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VOORWOORD 

Het schrijven van deze masterproef was een erg boeiend maar niet vanzelfsprekend proces. Ik 

heb deze intensieve weg echter niet alleen moeten afleggen. Voor het eerste deel van deze 

masterproef kon ik rekenen op de steun en feedback van mijn begeleidster Kim Van Durme, 

waarvoor zeer veel dank. De afgelopen maanden kon ik overigens steeds met al mijn vragen 

en opmerkingen bij mijn promotor Lien Goossens terecht. Ik kon steeds snelle en concrete 

feedback verwachten en haar optimisme was aanstekelijk. Dankzij de constructieve 

opmerkingen en nuttige tips geraakte ik steeds een stapje dichter bij het eindproduct dat u nu 

te lezen krijgt. Graag bedank ik ook mijn mama, die er nooit aan getwijfeld heeft dat alles op 

zijn pootjes terecht zou komen tijdens mijn volledige psychologietraject. Vanzelfsprekend zou 

ik ook nooit zo ver gekomen zijn zonder de steun en nodige ontspanning van mijn vrienden en 

vriendje. Ook een kleine knipoog naar de poes van de overburen, die me toch de motivatie gaf 

om verder te werken na een lange dag. Als laatste wil ik alle eetstoornispatiënten bedanken die 

bereid waren om deel te nemen aan dit onderzoek, alsook de middelbare scholen en de meisjes 

die hiervoor een deel van hun vakantie opgaven. De balletscholen en de bijbehorende 

balletdansers wil ik eveneens bedanken. Zonder hun medewerking en bijdrage was dit 

onderzoek en deze masterpoef nooit mogelijk geweest. Een oprechte dankjewel!  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 Inleiding. Balletdansers zijn een risicogroep voor het ontwikkelen van anorexia 

nervosa. Overigens heeft een vrouwelijke adolescent op zich reeds een verhoogd risico. Toch 

zien we dat studies naar eetstoornissen voornamelijk gebeuren bij volwassenen. Onderzoek dat 

deze twee groepen samen met een klinische groep opneemt, is eerder zeldzaam. Deze 

masterproef vergelijkt een groep vrouwelijke adolescenten met de diagnose van anorexia 

nervosa – restrictieve type met elite adolescente balletdansers en adolescente meisjes uit de 

algemene populatie op vlak van eetpathologie en depressieve symptomen.   

 Methode. De totale groep bestaat uit 53 adolescente meisjes met anorexia nervosa van 

het restrictieve type, 53 gematchte elite balletdansers en een gematchte controlegroep uit de 

algemene populatie (n = 53) (M leeftijd = 14.36). Alle groepen vulden een aantal zelfrapportage 

vragenlijsten in om zicht te krijgen op eetpathologie en depressieve symptomen. 

 Resultaten. De variantieanalyses tonen dat de balletdansers significant meer zorgen 

omtrent eten, het gewicht en de lichaamsvormen vertonen en meer lijnen dan de controlegroep. 

De eetstoornispatiënten scoren overigens nog significant hoger op deze schalen. De 

balletdansers rapporteren niet significant meer lichaamsontevredenheid en scoren niet lager op 

competentiebeleving op vlak van fysieke verschijning en algemeen gevoel van eigenwaarde 

dan de controlegroep, in tegenstelling tot de eetstoornispatiënten. Als laatste scoren de 

balletdansers wel significant hoger op depressieve symptomen dan de controlegroep. De 

klinische groep scoort overigens nog significant hoger dan de balletdansers op deze schaal. 

 Discussie. Deze bevindingen ondersteunen de assumptie dat adolescente balletdansers 

een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een eetproblematiek. Het belang van 

vroege detectie en preventie van verstoorde eetgedragingen en eetattitudes, alsook van 

depressieve symptomen bij deze risicogroep wordt hierdoor duidelijk. 
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Probleemstelling 

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 5th edition, oftewel DSM-

5 (APA, 2013) definieert anorexia nervosa (AN) als een eetstoornis waarbij er sprake is van 

een significant te laag lichaamsgewicht als gevolg van een beperking van de energie-inname. 

Patiënten met AN hebben een intense angst om in gewicht aan te komen en doen er alles om 

dit te voorkomen. Er is overigens sprake van een dysfunctioneel systeem van zelf-evaluatie, 

waarbij het oordeel over zichzelf onevenredig bepaald wordt door de het eigen 

lichaamsgewicht en de eigen lichaamsvorm. Deze masterpoef spitst zich toe op het restrictieve 

type van AN, waarbij er geen sprake is van herhaaldelijke eetbuien of purgeergedrag. Deze 

personen zullen dus voornamelijk afvallen door te diëten of excessief te sporten. Voornamelijk 

adolescente meisjes in een Westerse cultuur vormen een risicogroep voor het ontwikkelen van 

deze stoornis (DSM-5, APA, 2013; Fairburn &  Harrison, 2003; Hay, Claudino & Claudino, 

2010; Makino, Tsuboi & Dennerstein, 2004). Overigens is de prevalentie van eetstoornissen 

hoger bij bepaalde sportdisciplines waar een laag lichaamsgewicht en een mager gestalte 

gelinkt zijn aan betere prestaties (Currie, 2010; Sundgot-Borgen, & Torstveit, 2010). Ballet 

valt onder de risicogroep van esthetische sporten en is de doelgroep waarop in deze masterproef 

zal worden gefocust. Hoewel er reeds onderzoek naar de prevalentie van eetstoornissen en 

subklinische eetproblemen is uitgevoerd bij balletdansers, is het onderzoek bij adolescenten in 

deze risicogroep beperkt. Zoals reeds aangehaald is dit net de groep die reeds een hoger risico 

loopt in de normale populatie. In deze masterproef pogen we te achterhalen of en in welke mate 

adolescente vrouwelijke balletdansers nog een groter risicogroep zijn dan vrouwelijke 

adolescenten op zich. Dit doen we door na te gaan of deze groep hoger scoort op 

eetstoornisgerelateerde variabelen. Overigens stelt het transdiagnostisch model van Fairburn, 

Cooper en Shafran (2003) dat o.a. depressieve symptomen (o.a. een laag zelfvertrouwen) 

risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van een eetstoornis. In deze masterproef wordt 
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eveneens nagegaan of en in welke mate de balletdansers verschillen op deze 

depressievariabelen van de klinische groep van eetstoornispatiënten en de controlegroep. De 

bevindingen van deze masterproef kunnen zicht geven op het al dan niet aanwezig zijn van een 

risicogroep, deze groep eventueel situeren op een continuüm tussen de normale en klinische 

populatie en richting geven aan verder onderzoek. Dit heeft als uiteindelijke doel op een 

effectievere wijze aan preventie, vroege detectie en behandeling van eetproblemen bij deze 

risicogroep te doen. Dit is van groot belang bij anorexia nervosa, aangezien de eetstoornis 

ernstige gevolgen heeft op zowel lichamelijk als psychosociaal vlak (Campbell, & Peebles, 

2014; Golden et al., 1994). Daarnaast zien we dat de eetstoornis moeilijk te behandelen is en 

dat het herstel vaak jaren in beslag neem (Berkman, Lohr, & Bulik, 2007). Dit is extra motivatie 

om zicht te proberen krijgen op wie het meest kwetsbaar is voor het ontwikkelen van deze 

stoornis zodat er vroegtijdig kan worden ingegrepen.  

De inleiding van deze masterproef bestaat uit zes delen. Binnen het eerste onderdeel 

eetpathologie wordt een beschrijving gegeven van de verschillende klinische eetstoornissen en 

subklinische eetproblemen. Vervolgens wordt de prevalentie, de prognose en herstel en de 

etiologie besproken. In het vijfde deel wordt er gekeken naar het voorkomen van eetstoornissen 

en eetproblemen bij atleten, waarbij specifiek wordt ingegaan op balletdansers. In het laatste 

deel wordt er een conclusie gevormd en worden de onderzoeksvragen geformuleerd. In het 

methode luik worden de deelnemers, de instrumenten, de procedure en de statistische analyses 

beschreven. Het volgende deel bestaat uit de resultaten van het onderzoek waarbij de 

uitkomsten van de descriptieve en statistische analyses worden besproken. De discussie bestaat 

uit een integratie van de resultaten van het onderzoek en de voorafgaande literatuurstudie. De 

sterktes en beperkingen van het onderzoek komen aan bod, alsook de klinische implicaties en 

suggesties voor toekomstig onderzoek. De masterproef eindigt met een beknopte conclusie.  
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Eetpathologie 

 Onder eetpathologie worden in deze masterproef zowel klinische eetstoornissen als 

subklinische eetproblemen besproken. Allereerst wordt er kort stilgestaan bij de beschrijving 

van een eetstoornis aan de hand van een aantal belangrijke definities, alsook wordt beschreven 

hoe deze in The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.; DSM-5; 

American Psychiatric Association, 2013) aan bod komt. Vervolgens wordt er een definitie 

gegeven van de verschillende soorten eetstoornissen, beschreven aan de hand van 

voorgenoemd handboek. Boulimia Nervosa, Eetbuistoornis, Andere Gespecifieerde en 

Ongespecifieerde Voedings- of Eetstoornissen en Anorexia Nervosa komen hierbij aan bod. 

Vervolgens worden ook de subklinische eetproblemen besproken en eindigt het luik omtrent 

eetpathologie met een korte conclusie.  

Algemeen. Een eetstoornis wordt door Fairburn en Walsh (2002) gedefinieerd als een 

persisterende verstoring van het eetgedrag of gedrag dat gesteld wordt om het gewicht te 

controleren. Deze gedragingen zorgen voor een significante beperking van de fysieke 

gezondheid of psychosociaal functioneren.  Naast dit lijden gaat een eetstoornis ook gepaard 

met een groot aantal aan complicaties. Zo heeft een eetstoornis vaak medische gevolgen 

(Golden et al., 1994), zijn de stoornissen relatief stabiel over de tijd heen (Berkman, Lohr, & 

Bulik, 2007; Tovin et al., 2001) en worden er hoge mortaliteitscijfers gevonden (Hoek, 2006).  

 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.; DSM-5; American 

Psychiatric Association, 2013) is het standaardinstrument om eetstoornissen en andere mentale 

stoornissen te classificeren. Het wordt gebruikt in zowel klinische settingen als voor onderzoek 

en is oorspronkelijk uitgegeven in het Engels in de Verenigde Staten. De DSM-5 (APA, 2013) 

maakt onderscheid tussen twee soorten stoornissen onder de categorie Voeding- en 

Eetstoornissen. Pica, ruminatiestoornis en vermijdende of beperkende voedselinnamestoornis 

behoren tot de voedingsstoornissen. De eetstoornissen bestaan uit anorexia nervosa, bulimia 
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nervosa, eetbuienstoornis, anders gespecificeerde en ongespecificeerde voedings- of 

eetstoornissen (APA, 2013). Aangezien er in deze masterproef gefocust wordt op de 

eetstoornissen, zullen de voedingsstoornissen niet verder besproken worden.  

Eetstoornissen. Eetstoornissen hebben als algemeen kenmerk een verstoord 

lichaamsbeeld, meer bepaald de eigen lichaamsvormen en het eigen lichaamsgewicht worden 

overschat. Eveneens baseren mensen met een eetstoornis hun zelfconcept en zelfwaarde niet 

op meerdere domeinen zoals hobby’s, vrienden, school etc.  Het is vooral hun gewicht en 

lichaamsvorm die  in grote, en in sommige gevallen volledige, mate bepaalt hoe deze personen 

zichzelf beoordelen. Dit wordt vaak benoemd als een dysfunctioneel systeem van zelf-evaluatie 

(DSM-5, APA, 2013; Fairburn, Cooper, & Shafran, 2003). Hieronder worden volgende 

eetstoornissen achtereenvolgens besproken: boulimia nervosa (BN), eetbuistoornis (BED), 

andere Gespecifieerde (OSFED) en ongespecificeerde voedings- of Eetstoornissen (UFED) en 

als laatste anorexia nervosa (AN).  

Boulimia nervosa. Personen met boulimia nervosa (BN) hebben herhaaldelijke  

perioden van eetbuien, waarbij men het gevoel heeft geen beheersing over het eten te hebben. 

Hierbij nuttigt men een significant grote hoeveelheid voedsel, meer dan de meeste mensen in 

deze tijdsperiode zouden eten onder gelijke omstandigheden. Deze eetbuien worden telkens 

gevolgd door compensatiegedrag om gewichtstoename te voorkomen. Dit kan men doen door 

ofwel purgeer, ofwel niet-purgeer gedrag te stellen. Purgeren houdt in dat men zichzelf 

opzettelijk doet braken of gebruik maakt van laxeerpillen of diuretica. Bij niet-purgeer gedrag 

gebruikt men ander compensatiegedrag om gewichtstoename te voorkomen. Hierbij zal men 

zeer streng vasten of extreem veel bewegen. De eetbuien gevolgd door het compensatiegedrag 

moeten zich minstens één keer per week voordoen en moeten minstens drie maanden aanwezig 

zijn om van boulimia nervosa te kunnen spreken. Zoals reeds vermeld heeft de lichaamsvorm 

en het gewicht een onevenredige grote invloed op het zelfoordeel en is er dus een 
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dysfunctioneel systeem van zelf-evaluatie aanwezig, alsook mag de stoornis zich niet enkel 

voordoen tijdens episoden van anorexia nervosa (DSM-5, APA, 2013). 

Eetbuistoornis. In de nieuwe versie van the Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-5, APA, 2013) krijgt de eetbuistoornis (Binge Eating Disorder, BED) 

een aparte onderverdeling binnen de eetstoornissen. Dit in tegenstelling tot de DSM-IV (APA, 

2013) waar de stoornis werd geïntroduceerd als een ‘voorlopige diagnose’ onder de noemer 

Eetstoornissen niet anderszins omschreven (NAO). Personen met deze stoornis hebben 

herhaaldelijke episodes van eetbuien die gekarakteriseerd worden door dezelfde kenmerken als 

eetbuien tijdens BN. Hierbij eet men sneller dan normaal en eet men door totdat een 

onaangenaam vol gevoel ontstaat terwijl men geen lichamelijke trek had. Een kenmerk is dat 

deze personen alleen zijn tijdens de eetbuien uit schaamte over de proporties die genuttigd 

worden. Achteraf kan er walging van zichzelf optreden of kan er sprake zijn van somberheid 

of schuldgevoelens. Van deze vijf kenmerken moeten er minstens 3 tijdens de episodes 

aanwezig zijn. Overigens moet er sprake zijn van een duidelijke lijdensdruk die veroorzaakt 

wordt door deze eetbuien. De eetbuien dienen gedurende ten minste drie maanden gemiddeld 

minstens eens per week voor te komen. Als laatste gaan de eetbuien niet samen met herhaald, 

ongepast compensatiegedrag zoals bij BN en komen ze niet uitsluitend voor tijdens episodes 

van BN of AN (DSM-5, APA, 2013). Overigens verschilt BED van overeten door de 

aanwezigheid van een significant psychisch lijden. Bij overeten zal een persoon meer eten 

terwijl men reeds het gevoel heeft vol te zitten en volledig verzadigd te zijn. Dit gedrag kan 

door personen zonder een eetstoornis of eetproblemen worden gesteld en brengt geen 

psychologisch problemen met zich mee (Goldschmidt et al., 2015).   

Andere gespecificeerde en ongespecificeerde voedings- of eetstoornissen. De DSM-5  

(APA, 2013) introduceerde twee nieuwe categorieën: andere gespecifieerde voedings- of 

eetstoornissen (OSFED) en ongespecificeerde voedings- of eetstoornissen (UFED). Deze 
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categorieën omvatten de stoornissen die wel klinisch ernstig zijn en significant lijden met zich 

meebrengen maar niet voldoen aan alle criteria van de andere voedings- en eetstoornissen. De 

eerste categorie haalt vijf voorbeelden van stoornissen aan maar is hier niet toe beperkt. De 

eerste stoornis is atypische anorexia nervosa, waarbij het individu aan alle criteria van AN 

voldoet behalve het abnormale lage gewicht. Bij atypische anorexia nervosa is er wel sprake 

van een significante reductie in gewicht maar blijft het gewicht wel nog boven de minimale 

grens. De tweede stoornis is atypische boulimia nervosa waarbij eveneens één enkel criteria 

afwezig is. Bij deze individuen is er wel sprake van eetbuien en compensatiegedrag maar dit 

doet zich minder dan eens per week voor of is minder dan drie maanden aanwezig. Als derde 

kunnen personen lijden aan BED met lage frequentie of beperkte duur. Personen voldoen ook 

hier aan alle criteria van BED behalve dat de eetbuien zich minder dan eens per week voordoen 

of dat de stoornis minder dan drie maanden aanwezig is. Purgeerstoornis is de vierde andere 

gespecifieerde stoornis. Bij deze stoornis is er sprake van purgeergedrag, zoals braken of het 

nemen van laxeermiddelen, om het eigen gewicht of lichaamsvorm te beïnvloeden. Echter 

wordt dit gedrag niet vooraf gegaan door eetbuien. Als laatste kan een persoon lijden aan het 

nachtelijk eetsyndroom (NES) waarbij personen herhaaldelijke perioden hebben van nachtelijk 

eten. Dit kan het nuttigen van een zeer grote hoeveelheid calorieën na het avondmaal zijn maar 

eveneens telt eten nadat men wakker wordt gedurende de nacht erbij. Het is echter niet zo dat 

men zich dit eten niet herinnert of onbewust doet. Eveneens kan het niet verklaard worden door 

externe invloeden en brengt het een significant lijden of een beperking in het functioneren met 

zich mee. Dit eetgedrag is als laatste niet in lijn met de culturele of sociale norm.  

 De categorie Ongespecificeerde voedings- of eetstoornissen (UFED) wordt net zoals 

OSFED gebruikt voor individuen die niet aan alle criteria van andere stoornissen voldoen maar 

waarbij er wel sprake is van een significante lijdensdruk of beperking. De oorzaken zijn hierbij 
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echter niet duidelijk gespecifieerd of de expert beschikt nog over onvoldoende informatie om 

een definitieve diagnose te stellen (DSM-5, APA, 2013).  

Anorexia nervosa. Als laatste en belangrijkste categorie voor dit scriptieonderzoek, 

is er nog anorexia nervosa (AN) (DSM-5, APA, 2013). Bij deze stoornis is er sprake van een 

beperking van de energie-inname, waarbij men te weinig eet in vergelijking met de energie die 

men verbruikt. Dit zorgt voor gewichtsverlies met als resultaat  een significant te laag 

lichaamsgewicht voor het geslacht, de leeftijd, de groeicurve en de lichamelijke gezondheid 

van de persoon. Men spreekt van een significant te laag gewicht wanneer men minder weegt 

dan wat minimaal wordt verwacht. Als tweede criterium is er sprake van een intense angst om 

in gewicht aan te komen of dik te worden of men stelt herhaaldelijk gedrag om 

gewichtstoename te voorkomen, zelfs wanneer er reeds sprake is van een significant te laag 

gewicht. De persoon heeft als derde ook een verstoorde wijze van het ervaren van zijn of haar 

eigen lichaamsgewicht of lichaamsvorm. Deze hebben eveneens een onevenredig grote invloed 

op hoe men zichzelf oordeelt (dysfunctioneel systeem van zelf-evaluatie). Personen met AN 

zullen de ernst of het bestaan van het ondergewicht ontkennen.  

AN kan vervolgens nog opgesplitst worden in twee types: het restrictieve en het 

eetbuien of purgerende type. Wanneer men gedurende de laatste drie maanden geen last heeft 

gehad van herhaaldelijke eetbuien of purgeergedrag, is er sprake van het restrictieve type. 

Personen met dit subtype zullen voornamelijk afvallen door te diëten, niet te eten of excessief 

te sporten. Wanneer men gedurende de laatste drie maanden wel herhaaldelijke eetbuien heeft 

gehad of heeft gepurgeerd, spreekt men van het eetbuien of purgerende type. Hierbij probeert 

men gewichtstoename tegen te gaan na eetbuien of af te vallen door bijvoorbeeld zelfopgewekt 

overgeven of het gebruik van laxeerpillen. Bij AN kan men ook het niveau van ernst 

specifiëren. Bij volwassenen is deze opdeling gebaseerd op de Body Mass Index (BMI, kg/m²). 

