** 

Zorgen over gewicht 2.19(1.58) 1.27(1.26) 6.25*** 

Zorgen over lichaam 2.33(1.57) 1.32(1.29) 6.84*** 

Globale score 1.75(1.30) .92(.96) 6.85*** 

Noot. Atl(v)= vrouwelijke atleten; Norm(v)= de norm voor vrouwen tussen 12 en 18 jaar uit 

de algemene populatie;  

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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                Wanneer we de vrouwelijke balletdansers vergelijken met de vrouwelijke 

adolescenten uit de algemene populatie (zie tabel 2), vinden we significante verschillen terug 

op de schalen lijnen, t(114)=7.00, p<.001; zorgen over eten, t(114)=5.16, p<.001; zorgen over 

gewicht, t(114)=6.25, p<.001; zorgen over lichaam, t(113)= 6.84, p<.001 en de globale score, 

t(113)=6.85, p<.001. Wanneer we naar de gemiddelden kijken voor beide groepen, zien we 

meer bepaald dat de balletdanseressen hoger scoren op al deze subschalen in vergelijking met 

de adolescente meisjes uit de normgroep.  

     Wanneer we de mannelijke balletdansers vergelijken met de mannelijke 

adolescenten uit de algemene populatie (zie tabel 3), vinden we significante verschillen terug 

op de schalen zorgen over gewicht, t(24)=2.71, p=.012; zorgen over lichaam, t(24)=2.64, 

p=.014 en de globale score, t(24)=2.48, p=.021. Bij het vergelijken van de gemiddelden zien 

we dat de mannelijke balletdansers op deze drie schalen hoger scoren in vergelijking met de 

adolescente jongens uit de normgroep. Verder worden er geen significante verschillen 

gevonden op de schalen lijnen, t(24)=1.86, p=.076 en zorgen over eten, t(24)=1.49, p=.149.   

    Er kan dus geconcludeerd worden dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke 

balletdansers zich significant meer zorgen maken over gewicht en lichaamsvormen in 

vergelijking met respectievelijk jongens en meisjes uit de algemene populatie. Enkel de 

vrouwelijke balletdansers lijnen ook significant meer en maken zich eveneens significant 

meer zorgen over eten in vergelijking met meisjes uit de algemene populatie. 

 

Tabel 3 

Vergelijking van de mannelijke atleten met de norm in de algemene populatie op vlak van de 

continue ChEDE-Q eetpathologieschalen 

          Atl(m) (n=25)      Norm(m) (n=394) Statistiek 

Variabele  M(SD) M(SD) t 

Lijnen .63(.89) .30(.71) 1.86 

Zorgen over eten .58(.86) .32(.64) 1.49 

Zorgen over gewicht 1.14(1.14) .52(.79) 2.71* 

Zorgen over lichaam 1.11(1.09) .53(.82) 2.64* 

Globale score .86(.89) .42(.65) 2.48* 

Noot. Atl(m)= mannelijke atleten; Norm(m)= de norm voor mannen tussen 12 en 18 jaar uit 

de algemene populatie;  

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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    Daarnaast keken we of er verschillen waren tussen de mannelijke en de vrouwelijke 

atleten uit onze steekproef. Hiertoe voerden we een multivariate variantie-analyse 

(MANOVA) uit zodat we de invloed van de categorische variabele ‘geslacht’ konden nagaan 

op de samenhangende continue afhankelijke variabelen lijnen, zorgen over eten, zorgen over 

gewicht en zorgen over lichaam.  

     De resultaten van de MANOVA tonen aan dat er een significant hoofdeffect is van 

geslacht op de verschillende subschalen van eetpathologie (lijnen, zorgen over eten, zorgen 

over gewicht en zorgen over lichaam) samen,  F(4,134)=4.41, p=.002. Uit de univariate 

toetsen (zie tabel 4), die een opdeling maken tussen de verschillende afhankelijke variabelen,  

kunnen we vervolgens afleiden dat er een significant effect is van geslacht op lijnen, 

F(1,137)=8.95, p=.003; zorgen over gewicht, F(1,137)=9.71, p=.002 en zorgen over lichaam, 

F(1,137)=13.62, p<.001 maar niet op zorgen over eten, F(1,137)=3.35, p=.069. Door de 

gemiddelden van de mannelijke en vrouwelijke atleten over de verschillende subschalen heen 

te vergelijken (zie tabel 4), kunnen we tenslotte de richting van het effect van geslacht 

bepalen. We zien dat de vrouwelijke atleten gemiddeld hoger scoren in vergelijking met de 

mannelijke atleten zowel op de subschaal lijnen, zorgen over gewicht als op de subschaal 

zorgen over lichaam. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat hoewel zowel de vrouwelijke 

als mannelijke atleten hoger scoren dan de norm op vlak van zorgen over gewicht en zorgen 

over lichaam, de vrouwelijke balletdansers hierop toch nog beduidend hoger scoren in 

vergelijking met de mannelijke balletdansers.  

 

Tabel 4 

Vergelijking van de mannelijke atleten met de vrouwelijke atleten op vlak van de continue 

ChEDE-Q eetpathologieschalen 

           Atl(m) (n=25)         Atl(v) (n=115) Statistiek  

Variabele  M(SD) M(SD) F 

Lijnen .63(.89) 1.48(1.34) 8.95** 

Zorgen over eten .58(.86) 1.04(1.19) 3.35 

Zorgen over gewicht 1.14(1.14) 2.17(1.57) 9.71** 

Zorgen over lichaam  1.11(1.09) 2.33(1.57) 13.62*** 

Globale score .86(.89) 1.75(1.30) 10.64** 

Noot. Atl(m)= mannelijke atleten; Atl(v)= vrouwelijke atleten;  

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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     (1b) Hoe vaak komen lijnen, zorgen over eten, zorgen over gewicht en     

     zorgen over lichaam voor in onze steekproef van adolescente balletdansers?  

     Zoals reeds vermeld werd in de methode, gebeurt de scoring van de continue 

ChEDE-Q eetpathologieschalen op een 7-punten-likert-schaal die loopt van 0 tot 6. Hierbij 

wordt een gemiddelde score van minstens 1 genomen als subklinisch en een gemiddelde 

score van 4 of hoger als klinisch (Fairburn & Beglin, 1994). We hanteerden dan ook deze 

normen binnen dit onderzoek. Hiertoe hebben we de continue variabelen lijnen, zorgen over 

eten, zorgen over gewicht en zorgen over lichaam gehercodeerd tot categorische variabelen 

(dichotome categorieën) om zo de percentages balletdansers (jongens en meisjes) te kunnen 

berekenen die op deze items subklinisch en klinisch scoren. Telkens werden Chi-kwadraat 

toetsen uitgevoerd om na te gaan of er over de geslachten heen significante verschillen vast te 

stellen waren voor elk van de continue eetpathologieschalen.  

     Wat betreft de subklinische scores, stellen we significante verschillen vast tussen 

jongens en meisjes op drie van de vier continue ChEDE-Q eetpathologieschalen. Wanneer we 

de mannelijke atleten vergelijken met de vrouwelijke atleten zien we namelijk significante 

verschillen voor lijnen, χ²(1)=4.26, p=.039; zorgen over gewicht, χ²(1)=11.22, p=.001 en 

zorgen over lichaam, χ²(1)=13.47, p<.001 maar niet voor zorgen over eten, χ²(1)=2.48, 

p=.115. Meer specifiek zien we dat zowel lijnen, zorgen over gewicht als zorgen over 

lichaam meer voorkomen bij de meisjes, met respectievelijk percentages van 54.8%, 77.4% 

en 79.1%, dan bij de jongens die respectievelijk percentages van 32.0%, 44.0% en 44.0% 

behalen (zie tabel 5).  