Men spreekt van milde AN wanneer het BMI groter of gelijk aan 17 is, van gemiddelde AN bij 
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een BMI tussen 16 en 16.99, van ernstige AN bij een BMI tussen 15 en 15.99 en als laatste 

lijdt men aan extreme AN wanneer men een BMI lager dan 15 heeft. Belangrijk is om in het 

achterhoofd te houden dat het BMI een maat is die geen rekening houdt met leeftijd of geslacht 

en dus enkel bruikbaar is voor volwassenen (Frederiks, van Buuren, Wit, & Verloove-

Vanhorick, 2000). Als alternatief kan bij kinderen en adolescenten de Adjusted BMI gebruikt 

worden. Deze maat gebruikt eveneens de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een 

persoon maar houdt hierbij ook rekening met de leeftijd en het geslacht van dit individu 

([Actuele BMI/ percentiel 50 van BMI  voor leeftijd] x 100). Een adjusted BMI  lager dan 85 

wijst op ondergewicht,  tussen 85 en 120 op een normaal gewicht en tussen 120 tot 140 op 

overgewicht of obesitas (Van Winckel, & Van Mil, 2001; Roelants, & Hauspie, 2004). 

Aangezien in deze masterproef drie groepen van adolescenten met elkaar vergeleken worden, 

is ervoor gekozen aan de slag te gaan met de Adjusted BMI.  

Subklinische eetproblemen. Eetproblemen zijn niet beperkt tot de bovengenoemde 

categorieën waarbij er aan een minimum van criteria moet worden voldaan voor een diagnose. 

Eetproblemen kunnen ook op subklinisch niveau aanwezig zijn en worden opgedeeld in 

verstoorde eetgedragingen en verstoorde eetattitudes volgens Goldschmidt, Aspen, Sinton, 

Tanofsky-Kraf en Wilfley (2008). Verstoorde eetgedragingen hebben voornamelijk te maken 

met gedragingen die gesteld worden om de lichaamsvorm of het lichaamsgewicht te 

controleren. Hierbij gaat het niet enkel om gedrag dat bedoeld is om het gewicht te verminderen 

(diëten of ook wel lijnen genoemd) waarbij men de voedselinname beperkt en maaltijden 

overslaat. Ook het tegenovergestelde, waarbij men juist teveel en ongezond voedsel nuttigt 

behoren tot de verstoorde eetgedragingen. Naast de controle van de energie-inname behoren 

ook gedragingen zoals excessief sporten, zelfopgewekt braken, eetbuien, misbruik van 

laxeermiddelen of andere geneesmiddelen en gebruik van sigaretten tot deze categorie 

(Goldschmidt et al., 2008).  
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Diëten houdt in dat men de voedselinname gaat beperken en dit  hoeft niet altijd negatief 

te zijn. Bij personen met obesitas zien we namelijk dat lijnen onder de juiste begeleiding 

positieve effecten heeft en de gezondheid verbetert. We spreken echter van verstoord restrictief 

lijnen wanneer dit diëten juist de gezondheid zal aantasten en bedreigen (de Zwaan et al., 1994). 

Bij restrictief lijnen houdt men zichzelf aan dieetregels die zeer extreem kunnen zijn en veel 

zelfcontrole eisen (Fairburn, Cooper, & Shaffran, 2003). Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

dit beperkende diëten samenhangt met de ontwikkeling van eetbuien, een andere vorm van 

subklinisch verstoord eetgedrag (de Zwaan et al., 1994).   

 Cooper en Fairburn (1987) maken een onderscheid tussen verschillende soorten 

eetbuien gebaseerd op de mate waarin het gevoel de controle te verliezen aanwezig is. 

Goldschmidt et al (2008) omschrijft het verlies van controle als het gevoel dat men niet kan 

controleren wat en/of hoeveel er gegeten wordt. Dit is overigens ook een kenmerk van de eetbui 

zoals eerder beschreven bij BN en BED. Fairburn en Cooper (1993) stellen dat men bij een 

objectieve eetbui naast dit gevoel van controleverlies eveneens een grotere hoeveelheid voedsel 

consumeert dan wat normaal wordt beoordeeld door zichzelf en anderen. Wanneer men het 

gevoel heeft de controle te verliezen over wat men eet terwijl de portie voedsel wel nog binnen 

de normale hoeveelheid valt, spreekt men over een subjectieve eetbui. Zoals eerder besproken 

is bij overeten het gevoel van controleverlies afwezig, terwijl men wel grotere hoeveelheden 

voedsel consumeert dan wat normaal is.   

 Eetbuien kunnen gevolgd worden door gedragingen om gewichtstoename na het 

(subjectief) excessief eten tegen te gaan. Dit wordt ook compensatiegedrag genoemd (DSM-5, 

APA, 2013). Voorbeelden van compensatie gedrag zijn zelfopgewekt braken of gebruik van 

laxeermiddelen, diuretica of dieetpillen en andere middelen om de toename in gewicht te 

voorkomen (DSM-5, APA, 2013; Goldschmidt et al., 2008; Regan, & Cachelin, 2006). 

Excessief sporten kan eveneens een compensatiegedrag zijn na een eetstoornis of bedoeld zijn 
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om het gewicht te verlagen. Hierbij zal men meer energie verbranden door te sporten dan wat 

men opneemt door het consumeren van voedsel (DSM-5, APA, 2013).  

 Men spreekt over verstoorde eetattitudes wanneer er sprake is van ontevredenheid 

met het lichaam en zorgen over het eigen lichaam, het gewicht en het eetgedrag. Wanneer er 

lichaamsontevredenheid aanwezig is, houdt dit in dat men negatief ten opzichte van het eigen 

lichaam en het eigen uiterlijk staat (Goldschmidt et al., 2008). Deze ontevredenheid met het 

lichaam hangt samen met een ander construct binnen de verstoorde eetattitudes, namelijk 

zorgen over het eigen lichaam, het gewicht en het eetgedrag. Er wordt namelijk een verband 

gevonden tussen deze constructen (Cooper, & Fairburn, 1993). Deze zorgen houden in dat men 

bang is en zich zorgen maakt over het eigen gewicht en de eigen lichaamsvorm. Wanneer er 

een verandering in gewicht zal optreden, zal dit bijvoorbeeld extreme gevoelens en angst met 

zich meebrengen (Goldschmidt et al., 2008).   

Samenvattend kan er gesteld worden dat alle eetstoornissen eenzelfde kernsymptoom 

hebben, namelijk een dysfunctioneel zelfevaluatie systeem (Fairburn, Cooper, & Shafran, 

2003). Dit is ook aanwezig in de eetstoornis anorexia nervosa en kan gelinkt worden aan 

subklinische eetproblemen, bestaande uit verstoorde eetgedragingen en eetattitudes. In deze 

masterproef Zullen anorexia nervosa patiënten van het restrictieve type gerekruteerd worden 

en vergeleken worden met twee andere groepen op vlak van de subklinische zorgen omtrent 

het eigen lichaam, het gewicht, eten, lichaamsontevredenheid en lijnen. 

Prevalentie 

Prevalentie van eetstoornissen. Hoewel het meeste onderzoek naar de incidentie en 

prevalentie van eetstoornissen is uitgevoerd aan de hand van de diagnostische criteria van de 

eerdere versies van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, zijn er recent 

ook meer up-to-date onderzoeken beschikbaar aan de hand van de DSM-5 (APA, 2013). Zo 

vond men in Nederland lifetime prevalence van 5.7% voor vrouwen en 1.2% voor mannelijke 
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adolescenten voor een eetstoornis in het algemeen. Hierbij was BED de meest voorkomende 

stoornis, gevolgd door AN (Smink, van Hoeken, Oldehinkel, & Hoek, 2014). Smink, van 

Hoeken en Hoek kwamen in 2012 tot een schatting dat 0.9% tot 4.3% van de vrouwen en tussen 

0.2% en 0.3% van de mannen uit Westerse landen op een bepaald moment in hun leven aan 

anorexia nervosa lijdt. Ander onderzoek vond dat ongeveer 0.4% van de jonge, vrouwelijke 

populatie aan AN lijdt per jaar. Voor boulimia nervosa komt men tot een schatting van 

ongeveer 1% van de jonge vrouwen die lijdt aan de stoornis op een specifiek moment en de 

lifetime prevalence wordt tussen 2% en 3% geschat (Smink, van Hoeken, & Hoek, 2012). 

Hoewel er minder onderzoek gebeurd is naar eetbuienstoornis, lijkt dit de meest voorkomende 

eetstoornis te zijn bij volwassenen (Iacovino, Gredysa, Altman, & Wilfley, 2012). Zo vond 

men een lifetime prevalence van 2.0% voor mannen en 3.5% voor vrouwen, wat hoger is dan 

de eerder vermelde cijfers voor AN en BN (Westerbur, & Waitz, 2013). Deze bevindingen 

liggen in de lijn met ander, zowel oud als recent, onderzoek. Zo onderzochten Stice, Marti en 

Rohde (2013) de prevalentie van de eetstoornissen aan de hand van de DSM-5 (APA, 2013) in 

een grote steekproef van adolescente vrouwen. De lifetime prevalence op de leeftijd van 20 

jaar was 0.8% voor AN, 2.6% voor BN en 3.0% voor BED. In totaal vond men dat er een 

prevalentie was van 13.1% voor eetstoornissen in het algemeen, waarbij 5.2% leed aan de 

eerste drie stoornissen en 11.5% behoorde tot de andere gedefinieerde voedings- en 

eetstoornissen. In ander onderzoek voldeed 5.4% van de deelnemers aan een DSM-diagnose 

van AN, BN of BED en bijna 10% behoorde tot de twee restcategorieën; OSFED en UFED 

(Fairweather-Schmidt, & Wade, 2014; Wade, & O’Shea, 2014). 

 Anorexia nervosa komt het meeste voor bij adolescenten, terwijl boulimia nervosa zich 

eerder manifesteert bij jong volwassenen (Fairburn, & Harrison, 2003). De incidentie van AN 

is het hoogste voor vrouwen tussen 15 en 19 jaar, die 40% van alle gediagnosticeerde gevallen 

inhouden. Bij BN is de vrouwelijke groep tussen 20 en 24 jaar de grootste risicogroep (Hoek, 



12 
 

& Van Hoeken, 2003). De DSM-5 (APA, 2013) stelt dat AN tot tien maal meer voorkomen bij 

vrouwen dan bij mannen en negen maal meer bij BN. Dit grote genderverschil is minder sterk 

aanwezig bij BED, waar 3 vrouwen voor elke man lijden aan de stoornis (DSM-5, APA, 2013). 

Onderzoek toont aan dat eetstoornissen in het algemeen voornamelijk in Westerse, blanke 

populaties voorkomen. Zo vonden Makino, Tsuboi en Dennerstein (2004) dat de 

prevalentiecijfers in Westerse landen voor AN tussen 0.1% en 5.7% liggen bij vrouwen. De 

prevalentie voor BN werd eveneens onderzocht en was tussen 0.3% en 7.3% voor de 

vrouwelijke Westerse populatie en 0% tot 2.1% voor de mannen. In niet-Westerse landen was 

deze prevalentie echter maar tussen 0.46% en 3.2% bij de vrouwen. De prevalentie van AN in 

deze landen werd geschat tussen de 0.002% en 0.9%, duidelijk lager dan in onze Westerse 

culturen. Andere onderzoeken ondersteunen de bevinding dat BN en AN eerder voorkomen in 

Westerse landen, al is het onderzoek hiernaar nog steeds beperkt (Hay, Claudino, & Claudino, 

2010). De prevalentie van BED lijkt echter wel vergelijkbaar te zijn over zwarte vrouwen, 

blanke vrouwen en blanke mannen heen (Mitchison, 2013).  

 Specifiek voor deze masterproef is het belangrijk om te weten dat AN voornamelijk 

voorkomt bij meisjes in de adolescentie met een Westerse afkomst. Het is dan ook deze 

risicogroep waar we ons op richten in dit onderzoek.  

Prevalentie van subklinisch verstoorde eetgedragingen en attitudes. Wanneer we  

ons niet enkel focussen op diagnoses, vinden we aanzienlijk hogere prevalentiecijfers voor 

verstoorde eetgedragingen en attitudes. Onderzoek vond dat 34% van de jongens en 43.5% van 

de meisjes tussen 9 en 14 jaar verstoorde eetgedragingen en attitudes vertoont, zonder dat er 

noodzakelijk een eetstoornisdiagnose gesteld kan worden (Ackard, Fulkerson, & Neumark-

Sztainer, 2007). Verder vond men dat 56% van de 14 tot 15-jarige meisjes en 28% van de 

jongens één of andere vorm van verstoorde eetgedragingen rapporteerde. Onder verstoorde 

eetgedragingen rekende men: niet eten of maaltijden overslaan, het nemen van dieetpillen of 



13 
 

laxeermiddelen, overgeven, roken en het hebben van eetbuien. Bij 17 tot 18-jarigen was dit 

cijfer nog hoger, namelijk 57% voor meisjes en 31% voor jongens (Croll, Neumark-Sztainer, 

Story, & Ireland, 2002). Ackard, Fulkerson en Neumark-Sztainer,  (2007) rapporteerde dat 

9.4% van de adolescente meisjes en 13.5% van de adolescente jongens gebruik maakt van 

compensatietechnieken om gewichtstoename tegen te gaan.  

 Goossens, Soenens en Braet (2009) gingen in Vlaanderen het gevoel van 

controleverlies bij eten na in een steekproef van meisjes en jongen tussen de leeftijd van 12 en 

16 jaar. Zij vonden dat 16.7% soms het gevoel heeft de controle te verliezen over wat men eet. 

Daarnaast onderzocht men eveneens de prevalentie van de verschillende soorten eetbuien en 

vond men dat 9.3% van de adolescenten een subjectieve eetbui had gehad in de afgelopen 

maand, 4.8% een objectieve eetbui en bij 2.6% beide soorten aanwezig waren. In 1996 werd 

gevonden dat 13% van de Nederlandse meisjes tussen 13 en 15 jaar en 5% van de jongens aan 

lijnen doen. Dit deden ze voornamelijk (46%) door hun energie-inname te beperken of hun 

eetgewoontes aan te passen (Brugman et al., 1997).   

 Wanneer we onderzoek naar subklinisch verstoorde eetattitudes bekijken, vinden we 

dat slechts 21.7% van de adolescente meisjes en 35.2% van de adolescente jongens tevreden 

zijn met hun huidig lichaamsgewicht (Furnham, Badmin, & Sneade, 2002). Ook andere studies 

vonden dat ontevredenheid met het eigen lichaam en zorgen rond het eigen gewicht en de eigen 

vorm zo wijdverspreid zijn bij adolescenten, dat dit eerder als de norm kan worden beschouwd 

(Brugman et al., 1997). Wanneer we kijken naar zorgen over het lichaamsgewicht en de 

lichaamsvormen, vonden Carter, Stewart en Fairbun (2001) dat 13% van de meisjes tussen 12 

en 14 jaar zich significant zorgen maken over het gewicht en dit cijfer is nog hoger (20%) voor 

zorgen over de eigen lichaamsvormen.   

 Naast deze opvallende cijfers tonen studies aan dat deze subklinische eetproblemen 

reeds negatieve fysieke en psychosociale gevolgen met zich kunnen meebrengen (Herpertz-
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Dahlmann, et al., 2014). Meerdere studies tonen overigens aan dat deze gestoorde 

eetgedragingen en negatieve attitudes voorspellers kunnen zijn voor het ontstaan van 

eetstoornissen, alsook voor het ontstaan van obesitas en andere psychiatrische stoornissen zoals 

angst en depressie (Goldschmidt et al., 2008; Neumark-Sztainer et al., 2011; Kotler, Cohen, 

Davies, Pine, & Walsh, 2001). Vroegtijdig opmerken en behandelingen van deze gedragingen 

en attitudes is dus van groot belang.  

Dit gegeven in combinatie met de hoge prevalentie van deze subklinische gedragingen 

en attitudes is de motivatie om ook in deze masterproef aandacht te geven aan de verstoorde 

eetgedragingen en eetattitudes en deze in het onderzoek op te nemen. De attitudes zijn hierbij 

centraal, met de concepten van lichaamsontevredenheid en zorgen over gewicht, eten en 

lichaamsvormen. Daarnaast zien we de eetgedragingen terug in het lijnen en het (Adjusted) 

BMI.  

Prognose en herstel 

Wanneer we naar de prognose en de herstelcijfers van AN kijken, vinden we dat 50% 

van de individuen meer dan zes jaar aan deze stoornis lijden. Bij een derde treedt er nooit een 

volledig herstel op (Berkman, Lohr, & Bulik, 2007). Tovin et al (2001) vonden dat na vijf jaar 

75% van de personen met oorspronkelijk BN niet meer aan de criteria voor diagnose voldeden, 

terwijl de meerderheid van de patiënten met AN nog steeds moeilijkheden ondervond. Deze 

hoge stabiliteit voor AN wordt ook in recentere studies aan de hand van de DSM-5 (APA, 

2013) teruggevonden. Stice et al (2013) vond dat de duur van eetstoornis-episodes tussen de 

2.9 maand voor BN en 11.2 jaar voor atypische AN ligt. De remissiecijfers waren in deze studie 

tussen 71% voor atypische AN en tot wel 100% voor BN, atypische BN en BED.  

Purgeerstoornis heeft de laagste hervalcijfers met 6% terwijl dit oploopt tot 33% bij BED en 

BED met beperkte frequentie of duur (Stice, Marti, & Rohde, 2013). Verder zien we eveneens 

dat er shiften kunnen optreden tussen de verschillende stoornissen binnen de 
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eetprobleemcategorie en het hebben van de ene eetstoornis verhoogt de kans op het 

ontwikkelen van andere eetproblematieken. Deze migratie tussen de eetstoorniscategorieën 

werd ook teruggevonden in andere studies. Dit houdt in dat personen die eerst de ene diagnose 

kregen, later aan de criteria van een andere eetstoornis kunnen voldoen (Fairburn, & Harrison, 

2003). Er zijn zeer veel fysiologische veranderingen die gepaard gaan met eetstoornissen. 

Doordat men minder energie opneemt kunnen er op korte termijn gevolgen ontstaan zoals een 

droge huid en haarverlies. Er kunnen echter ook ernstigere en lange termijn gevolgen zijn die 

de gezondheid in de weg staan. Zo kan de menstruele cyclus verstoord of verdwenen zijn en 

kan er osteoporose optreden (Nussbaum et al., 1985; Golden et al., 1994). De medische 

complicaties van eetstoornissen kunnen levensbedreigend zijn en dat verklaart ook gedeeltelijk 

waarom het sterftecijfer zo hoog is. Deze complicaties gaan voornamelijk gepaard met de 

deprivatie van voeding, wat een kernelement is van AN.  

We zien dat ook dat deze stoornis het hoogste sterftecijfer heeft binnen de categorie. 

Aan de hand van longitudinale studies vond men inderdaad dat vooral AN gepaard gaat met 

zeer hoge mortaliteitscijfers. Een meta-analyse vond een sterftepercentage van 5.9%, waarbij 

meer dan de helft stierf door eetstoornisgerelateerde complicaties en 27% zelfmoord pleegde 

(Sullivan, 1995). Ook recentere studies ondersteunen de hoge sterftecijfers binnen de AN 

populatie (Hoek, 2006). Een follow-up studie van 21 jaar geeft eveneens de lange termijn 

gevolgen van AN weer en benadrukt het hoge sterftecijfer en stabiliteit van de eetstoornis. Na 

21 jaar was 16% van de steekproef met de diagnose AN overleden (Löwe, Zipfel, Buchholz, 

Dupont, Raes, & Herzog, 2001). Daarnaast is comorbiditeit een veelvoorkomend fenomeen bij 

eetstoornispatiënten. Depressie, angst, zelfverwonding en middelenmisbruik zijn de vier meest 

voorkomende psychiatrische problematieken (Campbell, & Peebles, 2014). Jackson (2013) 

vond eveneens dat comorbiditeit veel voorkomend is bij anorexia nervosa, waarbij 40 tot 50% 

van de individuen met anorexia ook gediagnosticeerd is met depressie.  
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Anorexia nervosa lijkt de slechtse prognose te hebben van de verschillende 

eetstoornissen en kampt met de hoogste mortaliteitcijfers. Overigens zien we dat er vaak sprake 

is van comorbiditeit, waarbij voornamelijk angst en depressie worden vastgesteld. Dit is extra 

motivatie om ons juist op deze eetstoornis te focussen. Preventie en vroege detectie zijn van 

cruciaal belang om de lange termijn gevolgen te voorkomen.  

Etiologie 

Wanneer we naar de etiologie van eetstoornissen kijken, is het transdiagnostisch 

cognitief gedragsmodel van Fairburn, Cooper en Shafran (2003) de meest prominente theorie. 