 

Tabel 5 

Percentage atleten (jongens en meisjes) die subklinisch scoren op vlak van de continue 

ChEDE-Q eetpathologieschalen 

 Subklinisch  Statistiek 

          jongens (n=25)         Meisjes (n=115) χ² 

Lijnen  32.0% 54.8% 4.26* 

Zorgen over eten 24.0% 40.9% 2.48 

Zorgen over gewicht 44.0% 77.4% 11.22** 

Zorgen over lichaam 44.0% 79.1% 13.47*** 

Noot. een subklinische score reflecteert een score van 1 of hoger; 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001.  
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     Wat de klinische scores vervolgens betreft, stellen we slechts op één van de vier 

continue ChEDE-Q eetpathologieschalen significante verschillen vast tussen de mannelijke 

en de vrouwelijke atleten. Wanneer we de jongens en de meisjes met elkaar vergelijken zien 

we een significant verschil voor wat betreft zorgen over lichaam, χ²(1)=4.83, p=.028 maar 

niet voor lijnen, χ²(1)=1.60, p=.206; zorgen over eten, χ²(1)=1.13, p=.288 en zorgen over 

gewicht, χ²(1)=3.42, p=.064. We zien dat 16.5% van de vrouwelijke atleten zich klinisch 

zorgen maakt over het eigen lichaam tegenover 0.0% bij de mannelijke atleten (zie tabel 6).  

     Het is opvallend dat de mannelijke atleten op geen enkele schaal, noch wat betreft 

de subklinische scores noch wat betreft de klinische scores, hoger scoren in vergelijking met 

de vrouwelijke atleten. Bovendien scoren de jongens opvallend laag wat betreft de klinische 

scores met enkel 4.0% van de jongens die zich klinisch zorgen maakt over het eigen gewicht 

en cijfers van 0.0% voor zowel klinisch lijnen als klinisch zorgen over eten en lichaam. De 

hoogste percentages, zowel bij de jongens en de meisjes als bij de subklinische en klinische 

scores, vinden we op vlak van zorgen over gewicht en zorgen over lichaam. Bij de 

subklinische scores zien we cijfers van 77.4% en 79.1% van de meisjes die zich 

respectievelijk zorgen maken over gewicht en lichaam tegenover 44.0% en 44.0% van de 

jongens. Wat betreft de klinische scores zien we hiervoor cijfers bij de meisjes van 

respectievelijk 19.1% en 16.0% terwijl zoals reeds aangehaald slechts 4.0% van de jongens 

zich zorgen maakt over het eigen gewicht en geen enkele jongen zich zorgen maakt over het 

eigen lichaam.  

 

Tabel 6 

Percentage atleten (jongens en meisjes) die klinisch scoren op vlak van de continue   

ChEDE-Q eetpathologieschalen  

 Klinisch  Statistiek 

         Jongens (n=25)         Meisjes (n=115) χ² 

Lijnen  0.0% 6.1% 1.60 

Zorgen over eten 0.0% 4.3% 1.13 

Zorgen over gewicht 4.0% 19.1% 3.42 

Zorgen over lichaam 0.0% 16.5% 4.83* 

Noot. een klinische score reflecteert een score van 4 of hoger; 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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     (1c) Prevalentie van overeten en compensatiegedrag.  

     Binnen dit luik onderzoeken we welk percentage van de balletdansers (jongens en 

meisjes) subklinisch en klinisch scoren op de kwalitatieve ChEDE-Q eetpathologieschalen 

overeten en compensatiegedrag. Ook hier werden de variabelen voor overeten en 

compensatiegedag gehercodeerd tot categorische variabelen om zo de percentages atleten te 

kunnen berekenen die subklinisch en klinisch scoren. Een subklinische score is gelijk aan het 

voorkomen van een vorm van overeten of compensatiegedrag minstens 1 keer in de voorbije 

28 dagen. Voor de klinische scores volgen we de Oxford-norm waarbij men ten minste 12 

objectieve boulimische eetepisoden over de laatste drie maanden moet vertonen, wat 

neerkomt op 4 eetepisoden in de voorbije 28 dagen om van een klinische score te kunnen 

spreken (Fairburn & Cooper, 1993). Ook voor de andere vormen van overeten kiezen we 

ervoor om hetzelfde criterium te gebruiken. Voor het compensatiegedrag geldt volgens de 

Oxford-normen hetzelfde frequentiecriterium van 4 maal in de voorbije 28 dagen om klinisch 

te scoren (Fairburn & Cooper, 1993). Chi-kwadraat toetsen werden uitgevoerd om de 

mannelijke balletdansers te kunnen vergelijken met de vrouwelijke balletdansers.  

 

Tabel 7 

Percentage atleten ( jongens en meisjes) die minstens 1 keer in de voorbije 28 dagen een 

vorm van overeten of compensatiegedrag vertoonden (subklinisch) 

      Minstens 1 keer Statistiek  

 Jongens 

(n=25) 

Meisjes 

(n=115) 

χ² 

Overeten     

       OO 48.0% 43.5% .23 

       OBE 4.0% 23.5% 4.81* 

       SBE 28.0% 33.9% .23 

Compensatiegedrag     

        Braken 0.0% 5.2% 1.33 

        Laxeermiddelen/diuretica 0.0% 7.0% 1.77 

        Eetlustremmers 0.0% 2.6% .64 

Noot. OO= objectief overeten; OBE= objectieve eetbuien; SBE= subjectieve eetbuien; 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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    Wanneer we naar de subklinische scores kijken, stellen we weinig significante 

verschillen vast tussen mannelijke en vrouwelijke atleten wat betreft overeten en 

compensatiegedrag. Bij het vergelijken van de mannelijke atleten met de vrouwelijke atleten, 

stellen we enkel een significant verschil vast voor wat betreft de objectieve eetbuien (OBE), 

χ²(1)=4.81, p=.028. Bij de jongens vertoonde 4.0% minstens 1 objectieve eetbui in de voorbije 

28 dagen, tegenover 23.5% bij de meisjes. Verder zijn er geen significante verschillen vast te 

stellen over de geslachten heen voor wat betreft objectief overeten (OO), χ²(1)=.23, p=.63; 

subjectieve eetbuien (SBE), χ²(1)=.23, p=.63; zelfopgewekt braken, χ²(1)=1.33, p=.25; gebruik 

van laxeermiddelen/diuretica,  χ²(1)=1.77, p=.18 en gebruik van eetlustremmers, χ²(1)=.64, 

p=.42 (zie tabel 7). 

     Wanneer we naar de klinische scores kijken, stellen we op geen enkele van de 

kwalitatieve ChEDE-Q eetpathologieschalen significante verschillen vast tussen de 

mannelijke en vrouwelijke balletdansers. Er zijn geen significante verschillen te zien over de 

geslachten heen voor wat betreft objectief overeten (OO), χ²(1)=.02, p=.88; objectieve 

eetbuien (OBE), χ²(1)=1.40, p=.24; subjectieve eetbuien (SBE), χ²(1)=1.07, p=.30; 

zelfopgewekt braken, χ²(1)=.88, p=.35; gebruik van laxeermiddelen/diuretica, χ²(1)=.42, p=.52 

en gebruik van eetlustremmers, χ²(1)=.42, p=.52 (zie tabel 8). 

 

Tabel 8 

Percentage atleten ( jongens en meisjes) die minstens 4 keer in de voorbije 28 dagen een 

vorm van overeten of compensatiegedrag vertoonden (klinisch volgens Oxford-normen) 

       Minstens 4 keer Statistiek  

 Jongens 

(n=25) 

Meisjes 

(n=115) 

χ² 

Overeten     

        OO 28.0% 27.0% .02 

        OBE 4.0% 12.2% 1.40 

        SBE 8.0% 16.5% 1.07 

Compensatiegedrag     

        Braken 0.0% 3.5% .88 

        Laxeermiddelen/diuretica 0.0% 1.7% .42 

        Eetlustremmers   0.0% 1.7% .42 

Noot. OO= objectief overeten; OBE= objectieve eetbuien; SBE= subjectieve eetbuien; 

*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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    Binnen de categorie van overeten zien we dat objectief overeten (OO) meest 

frequent voorkomt, zowel bij jongens als bij meisjes. Dit is eveneens het enige item waarop 

de mannelijke atleten hoger (ook al is dit niet significant) scoren dan de vrouwelijke atleten 

met cijfers voor de jongens van 48.0% en 28.0% respectievelijk voor het voorkomen 

tenminste 1 keer en 4 keer in de voorbije 28 dagen. De meisjes behalen hier percentages van 

respectievelijk 43.5% en 27.0% (zie tabel 7 en 8).  