Dit is een verdere uitwerking van de theorie die in 1993 werd geformuleerd door Fairburn, 

Marcus en Wilson. Dit model was voornamelijk toegespitst op BN en stelt dat disfunctionele 

denkpatronen, namelijk de overevaluatie van eten, het eigen gewicht, de lichaamsvorm en de 

controle hierover, de kern van de stoornis is. Fiarburn, Cooper en Shafran werkten dit model 

verder uit in 2003 en formuleerden een transdiagnostisch model (zie figuur 1.) dat vertrekt 

vanuit hetzelfde idee van een dysfunctioneel systeem van zelf-evaluatie. Dit wordt ook wel de 

kernpsychopathologie genoemd, welke leidt tot een overschatting van het lichaamsgewicht, en 

de lichaamsvormen, en de controle die men hierop uitoefent. Dit kan op zijn beurt aanleiding 

geven tot het ontstaan van een eetstoornis. Dit model voegt toe dat andere psychologische 

factoren aanwezig kunnen zijn en de stoornis ondersteunen en in stand houden. Deze factoren 

zijn klinisch perfectionisme, een negatief zelfbeeld, stemmingsintolerantie en interpersoonlijke 

problemen. Het belang van deze concepten werd verder onderzocht en ondersteund door 

meerdere studies (Bardone-Cone et al., 2007; Fairburn, 2008; Holderness, Brooks-Gunn, & 

Warren, 1994; Schmidt, Tiller, Blanchard, Andrews, & Treasure, 1997).  
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Figuur 1. Een schematische voorstelling van het transdiagnostische model voor 

eetstoornissen (Fairburn, Cooper, & Shafran, 2003)  

Voor deze masterproef werd ervoor gekozen het zelfbeeld op te nemen als één van de 

variabelen naast de eetpathologische concepten. Het zelfbeeld en de zelfwaarde verwijzen naar 

het subjectiefoordeel dat iemand om zichzelf heeft als intrinsiek positief of negatief (Sedikides 

& Gregg, 2003). Een negatief zelfbeeld en negatieve zelfwaarde zijn overigens ook 

geassocieerd met depressie (DSM-5, APA, 2013). We zagen reeds eerder dat depressie een 

veelvoorkomende comorbide stoornis is voor anorexia nervosa (Jackson, 2013), wat het extra 

interessant maakt om ook dit concept mee op te nemen in de studie.   

Hoewel het model niet enkel gefocust is op anorexia nervosa, kan het vertaald worden 

naar het ontstaan en in stand blijven van deze eetstoornis. Het disfunctionele schema voor 

zelfevaluatie bestaat uit twee concepten. Het eerste concept is in het specifiek belangrijk voor 

anorexia nervosa en bestaat uit overevaluatie van eten, lichaamsvormen en lichaamsgewicht 

en de controle die men hierover heeft. Dit concept kunnen we plaatsen binnen de eetattitudes. 

Doordat er geloofd wordt dat men zwaarder is dan men in  werkelijkheid is en gelooft dat men 
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hierover de controle heeft, zal men zich hier ook naar gedragen. Kenmerkend is dat personen 

met AN de eigen voedselinname beperken om een laag gewicht gewicht te verkrijgen, zonder 

eetbuien of compensatiegedrag. Men probeert het eigen figuur en gewicht te controleren door 

zichzelf continu te controleren en te onderwerpen aan allerhande regeltjes.  

Eetstoornissen bij atleten en balletdansers in het specifiek 

 In dit luik wordt stilgestaan bij het voorkomen van eetstoornissen en subklinische 

eetproblemen bij atleten in het algemeen en balletdansers in het specifiek. Het belang van de 

sportdiscipline, het idee van ‘thin is going to win’ en de impact van de omgeving, alsook het 

belang van het sportniveau en andere factoren komen vervolgens aan bod. 

Algemeen. Sporten wordt intuïtief voornamelijk gelinkt aan positieve effecten op de 

psychische en lichamelijke gezondheid. Zo zien we dat fysieke activiteit samengaat met minder 

depressie en angst en een beter zelfbeeld en cognitief functioneren in zowel kinderen, 

adolescenten als volwassenen (Biddle, & Asare, 2011). Studies vonden eveneens dat fysieke 

activiteit geassocieerd is met lagere niveaus van lichaamsvetpercentage en een betere 

cardiovasculaire gezondheid in zowel adolescenten als jongere kinderen (Gutin, Yin, 

Humphries, & Barbeau, 2005; Rowlands, Eston, & Ingledew, 1999). Ondanks deze positieve 

effecten van sport, zijn er ook meerdere studies en reviews voorhanden die aantonen dat er een 

hogere prevalentie is van eetstoornissen bij atleten in vergelijking met de normale populatie 

(Dosil, & González-Oya, 2008;  Sundgot-Borgen, 1993).   

 Sundgot-Borgen en Torstveit (2004) onderzochten de prevalentie van eetproblemen bij 

topsporters in alle disciplines in vergelijking met de algemene populatie in Noorwegen. De 

onderzoekers vonden dat meer atleten (13.5%) een subklinische of klinische eetstoornis hadden 

dan de controlegroep (4.6%). Hierbij was er vaker sprake van subklinische eetstoornissen 

(8.4%) dan eetstoornissen gediagnosticeerd aan de hand van de DSM-IV (APA, 2000) (5.1% 

voor AN of BN). De cijfers waren hoger voor vrouwelijke dan voor mannelijke atleten.  
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 Sportdiscipline. Een groot aantal onderzoeken wijst erop dat het verschil in  

prevalentie tussen topsporters en de gewone populatie niet bij elke discipline aanwezig is en 

dat atleten in het algemeen niet noodzakelijk een risicogroep vormen voor eetproblemen 

(Fogelholm, & Hilloskorpi, 1999;  Krentz, & Warschburger, 2011; Torstveit et al., 2008; 

Werner, Thiel, Schneider, Mayer, Giel, & Zipfel, 2013). We zullen dan ook eerst een 

onderscheid tussen de verschillende disciplines moeten maken om het verschil in prevalentie 

correct te kunnen weergeven. Uit uitgebreid onderzoek komen steeds drie sportcategorieën 

naar voor waarbij er een hogere prevalentie van eetproblemen wordt gevonden in vergelijking 

met andere disciplines. Deze sporten zijn: sporten met gewichtscategorieën, 

uithoudingssporten en esthetische sporten. Bij deze drie categorieën zijn een laag 

lichaamsgewicht en een mager gestalte vaak gelinkt aan betere prestaties, ook wel de het idee 

van ‘thin is going to win’ genoemd (Currie, 2010; De Bruin, Oudejans, & Bakker, 2007; 

Sundgot-Borgen, & Torstveit, 2010). Doordat een laag vetgehalte als een soort ideaalbeeld 

wordt gezien en positief wordt beoordeeld en men dit beeld ook verwacht vanuit de 

samenleving, worden eetproblemen bij de drie risicodisciplines minder snel opgemerkt 

(Sherman, & Thompson, 2001).  Er is een veelheid aan literatuur voorhanden die 

ondersteuning biedt voor de assumptie dat eetstoornissen meer voorkomen bij deze 

risicogroepen. Zo vonden Sundgot-Borgen en Torstveit (2004) dat de prevalentie van 

eetstoornissen het hoogst was voor vrouwelijke atleten binnen esthetische sporten (42%), 

gevolgd door uithoudingssporten (17%), technische sporten (17%) en balsporten (16%). 

In deze masterproef wordt er gefocust op de derde groep van sporten die een risico 

vormt, namelijk de esthetische sporten waartoe ballet behoort. Onderzoek toont aan dat dansers 

een risicogroep vormen voor verstoorde eetgedragingen en attitudes, met ballet in het specifiek 

(Arcelus, Witcomb, & Mitchell, 2014; Currie, 2010; Ringham et al., 2006). Bij esthetische 

sporten is de evaluatie sterk afhankelijk van een specifieke lichaamssamenstelling met het 
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juiste vetpercentage, hoeveelheid spieren,… Dit lichaamsbeeld wordt ook nog eens geprezen 

en aangemoedigd door de omgeving en coaches (Currie, 2010; Sundgot-Borgen, & Torstveit, 

2004). Dosil (2008) stelde eveneens vast dat prestaties beïnvloed worden door de vormen en 

het gewicht van de atleten binnen esthetische sporten. Bij deze sporten worden namelijk niet 

enkel punten toegewezen op basis van de prestaties maar eveneens op basis van de uitstraling 

en het uiterlijk van de atleet. In combinatie met het ideaalbeeld van een dun en meisjesachtig 

lichaam zorgt dit ervoor dat deze categorie een risico vormt voor eetpathologie (Currie, 2010; 

De Bruin, Oudejans, & Bakker, 2007).  

 Wanneer we ons focussen op de esthetische sporten en (ballet)dans in het specifiek, 

vinden we evidentie voor de hogere prevalentie van eetproblemen in de meta-analyse van 

Arcelus, Witcomb en Mitchell (2014). Zij vonden een prevalentie voor eetstoornissen van 12% 

voor dansers in het algemeen vond, gebaseerd op 33 studies tussen 1966 en 2013 met in totaal 

3337 dansers. De  gemiddelde leeftijd in de meta-analyse was 19.5 jaar, wat erop wijst dat 

onderzoek tot op heden voornamelijk gebeurd is bij (jong)volwassen populaties. Adolescenten, 

nochtans een risicogroep voor het ontwikkelen van eetstoornissen, worden hierbij vaak over 

het hoofd gezien. De prevalentiecijfers in de meta-analyse van  Arcelus, Witcomb en Mitchell 

(2014) lagen hoger (16,4%) voor balletdansers dan voor de andere groep dansers. Van de 

dansers voldeed verder 2.0% aan de criteria voor AN, 4.4% voor BN en 9.5% voor een andere 

gespecifieerde of ongespecifieerde eetstoornis. Voor de balletdansers waren deze cijfers 4%, 

2% en 14.9% respectievelijk (Arcelus, Witcomb, & Mitchell, 2014). Een ander onderzoek bij 

adolescente balletdanseressen vond dat een groot deel van de groep een veelheid aan verstoorde 

eetgedragingen rapporteerde, waaronder vasten (29.2%), overgeven (9.6%) en het gebruik van 

laxatieven (4.2%) (Thomas, Keel, & Heatherton, 2011).  

Opvallend is dat er voornamelijk sprake is van een hoge mate van verstoorde 

eetgedragingen en eetattitudes bij balletdansers, zonder dat er noodzakelijk een diagnose van 
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een eetstoornis gesteld kan worden (Dotti et al., 2002; Thomas, Keel, & Heatherton, 2011). In 

dit onderzoek zullen we ons dan ook niet op dit laatste focussen.  

‘Thin is going to win’ en invloed van de omgeving. Topsporters zijn onderdeel van  

een zeer competitieve wereld, waarbij de grootste focus ligt op topprestaties en uitstekende 

lichaamsverwezelijkingen (Sundgot-Borgen, & Torstveit, 2004). Bij veel sporten is er 

overigens een direct oorzakelijk verband tussen succes en een laag lichaamsgewicht. Hierbij 

wordt er verondersteld dat zwaardere atleten trager en minder flexibel zijn, elementen die 

negatieve effecten hebben op de prestaties (Brownell, Rodin, & Wilmore, 1992; Martinsen, 

Bratland-Sanda, Eriksson, & Sundgot-Borgen, 2010). Dit zorgt ervoor dat atleten binnen 

bepaalde disciplines meer focus op hun lichaam leggen en dit kan leiden tot verschillende 

vormen van gewichtscontrole gedragingen welke een risicofactor vormen voor eetstoornissen 

(Fogelholm, & Hiilloskorpi, 1999; Patton, Selzer, Coffey, Carlin, & Wolfe, 1999). Sundgot-

Borgen stelde in 1994 reeds vast dat topsporters vaak een idee hebben van hoe fysieke perfectie 

eruitziet en een druk voelen om aan dit ideale lichaamstype te voldoen. Daarnaast is er een 

continue beoordeling vanuit coaches en beoordelaars op bijvoorbeeld wedstrijden. Deze 

beoordeling in combinatie met de druk om de prestaties te optimaliseren en te voldoen aan de 

voorwaarden van de specifieke sport, kunnen topsporters een risicogroep voor verstoord diëten 

en eetproblemen maken (Sundgot-Borgen, 1994). De balletdansers zijn zich heel bewust van 

dit ideaalbeeld en de daarmee gepaarde assumpties, ook wel het idee van ‘thin is going to win’ 

zoals geformuleerd door De Bruin, Oudejans en Bakker (2007). 

Krentz en Warschburger (2011) deden onderzoek naar verstoorde eetgedragingen bij 

onder andere balletdansers. Zij vonden dat balletdansers inderdaad meer eetstoornissymptomen 

vertonen maar over het algemeen niet minder tevreden waren met hun lichaam. Vooral het 

verlangen om slanker te zijn om de prestaties te verbeteren was een significante predictor voor 

een verstoord eetpatroon. Dit verlangen wordt echter aangesterkt of getriggerd door sociale 
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druk om slank te zijn vanuit de sportwereld. Onderzoek in Nederland ondersteunt de 

bovenstaande bevindingen en stelde vast dat het bij atleten niet zozeer gaat om de schoonheid 

van het dun zijn, maar dat men verwacht dat een dunnere gestalte hen de overwinning zal 

opleveren. Topturnsters diëten meer in deze studie dan de controlegroep maar hadden geen 

negatievere visie op hun eigen lichaam. Dit afvallen was niet zozeer aan het zelfbeeld gelinkt 

maar hing samen met de gewichtsgerelateerde assumptie van een betere prestatie en de 

perceptie van de druk tot afvallen geuit door de coach (De Bruin, Oudejans, & Bakker, 2007).  

Sportniveau. Naast de drie sportcategorieën, vormt ook het sportniveau een risico  

voor het ontwikkelen van pathologisch eetgedrag. Zo vond Picard (1999) niet enkel dat het 

risico op eetpathologie geassocieerd is met bepaalde sportdisciplines maar ook met het niveau 

van competitie. Dit onderzoek vond dat atleten die op een hoger niveau aan wedstrijden doen 

meer tekenen vertoonden van pathologisch eten en een verhoogd risico hadden op het 

ontwikkelen van eetstoornissen. Gelijkaardige resultaten werden gevonden in een studie van 

Smolak, Murnen en Ruble (2000) bij vrouwelijke adolescenten van de middelbare school. 

Hierbij vond men dat topsporters een hoger risico hadden op eetpathologie dan sporters van 

een lager niveau en de controlegroep. Een hoger sportniveau gaat daarnaast vaak samen met 

een vroege startleeftijd van sporten en zeer frequent en intensief trainen. Deze factoren 

verhogen eveneens de kans op een eetstoornis (Davis, Kennedy, Ravelski, & Dionne, 1994; 

Epling, & Pierce, 1996). Thomas, Keel en Heatherton (2005) vergeleken de prevalentie van 

verstoorde eetgedragingen en attitudes bij adolescente balletdansers op nationaal, regionaal en 

lokaal niveau. Over het algemeen vond men hier dat dansers op een hoger niveau meer 

perfectionisme, meer streven naar het slankheidsideaal en een hogere score op een 

eetstoornisvragenlijst vertonen. Deze groep is vaker op dieet en heeft in het leven vaker aan 

zelf opgewekt braken gedaan. Dotti et al. (2002) vond eveneens dat de problemen met eten, het 
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gewicht en het lichaamsbeeld die gevonden werden bij de ballerina’s toenamen met de leeftijd 

en met de tijd die men binnen het dansmilieu doorbrengt. 

 Aangezien sportniveau dus ook als een risicofactor voor het ontwikkelen van een 

eetstoornis beschouwd kan worden, opteren we in dit onderzoek voor balletdansers van hoog 

niveau. Allen beoefenen hun sport tussen de 11 en 32 uur per week.  

Zelfbeeld en eigenwaarde. Naast de eerder vernoemde risicofactoren, kunnen andere 

elementen zoals psychologische kenmerken van atleten eveneens de kans op eetpathologie 

verhogen (Sundgot-Borgen, 1994). In een studie bij adolescente balletdansers onderzocht men 

de zelfperceptie van het eigen lichaam en de persoonlijkheid. De balletdanseres tussen 13 en 

17 jaar scoren slechter dan de meisjes uit de controlegroep van dezelfde leeftijd op de maten 

van persoonlijkheid. Hierbij zien we dat de ballerina’s minder tevreden zijn met de eigen 

persoonlijkheid en ze zichzelf als gevoelig, minder populair en minder extravert beoordelen. 

Eveneens beschouwen ze hun eigen lichaam als minder aantrekkelijk of mooi (Bettle, Bettle, 

Neumarker, & Neumarker, 2001). Kalliopuska (1989) onderzocht 62 balletdansers tussen 9 en 

17 jaar van de Nationale Opera van Finland en vond, in tegenstelling tot de andere studies, dat 

deze steekproef een hoger zelfvertrouwen had dan de normgroep. 

 Aangezien een laag zelfbeeld en eigenwaarde geassocieerd zijn met eetproblemen en 

gelinkt kunnen worden aan depressie, is het relevant deze ook mee te nemen in de studie. Zo 

zal er onderzocht worden hoe balletdansers zichzelf beoordelen in het algemeen en op fysiek 

vlak aangezien hier nog veel onduidelijkheid over is. 

Besluit en onderzoeksvragen 

Esthetische sporten zoals ballet behoren tot één van de drie sportdisciplines met een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van eetstoornissen (Currie, 2010; Sundgot-Borgen & 

Torstveit, 2010). We zien hierbij dat een hoog sportniveau en een groter aantal uren training 

per week meer risico met zich meebrengen (Dotti et al., 2002; Sundgot-Borgen, 1994; Thomas, 
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Keel, & Heatherton, 2005). Hoewel mannelijke atleten eveneens een verhoogde kans op het 

ontwikkelen van een eetstoornis ondervinden, is dit risico aanzienlijk groter voor vrouwen 

(Fogelholm & Hilloskorpi, 1999; Sundgot-Borgen & Torstveit, 2004). Daarnaast zien we dat 

ook in de algemene populatie er een risicogroep voor het ontwikkelen van eetstoornissen en 

anorexia nervosa in het specifiek kan geformuleerd worden, namelijk adolescente meisjes 

(DSM 5, APA, 2013; Hoek, & Van Hoeken, 2003; Stice, Marti, & Rohde, 2013). Onderzoek 

naar balletdansers in de adolescentie, alsook bij een klinische groep van deze leeftijd en 

omvang in Vlaanderen is echter beperkt. Er is weinig duidelijkheid of en in welke mate de 

adolescente balletdansers een hoger risico hebben in vergelijking met de adolescente meisjes 

uit de algemene populatie. Aangezien de balletdansers overigens nog voldoen aan andere 

risicofactoren zoals een hoog sportniveau en de sportdiscipline op zich, is er nog de vraag of 

en in welke mate deze groep nog verschilt van de klinische eetstoornispatiënten.  

Om deze vragen te beantwoorden werd in het huidig onderzoek een groep balletdansers 

gerekruteerd. Deze groep bestaat namelijk uit meisjes tussen de 11 en 17 jaar die gemiddeld 20 

uur per week ballet beoefenen en dus op hoog niveau dansen. Daarnaast werden adolescente 

meisjes met de diagnose van anorexia nervosa – het restrictieve type en een controlegroep van 

adolescente meisjes uit de algemene populatie geselecteerd. Aangezien de leeftijd en het 

geslacht op zich reeds een risico vormen voor het ontwikkelen van eetstoornissen, lijkt het 

interessant om na te gaan of en in welke mate deze drie groepen nog onderling van elkaar 

verschillen op een aantal andere variabelen. Deze studie kan worden aangewend om 

voorgaande tekorten aan te vullen en onopgeloste vragen te beantwoorden, alsook om richting 

te geven aan toekomstig onderzoek en de klinische praktijk.  

 Onderzoeksvraag 1.  Verschillen adolescente balletdanseressen van vrouwelijke  

adolescenten uit de algemene populatie en van vrouwelijke eetstoornispatiënten op het vlak 

van eetstoornissymptomen? Het verschil tussen de drie groepen zal worden nagegaan op vlak 
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van een aantal variabelen: de gewichtsstatus, de verstoorde eetattitudes en eetgedragingen en 

lichaamstevredenheid. De gewichtsstatus wordt geoperationaliseerd aan de hand van de 

Adjusted BMI. Hierbij wordt verwacht dat de Adjusted BMI significant verschillend zal zijn 

tussen de drie steekproeven. De klinische groep wordt verwacht het laagste Adjusted BMI te 

hebben (binnen de categorie ondergewicht), gevolgd door de balletdansers en de controlegroep 

met een Adjusted BMI binnen de normen voor een normaal gewicht. We zien namelijk dat een 

te laag gewicht voor de leeftijd en ontwikkeling inherent is aan de definitie van anorexia 

nervosa (DSM-5, APA, 2013). Overigens verwachten we dat het Adjusted BMI significant 

lager is bij de balletdansers dan in de algemene populatie. We zien namelijk dat een laag 

gewicht bij ballet geassocieerd is met betere prestaties en balletdansers een streven naar 

afvallen rapporteren (Krentz, & Warschburger (2011); Martinsen, Bratland-Sanda, Eriksson, 

& Sundgot-Borgen, 2010).  

We vergelijken vervolgens het voorkomen  van zorgen over eten, het eigen gewicht 

en de lichaamsvormen en lijnen van deze steekproeven. We verwachten dat er een hogere 

prevalentie van eetpathologie en zorgen rond de eetconcepten zullen zijn bij de steekproef van 

balletdanseressen dan in de algemene populatie. Onderzoek heeft namelijk reeds uitgebreid 

beschreven dat esthetische sporten op een hoog sportniveau een risicogroep vormen voor 

verstoorde eetgedragingen en eetattitudes (Currie, 2010; Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010). 

We onderzoeken echter niet specifiek balletdansers met een eetstoornis en verwachten dan ook 

geen hogere score op eetpathologie in vergelijking met de klinische steekproef. We kunnen het 

verwachte verschil in eetproblemen voorstellen aan de hand van een continuüm, waarbij de 

algemene steekproef laag scoort, de balletdansers hoger en de klinische populatie het hoogst.  

Als laatste wordt lichaamsontevredenheid opgenomen als een maat voor 

eetpathologie. Over dit concept is er veel onduidelijkheid in de literatuur. Zo zien we dat in 

aantal onderzoeken dat balletdansers ontevreden zijn met het eigen lichaam en nog meer willen 
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afvallen (Bettle, & Neumarker, 2001; Urdapilleta, Cheneau, Masse, & Blachet, 2007). Ander 

onderzoek vond echter dat atleten binnen de drie kwetsbare sportdisciplines niet noodzakelijk 

minder tevreden waren met hun lichaam. De onderzoekers gaven het verlangen om de 

prestaties te verbeteren als basis aan voor de verstoorde eetgedragingen (Krentz, & 

Warschburger, 2011; Oudejans, & Bakker, 2007). Over lichaamsontevredenheid bij anorexia 

nervosa patiënten is er meer duidelijkheid. Het  is namelijk inherent aan een diagnose van een 

eetstoornis dat de persoon ontevreden is met het eigen lichaam, het gewicht en de vorm en dit 

probeert te controleren en manipuleren (DSM-5, APA, 2013). We verwachten dan ook dat de 

klinische groep significant hoger scoort op lichaamsontevredenheid dan de twee andere 

groepen. De balletdansers en controlegroep benaderen we tentatief, waarbij we verwachten de 

balletdansers te kunnen situeren op een continuüm tussen de algemene en de klinische 

populatie.  

Onderzoeksvraag 2. Verschillen adolescente balletdanseressen van vrouwelijke 

eetstoornispatiënten op het vlak van depressieve symptomen? Deze tweede onderzoeksvraag 

heeft betrekking tot de psychologische karakteristieken die gepaard gaan met 

eetproblematieken of hiervoor een risico kunnen vormen. Depressieve symptomen worden 

geoperationaliseerd aan de hand van twee concepten, namelijk zelfwaarde en depressieve 

symptomen zoals gedefinieerd door de DSM-5 (APA, 2013). Zelfwaarde wordt in deze 

masterproef opgedeeld in twee variabelen. Op vlak van competentie met betrekking tot fysieke 

verschijning verwachten we eenzelfde verhaal als bij de lichaamsontevredenheid. We 

verwachten hierbij een significant verschil voor de klinische groep, die het minste tevredenheid 

met het eigen voorkomen zal rapporteren. Aangezien een persoon met de diagnose van 

anorexia nervosa niet tevreden is met het eigen lichaam en dit probeert te veranderen, lijkt het 

aannemelijk dat deze personen ook negatiever scoren op dit concept (DSM-5, APA, 2013). Het 

verschil bij de balletdansers benaderen we vanuit de eerder genoemde motivatie tentatief, 
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waarbij we verwachten dat zij zich op een continuüm bevinden tussen de klinische en de 

algemene groep. Vervolgens wordt er ook nagegaan of en in welke mate de groepen verschillen 

op algemeen gevoel van eigenwaarde. We verwachten dat de klinische steekproef het laagste 

scoort op algemeen gevoel van eigenwaarde en significant verschilt van de twee andere 

groepen. We zagen voorheen dat een negatief zelfbeeld en lage zelfwaardering risicofactoren 

vormen voor de ontwikkeling van eetstoornissen aan de hand van het transdiagnostisch model 

(Fairburn, Cooper, & Shafran; 2003). Over het zelfbeeld bij ballerina’s is er echter wederom 

onduidelijkheid. Een studie van Bettle en Neumarker (2001) vond dat de ballerina’s tussen 13 

en 17 jaar minder tevreden zijn met de eigen persoonlijkheid dan een controlegroep. Bakker 

(1988) vond dat elite balletdansers een negatiever zelfbeeld hadden en meer introvert waren 

dan niet-dansers van dezelfde leeftijd. Ander onderzoek spreekt dit tegen en zegt dat 

balletdansers juist een hoger zelfvertrouwen hebben dan de normgroep (Kalliopuska, 1989). 

We zien ook dat fysieke activiteit in het algemeen samengaat met een beter psychologisch 

welzijn en een beter zelfbeeld (Biddle & Asare, 2011). Door deze tegenstrijdigheden 

onderzoeken we ook dit concept tentatief, al verwachten we dat balletdansers slechter scoren 

op zelfbeeld en zelfvertrouwen dan de algemene populatie. We verwachten echter niet dat ze 

zichzelf negatiever beoordelen dan de klinische steekproef.  

 Als tweede concept worden de drie groepen vergeleken op depressieve symptomen 

zoals gedefinieerd door de DSM-5 (APA, 2013). We verwachten dat de klinische groep 

significant hoger scoort dan de andere twee groepen op deze maat. Onderzoek naar 

comorbiditeit bij eetstoornissen wijst namelijk op een hoge prevalentie van depressie bij 

anorexia nervosa (Campbell, & Peebles, 2014; Jackson, 2013). Studies naar depressie bij 

balletdansers zijn echter zeldzaam. We gaan hierbij wederom tentatief te werk en verwachten 

dat balletdansers hoger scoren op depressieve symptomen dan de controlegroep. We zien 

namelijk dat balletdansers meer verstoorde eetattitudes en eetgedragingen vertonen en de wens 
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hebben om nog in gewicht af te vallen (Currie, 2010; Krentz, & Warschburger, 2011). Hierbij 

kan verwacht worden dat deze verstoorde eetgedragingen en eetattitudes gepaard gaan met 

meer depressie. Er is echter onduidelijkheid om balletdansers een negatiever of juist positiever 

zelfbeeld hebben. Dit maakt het moeilijk om op voorhand te voorspellen of en in welke mate 

de balletdansers zullen verschillen met de algemene populatie. We verwachten dat de 

balletdansers zich op een continuüm van depressieve symptomen bevinden tussen de twee 

andere groepen maar het is onduidelijk of ze daadwerkelijk significant hoger zullen scoren dan 

de controlegroep.  

METHODE 

Deelnemers 

In dit onderzoek werden drie groepen bevraagd: een klinische groep (adolescenten met 

anorexia nervosa, het restrictieve type), een groep adolescente balletdansers (de risicogroep 

voor eetpathologie) en een controlegroep uit de algemene populatie. Er werd gekozen om de 

adolescenten uit deze drie groepen te matchen op basis van de demografische variabelen 

leeftijd en socio-economische status (SES). Dit maakt een zuivere vergelijking tussen de 

verschillende steekproeven mogelijk. In dit onderzoek werden enkel meisjes bevraagd, wat 

matching op geslacht overbodig maakt. In de volgende paragrafen worden de drie groepen 

afzonderlijk besproken.  

Klinische groep. De totale klinische groep bestond uit 77 adolescente 

eetstoornispatiënten die tussen 2011 en 2015 werden aangemeld voor ambulante of residentiële 

behandeling op een eetstoornissenafdeling voor adolescenten in twee ziekenhuizen in 

Vlaanderen. Voor het onderzoek in deze masterproef werden enkel de adolescenten met een 

diagnose van anorexia nervosa - restrictieve type (AN-R) geselecteerd. Deze klinische groep 

bestaat uiteindelijk uit 53 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 14.47 jaar (SD=1.64). Alle 

adolescenten zijn tussen de 11 en 18 jaar oud.   
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 Twee meisjes uit de klinische groep zaten nog op de lagere school (3.8%). De overige 

96.2% gingen naar het middelbaar onderwijs, met 77.4% binnen het Algemeen Secundair 

Onderwijs (n=41), 9.4% binnen het Technisch Secundair Onderwijs (n=5) en 7.5% binnen het 

Beroeps Secundair Onderwijs (n=4). Slechts een jongere volgde kunsthumaniora, goed voor 

1.9% van de totale klinische groep.  

 De adolescenten uit de klinische groep kampen gemiddeld reeds 13.19 maanden (SD = 

11.22) met hun eetstoornis. Wat comorbiditeit betreft, heeft 43.4% (n=23) nog een andere 

psychische stoornis en 13 van de 53 jongeren (24.5%) zijn reeds vroeger voor een andere 

stoornis in behandeling geweest. De meest gerapporteerde problematieken waren depressieve 

klachten en angst. De socio-economische status werd eveneens bevraagd en  berekend aan de 

hand van de Hollingsheadindex (Hollingshead, 1975). 38% van de patiënten behoort tot de 

hogere middenklasse, 51% tot de gemiddelde klasse en 11% tot de lagere middenklasse. 

Balletdansers. De steekproef van balletdansers werd in kader van een grootschalig  

doctoraatsonderzoek longitudinaal opgevolgd over twee meetmomenten heen met een 

tijdspanne van één jaar. In deze masterproef wordt er enkel gebruik gemaakt van de data die 

bij het eerste meetmoment verzameld zijn. De oorspronkelijke steekproef (2011-2012) bestond 

uit 140 balletdansers. Aan de hand van matching werden 53 balletdanseressen geselecteerd met 

een gemiddelde leeftijd van 14.15 jaar (SD= 1.43). Allen zijn tussen de 11 en 17 jaar oud.  

 Van de balletdansers bevindt zich 3.8% nog in het lager onderwijs van de balletschool 

(n=2). De overige 51 adolescenten zijn ongeveer gelijk verdeeld, met 49.1% in het Algemeen 

Secundair Onderwijs (n=26) en 47.2% in het kunsthumaniora (n=25). Op vlak van socio-

economische status behoort 33% van de balletdansers tot de hogere middenklasse, 63% tot de 

middenklasse en 4% tot de lagere middenklasse.  

 Bij de balletdansers werden overigens ook sportspecifieke gegevens bevraagd. De 

meisjes trainen gemiddeld 19.92 uur per week (SD=5.31), met een minimum van 11 en een 
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maximum van 32 uur per week. 24 van de 53 meisjes (45.3%) beoefenen ballet 20 of meer uren 

per week. De gemiddelde startleeftijd is 5.42 jaar (SD=1.83). Hierbij zien we dat er een grote 

spreiding is, met meisjes die reeds ballet beoefenden als driejarige of pas begonnen toen ze 11 

jaar oud waren. 8 van de 53 meisjes (15.1%) doen daarbovenop mee aan competitiewedstrijden.  

Controlegroep uit de algemene populatie. De volledige controlegroep bestond uit  

276 Vlaamse studentes uit het middelbaar onderwijs. Voor dit onderzoek werd er echter 

gebruik gemaakt van matching en uiteindelijk werden 53 jongeren uit de niet klinische groep 

geselecteerd. De gemiddelde leeftijd in deze steekproef is 14.47 jaar (SD=1.64) met een 

minimumleeftijd van 11 en een maximumleeftijd van 18 jaar.  

 Op vlak van onderwijs zien we dat 5.7% nog in het lager onderwijs zit (n=3), 88.7% 

Algemeen Secundair Onderwijs volgt (n=47) en de overige 3 meisjes (5.7%) school lopen in 

het Technisch Secundair Onderwijs. Op vlak van socio-economische status bevindt 41% van 

de controlegroep zich in de hogere middenklassen, 49% in de middenklasse en 10% in de lagere 

middenklasse.  

Instrumenten 

Adjusted Body Mass Index (Adjusted BMI). De Body Mass Index (BMI) is een 

maat die gebruikt wordt om de gewichtsstatus van een individu weer te geven aan de hand van 

de verhouding tussen de lengte en het gewicht (gewicht/lengte²). Deze index houdt geen 

rekening met leeftijd of geslacht en is hierdoor enkel bruikbaar voor volwassenen (Frederiks, 

van Buuren, Wit, & Verloove-Vanhorick, 2000). Wij geven in huidig onderzoek de voorkeur 

aan het gebruik van de Adjusted BMI die eveneens de verhouding tussen het gewicht en de 

lengte van een persoon voorstelt maar hierbij rekening houdt met de leeftijd en geslacht van 

deze persoon. De formule die gebruikt wordt om de Adjusted BMI te berekenen is: [Actuele 

BMI/ percentiel 50 van BMI  voor leeftijd] x 100. Het percentiel 50 van BMI voor leeftijd is 

gebaseerd op Vlaamse normen van Roelants en Hauspie uit 2004. Binnen de klinische groep 
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wordt er gebruik gemaakt van een rolmeter (cm) en een weegschaal (kg) om de lengte en het 

gewicht vast te stellen. Hierbij werd de jongere verzocht de schoenen uit te doen voor de 

meting. In de andere steekproeven werd de adjusted BMI berekend aan de hand van 

zelfrapportage van lengte en gewicht door de jongere. De adjusted BMI wordt geïnterpreteerd 

aan de hand van een aantal vooropgestelde waarden. Een adjusted BMI  lager dan 85 wijst op 

ondergewicht,  tussen 85 en 120 op een normaal gewicht en tussen 120 tot 140 op overgewicht 

of obesitas (Van Winckel, & Van Mil, 2001; Roelants, & Hauspie, 2004).  

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

(Decaluwé, & Braet, 1999) is een Nederlandstalige zelfrapportagevragenlijst voor kinderen en 

adolescenten vanaf 10 jaar die de kernpathologie van eetstoornissen nagaat. De vragenlijst is 

afgeleid van en gebaseerd op de Eating Disorder Examination Questionnaire voor volwassenen 

(EDE-Q; Fairburn, & Beglin, 1994). De vragen van deze versie zijn op hun beurt afgeleid van 

een semi-gestructureerd klinisch interview, de Eating Disorder Examination (EDE, Fairburn, 

& Cooper, 1993). Dit interview wordt vaak in de praktijk gebruik als instrument om 

eetstoornisdiagnoses te stellen en meet de ernst van de kernpathologie van eetstoornissen.  

 De chEDE-Q telt 30 items die de mate van eetpathologie meten van de afgelopen 28 

dagen. Er zijn 23 items die gescoord worden aan de hand van een 7-punten-likertschaal. Deze 

geven de frequentie van het voorkomen van de verstoorde eetgedragingen en attitudes weer. 

De 23 items kunnen worden onderverdeeld in 4 subschalen: Zorgen over gewicht 

(voorbeelditem: “Hoeveel dagen van de afgelopen vier weken ben je ontevreden geweest over 

je gewicht?”), Zorgen over eten (voorbeelditem: “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 lichaamsvormen (voorbeelditem: “Hoeveel 

dagen in de afgelopen vier weken ben je ontevreden geweest over je lichaamsvormen?”) en 

Lijnen (voorbeelditem: “Hoeveel dagen van de afgelopen vier weken heb je met opzet 
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geprobeerd minder te eten dan je eigenlijk wou, om je lichaamsvormen of gewicht te 

veranderen?”). Per schaal berekent men de gemiddelde score en wanneer deze hoger dan 1 is, 

is er sprake van subklinisch verstoord eetgedrag. Men spreekt pas over een verstoring van 

klinische intensiteit wanneer de score groter of gelijk aan 4 is (Carter, Stewart, & Fairburn, 

2001). Daarnaast wordt een globale totaalscore berekend aan de hand van het gemiddelde over 

de vier subschalen heen. Hoe hoger deze score, hoe hoger de mate van eetproblematiek.  

 Naast de 23 continue items, komen er ook zeven kwalitatieve items aan bod. Er wordt 

gevraagd naar de aanwezigheid van de drie vormen van overeten die eerder al besproken 

werden: objectief overeten, objectieve eetbuien, subjectieve eetbuien. Men gaat ook vier 

vormen van compensatiegedrag na die gebruikt worden om in gewicht of te vallen of om 

gewichtstoename te voorkomen: zelfopgewekt braken, misbruik van laxantia, misbruik van 

diuretica en intensieve lichamelijk inspanning. Dit gedrag is subklinisch wanneer het zich 

eenmaal per maand voordoet. Men spreekt pas van klinisch gedrag als dit vier of meer keer per 

maand gebeurt (Carter, Stewart, & Fairburn, 2001).  Deze kwalitatieve items zijn niet 

opgenomen in de analyses aangezien er sprake is van de eetstoornis anorexia nervosa – 

restrictieve type. Bij deze diagnose doen zich geen uitbuien voor en zijn er dan ook geen 

compensatiemethoden nodig (DSM-5, APA, 2013). Achteraf gezien zou het toch interessant 

geweest zijn om deze variabelen te onderzoeken bij de andere twee groepen.   

 De betrouwbaarheid en validiteit van de ChEDE-Q is reeds extensief aangetoond. Zo is 

de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen de .91 en .99, wat zeer goed is. De test-hertest 

betrouwbaarheid is eveneens goed met een waarde tussen .61 en .83 (Decaluwé, Braet, & 

Fairburn, 2003). Onderzoek van Van Durme, Craeynest, Braet en Goossens (2015) bekeek 

eveneens de sterkte van deze vragenlijst en vergeleek hem met het ChEDE interview (Child 

Eating Disorder Examination; Decaluwe, & Braet, 1999a). Dit is een gestandaardiseerd, 

semigestructureerd, onderzoeksgebaseerd klinisch interview dat de ernst en de frequentie van 
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cognitieve en gedragsmatige symptomen van eetstoornissen nagaat bij kinderen en 

adolescenten tussen 8 en 18 jaar. Hierbij vond men dat de Cronbach’s alpha coëfficiënten 

voldoende waren voor de ChEDE-Q op tijdstip 1 (.78-.95) en tijdstip 2 (.66-.92). De vier 

subschalen van de vragenlijst hebben een test-hertestbetrouwbaarheid van 0.67 voor lijnen, .81 

voor zorgen rond eten, .92 voor zorgen rond gewicht en .91 voor zorgen rond vormen over een 

2-week interval. De resultaten wijzen er eveneens op dat er significante partiële correlaties zijn 

tussen het interview en de vragenlijst. Dit betekent dat personen die hoog scoren op het één, 

ook hoog scoren op het ander. Er werden overigens geen statistisch significante verschillen 

gevonden tussen de gemiddelde subschaalscores van de twee instrumenten. Deze bevindingen 

liggen in lijn met vorig onderzoek en ondersteunen de assumptie van de ChEDE-Q als een 

betrouwbaar instrument. In dit onderzoek wordt er een Cronbach’s alpha van .88 gevonden 

voor de subschaal Zorgen over gewicht, .79 voor Zorgen over eten, .93 voor Zorgen over 

lichaamsvormen en .86 voor de subschaal Lijnen. Dit wijst eveneens op een hoge interne 

consistentie en dus een goede betrouwbaarheid van de vier schalen.  

Child Figure Rating Scale (CFRS). De CFRS is een maat om  

lichaamsontevredenheid te meten en bestaat uit zeven geslachts-specifieke tekeningen van 

kinderen met een toenemende maat. Het dunste figuur heeft het label 1 en het zwaarste figuur 

label 7 (Collins, 1991). De maat is een aanpassing van de Figure Rating Scale van Stunkard, 

Sorenson en Schulsinger (1983) dat ontworpen was voor volwassenen en uit 9 geslachts-

specifieke figuren bestaat. De participanten worden gevraagd een kruisje te zetten onder de 

afbeelding van het meisje of de jongen dat volgens hen de ideale lichaamsvorm heeft. 