     Binnen de categorie van compensatiegedrag valt onmiddellijk op dat geen enkele 

mannelijke atleet dergelijk gedrag vertoont. Wanneer we kijken naar de vrouwelijke atleten, 

zien we dat het gebruik van laxeermiddelen/diuretica (7.0%) de compensatiestrategie is die 

meest frequent voorkomt als het gaat om ten minste eenmalig gebruik in de voorbije 28 

dagen, gevolgd door zelfopgewekt braken (5.2%) en het gebruik van eetlustremmers (2.6%) 

(zie tabel 7). Wanneer we echter gaan kijken naar de klinische scores, dan zien we dat het 

zelfopgewekt braken als compensatiestrategie hier koploper is met een percentage van 3.5%, 

gevolgd door een gedeelde tweede plaats voor het gebruik van laxeermiddelen/diuretica en 

het gebruik van eetlustremmers met beiden een percentage van 1.7% (zie tabel 8). 

 

Onderzoeksvraag 2: gaat er een extra effect uit van druk van de coach op het 

ontwikkelen van eetpathologie bovenop het effect van het slankheidsideaal 

 

     Opnemen van subjectkarakteristieken als controlevariabelen. 

     Het is mogelijk dat er naast een effect van het slankheidsideaal en/of een effect van 

de druk van de coach om slank te zijn ook bepaalde subjectvariabelen een invloed hebben op 

het ontwikkelen van eetpathologie. Als dit zo is, is het belangrijk om deze variabele(n) op te 

nemen als controlevariabelen in de hiërarchische lineaire regressie die verder uitgevoerd zal 

worden. Om dit te onderzoeken werden twee afzonderlijke analyses onder het univariaat 

lineair model uitgevoerd met als afhankelijke variabele telkens de totale eetpathologiescore. 

De significante invloed van geslacht op de totale eetpathologiescore is reeds gebleken bij 

onderzoeksvraag 1a met F(1,137)=10.64, p=.001 (zie tabel 4). Naast geslacht zijn ook leeftijd 

en adjusted BMI variabelen die vaak een effect hebben op het voorkomen van eetpathologie, 

vandaar dat we dit voor elk afzonderlijk zullen nagaan. Wat deze variabelen betreft, vinden 

we een significante invloed van zowel adjusted BMI, F(1,134)=9.00, p=.003 als leeftijd, 

F(1,137)=12.61, p=.001 op de globale eetpathologiescore. We zien een positief verband 

tussen leeftijd en eetpathologie, β=.18 (zie tabel 9). Als de leeftijd met 1 eenheid stijgt, dan 
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stijgt de totale eetpathologiescore met .18. Daarnaast zien we eveneens dat hoe hoger de  

adjusted BMI is, hoe hoger ook de totale eetpathologiescore zal zijn (β =.04) (zie tabel 9). 

      

Tabel 9 

Invloed van leeftijd en adjusted BMI op de totale eetpathologiescore 

Totale eetpathologiescore 

Variabele β SD(β) F 

Leeftijd  .18 .05 12.61** 

Adjusted BMI  .04 .01 9.00** 

Noot. *p<.05; **p<.01; ***p<.001. 

 

    Aangezien zowel de invloed van geslacht, leeftijd als adjusted BMI significant 

gebleken zijn op de totale eetpathologiescore, zullen deze drie variabelen binnen de verdere 

modeltoets opgenomen worden als controlevariabelen.  

 

     Modelvergelijkingen.  

     Om na te gaan of er een effect is van druk van de coach bovenop een effect van het 

slankheidsideaal (vanuit familie, leeftijdsgenoten en media) voeren we een hiërarchische 

lineaire regressieanalyse uit. In een eerste stap vergelijken we het model met de 

controlevariabelen geslacht, leeftijd en adjusted BMI met het nulmodel zonder predictoren. In 

een tweede stap voegen we hierbij de variabelen toe die de invloed van het slankheidsideaal 

meten, namelijk ervaren druk om slank te zijn vanuit familieleden, leeftijdsgenoten en de 

media, op het ontwikkelen van eetpathologie en vergelijken we of dit model beter is dan het 

model zonder deze predictoren. Tenslotte voegen we in een derde en laatste stap de coach als 

beïnvloedende factor toe en vergelijken we dit model opnieuw met het vorige model om na te 

gaan of druk vanuit de coach om slank te zijn nog een extra effect heeft bovenop het 

algemene slankheidsideaal.  

     Uit de modelvergelijkingstoets (zie tabel 10) blijkt dat het model met enkel de drie 

controlevariabelen significant beter is dan het nulmodel, F change(3,132)=13.24, p<.001. We 

zien dat het model met de controlevariabelen 23% van variantie van de eetpathologie kan 

verklaren (R
2
=.23). Daarnaast stellen we vast dat het tweede model met de predictoren 

invloed van familie, leeftijdsgenoten en media de totale eetpathologiescore significant beter 

verklaart in vergelijking met het eerste model met de controlevariabelen, F 

change(3,129)=21.97, p<.001. Dit tweede model kan namelijk 49% van de totale 
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eetpathologiescore verklaren (R
2
=.49), wat dus een toegevoegde waarde betekent van 26%. 

Tenslotte blijkt ook het derde en laatste model met de toegevoegde predictor invloed van de 

coach significant beter dan het tweede model in het verklaren van de eetpathologiescore, F 

change(1,128)=9.08, p=.003. De toegevoegde waarde van het derde model in vergelijking 

met het tweede model is 4% wat betekent dat het laatste model waarbij ook de invloed van de 

coach opgenomen werd als predictor 53% van de totale eetpathologiescore kan verklaren 

(R
2
=.53). 

 

Tabel 10 

Modelvergelijkingstoets 

Totale eetpathologiescore 

Variabele β SD(β) β (gestandaardiseerd) t F change R
2
 

Stap 1     13.24*** .23 

       Geslacht  .43 .23 .13 1.90   

       Leeftijd  .04 .04 .07 .96   

       Adjusted BMI  .01 .01 .04 .57   

Stap 2     21.97*** .49 

       Familie  .26 .09 .22 2.94**   

       Leeftijdsgenoten  .21 .09 .16 2.26*   

       Media  .20 .08 .18 2.40*   

Stap 3     9.08** .53 

       Coach  .25 .08 .27 3.01**   

Noot. *p<.05; **p<.01; ***p<.001. 

 

    Wanneer we naar dit derde model met zijn 7 onafhankelijke variabelen kijken, zien 

we significante effecten van de ervaren druk om slank te zijn zowel vanuit familie, 

t(132)=2.94, p=.004; leeftijdsgenoten, t(132)=2.26, p=.026 als media, t(132)=2.40, p=.018 

alsook een significant effect van de coach, t(132)=3.01, p=.003 op de totale 

eetpathologiescore. Als we vervolgens naar de richting kijken van de significante verbanden, 

zien we bij elk van voorvernoemde variabelen een positief verband met eetpathologie. Hoe 

groter de druk om slank te zijn zowel vanuit de familie (β=.22), vanuit leeftijdsgenoten 

(β=.16) als vanuit de media (β=.18), hoe hoger de totale eetpathologiescore. Bovendien 

stellen we hier vast dat de ervaren druk om slank te zijn het grootst is vanuit familieleden. 

Hetzelfde patroon geldt voor de invloed van de coach (β=.27): hoe groter de ervaren druk van 
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de coach om slank te zijn, hoe hoger de eetpathologie. Als de invloed van de coach met 1 

eenheid stijgt, en alle andere variabelen blijven constant, dan stijgt de totale 

eetpathologiescore met .27.  

      

DISCUSSIE 

 

1. Bevindingen 

 

     Het doel van dit onderzoek bestond er ten eerste in na te gaan of adolescente 

balletdansers (jongens en meisjes) die zich op een hoog sportniveau bevinden werkelijk een 

verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van eetpathologie gezien de soms contrasterende 

resultaten hierover binnen de literatuur (Toro et al., 2009; Ravaldi et al., 2003). Daarnaast 

werd ten tweede ook nagegaan of de ervaren druk van de coach om aan een bepaald 

lichaamsideaal te voldoen een invloed heeft op het ontwikkelen van eetpathologie bovenop 

de reeds gekende invloed van het algemene slankheidsideaal dat gepropageerd wordt door de 

media, leeftijdsgenoten en familie. 

     De eerste onderzoeksvraag ging dus na hoe vaak eetproblemen voorkomen bij 

adolescente balletdansers en dit afzonderlijk voor de jongens en de meisjes. In een eerste 

luik werd gevonden dat de vrouwelijke balletdansers meer lijnen en zich meer zorgen maken 

over eten, gewicht en lichaam in vergelijking met adolescente meisjes uit de algemene 

normpopulatie (Goossens & Braet, 2010). Ook de mannelijke balletdansers maken zich meer 

zorgen over gewicht en lichaam in vergelijking met adolescente jongens uit de algemene 

populatie, maar lijnen daarentegen niet meer noch maken zich niet meer zorgen over eten in 

vergelijking met de geslachts- en leeftijdsgebonden norm (Goossens & Braet, 2010).  

     De algemene trend die hier dus vastgesteld wordt, is dat balletdansers meer 

eetpathologie vertonen dan adolescenten uit de algemene populatie en zeker bij de 

vrouwelijke balletdansers. Dit is conform onze verwachtingen. Verschillende studies (o.a. 

Sundgot-Borgen & Torstveit, 2004; Smolak et al., 2000) tonen namelijk een hogere 

prevalentie aan van eetpathologie bij sporters in vergelijking met controlegroepen. Vooral de 

esthetische sporten zoals ballet vallen binnen de risicodisciplines. Zo tonen Byrne en McLean 

(2002) in hun studie aan dat atleten uit esthetische sporten veel meer eetpathologie vertonen 

in vergelijking met atleten uit andere sporten. Ook onderzoek van Neumärker et al. (2000) 

ligt in lijn met onze bevindingen en dan vooral voor wat betreft de vrouwelijke balletdansers. 
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Hun studie toont namelijk aan dat streven naar slankheid en lichaamsontevredenheid veel 

hoger zijn onder adolescente vrouwelijke balletdansers vergeleken met adolescente 

vrouwelijke niet-dansers. Tenslotte liggen de gevonden resultaten ook in lijn met Vlaams 

onderzoek van Van Durme et al. (2012) die eveneens een verhoogd risico vinden op het 

ontwikkelen van eetpathologie bij Vlaamse adolescente balletstudenten in vergelijking met de 

algemene populatie. Meer specifiek vertoonden de vrouwelijke balletstudenten binnen deze 

studie een hoger streven naar slankheid, meer symptomen van bulimia en meer dieetgedrag 

en maakten ze zich eveneens meer zorgen over hun gewicht en lichaamsvormen in 

vergelijking met meisjes uit de algemene populatie. 

     Binnen dit eerste luik van de eerste onderzoeksvraag werden de mannelijke 

balletdansers eveneens vergeleken met de vrouwelijke balletdansers van onze steekproef. In 

lijn van onze verwachtingen werd vastgesteld dat de meisjes gemiddeld meer lijnen en zich 

gemiddeld meer zorgen maken over hun gewicht en hun lichaam in vergelijking met de 

jongens. Reijonen et al. (2003) rapporteren een gelijkaardige trend. Meer specifiek stellen 

deze auteurs dat adolescente vrouwen vier keer meer kans hebben om een eetstoornis te 

ontwikkelen in vergelijking met adolescente mannen. Ook wat betreft de sportpopulatie is de 

trend dat meisjes hoger scoren dan jongens. Patel et al. (2003) stellen dat 95% van alle 

gedetecteerde gevallen van eetpathologie onder atleten vrouwen zouden zijn.  

     In een tweede luik van de eerste onderzoeksvraag werden vervolgens de specifieke 

prevalentiecijfers voor lijnen, zorgen over eten, zorgen over gewicht en zorgen over lichaam 

onderzocht en werden vergelijkingen naargelang geslacht gemaakt. De gevonden percentages 

bevestigen wederom dat de vrouwelijke balletdansers gemiddeld meer lijnen en zich 

gemiddeld meer zorgen maken over hun gewicht en hun lichaam in vergelijking met de 

mannelijke balletdansers. Over alle continue eetpathologieschalen heen (lijnen, zorgen over 

eten, zorgen over gewicht en zorgen over lichaam) werden subklinische scores gevonden die 

variëren tussen 32.0% en 79.1%. Specifiek voor lijnen, zorgen over gewicht en zorgen over 

lichaam werden prevalentiecijfers gevonden voor meisjes die subklinisch scoren van 

respectievelijk 54.8%, 77.4% en 79.1%, tegenover cijfers voor de jongens van respectievelijk 

32.0%, 44.0% en 44.0%. Daarnaast werd vastgesteld dat de klinische scores, zowel voor de 

mannelijke als de vrouwelijke balletdansers, heel wat lager liggen met percentages die 

oplopen tot 19.1%. Hoewel de meisjes hier ook op alle schalen hogere percentages behalen 

dan de jongens, wordt enkel een significant verschil gevonden wat betreft zorgen over 

lichaam met 16.5% van de meisjes die zich hierover klinisch zorgen maakt tegenover 0.0% 
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bij de jongens. Zowel bij de subklinische als de klinische scores, werd vastgesteld dat zowel 

de mannelijke als de vrouwelijke balletdansers zich, over alle subschalen heen, het meest 

zorgen maken over het eigen gewicht en het eigen lichaam.  

     De gevonden geslachtsverschillen bij de balletdansers bevestigen wederom onze 

verwachtingen en liggen opnieuw in lijn met onderzoek van Reijonen et al. (2003) en Patel et 

al. (2003) (zie hierboven). Daarnaast is het duidelijk en conform onze verwachtingen dat de 

adolescente balletdansers hoger scoren (32.0% - 79.1%) op subklinische eetproblemen dan 

adolescenten uit de algemene populatie. Zo vinden Patton et al. (2008) gemiddelde 

percentages van 9.4% en 1.4% respectievelijk voor meisjes en jongens in de algemene 

populatie. Wanneer de cijfers van adolescente balletdansers vergeleken worden met 

beschikbare cijfers wat betreft zorgen over gewicht en lichaam voor adolescenten uit de 

algemene populatie, wordt ook hier gevonden dat de adolescente balletdansers veel hoger 

scoren dan adolescenten uit de algemene populatie. Patel et al. (2003) vinden dat 36.4% van 

de adolescente meisjes zichzelf te dik vinden tegenover 23% van de adolescente jongens, wat 

dus duidelijk lager ligt dan de percentages binnen onze steekproef van respectievelijk 77.4% 

en 44.0% voor meisjes en jongens die zich zorgen maken over hun gewicht. Ook cijfers uit 

onderzoek van Touchette et al. (2011), met 13% van de adolescente meisjes uit de algemene 

populatie die angst hebben om dik te worden, alsook cijfers uit onderzoek van Ackard et al. 

(2007), met 36% van de adolescente meisjes die overmatig belang hechten aan gewicht en 

lichaamsvorm bij de vorming van het zelfbeeld, bevestigen de lagere scores voor wat betreft 

zorgen over gewicht binnen de algemene populatie in vergelijking met onze balletdansers. 