Daarnaast wordt hen gevraagd de lichaamsvorm te omcirkelen die men denkt op dat moment 

te hebben. Discrepantiescores worden berekend als het verschil tussen het huidige en het ideale 

lichaamstype en dit wordt geïnterpreteerd als een maat van lichaamsontevredenheid. Een hoge 

of lage score betekent dat de adolescent zichzelf als zwaarder of juist dunner ziet dan het 
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ideaalbeeld. Wanneer er sprake is van een negatieve score, houdt dit in dat de participant het 

ideaal lichaam slanker inschat dan het huidige lichaam. Bij een positieve score zou de 

participant liever (iets) zwaarder zijn. Wanneer de score gelijk is aan nul, wijst dit op 

tevredenheid met het lichaam (Fallon, & Rozin, 1985). De CFRS is één van de enige 

meetinstrumenten dat ontwikkeld is voor kinderen in het specifiek en geen uitgebreide 

interviews nodig heeft. Collins (1991) vond een test-hertestbetrouwbaarheid van .71 bij een 

steekproef van 1000 zes- tot achtjarigen. Williamson en Delin vonden in 2001 dat kinderen zo 

jong als vijf jaar reeds in staat zijn accuraat de gepaste figuren aan te duiden en dat dit niet 

verandert met de leeftijd. De validiteit werd eveneens onderzocht in een steekproef van 232 

Braziliaanse adolescenten tussen 10 en 19 jaar en hierbij vond men positieve resultaten (Adami 

et al., 2012). Opvallend is dat kinderen met een hoge discrepantiescores meer dieetgedrag 

stellen en een lager zelfvertrouwen hebben (Konstanski, & Gullone, 1999; Tiggermann, & 

Wilson-Barrett, 1998).  

Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten (CBSA). De CBSA (Treffers 

et al., 2002) is een zelfrapportage vragenlijst met als doel een indruk te krijgen de eigenwaarde 

in het algemeen en van de competenties op  zes specifieke gebieden van adolescenten tussen 

12 en 18 jaar. Deze vragenlijst is een bewerking van het Self-Perfection Profile for Adolescents 

van S. Harter (1998) en zo toepasbaar voor Vlaamse en Nederlandse jongeren. De vragenlijst 

is inzetbaar bij zowel wetenschappelijk als diagnostisch onderzoek en voor evaluaties van 

therapeutische interventies. De volledige vragenlijst neemt 15 tot 20 minuten in beslag en 

bestaat uit 35 items. De adolescent vult zelf de CBSA in en dit kan zowel individueel als in 

groep gebeuren. De adolescent moet per item aanduiden in welke mate de uitspraak voor hem 

of haar van toepassing is. Bij de vragenlijst uit de bundel van dit onderzoek werd gebruik 

gemaakt van een vijfpuntschaal van ‘helemaal niet waar’ tot ‘helemaal waar’. De ruwe scores 

kunnen aan de hand van normtabellen worden omgezet in percentielscores. Deze komen 
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overeen met een comptetentiebelevingsprofiel.   

 Er kunnen zeven subschalen onderscheiden worden die elk uit vijf items bestaan. De 

subschalen zijn: Schoolvaardigheden (Hoe goed vindt de adolescent zichzelf op school?), 

Sociale acceptatie (Meent hij genoeg vrienden te hebben, kan hij makkelijk vrienden maken?), 

Sportieve vaardigheden (Meent de adolescent goed mee te kunnen doen in sport, gymnastiek 

en buitenspelen?), Fysieke verschijning (Hoe beoordeelt de adolescent zijn uiterlijk?), 

Gedragshouding (Vindt de adolescent dat hij zich behoorlijk gedraagt?), Hechte vriendschap 

(Vindt de adolescent dat hij in staat is hechte vriendschappen te onderhouden?) en Gevoel van 

eigenwaarde (Hoe beoordeelt de adolescent zichzelf in het algemeen als persoon?). De eerste 

zes schalen meten specifieke competenties in vergelijking met andere adolescenten terwijl de 

laatste schaal zicht probeert te krijgen op de waardering die iemand voor zichzelf heeft. In dit 

onderzoek selecteren we de subschalen Fysieke verschijning en Gevoel van eigenwaarde. We 

verwachten dat deze concepten van belang zijn bij onze steekproeven.  

 De interne consistentie van de schalen is goed. De waarde van de Cronbach’s alpha ligt 

rond .80 bij een Nederlandse onderzoeksgroep. De test-hertestbetrouwbaarheid is significant 

in zowel een Nederlandse als Vlaamse steekproef en ligt tussen de .72 en .76. Dit wijst erop 

dat er een hoge samenhang is tussen de resultaten op verschillende tijdstippen (Treffers, 2002). 

De COTAN-beoordeling voor de betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit van de CBSA is 

respectievelijk voldoende en goed (Evers, 2007).   

 In dit onderzoek is de Cronbach’s alpha voor de subschalen Fysieke verschijning en 

Gevoel van eigenwaarde respectievelijk gelijk aan .86 en .83. Dit toont aan dat ook voor deze 

studie er een hoge interne consistentie is en dus een goede betrouwbaarheid.  

Center for Epidemiologic Studies-Depression scale (CES-D). De Center for 

Epidemiologic Studies-Depression scale (CES-D; Radloff, 1977) is een screeningslijst voor 

depressiesymptomen dat ontworpen is voor gebruik in een niet-klinische steekproef. De 
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vragenlijst werd oorspronkelijk in het Engels ontworpen maar werd vertaald naar het 

Nederlands in 1987 door Hanewald. De oorspronkelijke vragenlijst bestaat uit 20 items maar 

voor dit onderzoek werd er gebruik gemaakt van de versie die slechts uit 12 items bestaat. De 

items peilen naar negen verschillende symptomen die gepaard gaan met depressie, zoals 

beschreven aan de hand van de DSM-5 (APA, 2013). Deze zijn: depressieve stemming, 

interesseverlies, eetlust, slaapproblemen, concentratie en denkprocessen, schuld of 

waardeloosheid, vermoeidheid, motorische agitatie en suïcidale ideatie. De CES-D bevraagt 

welke symptomen jongeren gedurende de afgelopen week ervaren hebben. De items worden 

gescoord op een vierpunten Likert schaal gaande van nul (zelden of nooit) tot drie (meestal of 

altijd). Deze punten komen overeen met het aantal dagen van de voorbije week waarop de 

jongere dit symptoom ervaren heeft (nul= minder dan een dag, drie= vijf tot zeven dagen). 

Voorbeelditems van de CES-D zijn “Gedurende de laatste week kon ik er moeilijk mijn 

gedachten bijhouden, als ik met iets bezig was” (peilt naar denkprocessen en concentratie), 

“Gedurende de laatste week heb ik slecht geslapen” (peilt naar slaapproblemen) en “Gedurende 

de laatste week had ik het gevoel dat men een hekel aan mij had” (peilt naar gevoelens van 

schuld of waardeloosheid). Er wordt gebruik gemaakt van een totaalscore, waarbij de scores 

op de items worden opgeteld.  

 De Cronbach’s alpha van de CES-D ligt tussen .79 en .92, wat wijst op een goede 

interne consistentie. De validiteit is eveneens zeer goed. Zo zien we dat de correlatie van de 

CES-D met verwante (sub)schalen hoog is en men vindt eveneens ondersteuning voor de 

begripsvaliditeit  (Bouma, Ranchor, Sanderman, & van Songeren, 1995). In dit onderzoek 

wordt er een Cronbach’s alpha van .88 gevonden. Dit wijst erop dat de interne consistentie van 

de twaalf items hoog ligt en er kan gesproken worden van een goede betrouwbaarheid. 
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Procedure  

Deze masterproef vormt een onderdeel van een onderzoeksproject binnen de vakgroep 

Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent.  De data 

is meer specifiek afkomstig van een grootschalige longitudinale doctoraatstudie van Kim Van 

Durme naar emotieregulatie bij eetstoornissen en mogelijke onderliggende mechanismen. De 

afname van de vragenlijsten en het coderen ervan, was net afgerond bij de start van de huidige 

masterproef. Hoewel ikzelf niet betrokken was bij de dataverzameling, heb ik voor deze 

masterproef wel de matching van de drie steekproeven uitgevoerd. 

Een gelijkaardige vragenlijstbundel werd afgenomen bij de drie steekproeven waarbij 

de rekrutering en afname op een ietwat verschillende manier plaatsvond. Deze studie werd 

goedgekeurd door het Ethisch Comité van de Faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen (UGent), alsook door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis Gent 

(UZ Gent). 

Klinische groep. De steekproef van patiënten met een eetstoornis werd gerekruteerd 

via twee Vlaamse ziekenhuizen met een afdeling gespecialiseerd in eetstoornissen. Elke 

nieuwe patiënt tussen de 12 en 18 jaar die sinds 2011 ambulant of residentieel werd aangemeld, 

werd gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek bij de intake door de behandelende 

psycholoog of psychiater. De beperkte steekproef van dit onderzoek kan verklaard worden door 

het feit dat er in Vlaanderen maar een gering aantal klinische settingen zijn waar jonge 

adolescenten met eetpathologie opgevangen worden. Eveneens verblijven de meeste patiënten 

meerdere maanden op een afdeling, dit zorgt ervoor dat er weinig verloop is.  

 Eens per maand werden de ingevulde vragenlijsten opgehaald door de 

hoofdonderzoeker bij de betrokken afdelingen. Informatie over de comorbiditeit, het gezin van 

herkomst, de diagnose, de aanvang van de klachten en algemene achtergrondinformatie werd 

uitgewisseld tijdens een overleg tussen de hoofdonderzoeker en  de behandelende psychiater. 
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De vragenlijsten werden, indien er actieve toestemming was van zowel de ouders als de patiënt, 

door een masterproefstudent (onder supervisie van de hoofdonderzoeker) ingeput, gescoord, 

geïnterpreteerd en verwerkt tot een uitgebreid diagnostisch verslag. Dit afgeronde verslag werd 

hierop terug bezorgd aan de behandelende psychiater zodat deze informatie gebruikt kon 

worden tijdens het behandelingsproces.  

Balletdansers. Voor de selectie van deze steekproef kwamen vier scholen in  

aanmerking na opzoeking van ballet- en dansscholen in België via internet: twee 

kunsthumaniora’s met richting dans, één lagere balletschool en één middelbare balletschool. 

De directie van deze scholen werd gecontacteerd en de opzet en het doel van het onderzoek 

werden uitgelegd. Er werd meegedeeld dat het onderzoek bestaat uit een testafname die 

plaatsvond in 2011-2012 en een follow-up afname in 2012-2013, één jaar later. Eén van de vier 

scholen stemde niet in en wenste niet deel te nemen aangezien ze hier geen tijd voor hadden en 

zo bleven er nog drie scholen met in totaal 159 leerlingen over. Hierop volgde het maken van 

praktische afspraken met de mededeling van de datum en het uur van de testafname. Twee 

weken voor de start van het onderzoek werden de ‘informed consents’ (IC) voor de ouders en 

de directie op de scholen bezorgd. Deze dienden om het doel van het onderzoek toe te lichten 

en de exacte datum van de testafname mee te delen. Enkel de ouders die niet akkoord waren 

dat hun dochter of zoon deelnam aan het onderzoek, dienden de IC terug te bezorgen (passieve 

IC). De directie diende echter wel het formulier steeds terug te bezorgen aan de onderzoekers 

(actieve IC). Op de dag van de eerste testafname werden eerst de teruggekeerde informed 

consents bekeken, waaruit bleek dat 19 bundels niet werden teruggegeven of ouders niet 

akkoord waren met de deelname van hun kind. Zo bleven er nog 140 leerlingen over die konden 

starten met de eerste afname (t1). Een bundel met verschillende vragenlijsten werd aan elke 

participant gegeven. De leerlingen werden in kleine groepjes verdeeld zodat het invullen van 

de vragenlijsten rustig kon verlopen. Een masterstudente en/of de hoofdonderzoeker lichtte het 
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doel van het onderzoek nog kort toe en gaf de mogelijkheid om vragen te stellen. De 

anonimiteit werd eveneens benadrukt. Nadat de ouders en de directie reeds een IC hadden 

ontvangen, werd nu ook aan de leerlingen gevraagd een actieve IC in te vullen. Een 

onderzoeker bleef tijdens de testafname aanwezig indien leerlingen met vragen zaten. Het 

invullen van de vragenlijsten nam ongeveer één uur in beslag. De leerlingen uit het lager 

onderwijs werden elk om beurt gemeten en gewogen. Dit omdat deze leerlingen nog te jong 

waren om in staat te zijn op een adequate manier hun gewicht en lengte weer te geven (Strauss, 

1999).  

Controlegroep uit de algemene populatie. In 2010 werden meerdere Vlaamse  

middelbare scholen gecontacteerd met de vraag of men wilde deelnemen aan een follow-up 

onderzoek omtrent ‘emotie en eetgedrag’ bij jongeren. Zeven scholen gingen akkoord en lieten 

één of meerdere klassen uit het tweede middelbaar deelnemen. Deze leerlingen kregen een 

brief met algemene informatie en een actief toestemmingsformulier. Dit diende gelezen en, 

indien akkoord, ondertekend te worden door de ouders. De leerlingen ondertekenden eveneens 

een actief toestemmingsformulier voordat men aan de vragenlijsten kon beginnen. Deze 

vragenlijsten werden door de leerlingen samen op school afgenomen onder toezicht van de 

hoofdonderzoeker en masterstudenten psychologie. De leerlingen ontvingen duidelijke 

richtlijnen en werden verzocht de vragenlijst afzonderlijk, eerlijk en zonder overleg met 

medeleerlingen te voltooien. Vragen konden tijdens het invullen steeds gesteld worden aan de 

onderzoekers. 

Statistische analyses  

Na voltooiing van de testafname, werden de ingevulde vragenlijsten gecodeerd en 

ingeput in het statistische programma ‘Statistical Package for the Social Sciences 24’ (SPSS). 

Ik kon deze datasets gebruiken om de nodige analyses voor het beantwoorden van mijn 

onderzoeksvragen uit te voeren. Deze analyses zullen worden uitgevoerd aan de hand van het 
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statistisch programma SPSS. Voordat de analyses noodzakelijk voor de onderzoeksvragen 

worden uitgevoerd, ga ik eerst na of de matching van de steekproeven zijn doel bereikt heeft. 

De klinische groep en de controlegroep uit de algemene populatie weren reeds voorheen 

gematched. Voor elke jongere uit de klinische groep, selecteerde ik een jongere die in zo goed 

mogelijke mate overeenkwam op vlak van leeftijd en vervolgens op vlak van socio-

economische status.  Voor een zuivere vergelijking mogelijk te maken, mogen de drie groepen 

namelijk niet significant verschillen op deze twee variabelen. Voor beide concepten zal er een 

univariate variantieanalyse (ANOVA) worden uitgevoerd.  

Vervolgens komen we tot de essentie van het onderzoek en worden de statistische 

analyses uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de twee 

onderzoeksvragen. Allereerst wordt er gekeken of er een significant verschil is tussen de drie 

steekproeven op vlak van eetpathologie. Aan de hand van een ANOVA wordt een vergelijking 

gemaakt tussen de klinische groep, de balletdansers en de controlegroep op vlak gemiddelde 

Adjusted BMI. Hierbij is onderzoeksgroep een fixed factor (zoals in alle verdere analyses) en 

het gemiddelde Adjusted BMI de afhankelijke variabele. Indien er sprake van een significant 

univariaat verschil is, kan er gekeken worden naar de Tukey’s Posthoc test. Deze test toont 

tussen welke groepen de significante verschillen zich situeren. Aan de hand van de descriptieve 

analyses kunnen de drie groepen overigens vergeleken worden en de gemiddelden geven 

duidelijkheid over de richting van het effect. De ChEDE-Q is het tweede instrument dat 

eetpathologie meet en wordt geanalyseerd aan de hand van een multivariate variantieanalyse 

(MANOVA). Deze analyses worden uitgevoerd om de drie groepen te vergelijken op de vier 

schalen van de vragenlijst, namelijk: zorgen over gewicht, zorgen over eten, zorgen over 

lichaamsvormen en lijnen. Wanneer er sprake is van een significant multivariaat effect, kan er 

gekeken worden naar de richting van het effect op univariaat niveau. Per schaal kan er zo een 

vergelijking tussen de gemiddeldes van de verschillende steekproeven gemaakt worden. Het 
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laatste instrument voor het meten van eetpathologie is de CFRS, bestaande uit één schaal: het 

verschil tussen het ideaal lichaam en het huidig lichaam. Deze vragenlijst zal dan ook 

geanalyseerd worden aan de hand van een ANOVA.  

 De tweede onderzoeksvraag spitst zich toe op het mogelijke verschil in depressieve 

symptomen tussen de drie steekproeven. De CBSA is het eerste instrument en in dit onderzoek 

worden twee subschalen opgenomen die het zelfbeeld (competentiebeleving) in kaart brengen, 

namelijk: Competentiebeleving met betrekking tot de Fysieke verschijning en Algemeen 

gevoel van eigenwaarde. Deze vragenlijst wordt dan ook geanalyseerd aan de hand van een 

MANOVA. Indien er sprake is van een significant multivariaat verschil, wordt er verder 

gekeken naar effecten op univariaat niveau. Aan de hand van de Tukey’s Posthoc test wordt 

wederom nagegaan tussen welke groepen de significante verschillen zich situeren. De richting 

van het effect kan worden afgelezen uit de vergelijking van de gemiddeldes op de individuele 

schalen tussen de verschillende groepen. Als laatste worden de resultaten van de CES-D 

geanalyseerd. Dit instrument meet depressieve symptomen en voorziet ons van één totaalscore. 

Aan de hand van een ANOVA wordt er gekeken of er een significant univariaat verschil 

gevonden wordt tussen de klinische populatie, de balletdansers en de controlegroep. Tussen 

welke groepen de significante verschillen zich situeren, kan wederom getoetst worden aan de 

hand van de Tukey’s Posthoc test. De vergelijking van de gemiddeldes van de verschillende 

steekproeven toont ons de richting van het effect. Voor alle analyses spreekt men van een 

statistisch significant effect wanneer de p-waarde kleiner is dan .05. De gerapporteerde F-

toetsten zijn steeds gebaseerd op de Wilks’ Lambda. 
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RESULTATEN 

Descriptieve analyses 

 Om een zuivere vergelijking tussen de drie steekproeven mogelijk te maken, vond er 

een zo goed als mogelijke matching plaats op vlak van geslacht, leeftijd en socio-economische 

status (SES). Aangezien alle jongeren die geselecteerd werden voor dit onderzoek vrouwelijk 

zijn, is verder controleren voor deze variabele niet nodig. Eerst werd er nagegaan of er een 

statistisch significant verschil is in de leeftijd tussen de drie groepen aan de hand van een 

ANOVA met onderzoeksgroep als categorische onafhankelijke variabele en leeftijd als 

continue afhankelijke variabele. Uit deze analyse blijkt dat de groepen niet significant 

verschillen op vlak van leeftijd, F(2,156) = 0.74, p = .48. De gemiddelde leeftijden per groep 

zijn weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1 

Gemiddelde leeftijd in de klinische groep (n = 53), de balletdansers (n = 53) en de 

controlegroep (n = 53) 

 Klinische groep 

M (SD) 

Balletdansers 

M (SD) 

Controlegroep 

M (SD) 

 

F 

Gemiddelde leeftijd 14.47 (1.64) 14.15 (1.43) 14.47 (1.64) 0.74 

 Vervolgens werd er eveneens een ANOVA uitgevoerd om na te gaan of er een 

significant verschil is tussen de groepen op vlak van SES. Bij deze analyse werd de 

onderzoekgroep opgenomen als categorische onafhankelijke variabele en de SES als continue 

afhankelijke variabele. Uit deze toets komt geen statistisch significant verschil tussen de drie 

groepen op vlak van SES, F(2,132) = 1.16, p = .32. De gemiddelde Hollingsheadindex verschilt 

dus niet significant tussen de drie steekproeven. Deze analyses tonen aan dat het opzet van de 

matching bereikt is en noch leeftijd, noch socio-economische status als een controlevariabele 
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moet opgenomen worden in verdere analyses. De gemiddelde socio-economische klasse per 

groep is weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2 

Socio-economische klasse in de klinische groep (n = 37), de balletdansers (n = 49) en de 

controlegroep (n = 49), gemeten aan de hand van de Hollingsheadindex 

 Klinische groep 

M (SD) 

Balletdansers 

M (SD) 

Controlegroep 

M (SD) 

 

F 

SES 35.74 (11.32) 32.74 (8.60) 34.91 (9.16) 1.16 

Resultaten van de onderzoeksvragen  

Onderzoeksvraag 1. Bij de eerste onderzoeksvraag werd getoetst of er een significant 

verschil is op vlak van eetpathologie tussen de klinische populatie, de balletdansers en de 

normale populatie als controlegroep. De onderzoeksvraag werd getoetst aan de hand van de 

analyse van de resultaten van drie instrumenten. Eerst werd een univariatie variantieanalyse 

(ANOVA) uitgevoerd om na te gaan of de groepen significant verschillen op vlak van 

Adjusted BMI. De toetst toont aan dat de drie groepen significant verschillen op vlak van 

Adjusted BMI, F(2,149) = 67,92, p < .001. De klinische groep heeft gemiddeld een Adjusted 

BMI van 77.01 (SD = 7.50). Dit gemiddelde ligt onder de grens van 85 en hoort dus tot de 

categorie ondergewicht (Van Winckel, & Van Mil, 2001). 83.02% van de klinische groep 

scoort onder deze grens, gelijk aan 44 van de 53 anorexia nervosa – patiënten met 

ondergewicht. De balletdansers hebben gemiddeld een Adjusted BMI van 91.76 (SD = 9.70). 