Dezelfde trend is terug te vinden voor wat betreft zorgen over lichaam met de studie van 

Ackard et al. (2007) die een verstoord lichaamsbeeld terug vindt bij 42% van de adolescente 

meisjes tegenover 79.1% van onze adolescente balletdanseressen die zich zorgen maken over 

het eigen lichaam.  

     Wanneer de prevalentiecijfers voor subklinische eetproblemen bij de adolescente 

balletdansers vergeleken worden met beschikbare gegevens uit andere sportpopulaties, is vast 

te stellen dat onze adolescente balletdansers ook hier hoger scoren. Patel et al. (2003) 

rapporteren namelijk prevalentiecijfers voor eetpathologie onder sporters over verschillende 

studies heen tussen 5% en 33%. De lagere cijfers in andere studies kunnen wellicht te wijten 

zijn aan de verschillende maten om eetpathologie te meten die doorheen studies gebruikt 

worden (vb. vanaf wanneer scoort iemand subklinisch/klinisch?) alsook aan het feit dat 

verschillende studies verschillende sporten (al dan niet een risicosportdiscipline) en 
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verschillende niveaus van competitie (al dan niet topsportniveau) meten. De hogere cijfers in 

onze steekproef kunnen dus de invloed van sportdiscipline (namelijk ballet) en sportniveau 

(namelijk topsport) op het ontwikkelen van eetpathologie bevestigen. Wanneer namelijk 

gekeken wordt naar beschikbare prevalentiecijfers in vrouwelijke balletstudenten, worden 

inderdaad al hogere cijfers vastgesteld, met onderzoek van Le Grange et al. (1994) waarin 

50% van de balletstudenten zichzelf te dik vinden en hun voedselinname onder andere 

controleren door te diëten. Deze cijfers komen al beter in de buurt van onze eigen 

bevindingen met 54.8% van de meisjes die subklinisch scoren op lijnen en 77.4% die zich 

zorgen maken over hun gewicht.  

     In het derde luik van de eerste onderzoeksvraag werden prevalentiecijfers voor 

overeten en compensatiegedag onderzocht binnen onze steekproef van adolescente 

balletdansers. Meer specifiek werden de percentages balletdansers onderzocht die minstens 1 

keer (subklinische score) en minstens 4 keer (klinische score) een vorm van overeten of 

compensatiegedrag vertoonden in de voorbije 28 dagen.  

     Wat betreft overeten, varieerden de subklinische scores tussen 4.0% en 48.0%. 

Voor compensatiegedrag werden dan weer subklinische percentages gevonden tussen 0.0% 

en 7.0%. Bovendien is het opvallend dat de vrouwelijke balletdansers op alle vormen van 

overeten en compensatiegedrag hoger scoren in vergelijking met de mannelijke balletdansers, 

behalve wat betreft objectief overeten (OO). Toch zijn er enkel significante verschillen vast te 

stellen tussen de jongens en de meisjes op vlak van objectieve eetbuien (OBE) met jongens 

die hiervoor een percentage halen van 4.0% en meisjes van 23.5%.  

     De prevalentiecijfers van de klinische scores varieerden dan weer tussen 4.0% en 

28.0% voor wat betreft overeten en tussen 0.0% en 3.5% voor wat betreft compensatiegedrag. 

Ook hier is objectief overeten (OO) het enige item waarop de jongens hoger scoren in 

vergelijking met de meisjes, maar zijn er geen significante verschillen gevonden tussen de 

geslachten. Een mogelijke verklaring voor het hoger scoren van de jongens wat betreft OO 

kan misschien gevonden worden in het feit dat jongens gedurende de puberteit een hogere 

calorische voedselinname nodig hebben in vergelijking met meisjes en al zeker wanneer ze 

aan sport doen en bijgevolg dus rapporteren dat ze meer eten. Objectief overeten (OO) is 

eveneens het item waarop zowel de mannelijke als de vrouwelijke balletdansers het hoogst 

scoren. Opvallend is verder dat geen enkele mannelijke balletdanser een vorm van 

compensatiegedrag vertoont.  
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     Bij de verschillende vormen van overeten en compensatiegedrag is de algemene 

trend opnieuw dat meisjes hoger scoren in vergelijking met jongens (met uitzondering van 

objectief overeten), ook al worden weinig significante verschillen gevonden, wat dus 

eveneens opnieuw in lijn ligt met onderzoek van Reijonen et al. (2003) en Patel et al. (2003).  

     Wanneer de gevonden prevalentiecijfers wat betreft overeten vergeleken worden 

met prevalentiecijfers bij adolescenten uit de algemene populatie, stellen we in lijn van onze 

verwachtingen vast dat eerstvernoemde hoger zijn. Uit de studie van Touchette et al. (2011) 

is namelijk gebleken dat 11% van de onderzochte meisjes eenmaal per week en 4% van de 

meisjes meer dan tweemaal per week een eetbui heeft. Dit kan bij benadering vergeleken 

worden met respectievelijk onze subklinische en klinische scores wat betreft eetbuien. Voor 

onze vrouwelijke balletdansers werden cijfers gevonden die duidelijk hoger liggen dan in de 

studie van Touchette et al. (2011) met subklinische scores van respectievelijk 23.5% en 

33.9% voor objectieve eetbuien (OBE) en subjectieve eetbuien (SBE) en klinische scores van 

respectievelijk 12.2% en 16.5% voor OBE en SBE. Ook wanneer vergeleken wordt met 

Vlaamse adolescenten uit de algemene populatie (Goossens et al., 2009), waarvan 

respectievelijk 9.3% en 4.8% tenminste eenmaal gedurende de afgelopen maand één episode 

van SBE en OBE ervaarden, valt op dat onze adolescente balletdansers duidelijk hoger 

scoren. 

     Wat betreft het compensatiegedrag scoren de adolescente balletdansers uit onze 

steekproef tegen onze verwachtingen in lager dan adolescenten uit de algemene populatie. 

Ackard et al. (2007) rapporteren cijfers van 9.4% en 13.5% respectievelijk voor adolescente 

jongens en meisjes die een vorm van compensatiegedrag vertonen. De range voor 

compensatiegedrag binnen onze steekproef van adolescente balletdansers varieert slechts 

tussen 0.0% en 7.0% over de subklinische en klinische scores heen. Bovendien vertoont geen 

enkele mannelijke balletdanser een vorm van compensatiegedrag. De hogere cijfers bij 

adolescenten uit de algemene populatie kunnen te wijten zijn aan het feit dat Ackard et al. 

(2007) binnen hun onderzoek naast zelfopgewekt braken en gebruik van laxeermiddelen ook 

excessief sporten opnamen als compensatiestrategie. Binnen ons eigen onderzoek werden 

daarentegen enkel de extremere vormen van compensatiegedrag opgenomen (zelfopgewekt 

braken, gebruik van laxeermiddelen/diuretica en gebruik van eetlustremmers). Indien we ook 

sporten als compensatiestrategie opgenomen hadden, zouden de percentages bij de 

balletdansers wellicht ook hoger liggen. Het onderzoek van Patel et al. (2003) ligt dan wel 

weer binnen onze bevindingen en verwachtingen, althans voor wat betreft de meisjes. Deze 
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auteurs vinden namelijk dat 7.5% van de adolescente meisjes braakt of laxantia gebruikt als 

compensatiestrategie. Wanneer binnen de eigen steekproef de subklinische scores voor wat 

betreft zelfopgewekt braken en gebruik van laxantia opgeteld worden, wordt een percentage 

gevonden van 12.2% onder vrouwelijke balletdansers, wat dus wel hoger is in vergelijking 

met het cijfer uit de algemene populatie. Het onderzoek van Patel et al. (2003) volgend, zien 

we echter wel, tegen onze verwachtingen in, dat de adolescente jongens uit de algemene 

populatie hoger scoren in vergelijking met de adolescente mannelijke balletdansers voor wat 

betreft zelfopgewekt braken en gebruik van laxantia met respectievelijk percentages van 

2.2% en 0.0%. Redenen hiervoor kunnen zijn dat de mannelijke balletdansers uit onze 

steekproef weigerachtig staan tegenover het onthullen van eetpathologie (Polivy & Herman, 

2002) of het feit dat de groep onderzochte mannelijke balletdansers te klein is (n=25) en 

bijgevolg niet representatief is voor de volledige populatie adolescente mannelijke 

balletdansers. 