Deze waarde ligt tussen 85 en 120 en wordt dus gecategoriseerd als een normaal gewicht (Van 

Winckel, & Van Mil, 2001). Er moet worden opgemerkt dat 12 van de 53 meisjes een Adjusted 

BMI hebben onder de 85, wat wijst op 23.64% van de balletdansers die binnen de categorie 

ondergewicht vallen. Als laatste is er een gemiddelde Adjusted BMI van 97.76 (SD = 10.48) 

voor de controlegroep. Deze waarde ligt eveneens tussen de grenzen van een normaal gewicht 
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(Van Winckel, & Van Mil, 2001). Slechts 5 van de 53 meisjes hebben een Adjusted BMI onder 

de 85, wat overeenkomt met 9.43% van de controlegroep die met ondergewicht kampt. Uit 

deze analyses blijkt dat het gemiddelde gewicht van de personen met anorexia nervosa – 

restrictieve type binnen de categorie ondergewicht valt, de balletdansers en de controlegroep 

beiden gemiddeld een normaal gewicht hebben en deze onderling significant verschillen. Tabel 

3 toont de gemiddelde Adjusted BMI van de drie steekproeven. Aan de hand van een post-hoc 

multipele vergelijking van de geobserveerde gemiddelden (Tukey), blijkt dat alle steekproeven 

onderling significant verschillen. De drie p-waarden zijn allen < .05.  

Tabel 3 

Adjusted BMI in de klinische groep (n = 53), de balletdansers (n = 51) en de controlegroep (n 

= 48) 

 Klinische groep 

M (SD) 

Balletdansers 

M (SD) 

Controlegroep 

M (SD) 

 

F 

Adjusted BMI 77.01a (7.50) 91.76b (9.70) 97.76c (10.48) 67.92*** 

Noot. *** p <.001; Gemiddelden die niet hetzelfde subscript hebben, verschillen op het p <.05 

significantie niveau aan de hand van Tukey’s Posthoc test.  

 Vervolgens werden de resultaten van de ChEDE-Q geanalyseerd met als doel te 

bekijken of de drie steekproeven significant verschillen op vlak van de vier subschalen van 

eetstoornis symptomen van de ChEDE-Q. De onderzoekgroep werd wederom opgenomen 

als categorische onafhankelijke variabele en de gemiddelde zorgen over gewicht, gemiddelde 

zorgen over eten, gemiddelde zorgen over lichaamsvormen en gemiddeld lijnen werden 

opgenomen als continue afhankelijke variabelen. De multivariate variantieanalyse 

(MANOVA) toont een significant verschil tussen de klinische groep, de balletdansers en de 

normale populatie met betrekking tot eetstoornis symptomen, F(8,302) = 12.85, p < .001. 

Vervolgens werd er op univariaat niveau gekeken of de drie groepen ook op de vier 

subschalen significant verschillend scoren. Voor alle schalen wordt er een significant verschil 
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terug gevonden tussen de drie steekproeven. Tukey’s Posthoc test toont dat dit significant 

verschil zich tussen alle drie de groepen situeert. We zien dat AN-R patiënten op alle schalen 

significant hogere waarden behalen dan de balletdansers. Deze groep scoort op zijn beurt 

significant hoger op alle afhankelijke variabelen in vergelijking met de controlegroep. Tabel 

4 toont de gemiddelde scores van de klinische groep, de balletdansers en de controlegroep.  

Tabel 4  

Eetstoornis symptomen in de klinische groep (n = 53), de balletdansers (n = 53) en de 

controlegroep (n = 53), gemeten aan de hand van de ChEDE-Q  

 Klinische groep 

M (SD) 

Balletdansers 

M (SD) 

Controlegroep 

M (SD) 

 

F 

Zorgen over gewicht 3.82a (1.27) 2.22b (1.67) 1.38c (1.20) 41.75*** 

Zorgen over eten 2.55a (1.15) 1.02b (1.23) 0.55c (0.76) 50.86*** 

Zorgen over lichaam 4.05a (1.36) 2.26b (1.53) 1.52c (1.19) 47.72*** 

Lijnen 2.85a (1.70) 1.62b (1.37) 0.73c (1.10) 30.25*** 

Noot. *** p <.001; Gemiddelden die niet hetzelfde subscript hebben, verschillen op het p<.05 

significantie niveau aan de hand van Tukey’s Posthoc test. 

 De CFRS is het laatste instrument dat gebruikt wordt om onderzoeksvraag 1 te 

beantwoorden en bevraagt de lichaamsontevredenheid. Voor deze vragenlijst wordt een 

discrepantiescore berekend en de resultaten worden dan ook geanalyseerd aan de hand van een 

univariate variantieanalyse (ANOVA). De onderzoeksgroep wordt opgenomen als 

categorische onafhankelijke variabele en de score voor lichaamsontevredenheid als continue 

afhankelijke variabele. Ik heb ervoor gekozen voor dit instrument twee verschillende analyses 

uit te voeren. Zo berekende ik een discrepantiescore waarbij een negatieve waarde staat voor 

slanker te willen zijn en een positieve waarde staat voor zwaarder te willen zijn. Daarnaast 

berekende ik ook een algemene ontevredenheidsscore, waarbij de afwijking gerapporteerd 

werd ongeacht de richting van het verschil. De eerste univariate analyse toont aan dat er geen 
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significant verschil is tussen de drie steekproeven op lichaamsontevredenheid, wanneer je de 

richting van de discrepantie mee in rekening neemt, F(2,146) = 1.65, p = 0.20. De klinische 

groep, de balletdansers en de controlegroep rapporteren niet significant verschillende niveaus 

van lichaamsontevredenheid op basis van deze maat. De gemiddelde discrepantiescores voor 

de drie groepen zijn in onderstaande tabel 5 terug te vinden. 

Tabel 5  

Lichaamsontevredenheid in de klinische groep (n = 47), balletdansers (n = 53) en 

controlegroep (n = 49), gemeten aan de hand van de CFRS (met richting discrepantie) 

 Klinische groep 

M (SD) 

Balletdansers 

M (SD) 

Controlegroep 

M (SD) 

 

F 

Lichaams-

ontevredenheid 

-0.36a (1.96) -0.81a (0.86) -0.49a (0.82) 1.65 

Noot. Gemiddelden die niet hetzelfde subscript hebben, verschillen op het p<.05 significantie niveau 

aan de hand van Tukey’s Posthoc test. 

 Wanneer we de absolute discrepantie als resultaat van de CFRS nemen, zien we dat de 

univariate variantieanalyse wel een significant verschil toont tussen de drie steekproeven, 

F(2,146) = 18.04, p <.001. De gemiddeldes van de scores voor lichaamsontevredenheid voor 

de drie groepen kunnen gevonden worden in onderstaande tabel 6.  

Tabel 6  

Lichaamsontevredenheid in de klinische groep (n = 47), balletdansers (n = 53) en 

controlegroep (n = 49), gemeten aan de hand van de CFRS 

 Klinische groep 

M (SD) 

Balletdansers 

M (SD) 

Controlegroep 

M (SD) 

 

F 

Lichaams-

ontevredenheid 

1.68a (1.05) 0.96b (0.68) 0.75b (0.60) 18.04*** 

Noot. *** p <.001; Gemiddelden die niet hetzelfde subscript hebben, verschillen op het p<.05 

significantie niveau aan de hand van Tukey’s Posthoc test. 
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Aan de hand van een post-hoc multipele vergelijking van de geobserveerde gemiddelden 

(Tukey), blijkt dat de CFRS niet voor alle drie de groepen significant verschillend is. De 

eetstoornispatiënten verschillen significant van de balletdansers en de algemene populatie, 

beide p-waarden < .05. De balletdansers en de algemene populatie verschillen echter niet 

significant op vlak van lichaamsontevredenheid, p = .37.  

 Onderzoeksvraag 2: Bij de tweede onderzoeksvraag wordt nagegaan of de klinische 

groep, de balletdansers en de controlegroep verschillen op vlak van zelfbeeld en depressieve 

symptomen. Om aan deze onderzoeksvraag een antwoord te kunnen bieden, werden de CBSA 

en de CES-D afgenomen bij de drie steekproeven. De analyse van de CBSA spits zich toe op 

de subschalen Fysieke verschijning en Gevoel van eigenwaarde, welke we verwachten relevant 

te zijn voor dit onderzoek. De onderzoeksgroep werd opgenomen als categorische 

onafhankelijke variabele en de gemiddelden voor de subschalen Fysieke verschijning en 

Algemeen gevoel van eigenwaarde als continue afhankelijke variabelen in een multivariate 

variantieanalyse (MANOVA). Uit deze toets blijkt dat er een significant verschil is tussen de 

groepen in de scores op deze schalen van de CBSA, F(4,310) = 12.06, p < .001. Uit de 

univariate toets blijkt dat er een significant verschil is op de subschaal Fysieke verschijning, 

F(2,156) = 21.31, p < .001. Dit verschil situeert zich echter tussen de klinische groep en de 

andere twee steekproeven (p is voor beide analyses < .001), nagegaan aan de hand van de 

Tukey’s Posthoc test. De balletdansers en de controlegroep verschillen niet significant van 

elkaar (p = .81). Op de subschaal Algemeen gevoel van eigenwaarde zien we dezelfde trend. 

De univariate variantieanalyse toont dat er een significant verschil is tussen de drie 

steekproeven, F(2,156) = 25.85, p < .001. Er wordt echter geen significant verschil gevonden 

tussen de balletdansers en de algemene populatie (p = .93). De klinische populatie scoort wel 

significant verschillend van de twee andere populaties op vlak van Algemeen gevoel van 
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eigenwaarde (p < .05). In tabel 7 vind je een overzicht van de gemiddelde waarden van de drie 

groepen voor Fysieke verschijning en Gevoel van eigenwaarde. 

Tabel 7  

Tevredenheid met de fysieke verschijning en Gevoel van eigenwaarde in de klinische groep (n 

= 53), balletdansers (n = 53) en controlegroep (n = 53), gemeten aan de hand van de CBSA 

 Klinische groep 

M (SD) 

Balletdansers 

M (SD) 

Controlegroep 

M (SD) 

 

F 

Fysieke verschijning 2.16a (.78) 3.41b (1.78) 3.55b (.78) 21.31*** 

Algemeen gevoel 

van eigenwaarde 

2.54a (.75) 3.88b (1.68) 3.96b (.70) 25.85*** 

Noot. *** p <.001; Gemiddelden die niet hetzelfde subscript hebben, verschillen op het p<.05 

significantie niveau aan de hand van Tukey’s Posthoc test. 

 De CES-D is een maat voor depressie bij jongeren en is het tweede instrument dat 

gebruikt wordt om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van een 

univariate variantieanalyse (ANOVA) met onderzoeksgroep als categorische onafhankelijke 

variabele en de totaalscore van de CES-D als continue afhankelijke variabele. Deze toets toont 

aan dat er een significant verschil is op vlak van de CES-D tussen de klinische groep, de 

balletdansers en de controlegroep, F(2,156) = 45.38, p < .001. Hierbij zien we aan de hand van 

de Tukey’s Posthoc test dat er een significant verschil is tussen de drie groepen. De klinische 

groep scoort significant hoger op depressieve symptomen dan de balletdansers (p < .05), die 

op hun beurt significant hoger scoren dan de controlegroep (p = .006). In tabel 8 zijn de 

totaalscores van de CES-D per steekproef weergegeven.  

Tabel 8  

Depressieve symptomen in de klinische groep (n = 53), balletdansers (n = 53) en controlegroep 

(n = 53), gemeten aan de hand van de CES-D 

 Klinische groep 

M (SD) 

Balletdansers 

M (SD) 

Controlegroep 

M (SD) 

 

F 

Totaal 18.62a (7.84) 11.20b (5.13) 7.45c (5.05) 45.38*** 

Noot. *** p <.001; Gemiddelden die niet hetzelfde subscript hebben, verschillen op het p<.05 

significantie niveau aan de hand van Tukey’s Posthoc test. 
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DISCUSSIE  

In deze masterproef pogen we te achterhalen of en in welke mate adolescente 

vrouwelijke balletdansers verschillen van de klinische groep van anorexia nervosa patiënten en 

vrouwelijke adolescenten op eetstoornisgerelateerde concepten en depressievariabelen.  Dit 

opzet werd onderverdeeld in twee onderzoeksvragen die nu geïntegreerd met de literatuur aan 

bod komen. Vervolgens worden de sterktes en beperkingen van het onderzoek uiteengezet, 

alsook de implicaties voor verder onderzoek en de klinische praktijk. Als afronding volgt een 

beknopte conclusie.    

Preliminaire analyses toonden aan dat de matching van de participanten zijn doel 

bereikt heeft. De drie groepen verschillen niet significant op geslacht, leeftijd en SES. Deze 

variabelen moeten dan ook niet worden opgenomen in de verdere analyses.  

Onderzoeksvraag 1. Vergelijking eetstoornisgerelateerde symptomen bij anorexia 

nervosa patiënten, balletdansers en adolescenten uit de algemene populatie. 

In dit onderzoek komen een aantal concepten van eetpathologie aan bod. Zo werd er 

zoals verwacht een significant verschil gevonden in Adjusted BMI tussen de personen met 

AN-R, de balletdansers en de normale populatie. De eerste groep heeft een gemiddeld Adjusted 

BMI dat valt binnen de categorie van ondergewicht, terwijl de andere twee groepen gemiddeld 

een normaal gewicht hebben. De balletdansers scoren echter wel significant lager dan de 

normale populatie, ondanks dat ze zich in dezelfde gewichtscategorie bevinden. Het is geen 

verrassing dat de klinische groep ondergewicht heeft. De DSM-5 (APA, 2013) stelt namelijk 

dat een significant te laag lichaamsgewicht, rekening houdend met het geslacht, de leeftijd, de 

groeicurve en de lichamelijke gezondheid van de persoon, een noodzakelijk symptoom is voor 

de diagnose van anorexia nervosa. Zoals verwacht vertonen de balletdansers een significant 

lagere Adjusted BMI dan de normale populatie. Bij balletdans is een laag lichaamsgewicht en 

een mager gestalte gelinkt aan betere prestaties (Currie, 2010; Sundgot-Borgen, & Torstveit, 
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2010). Vanuit dit idee is het aannemelijk dat balletdansers bepaalde gedragingen stellen om dit 

lager gewicht te bekomen. Thomas, Keel en Heatherton (2011) vonden inderdaad dat een groot 

deel van adolescente balletdansers gebruik maakt van methoden om controle over hun gewicht 

uit te oefenen. Zij vonden dat vasten (29.9%), overgeven (9.6%) en het gebruik van laxatieven 

(4.2%) een aantal van deze methoden waren. Wanneer meer dan 30% van de balletdansers zo 

het gewicht probeert te onderdrukken, is het dan ook niet verwonderlijk dat hun Adjusted BMI 

gemiddeld lager is dan in de normale populatie. Hoewel onderzoek aantoont dat de prevalentie 

van AN hoger ligt bij balletdansers dan in de normale populatie (Smink, Van Hoeken, 

Oldehinkel & Hoek, 2014; Westerburg & Waitz, 2013; Stice, Marti & Rohde, 2013; Arcelus, 

Witcomb & Mitchell, 2014; Dotti et al, 2002), is er in dit onderzoek geen sprake van een 

gemiddeld ondergewicht bij de balletdansers. Dit sluit echter niet uit dat een proportie van de 

balletdansers wel binnen de categorie ondergewicht valt en mogelijks kampt met een 

eetproblematiek. We zagen namelijk dat 12 van de 53 balletdansers (23.64%) binnen de 

categorie ondergewicht vallen, wat beduidend meer is dan 5 van de 53 meisjes (9.43%) uit de 

algemene populatie. Het hebben van ondergewicht op zich brengt reeds een groot aantal 

negatieve gevolgen met zich mee. Zo zien we dat ondergewicht gerelateerd is aan afname in 

spiermassa (van onder andere het hart), veranderingen in de botten en de temperatuurregulatie. 

Overigens kan het hebben van ondergewicht op psychologische gevolgen hebben, waarbij men 

het onder andere moeilijk heeft om zich te concentreren (Fairburn, 2008). 

Uit de child Eating Disorder Examination Questionnaire (ChEDE-Q) blijkt 

vervolgens dat de klinische groep, de balletdansers en de controlegroep significant verschillen 

op deze maat van eetstoornissymptomen. Op de vier schalen (‘zorgen over gewicht’, ‘zorgen 

over eten’, ‘zorgen over lichaamsvormen’ en ‘lijnen’)  scoort  de groep van AN-R patiënten 

significant hoger dan de balletdansers, die op hun beurt significant hoger scoren dan de 

algemene populatie. Dit houdt in dat gemiddeld de anorexia nervosa patiënten meer 
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eetstoornissymptomen rapporteren dan de andere twee groepen. Aangezien deze concepten 

inherent zijn aan de DSM-5 (APA, 2013) diagnose van de eetstoornis, is dit geen 

verwonderlijke bevinding. De zorgen over eten, gewicht en het lichaam zijn namelijk onderdeel 

van de kernpathologie van een eetstoornis zoals gedefinieerd in het transdiagnostisch model 

(Fairburn, Cooper, & Shafran, 2003). Dit model stelt dat gedragingen zoals strikt diëten het 

gevolg zijn van deze zorgen.  

De balletdansers rapporteren op hun beurt eveneens dat ze zich meer zorgen maken 

over hun gewicht, eten en hun lichaam. Daarnaast geven ze aan dat ze significant meer lijnen 

dan de gemiddelde adolescent uit de controlegroep. Dit ligt in lijn met de eerdere bevindingen 

dat esthetische sporten op een hoog niveau (zoals de balletdansers in dit onderzoek) een 

risicogroep vormen voor verstoorde eetgedragingen en eetattitudes (Currie, 2010; Sundgot-

Borgen & Torstveit, 2010). Sundgot-Borgen (1994) stelde dat ballet vraagt om een laag 

gewicht of vetpercentage en dat dit gepaard kan gaan met druk van buitenaf om hieraan te 

voldoen. Latere studies vonden eveneens dat bij balletdansers de idee leeft dat een dun en 

meisjesachtig lichaam het ideaal is om goede sportprestaties neer te zetten (De Bruin, Oudejans 

& Bakker, 2007; Dosil, 2008). De bevinding dat balletdansers zich significant meer zorgen 

maken over hoe ze eruit zien (gewicht en lichaam), wat ze eten en daarnaast meer lijngedrag 

stellen dan de normale populatie, is dus in lijn met de verwachtingen en toont aan dat bij deze 

groep significant meer van de kernpathologie van eetstoornissen aanwezig is in vergelijking 

met adolescente meisjes uit de algemene populatie. 

 De Child Figure Rating Scale (CFRS) geeft verschillende resultaten naar gelang de 

soort analyse die wordt uitgevoerd op de data. Gemiddeld werd er een negatieve score 

gevonden voor de klinische groep, de balletdansers en de controlegroep. Dit betekent dat de 

drie groepen gemiddeld aangeven dat hun ideaal lichaam slanker is dan het huidig lichaam. Dit 

kan geïnterpreteerd worden als een algemene wens om slanker te zijn. De drie groepen 
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verschillen niet significant op deze analyse, waarbij de richting van de discrepantie in rekening 

werd gebracht. Hieruit kan gelezen worden dat noch de klinische groep, noch de balletdansers 

een grotere wens hebben om in gewicht af te vallen in vergelijking met de meisjes uit de 

algemene populatie. Dit betekent echter niet dat er geen sprake is van lichaamsontevredenheid 

bij deze drie groepen. Onderzoek toont namelijk aan dat vandaag de dag er sprake is van een 

normative discontent in de algemene populatie. Dit houdt in dat het als normatief gezien wordt 

om ontevreden te zijn met het eigen lichaam en is het sterkst aanwezig bij adolescente meisjes 

(Rodin, Silberstein, & Striegel-Moore, 1985). Wanneer er echter niet enkel sprake is van 

ontevredenheid maar ook van andere symptomen zoals de zorgen omtrent eten, het gewicht en 

de lichaamsvormen en lijnen, is het risico op eetpathologie beduidend groter (Fairburn, Cooper, 

& Shafran, 2003).  

Wanneer er een gemiddelde score voor lichaamsontevredenheid werd berekend aan de 

hand van de absolute discrepanties, vertonen de drie steekproeven wel een significant verschil. 

Hoe hoger de score van deze discrepantie, hoe meer ontevredenheid met het eigen lichaam. 

Een hoge score houdt in dat de persoon de wens heeft om een andere lichaamsvorm dan het 

huidige te hebben, ongeacht of men zwaarder of slanker wil zijn. Het significante verschil op 

deze schaal situeert zich tussen de eetstoornispatiënten en de andere twee groepen.  

Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen is dat de patiënten met anorexia nervosa uit 

deze studie aangemeld zijn voor behandeling en mogelijks reeds ziekte-inzicht heeft. 

Vermoedelijk is er een verschil tussen de patiënten die nog steeds streven naar een slanker 

lichaam en de patiënten die juist in gewicht willen bijkomen en genezen, zoals te lezen in de 

grote standaarddeviatie van deze groep. Opvallend is bovendien dat er geen significant verschil 

is tussen de balletdansers en de normale populatie op vlak van deze maat van  

lichaamsontevredenheid. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn aan de significante verschillen in zorgen 

omtrent eten, gewicht en het eigen lichaam die eerder besproken werden. Krentz en 
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Watschburger (2011) vonden echter eveneens dat het meer voorkomen van 

eetstoornissymptomen niet noodzakelijk moet samengaan met lichaamsontevredenheid. Zij 

vonden dat het verlangen om slanker te zijn om de sportprestaties te verbeteren aan de 

grondslag lag van de verstoorde eetattitudes en dus niet zozeer een ontevredenheid met het 

eigen lichaam. Ander onderzoek vond dat balletdansers een realistischer beeld hadden van hun 

eigen gewicht in vergelijking met personen met AN en een controlegroep. Dit onderzoek vond 

echter ook dat de balletdansers significant verschilden van de andere twee groepen in het nog 

verder willen afvallen (Urdapilleta, Cheneau, Masse & Blachet, 2007). Hoewel dit tegenstrijdig 

lijkt, kan dit mogelijks verklaard worden door de onderliggende motieven om af te vallen. 

Balletdansers streven immers naar een slank lichaam om hun prestaties te verbeteren en aan de 

verwachtingen te voldoen, minder vanuit onzekerheid en ontevredenheid met hoe men er nu 

uit ziet.  

Als antwoord op onderzoeksvraag één kan worden geformuleerd dat er een aantal 

significante verschillen zijn op vlak van eetpathologie tussen de drie groepen. Hoewel 

balletdansers gemiddeld beschouwd geen ondergewicht hebben, zijn ze wel slanker dan de 

algemene populatie. De balletdansers rapporteren overigens significant meer zorgen omtrent 

eten, het eigen gewicht en de lichaamsvormen en lijnen meer dan de algemene populatie. Ze 

scoren wel significant lager op deze variabelen dan de klinische populatie. Opvallend is dat de 

balletdansers niet significant meer lichaamsontevredenheid rapporteren dan de algemene 

populatie, in tegenstelling tot de klinische groep. Op basis van deze bevindingen zou kunnen 

worden besloten dat de eetattitudes (zoals zich zorgen maken over eten, gewicht en lichaam) 

en eetgedragingen (zoals lijnen en uiteindelijke Adjusted BMI) los lijken te staan van de 

lichaamsontevredenheid bij de balletdansers.  
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Onderzoeksvraag 2. Vergelijking depressieve symptomen bij anorexia nervosa 

patiënten, balletdansers en een controlegroep uit de algemene populatie 

Het tweede deel van dit onderzoek bestond uit het nagaan van eventuele significante 

verschillen tussen de drie steekproeven op vlak van zelfbeeld en depressieve symptomen. De 

resultaten van de CBSA tonen ons dat er een significant verschil is tussen de klinische groep 

en de andere twee steekproeven. De adolescente meisjes met anorexia nervosa – restrictieve 

type rapporteren dus minder tevredenheid met de fysieke verschijning en een lager gevoel van 

eigenwaarde. Deze bevindingen zijn in lijn met de verwachtingen. De DSM-5 (APA, 2013) 

schrijft namelijk dat de zelfwaarde van een individu onevenredig beïnvloed wordt door de 

lichaamsvormen, het gewicht en de controle hierover.   

Het verschil op tevredenheid met de fysieke verschijning valt dan ook binnen de 

verwachtingen. Overigens formuleerden Fairburn, Cooper en Shafran (2003) dat een negatief 

zelfbeeld en een lage zelfwaardering risicofactoren vormen voor de ontwikkeling van 

eetstoornissen aan de hand van het transdiagnostisch model. Het was dan ook te vermoeden 

dat de adolescenten met de diagnose AN-R een lager gevoel van eigenwaarde zouden 

rapporteren dan de andere groepen.   

 De balletdansers en de controlegroep verschillen op beide schalen niet significant van 

elkaar. In de inleiding werd reeds aangehaald dat er onduidelijkheid is in de literatuur en het 

onderzoek omtrent het verschil tussen risicogroepen en klinische groepen op vlak van deze 

concepten en we formuleerden de onderzoeksvraag met betrekking tot competentiebeleving op 

vlak van fysieke verschijning dan ook tentatief. Op vlak van tevredenheid met het eigen fysiek 

voorkomen vonden Bettle en Neumarker (2001) bijvoorbeeld dat adolescente ballerina’s hun 

eigen lichaam minder positief of aantrekkelijk beoordelen. Krentz en Warschburger (2011) 

vonden dan weer niet dat balletdansers meer ontevredenheid met het eigen lichaam 

rapporteerden. Daarnaast ligt de bevinding dat balletdansers en adolescenten uit de algemene 
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populatie niet verschillen op vlak van competentiebeleving op vlak van fysieke verschijning in 

lijn met de bevindingen dat zij eveneens niet verschillen op vlak van lichaamsontevredenheid, 

gemeten aan de hand van de CFRS. Overigens zien we dat de items van de CBSA die tot de 

schaal Fysieke verschijning behoren niet specifiek gericht zijn op het lichaam. Er wordt 

bevraagd hoe tevreden men is met hoe men er in het algemeen uitziet. De besproken 

onderzoeken (Bettle, & Neumarker, 2001; Krentz, & Warschburger, 2011) definieerden het 

concept specifieker en focusten zich voornamelijk op lichaamsontevredenheid. Deze concepten 

overlappen vermoedelijk niet volledig.   

 De balletdansers en de controlegroep verschillen eveneens niet significant op de 

subschaal Algemeen gevoel van eigenwaarde. Dit houdt in dat de balletdansers niet rapporteren 

dat ze over het algemeen minder tevreden zijn met zichzelf of zichzelf zouden willen 

veranderen. De schaal bevroeg eveneens in welke mate men tevreden is met de manier waarom 

men leeft en in welke mate men teleurgesteld is in zichzelf. Ook over dit concept is er veel 

onduidelijkheid in het beschikbare onderzoek. Bettle en Neumarker (2001) vonden dat 

adolescente ballerina’s (tussen de 13 en 17 jaar) minder tevreden zijn met de eigen 

persoonlijkheid dan een controlegroep en Bakker (1988) stelde vast dat adolescente 

balletdansers een negatiever zelfbeeld hebben dan een controlegroep van niet-dansers. Daar 

tegenover staat onder andere Kalliopuska (1989) die vond dat balletdansers tussen de 9 en 17 

jaar juist een hoger zelfvertrouwen rapporteerden dan de controlegroep. De resultaten van dit 

onderzoek ondersteunen de assumptie dat eetattitudes en eetstoornissymptomen (zoals lijnen) 

los kunnen staan van lichaamsontevredenheid, competentiebeleving op vlak van fysieke 

verschijning en het breder concept van zelfbeeld. Een mogelijke hypothese is dat de motivatie 

voor het afvallen en bepaalde zorgen belangrijke moderatoren zijn. Het feit dat balletdansers 

op vlak van zelfbeeld nog niet verschillen van de algemene populatie, is mogelijks een 

protectieve factor tegen het ontstaan van een ergere eetproblematiek. Onderzoek toont namelijk 
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aan dat een hoge mate van zelfvertrouwen fungeert als een beschermende factor tegen het 

ontwikkelend van een eetstoornis (Croll, Neumark-Sztainer, Story, & Ireland, 2002). 

 Als laatste werd er nagegaan of de drie steekproeven significant verschillen op 

depressieve symptomen, gemeten aan de hand van de CES-D. In dit onderzoek werd er 

gevonden dat de drie steekproeven significant van elkaar verschillen. We zien dat de personen 

met de diagnose AN-R significant meer depressieve symptomen rapporteren dan de 

balletdansers en de controlegroep. De balletdansers scoren op hun beurt significant hoger dan 

de controlegroep. Dat de personen met een eetstoornis meer symptomen van depressie 

rapporteren, is in lijn met de verwachtingen. Jackson (2013) vond dat comorbiditeit veel 

voorkomend is bij eetstoornissen en tussen de  40 en 50% met de diagnose AR ook 

gediagnosticeerd zijn met depressie. Uit de specifieke steekproef van personen met AN-R uit 

dit onderzoek kampt 43.3% met nog een andere psychische stoornis. Depressieve klachten was 

één van de meerst gerapporteerde problematieken. De bevinding dat deze groep dan ook hoger 

scoort op de CES-D is dan ook een logisch gevolg.  

 Dat de balletdansers significant meer depressieve symptomen aangeven, lijkt op het 

eerste zicht wel opvallend. Een veelheid aan studies ondersteunt namelijk de veronderstelling 

dat fysieke activiteit zeer veel positieve effecten heeft, waaronder minder depressie (Biddle & 

Asare, 2011; Fulkerson, Keel, Leon & Dorr, 1999; Rowlands, Eston & Ingledew, 1999). Er is 

slechts weinig onderzoek voorhanden dat de relatie tussen het beoefenen van ballet en depressie 

expliciet nagaat. In dit onderzoek werd dit concept dan ook vanuit een standpunt van exploratie 

benaderd. Opvallend is dat de balletdansers dus niet meer lichaamsontevredenheid rapporteren, 

niet significant verschillen van de controlegroep op vlak van tevredenheid met fysieke 

verschijning en op gevoel van eigenwaarde. Het lijkt dan ook contra-intuïtief dat de 

balletdansers wel meer depressieve symptomen rapporteren aan de hand van de CES-D. Het is 
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echter wel zo dat de CES-D niet enkel peilt naar zelfwaarde maar ook onder andere negatieve 

gevoelens en teruggetrokken gedrag bevraagt.  

Anderzijds lijkt het wel mogelijk dat de constante druk om het goed te doen bij jongeren 

die op professioneel niveau ballet uitoefenen, verband houdt met het ontstaan van depressieve 

gevoelens. Ondanks dat de balletdansers niet meer lichaamsontevredenheid rapporteren dan de 

controlegroep, vertonen ze wel meer eetstoornissymptomen (aan de hand van de ChEDE-Q). 

Op dit vlak is het dan ook niet verwonderlijk dat deze groep meer depressieve symptomen 

rapporteren dan de adolescente meisjes uit de controlegroep. We zien namelijk dat ook 

subklinische eetproblemen reeds negatieve psychosociale gevolgen met zich kunnen 

meebrengen en voorspellers zijn van het ontstaan van onder andere angst en depressie 

(Herpertz-Dahlmann, B., et al., 2014; Kotler, Cohen, Davies, Pine, & Walsh, 2001). 

Als antwoord op onderzoeksvraag 2 kan worden besloten dat balletdansers niet 

significant verschillen van de algemene populatie op vlak van competentiebeleving met 

betrekking tot de eigen fysieke verschijning en het algemene gevoel van eigenwaarde. Dit 

houdt in dat de balletdansers hun eigen uiterlijk en zichzelf niet als negatiever beoordelen dan 

de controlegroep. De eetstoornispatiënten rapporteren echter wel een significant lagere score 

voor deze twee schalen in vergelijking met de twee andere groepen. Opvallend is dat de 

balletdansers wel significant meer depressieve symptomen rapporteren dan de algemene 

populatie. Dit lijkt enerzijds tegenstrijdig te zijn met de afwezigheid van een significant 

verschil in zelfbeeld. Anderzijds zagen we bij de eerste onderzoeksvraag dat de balletdansers 

wel meer subklinische eetproblemen vertonen dan de controlegroep. Dit is mogelijks één van 

de verklaringen voor de bevindingen van de CES-D.  

Sterktes van het onderzoek 

Er kunnen verschillende  sterktes in dit onderzoek onderscheiden worden. Als eerste 

sterk punt is er de vergelijking tussen drie verschillende steekproeven, die bovendien 
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gematched werden op leeftijd en socio-economische status. Voor dit onderzoek werden 53 

meisjes met de eetstoornis anorexia nervosa – restrictieve type geselecteerd, 53 balletdansers 

en 53 meisjes uit de algemene populatie. Veel onderzoek beperkt zich echter tot de vergelijking 

van twee steekproeven. Vaak is dit een risicogroep of een klinische groep die met een 

controlegroep vergeleken wordt. Het is slechts zelden dat de drie groepen samen in onderzoek 

voorkomen (Currie, 2010; Herpertz-Dahlmann., et al., 2014; Sundgot-Borgen, & Torstveit, 

2004). 

Door aan de slag te gaan met deze drie relevante groepen, is het mogelijk te 

onderzoeken of deze zich eventueel op een continuüm bevinden op verschillende concepten. 

Balletdansers worden namelijk vaak als een kwetsbare groep voor de ontwikkeling van 

eetstoornissen beschouwd. In dit onderzoek wordt deze groep vergeleken met de twee andere 

steekproeven en wordt nagaan op welk vlak ze gelijkenissen hebben met de 

eetstoornispatiënten en op welk vlak ze eerder gelijkend zijn met de adolescente meisjes uit de 

algemene populatie. Doordat de jongeren allen op dezelfde wijze benaderd en ondervraagd 

zijn, is er een hogere controle van beïnvloedende variabelen. Dit maakt de onmiddellijke 

vergelijking mogelijk, in tegenstelling tot het naast elkaar leggen van twee onderzoeken met 

verschillende doelgroepen. Het selecteren van Belgische, adolescente meisjes tussen 11 en 18 

jaar zorgt ervoor dat we te maken hebben met een risicogroep voor eetstoornissen, met anorexia 

nervosa in het specifiek. De eetstoornis ontstaat namelijk voornamelijk tijdens de puberteit en 

de adolescentie, is het meest voorkomend bij meisjes en heeft de hoogste prevalentie in 

Westerse landen (DSM-5, APA, 2013; Fairburn &  Harrison, 2003; Hay, Claudino, & 

Claudino, 2010; Makino, Tsuboi, & Dennerstein, 2004).  

Overigens zorgde de matching van de drie steekproeven op vlak van geslacht, leeftijd 

en socio-economische klasse ervoor dat deze variabelen als mediatoren of moderatoren worden 

uitgesloten. De matching maakte zo een meer zuivere vergelijking tussen de klinische groep, 
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de balletdansers en de controlegroep mogelijk. Verschillen op vlak van eetpathologie of 

depressieve symptomen kunnen niet worden toegeschreven aan verschillen op vlak van 

geslacht, leeftijd of socio-economische status. Dit maakt het aannemelijker dan het lijden aan 

de eetstoornis AN-R of het beoefenen van ballet op hoog niveau oorzakelijk verbonden zijn 

met de verschillen in eetpathologie of depressieve symptomen. De matching sluit echter niet 

uit dat de steekproeven toch op andere concepten significant van elkaar verschillen. Er moet 

dus nog steeds voorzichtig worden omgesprongen met het formuleren van oorzaak en gevolg 

verbanden. Na de matching bleven er drie groepen van 53 adolescenten over, wat voldoende 

power geeft voor het vaststellen van effecten. 

Een tweede sterkte is de selectie van de groep adolescente balletdansers. Deze groep 

bestaat uit 53 meisjes tussen de 11 en 17 jaar oud. De meisjes beoefenen ballet gemiddeld 19.92 

uur per week, waarbij 45% zelfs meer dan 20 uur per week traint. Deze selectie had als doel 

een risicogroep voor eetpathologie te verkrijgen. We zien namelijk dat adolescente meisjes op 

zich reeds een hoger risico hebben voor het ontwikkelen van een eetstoornis (DSM 5, APA, 

2013; Hoek & Van Hoeken, 2003; Stice, Marti & Rohde, 2013). Overigens toont uitgebreid 

onderzoek aan dat esthetische sporten zoals ballet eveneens een verhoogd risico met zich 

meebrengen (Currie, 2010; Sundgot-Borgen & Torstveit, 2010). Het aantal uren training per 

week en het sportniveau versterken dit risico nog meer (Dotti et al., 2002; Sundgot-Borgen, 

1994; Thomas, Keel & Heatherton, 2005). Dit is dan ook de motivatie geweest voor het 

selecteren van elite balletdansers die allen een substantieel aantal uren de sport beoefenen pet 

week. Overigens is het niet eenvoudig om een dergelijke groep van elite balletdansers te 

rekruteren. In Vlaanderen zijn er slechts een beperkt aantal scholen die ballet op een hoog 

niveau aanbieden. Voor dit onderzoek hadden we het geluk dat het merendeel van de 

gecontacteerde scholen toegestemd heeft om aan het onderzoek deel te nemen.  
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De selectie van de klinische groep is het derde sterke punt van dit onderzoek. De 

klinische groep bestaat uit 53 Belgische meisjes tussen de 11 en 18 jaar oud met de diagnose 

van anorexia nervosa – restrictieve type. Overigens is er ook voor gekozen om met een 

homogene groep van patiënten aan de slag te gaan bij de analyses. De originele groep van 

participanten bestond namelijk uit 77 meisjes met verscheidene eetstoornisdiagnoses. Aan de 

hand van selectie op basis van de diagnose AN-R kwam ik tot een homogene groep. Deze groep 

wordt gekenmerkt door zuiver lijnen en overmatig bewegen. Zij hebben geen last van eetbuien 

en compensatiegedrag (DSM-5, APA, 2013). Personen met deze diagnose vertonen een zeer 

grote discipline over wat ze al dan niet eten. Het verschil met andere eetstoornissen is dan ook 

groot. Bij anorexia nervosa – purgerende type, boulimia nervosa of eetbuistoornis is er juist 

sprake van eetbuien en daarmee gepaarde compensatie (DSM-5, APA, 2013). Het 

fundamentele verschil positioneert zich op vlak van deze zelfcontrole. Aangezien ook 

balletdansers moeten beschikken over een grote mate van discipline, leek het aangewezen deze 

twee groepen te vergelijken in dit onderzoek. Overigens zien we dat veel onderzoek de 

verschillende types van anorexia nervosa samen beschouwen. Het is echter aannemelijk dat er 

verschillende mechanismen aan de basis liggen en het leek dan ook aangewezen aan de slag te 

gaan met een homogene groep. Bovendien zien we dat onderzoek in Vlaanderen naar anorexia 

nervosa voornamelijk beperkt is tot onderzoek bij volwassenen. Het is namelijk geen evidentie 

om een grote groep van adolescente eetstoornispatiënten met een homogene diagnose te 

rekruteren.   