     Wanneer de gevonden prevalentiecijfers vergeleken worden met reeds beschikbare 

gegevens in een populatie van balletdansers worden eveneens deels andere resultaten 

gevonden. Ringham et al. (2006) rapporteren dat 41.4% van de onderzochte adolescente 

vrouwelijke balletdansers in hun studie eetbuien vertonen. Deze cijfers zijn ongeveer 

gelijkaardig met het voorkomen van overeten bij onze vrouwelijke balletdansers. Wat betreft 

compensatiegedrag worden hogere prevalentiecijfers gevonden in andere studies in 

vergelijking met ons eigen onderzoek. Zo is uit de studie van Le Grange et al. (1994) 

gebleken dat 50% van de onderzochte vrouwelijke balletdansers hun voedselinname 

controleren door het gebruik van laxeermiddelen, diuretica of door te braken. Wanneer de 

subklinische scores voor wat betreft braken en gebruik van laxeermiddelen/diuretica bij onze 

vrouwelijke adolescente balletdansers opgeteld worden, wordt slechts een percentage van 

12.2% bekomen. Ook uit onderzoek van Ringham et al. (2006) zijn hogere cijfers gebleken 

met 31% van de balletdanseressen die braken als compensatiestrategie, tegenover 5.2% 

balletdanseressen die hierop subklinisch scoren binnen de eigen steekproef. De hogere 

gevonden cijfers in de studies van Le Grange et al. (1994) en Ringham et al. (2006) kunnen 

misschien verklaard worden door de hogere gemiddelde leeftijd bij deze balletstudenten 

(respectievelijk 18.9 jaar en 19.66 jaar) in vergelijking met de balletstudenten in de eigen 

steekproef (14.04 jaar). Een hogere leeftijd betekent logischerwijs een reeds verdere 

ontwikkeling op vlak van eetpathologie en bijgevolg ook hogere percentages. Daarnaast kan 

onderrapportage ook een reden zijn voor de lage cijfers binnen de eigen steekproef. De 
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diverse mogelijke redenen voor onderrapportage zullen hieronder bij de beperkingen van het 

eigen onderzoek uitgebreid aan bod komen.   

     Een tweede onderzoeksvraag ging na of er een extra effect uitgaat van de druk van 

de coach om aan een bepaald lichaamsideaal te voldoen op de ontwikkeling van 

eetpathologie bij adolescente balletdansers, bovenop het effect van het slankheidsideaal dat 

verspreid wordt door media, familie en vrienden.  

     In lijn van onze verwachtingen, werd vastgesteld dat er sprake is van een 

gepercipieerde druk om slank te zijn zowel vanuit familieleden, leeftijdsgenoten als vanuit de 

media waarbij het grootste effect uitgaat van de familieleden. De invloed van leeftijdsgenoten 

dient hier enigszins genuanceerd te worden gezien hiervoor eerder een lage alfacoëfficiënt 

gevonden werd, wat erop duidt dat de verschillende items uit de enquête die invloed van 

leeftijdsgenoten pretendeerden te meten waarschijnlijk onvoldoende samenhangen. Deze 

bevindingen liggen in lijn met vorig onderzoek. Verschillende auteurs benadrukten namelijk 

reeds dat de verspreiding van Westerse schoonheidsidealen voor een groot deel via de media 

gebeurt (Polivy&Herman, 2002; Hsu, 1996; Mussell et al., 2000; Reijonen et al., 2003; Klein 

& Walsh, 2003), dat mediaboodschappen die slankheid propageren versterkt kunnen worden 

door leeftijdsgenoten en dat ook ouderlijke commentaren over het gewicht van hun kind niet 

onderschat mogen worden in de ontwikkeling van eetpathologie (Lieberman et al., 2001; 

Mussell et al., 2000; Smolak et al., 1999; Polivy & Herman, 2002).  

     Daarnaast werd vastgesteld dat de ervaren druk van de coach om aan een bepaald 

lichaamsideaal te voldoen wel degelijk een extra effect heeft bovenop het effect van familie, 

leeftijdsgenoten en media op het ontwikkelen van eetpathologie. Ook deze resultaten liggen 

in lijn met de vooropgestelde verwachtingen. Onderzoek van Sungot-Borgen en Torstveit 

(2010) en van Byrne en McLean (2002) sluit hierbij aan. Deze auteurs maken melding van de 

extra druk om slank te zijn die atleten kunnen ervaren vanuit hun sportomgeving bovenop de 

algemene sociaal-culturele druk. Ook Sherman en Thompson (2001) benadrukken de invloed 

die de coach kan hebben op de ontwikkeling van eetpathologie. Ze halen aan dat veel 

coachen willen dat hun atleten gewicht verliezen in functie van betere sportprestaties of 

bereid zijn om tot het uiterste te gaan voor hun sportprestatie. Annus en Smith (2009) trekken 

deze lijn bovendien door naar de balletpopulatie door te stellen dat de mate waarin het belang 

van slankheid door de coach benadrukt wordt in danslessen gerelateerd is aan 

eetstoornissymptomatologie.  
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2. Sterktes en beperkingen van het eigen onderzoek en implicaties voor toekomstig 

onderzoek 

 

     Ons onderzoek bevat zowel enkele sterktes als enkele beperkingen die hieronder  

aan bod komen. Eerst wordt wat dieper ingegaan op de belangrijkste sterktes die typerend 

zijn voor dit onderzoek om vervolgens in te gaan op de belangrijkste beperkingen.  

     Een eerste sterk punt binnen ons onderzoek betreft het feit dat we erin geslaagd 

zijn een grote groep balletdansers (n=140) te bevragen tussen 10 en 20 jaar (gemiddelde 

leeftijd = 14.04 jaar) die zowel bestaat uit jongens (n=25) als meisjes (n=115). Dit is zeker 

een meerwaarde gezien eerdere studies (Le Grange et al., 1994; Ringham et al., 2006) vaak 

kleinere steekproeven bevatten met vaak enkel vrouwelijke balletdansers en met een 

gemiddeld hogere leeftijd. Binnen dit onderzoek werd daarentegen telkens een onderscheid 

gemaakt tussen jongens en meisjes die zich bovendien volop in de puberteit bevinden wat 

extra relevant is gezien de adolescentie beschouwd wordt als mogelijke risicofactor voor het 

ontwikkelen van eetpathologie (Littleton & Ollendick, 2003; Klein & Walsh, 2003; Mussell 

et al., 2000). 

     Een tweede sterk punt is dat binnen dit onderzoek de focus expliciet gelegd wordt 

op subklinische eetproblemen, namelijk op bepaalde gestoorde eetattitudes en 

eetgedragingen. Aangezien uit onderzoek (Micali & House, 2011) gebleken is dat de DSM-

criteria voor de officiële eetstoornissen niet betrouwbaar zijn voor adolescenten en leiden tot 

onderschatting van eetpathologie is het meten van concrete subklinische eetproblemen bij 

deze steekproef zeker een pluspunt. Bovendien werd bij de bevraging van de adolescenten 

gebruik gemaakt van valide en gestandaardiseerde vragenlijsten die aangepast waren aan hun 

leeftijd en ontwikkelingsniveau.  

    Ten derde werd dergelijk onderzoek in België nog maar weinig uitgevoerd 

aangezien de meeste studies een Angelsaksische achtergrond hebben. Bovendien werd 

expliciet gezocht naar balletdansers op een hoog sportniveau door enkel scholen toe te laten 

waar strenge toelatingscriteria gelden of waar een hoog trainingsniveau gehanteerd werd met 

minimum tien uren dans per week. Alle scholen in Vlaanderen die hieraan voldeden werden 

gecontacteerd waarbij drie van de vier scholen ook bereid waren om deel te nemen.  

     Een vierde en laatste sterkte is dat ook de tweede onderzoeksvraag, die het extra 

effect van de druk van de coach om aan een bepaald lichaamsgewicht of lichaamsvorm te 

voldoen nagaat bovenop het effect van het slankheidsideaal op de ontwikkeling van 
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eetpathologie, innoverend is. In de literatuur is hieromtrent weinig concreet 

onderzoeksmateriaal beschikbaar, noch in België noch in andere landen, waardoor dit 

onderzoek een belangrijke aanvulling betekent binnen de bestaande literatuur en ons een 

antwoord kan bieden op de vraag of het slankheidsideaal ook een rol speelt bij balletdansers, 

maar eveneens of er daar bovenop een extra effect uitgaat van de coach op het eetgedrag van 

de atleet wanneer die druk legt om aan bepaalde ideeën te voldoen. 

    Nadat de sterktes van dit onderzoek hierboven aan bod kwamen, wordt hieronder 

vervolgens wat dieper ingegaan op de belangrijkste beperkingen die we bovendien proberen 

te ondervangen met enkele suggesties voor toekomstig onderzoek. 

     Een eerste beperking betreft de vrij kleine groep jongens die opgenomen werd in 

de steekproef. Hoewel de opname van jongens binnen de steekproef positief is en hierboven 

reeds aangehaald werd als een sterkte, houdt dit tegelijk een beperking in. Voor het 

vergelijken van de gemiddelden voor lijnen, zorgen over eten, zorgen over lichaam en zorgen 

over gewicht met normgegevens bij adolescenten uit de algemene populatie werden namelijk 

one sample t-testen gebruikt. Gezien het relatief kleine aantal jongens (n=25) moet de 

vergelijking van de gemiddelden met de norm bij de jongensgroep enigszins genuanceerd 

worden. Uitschieters in de data kunnen het gemiddelde namelijk sterk naar boven op beneden 

trekken wat een vertekend beeld kan geven. Bovendien kan in vraag gesteld worden of de vrij 

kleine groep jongens in de steekproef binnen dit onderzoek wel representatief is voor de 

totale populatie van adolescente mannelijke balletdansers. Het lijkt ons dan ook een suggestie 

voor toekomstig onderzoek om een grotere groep jongens op te nemen. 

     Een tweede beperking binnen het onderzoek is dat de onderzoeksopzet cross-

sectioneel van aard is en niet longitudinaal. Wat betreft het onderzoeken van de 

prevalentiecijfers in de eerste onderzoeksvraag, vormt een eenmalig bevragen van de 

steekproef geen probleem. Wat betreft de tweede onderzoeksvraag die het extra effect van de 

coach bovenop het slankheidsideaal nagaat, vormt dit echter wel een probleem. Er werd wel 

een extra invloed vanuit de coach op de ontwikkeling van eetpathologie vastgesteld, maar er 

kunnen hierbij geen causale besluiten worden getrokken. Het is dan ook aan te raden om bij 

toekomstig onderzoek gebruik te maken van meerdere meetmomenten (waves) en dus een 

longitudinaal onderzoeksopzet te gebruiken om zo causale verbanden te kunnen leggen en 

voorspellingen te kunnen doen. Bovendien is er ook nood aan meer onderzoek om na te gaan 

hoe de invloed van de coach concreet werkt en welke variabelen hier precies een rol in 

spelen.  
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    Een derde beperking betreft een mogelijks beperkte betrouwbaarheid bij het 

invullen van de vragenlijsten wat mogelijks kan leiden tot onderrapportage van de 

subklinische eetproblemen. De jongeren werden namelijk nog steeds in vrij grote groepen 

bevraagd en ook al werden ze zoveel mogelijk uit elkaar geplaatst om elkaar niet te 

beïnvloeden, toch had de onderzoeker in bepaalde balletscholen het gevoel dat een bevraging 

omtrent eetpathologie een gevoelig onderwerp was bij een dergelijke populatie. Dit 

weerspiegelde zich bijvoorbeeld in het niet onmiddellijk willen rapporteren van het eigen 

gewicht of het niet-weten van het eigen gewicht, wat zeer betwijfelbaar is in een omgeving 

waarin lichaamsvorm en -gewicht zo centraal staan. Ook wat betreft de vragen omtrent 

invloed van de coach is onderrapportage niet uitgesloten. Jones et al. (2005) wijzen namelijk 

op de asymmetrische relatie die vaak heerst tussen coach en atleet waarbij de coach gezien 

wordt als almachtige bezitter van kennis en de atleet als dankbare ontvanger van deze kennis 

om beter te kunnen presteren. In dit licht zou het dan ook goed kunnen dat veel atleten hun 

coach niet negatief durven te beoordelen uit angst voor mogelijke negatieve gevolgen of 

verlies van status binnen de balletgroep. Bovendien werden alle gegevens bekomen via 

zelfrapportage met behulp van vragenlijsten wat een risico op sociaal wenselijke antwoorden 

inhoudt en opnieuw de betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden, in het bijzonder voor 

wat betreft rapportage van gewicht en lengte, in vraag stelt. Voor toekomstig onderzoek is het 

daarom misschien aan te raden om jongeren te bevragen in een meer neutrale omgeving 

(bijvoorbeeld bij hen thuis) om zo de beïnvloeding zo klein mogelijk te houden of om 

gebruik te maken van het interview als methode waarbij meerdere informanten (zowel 

balletstudenten, ouders als coach) aan bod komen om een zo correct mogelijk beeld te 

krijgen.  

    Een vierde en laatste beperking betreft de mogelijks beperkte generaliseerbaarheid 

op een aantal domeinen van de gevonden resultaten. Zo heeft dit onderzoek zich beperkt tot 

één esthetische sportdiscipline, namelijk ballet. Andere esthetische sportdisciplines zoals 

bijvoorbeeld gymnastiek zouden onderzocht moeten worden om na te gaan of gelijkaardige 

resultaten gevonden worden. Daarnaast werden in de steekproef enkel balletdansers 

opgenomen die echt op een hoog sportniveau en in een dansomgeving bezig zijn met ballet. 

De vraag kan dan ook gesteld worden of dezelfde resultaten gevonden zouden worden bij 

balletdansers die zich niet dag in dag uit in een dansmilieu bevinden maar enkel buiten de 

schooluren deel uitmaken van een dansgroep en intensief bezig zijn met hun sport. Tenslotte 

bestaat de steekproef binnen dit onderzoek hoofdzakelijk uit blanke adolescenten met een 
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hoge sociaal-economische status (SES) en zal toekomstig onderzoek ook op dit domein 

moeten uitwijzen of de gevonden resultaten te generaliseren zijn naar andere culturen en 

bevolkingsgroepen.  

 

3. Implicaties voor de praktijk 

 

     Wanneer de resultaten uit dit onderzoek kunnen gerepliceerd worden door andere 

onderzoeken in België en longitudinaal onderzoek de invloed van de coach als belangrijke 

causale factor op de ontwikkeling van eetpathologie bij adolescente balletdansers inderdaad 

kan aantonen, heeft dit een aantal belangrijke implicaties voor de praktijk.  

     De relatief hoge prevalentiecijfers van subklinische eetproblemen bij adolescente 

balletdansers alsook de invloed van de coach hierop, benadrukken het belang van 

preventieprogramma’s die zich richten op zowel de atleet als de coach. Turk, Prentice, 

Chappell en Shields (1999) benadrukken het belang van educatieprogramma’s zowel voor 

coachen, atleten en ouders als eerste middel om eetpathologie te voorkomen. Zeker 

onderwijsprogramma’s voor coachen zijn volgens deze auteurs belangrijk aangezien coachen 

vaak de personen zijn die als eerste een probleem detecteren bij de atleet gezien hun nauwe 

en dagelijkse contact. Bovendien is uit het onderzoek van Turk et al. (1999) gebleken dat 

coachen vaak onvoldoende op de hoogte zijn over eetpathologie. Zowel hun kennis over 

risicofactoren voor het ontstaan van eetpathologie, het herkennen van symptomen alsook hun 

kennis over hoe je ermee kunt omgaan of preventief kunt optreden bleek ontoereikend. 

Coachen spelen inderdaad een belangrijke rol in het leven van balletdansers op een hoog 

sportniveau waardoor het noodzakelijk is om deze personen te onderwijzen op vlak van 

eetpathologie en zeker over hun eigen invloed die ze hierop kunnen hebben. Piran (1999) 

beklemtoont daarnaast ook het belang van veranderingen in de sportomgeving zelf als 

preventiemechanisme. Hij onderzocht 10-18-jarige balletstudenten die deel uitmaakten van 

een balletschool met wereldaanzien en vond dat dankzij het ingevoerde preventieprogramma 

de eetpathologie onder de balletstudenten daalde en de gezonde eetpatronen toenamen. Het 

gebruikte preventieprogramma wou een schoolklimaat creëren waar balletstudenten zich 

goed voelden met hun lichaam en de verandering ervan doorheen de puberteit. Daarvoor 

werd een klemtoon op lichaamsvorm en- gewicht verboden, door onder andere zowel leraren 

als leerlingen te verbieden om hieromtrent opmerkingen te maken. Wel werd een 

personeelslid aangesteld waarbij balletstudenten terecht konden indien ze zich zorgen 
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maakten over hun lichaam of gewicht. In lijn met de studie van Turks et al. (1999) kregen de 

leraren ook hier een onderwijsprogramma waarin ze onder andere leerden wat de invloed van 

volwassenen kan zijn op het ontwikkelen van eetpathologie bij kinderen en jongeren. Ook de 

balletstudenten zelf werden onderwezen op vlak van gezondheid en ontwikkeling.  

     Uit bovenstaande studies kan dus geconcludeerd worden dat 

preventieprogramma’s niet alleen moeten bestaan uit vormingsmomenten voor zowel 

coachen als balletstudenten zelf omtrent eetpathologie, gezondheid en ontwikkeling, maar dat 

daarnaast ook structurele veranderingen nodig zijn binnen de sportomgeving zelf (vb. minder 

nadruk op slank zijn) wil een preventieprogramma ook echt de eetpathologie onder 

balletstudenten doen dalen. Zoniet blijft het dweilen met de kraan open.  

     Daarnaast zal ook moeten ingezet worden op vroegdetectie van subklinische 

eetproblemen bij atleten om tijdig in te kunnen grijpen, niet alleen wegens de schadelijke 

gevolgen van eetpathologie op de sportprestatie en de gezondheid van de atleet, maar ook 

omdat subklinische eetproblemen een risicofactor vormen voor de ontwikkeling van een 

officiële eetstoornis (Golschmidt et al., 2008; Mussell et al., 2000). Hoe vroeger men dus 

ingrijpt, hoe meer kans men heeft om de ontwikkeling naar een officiële eetstoornis tegen te 

gaan.  

 

 

CONCLUSIE 

 

    Algemeen kan uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat adolescente 

balletdansers op een hoog sportniveau een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van 

eetpathologie en dat vrouwelijke balletdansers hierbij gemiddeld hoger scoren in vergelijking 

met de mannelijke balletdansers. Daarnaast speelt het slankheidsideaal dat heerst in Westerse 

maatschappijen een rol in de ontwikkeling van eetpathologie bij adolescente balletstudenten 

en heeft de druk van de coach om slank te zijn daarop nog een extra invloed. Verder 

onderzoek met een longitudinaal onderzoeksopzet is wel nodig om causale en concretere 

verbanden te kunnen trekken. Daarnaast zijn goede preventieprogramma’s ten sterkste 

aangeraden gezien de hoge prevalentiecijfers van eetpathologie onder adolescente 

balletdansers.  
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BIJLAGEN 

 

 

1. Bijlage 1: criteria binnen de DSM-V (APA, 2010) voor het Avoidant/Restrictive Food  

Intake Disorder 

 

A. Stoornis in het eten (waaronder een gebrek aan interesse in eten of voedsel; 

vermijding gebaseerd op zintuiglijke eigenschappen van voedsel; of zich zorgen 

maken over de aversieve gevolgen van eten) zoals gemanifesteerd door er 

voortdurend niet in te slagen om te voldoen aan gepaste voedings- en/of energienoden 

en geassocieerd met een of meer van volgende kenmerken: 

1. Significant gewichtsverlies (of er niet in slagen om bij te komen in gewicht of 

langzame groei in kinderen); 

2. Significante voedingstekorten; 

3. Afhankelijk van sondevoeding; 

4. Merkbare interferentie met psychosociaal functioneren 

 

B. Er is geen evidentie dat een gebrek aan beschikbaar voedsel of een geassocieerde 

culturele praktijk op zich alleen voldoende is voor het ontwikkelen van de stoornis 

 

C. De stoornis in het eten treedt niet uitsluitend op tijdens periodes van Anorexia 

Nervosa of Bulimia Nervosa en er is geen evidentie van een verstoring van 

lichaamsgewicht of –vorm 

 

D. De stoornis in het eten is niet beter te verklaren vanuit een gelijkaardige medische 

conditie of vanuit een andere mentale stoornis. Wanneer de stoornis in het eten 

optreedt in de context van een andere conditie of stoornis, overschrijdt de ernst van de 

stoornis in het eten de ernst die geassocieerd wordt met de betreffende conditie of 

stoornis en rechtvaardigt deze extra klinische aandacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

2. Bijlage 2: een subklinische eetstoornis binnen de sportwereld: Anorexia Athletica  

 

Sudi et al. (2004) stellen dat Anorexia Athletica (AA) gezien kan worden als een staat 

van verminderde energie-inname en verminderde lichaamsmassa ondanks hoge fysieke 

prestaties. AA gelijkt tot op zekere hoogte op Anorexia Nervosa (AN) omdat patiënten met 

AN zich vaak engageren in aanhoudende lichaamsbeweging en voortdurend trainen. Toch 

valt er een duidelijk onderscheid te maken tussen AA en een eetstoornis (Sudi et al., 2004). 

Een eerste verschil ligt erin dat bij AA de vermindering van lichaamsmassa of 

lichaamsvet gebaseerd is op het verbeteren van prestaties en niet op fysieke verschijning of 

buitensporige bezorgdheid over lichaamsvorm. Currie (2010) gaat hiermee akkoord wanneer 

hij stelt dat ‘atletisch eten’ meer gericht is op een verbeterde sportprestatie dan op 

gewichtsverlies of het willen van een andere lichaamsvorm. Het is echter niet uitgesloten dat 

een buitensporige bezorgdheid omtrent de fysieke verschijning of omtrent lichaamsvorm zich 

ontwikkelt, zeker wanneer atleten hun lichaamsvet gaan vergelijken met die van meer 

succesvolle atleten (Sudi et al., 2004).  

Een tweede verschil is dat bij AA de lichaamsmassa niet enkel afhangt van lage 

energie-inname maar ook van de intensiteit van de training. Personen met AA worden dan 

ook gekenmerkt door schommelingen in gewicht. In het trainingsseizoen bijvoorbeeld 

verliezen ze veel gewicht, terwijl ze buiten het trainingsseizoen of in minder drukke periodes 

terug wat gewicht bijkomen. Sommige atleten blijven het jaar rond echter een zeer laag 

lichaamsgewicht behouden waardoor zij mogelijks een verhoogd risico hebben op het 

ontwikkelen van een klinische eetstoornis.  

Een derde en laatste verschil dat hiermee verband houdt is dat elk abnormaal 

eetgedrag bij AA tijdelijk is. Nadat de carrière van de atleet afgelopen is, mogen er geen 

sporen meer van AA te detecteren zijn.  

 