 Een vierde sterkte is dat er niet gefocust wordt op diagnoses van stoornissen maar ook 

de subklinische verstoorde eetgedragingen en eetattitudes mee in rekening worden 

genomen.  Deze concepten zijn namelijk meer voorkomend dan een volledige eetstoornis, in 

de algemene populatie en bij balletdansers (Ackard, Fulkerson & Neumark-Sztainer, 2007; 

Dotti et al, 2002; Furnham, Badmin & Sneade, 2002; Thomas, Keel, Heatherton, 2011). 
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Daarnaast worden ook psychologische variabelen zoals depressieve symptomen, 

ontevredenheid met het eigen uiterlijk en algemene eigenwaarde mee in beeld gebracht. 

Onderzoek naar deze concepten is nog relatief beperkt bij balletdansers, laat staan in 

vergelijking met een klinische populatie en een controlegroep.   

 De gebruikte instrumenten kunnen we als laatste sterkte beschouwen. Alle 

vragenlijsten zijn aangepast aan de leeftijd en sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de 

adolescenten in dit onderzoek. Eerder onderzoek evalueerde deze vragenlijsten als betrouwbaar 

en valide. De Cronbach’s alpha  coëfficiënten lagen voor deze masterpoef tussen de .79 en .93 

voor de CBSA, de ChEDE-Q en de CES-D, wat wijst op een goede interne consistentie.  

Beperkingen van dit onderzoek 

De selectie van de klinische groep gebeurde op basis van een diagnose die niet door de 

onderzoekers zelf maar door de behandelende therapeut werd gesteld tijdens het intakeproces. 

Overigens werd de groep geselecteerd uit verschillende behandelingscentra. Voor dit 

onderzoek was er dan ook slechts een beperkte controle over de diagnoses. Het toekennen van 

de diagnose AN-R was overigens nog gebaseerd op de DSM-IV (APA, 2000). Ondertussen 

zijn er echter recentere criteria voorhanden in de nieuwe versie, de DSM-5 (APA, 2013). Zo is 

het gewichtscriterium dat stelt dat het lichaamsgewicht lager dan 85% van het te verwachten 

gewicht moet zijn, zoals vooropgesteld in DSM-IV (APA, 2000) niet meer aanwezig in het 

nieuwe handboek. Dit betekent dat de criteria voor de diagnose van anorexia nervosa minder 

streng zijn geworden en alle adolescenten die de diagnose kregen aan de hand van de DSM-IV 

(APA, 2000) in deze studie, ook zouden voldoen aan de diagnose van de DSM-5 (APA, 2013). 

Voor deze masterpoef wordt er gebruik gemaakt van cross-sectionele data. Alle 

participanten werden op een moment in de tijd ondervraagt en evalueerden alle concepten dus 

op ditzelfde moment. De richting van het verband tussen eetstoornissen, het beoefenen van 

ballet en depressieve symptomen kan dan ook niet worden vastgesteld op basis van dit cross-
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sectioneel design. Er kan niet besloten worden dat depressieve symptomen het gevolg zijn van 

het ontwikkelen van AN-R of het beoefenen van ballet of dat dit juist de drijfveer ervan is.  

Een volgende beperking van het onderzoek is dat de drie groepen in onevenredige mate 

verdeeld zijn over de verschillende socio-economische klassen. In de klinische groep bevindt 

89% van de jongeren zich in de gemiddelde en bovengemiddelde socio-economische klasse. 

Voor de balletdansers en de controlegroep uit de algemene populatie is dit percentage 

respectievelijk 96% en 90%. De lagere middenklasse is dus in veel mindere mate 

vertegenwoordigd (tussen de 4 en 11%). De resultaten van dit onderzoek zijn mogelijks niet te 

veralgemenen naar populaties waarbij er een lagere socio-economische klasse is.  

Toekomstig onderzoek  

Replicatie van dit onderzoek is wenselijk en aanbevolen met een groter aantal 

participanten. In dit onderzoek werd enkel gebruik gemaakt van vragenlijsten die door de 

jongeren zelf werden ingevuld. Experimenteel onderzoek of onderzoek met verschillende 

respondenten (ouder-kind, coach) kan mogelijks een beter en meer betrouwbaar beeld geven. 

Onderzoek met verschillende meetmomenten die de drie steekproeven vergelijkt is zo goed als 

onbestaande. Zulk longitudinaal onderzoek kan meer zicht geven op de richting van de 

verbanden die in dit onderzoek werden gevonden. Indien men uitspraken wil doen over oorzaak 

en gevolg, is longitudinaal onderzoek de minste vereiste.  

 In dit onderzoek werden balletdansers vergeleken met een klinische populatie en een 

controlegroep. Literatuur toont echter dat er meerdere sportdisciplines zijn die een risico 

vormen voor het ontwikkelen van eetstoornissen (Currie, 2010; Sundgot-Borgen & Torstveit, 

2010). Ook disciplines die behoren tot de uithoudingssporten en sporten met gewichtsklassen 

vragen verder onderzoek.   

 Onderzoek naar depressie en daarmee gerelateerde symptomen (zoals een laag 

zelfbeeld) is beperkt bij adolescente meisjes die op hoog niveau ballet beoefenen. Zicht op deze 



63 
 

factoren zou echter een meerwaarde kunnen zijn voor de klinische praktijk. Depressieve 

symptomen zijn namelijk een risicofactor voor het ontwikkelen van eetstoornissen volgens het 

transdiagnostisch model van Fairburn, Cooper en Shafran (2003). Zij stellen een negatief 

zelfbeeld en negatieve eigenwaarde als risicofactoren centraal, beiden geassocieerd met 

depressie volgens de DSM-5 (APA, 2013). Deze masterproef probeert exploratief zicht te 

krijgen op het voorkomen van depressie symptomen bij balletdansers maar gebruikt hiervoor 

slechts korte vragenlijsten. De noodzaak aan uitgebreider onderzoek  naar deze concepten 

dringt zich aan.  

Overigens is er in dit onderzoek ook de opmerkelijke bevinding dat significant meer 

zorgen omtrent eten, het eigen gewicht en lichaamsvormen en significant meer lijnen bij 

balletdansers niet gepaard gaan met significant meer lichaamsontevredenheid of lage 

eigenwaarde. Deze resultaten ondersteunen de assumptie dat pathologische eetgedragingen en 

eetattitudes verschillende motivaties kunnen hebben bij balletdansers en eetstoornispatiënten. 

In toekomstig onderzoek is het aangewezen deze motivatie mee in rekening te nemen. Indien 

men zicht kan krijgen op de onderliggende motivatie en de mechanismen die mogelijks 

verschillen tussen de klinische populatie en de balletdansers, kunnen er meer gerichte adviezen 

worden geformuleerd voor een evidence-based behandeling van eetstoornissen. Indien er 

inderdaad sprake is van verschillende motivatie en verschillende mechanismen, dringt zich de 

noodzaak op om de behandeling aan te passen aan de specifieke doelgroep. 

Klinische implicaties  

Uit dit onderzoek komt de vaststelling dat balletdansers meer zorgen rapporteren 

omtrent eten, het eigen gewicht en de lichaamsvormen en significant meer lijnen dan 

adolescenten uit de algemene populatie. Hoewel gemiddeld balletdansers binnen de categorie 

van een normaal lichaamsgewicht vallen, zien we toch dat 23.64% van deze groep 

ondergewicht heeft. De resultaten van dit onderzoek wijzen echter niet op een lagere 
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lichaamstevredenheid of een lager gevoel van eigenwaarde dan de algemene populatie. De 

balletdansers rapporteren wel significant meer depressieve symptomen in de afgelopen week 

en meer eetstoornissymptomen zoals zorgen over eten, gewicht en lichaam en lijnen dan de 

controlegroep. Deze resultaten impliceren dat er extra aandacht nodig is bij deze risicogroep in 

de praktijk. Er is nood aan vroege detectie van ondergewicht, depressieve symptomen en 

pathologische eetgedragingen en eetattitudes. Deze zijn allen voorbodes van of indicatoren 

voor een eetstoornis en dienen nauwgezet in de gaten te houden worden door coaches, familie 

en bredere omgeving. Door aandacht te hebben voor deze symptomen kan een eetstoornis 

mogelijks voorkomen of vroegtijdig opgemerkt worden. Concreet houdt de vroege detectie in 

dat dat mogelijke signalen zo snel mogelijk opgemerkt dienen te worden door de omgeving 

van de balletdansers. Overigens lijkt het ook aangewezen aan preventie te doen bij deze 

risicogroep door eventueel preventieprogramma’s te ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat 

preventie van anorexia nervosa het meest effectief is wanneer deze gericht is op meisjes uit 

hoog-risicogroepen, gebruik maken van een interactieve benadering, meer dan één sessie 

omvatten, niet enkel gebruik maken van psycho-educatie maar eveneens gericht zijn op het 

veranderen van attitudes en gedrag en als  laatste uitgevoerd worden door professionals met de 

juiste training (Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen, 2006). Eventueel kan er worden 

ingezet op het versterken van het zelfbeeld en de zelfwaardering. In dit onderzoek is er nog 

geen sprake van lichaamsontevredenheid en een negatief zelfbeeld bij de balletdansers. 

Aangezien dit een protectieve factor is tegen het ontwikkelen van een eetstoornis (Croll, 

Neumark-Sztainer, Story, & Ireland, 2002), kan er in een preventieprogramma naar gestreefd 

worden deze factoren nog te versterken.  

Conclusie 

Dit onderzoek is één van de eerste studies die zowel balletdansers, eetstoornispatiënten 

met de diagnose van anorexia nervosa – restrictieve type en een controlegroep vergelijkt op 
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basis van subklinische eetpathologie en depressieve symptomen. In deze masterproef werd 

vastgesteld dat vrouwelijke balletdansers tussen 11 en 17 jaar enerzijds significant meer 

pathologische eetgedragingen en eetattitudes vertonen (waaronder lijnen en zorgen omtrent 

eten, gewicht en lichaamsvormen) dan de controlegroep maar anderzijds niet meer 

lichaamsontevredenheid of lagere eigenwaarde rapporteren. Hoewel ze gemiddeld binnen de 

normen van een normaal gewicht vallen, kampt bijna een kwart van de balletdansers met 

ondergewicht. Deze groep rapporteert overigens ook meer depressieve symptomen in de 

afgelopen week dan de controlegroep. Belangrijk om op te merken is dat de klinische populatie 

op alle concepten significant negatiever scoort dan de balletdansers. Deze groep lijdt aan 

ondergewicht en rapporteert meer pathologische eetgedragingen en eetattitudes, meer 

lichaamsontevredenheid en een lagere eigenwaarde. Zij rapporteren als laatste ook significant 

meer depressieve symptomen. We kunnen balletdansers en anorexia nervosa patiënten dus niet 

op dezelfde lijn stellen. De resultaten wijzen eerder op een continuüm waarbij de klinische 

groep de meeste eetproblemen vertonen, de balletdansers zich in het midden situeren en de 

algemene populatie de minste eetproblemen rapporteert. Belangrijk is om hierbij op te merken 

dat de groep van adolescente meisjes die geselecteerd werd uit de algemene populatie op zich 

reeds een risicogroep voor het ontwikkelen van een eetstoornis is (DSM-5, APA, 2013; 

Fairburn, &  Harrison, 2003). Er kan dan ook worden besloten dat degenen die op professioneel 

niveau ballet beoefenen nog een extra risico lijken te lopen op het ontwikkelen van een 

eetproblematiek. De noodzaak aan verder uitgebreid onderzoek naar de relatie tussen ballet, 

eetpathologie en depressieve symptomen is duidelijk. Verdere inzichten zouden richting 

kunnen geven aan preventie, vroeg detectie en behandeling van subklinische eetproblemen en 

klinische eetstoornissen binnen deze specifieke doelgroep.  

 

 



66 
 

REFERENTIES 

Ackard, D. M., Fulkerson, J. A. & Neumark-Sztainer, D. (2007). Prevalence and utility of 

DSM-IV eating disorder diagnostic criteria among youth. Int J Eat Disord, 40, 409–17. 

doi: 10.1002/eat.20389 

Adami, F., Schlickmann Frainer, D. E., de Souza Almeida, F., de Abreu, L. C., Valenti, V. E., 

Piva Demarzo, M. M., Mello Monteiro, C. B. & de Oliveira, F. R. (2012). Construct 

validity of a figure rating scale for Brazilian adolescents. Nutr Journal, 13, 11-24. doi: 

10.1186/1475-2891-11-24 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Arlington, VA: Author 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author. 

Ames, C. (1992). Classrooms: goals, structures, and students motivation. Journal of 

Educational Psychology, 9, 261–271. doi: 10.1037/0022-0663.84.3.261 

Anderson, C. M., Petrie, T.A. & Neumann, C. S. (2011) Psychosocial correlates of bulimic 

symptoms among NCAA division-I female collegiate gymnasts and swimmers/divers. J 

Sport Exerc Psychol, 33, 483–505. PMID: 21808076 

Arcelus, J., Witcomb, G. L. & Mitchell, A. (2014). Prevalence of Eating Disorders amongst 

Dancers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Eur Eat Disord Rev, 22, 92-10. doi: 

10.1002/erv.2271 

Bakker, F. C. (1988). Personality differences between young dancers and non-dancers. 

Personality and Individual Differences, 9. (1), 121-131. doi: 10.1016/0191-

8869(88)90037-2 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869


67 
 

Bardone-Cone, A., Wonderlich, S., Frost, R., Bulik, C., Mitchell, J., Uppala, S., et al. (2007). 

Perfectionism and eating disorders: current status and future directions. Clinical 

Psychology Review, 27, 385–405. doi:10.1016/j.cpr.2006.12.005 

Berkman, N. D., Lohr, K. N. & Bulik, C. M. (2007). Outcomes of eating disorders: a systematic 

review of the literature. Int J Eat Disord, 40, 293–309. doi: 10.1002/eat.20369 

Bettle, N., Bettle, O., Neumarker, U. & Neumarker, K. J. (2001). Body image and self-esteem 

in adolescent ballet dancers. Perceptual and Motor Skills, 93, 297-309. doi: 

10.2466/pms.2001.93.1.297 

Biddle, S. J. H. & Asare, M. (2011). Physical activity and mental health in children and 

adolescents: a review of reviews. Br J Sports Med, 45, 886–895. doi:10.1136/bjsports-

2011-090185 

Bouma, J., Ranchor, A. V., Sanderman, R., & van Sonderen, E. (1995). Het meten van 

symptomen van depressie met de CES-D: Een handleiding. Groningen: 

Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken. 

Brownell, K., Rodin, J., & Wilmore, J. (1992). Eating, body weight, and performance in 

athletes: An introduction. In K. Brownell, J. Rodin, & J. Wilmore (Eds.), Eating, body 

weight and performance in athletes: Disorders of modern society (pp. 3–14). 

Philadelphia: Lea & Febiger 

Brugman, E., Meulmeester, J. F., Spee-Van Der Wekke, A., Beuker, R. J., Zaadstra, B. M., 

Radder, J. J., & VerlooveVanhorick, P. S. (1997). Dieting, weight and health in 

adolescents in the Netherlands. International Journal of Obesity, 21, 54-60. 

doi:10.1038/sj.ijo.0800363 

Carter, J. C., Stewart, D.A. & Fairburn, C.G. (2001). Eating disorder examination 

questionnaire: norms for young adolescent girls. Behaviour Research and Therapy, 39, 

625-632. doi: 10.1016/S0005-7967(00)00033-4 



68 
 

Collins, E. (1991). Body figure perceptions and preferences among preadolescent children. 

International Journal of Eating Disorders, 10, 199-208. doi: 10.1002/1098-

108X(199103)10:2<199::AID-EAT2260100209>3.0.CO;2-D 

Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (1987). The Eating Disorder Examination. A semi-structured 

interview for the assessment of the specific psychopathology of eating disorders. 

International Journal of Eating Disorders, 6, 1-8. doi: 10.1002/1098-

108X(198701)6:1<1::AID-EAT2260060102>3.0.CO;2-9 

Cooper, P. J. & Fairburn, C. G. (1993). Confusion over the core psychopathology of bulimia 

nervosa. International Journal of Eating Disorders, 13, 385-389. DOI: 10.1002/1098- 

108X(199305)13:4<385::AID-EAT2260130406>3.0.CO;2-W 

Croll, J., Neumark-Sztainer, D., Story, M. & Ireland, M. (2002). Prevalence and risk and 

protective factors related to disordered eating behaviors among adolescents: relationship 

to gender and ethnicity. J Adolesc Health, 31, 166-175. doi:10.1016/S1054-

139X(02)00368-3 

Currie, A. (2010). Sport and Eating Disorders- Understanding and Managing the Risks. Asian 

Journal of Sports Medicine, 1, 63-68. doi: 10.5812/asjsm.34864 

Davis, C., Kennedy, S.H., Ravelski, E. & Dionne, M. (1994). The role of physical-activity in 

the development and maintenance of eating disorders. Psychological medicine, 24(4), 

957-967. doi: 10.1017/S0033291700029044 

De Bruin, A. P., Oudejans, R. D. & Bakker, F. C. (2007). Dieting and body image in aesthetic 

sports: A comparison of Dutch female gymnasts and non-aesthetic sport participants. 

Psychology of Sport and Exercise, 8, 507–520. doi: 10.1016/j.psychsport.2006.10.002 

De Bruin, A. P., Bakker, F. C. & Oudejans, R. D. (2009). Achievement goal theory and 

disordered eating: Relationships of disordered eating with goal orientations and 



69 
 

motivational climate in female gymnasts and dancers. Psychology of Sport and Exercise, 

10, 72–79. doi:10.1016/j.psychsport.2008.07.002. 

De Bruin, A. P., Woertman, L., Bakker, F. C. & Oudejans, R. D. (2009). Weight-Related Sport 

Motives and Girls’ Body Image, Weight Control Behaviors, and Self-Esteem. Sex Roles, 

60, 628–641. doi: 10.1007/s11199-008-9562-8 

Decaluwé, V. & Braet, C. (1999). Child Eating Disorder Examination - Questionnaire. Dutch 

translation and adaptation of the Eating Disorder Examination - Questionnaire 

(authored by C Fairburn & S Beglin). 

Decaluwé, V., Braet, C. & Fairburn, C. G. (2003). Binge eating in obese children and 

adolescents. International Journal of Eating Disorders, 33(1), 78-84. doi: 

10.1002/eat.10110 

de Zwaan, M., Mitchell, J. E. , Seim, H. C. , Specker, S. M. , Pyle, R. L. , Raymond, N.C., et 

al.(1994). Eating related and general psychopathology in obese females with binge eating 

disorder. International Journal of Eating Disorders, 15, 43-52. doi: 10.1002/1098-

108X(199401)15:1<43::AID-EAT2260150106>3.0.CO;2-6 

Dosil, J. & González-Oya, J. (2008). Eating disorders and the Athlete’s environment. In Eating 

disorders in athletes. John Wiley & Sons, Ltd, 41–63. doi: 10.1002/9780470725047.ch3.$ 

Dotti, A., Fioravanti, M., Tozzi, F., Cannella, C. & Lazzari, R. (2002). Eating behavior of ballet 

dancers. Eat Weight Disord., 7, 60-67. doi: 10.1007/BF03354431 

Duda, J. L. (1993). Goals: a social-cognitive approach to the study of achievement motivation 

in sport. In R. Singer, M. Murphey, & L. K. Tennant (Eds.), Handbook of research in 

sport psychology (pp. 421–436). New York: Macmillan. 

Duda, J. L., & Nicholls, J. G. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork 

and sport. Journal of Educational Psychology, 9, 290–299. doi: 10.1037//0022-

0663.84.3.290 



70 
 

Epling, W.F., & Pierce, W.D. (1996). Activity Anorexia: Theory, research, and treatment. 

Mahwah, NJ: Erlbaum 

Evers, A., Vliet-Mulder,J.C. van, & Groot, C.J. (2007) Documentatie van tests en testresearch 

in Nederland, aanvulling 2007/01 (COTAN). Amsterdam: Boom test uitgevers. 

Fairburn, C. G. (2008). Eating disorders: the transdiagnostic view and the cognitive behavioral 

theory. In: Fairburn C.G., editor. Cognitive behavior therapy and eating disorders. 

Guilford Press; New York. 

Fairburn , C.G. & Beglin, S.J. (1994). Assessment of Eating Disorders: Interview or Self-

Report Questionnaire? International Journal of Eating Disorders, 16, 363 – 370. doi: 

10.1002/1098-108X(199412)16:4<363::AID-EAT2260160405>3.0.CO;2-# 

Fairburn, C.G., & Cooper, Z.(1993) The eating disorder examination. In C.G. Fairburn & G.T. 

Wilson (Eds.) Binge eating: Nature, assessment, and treatment. New York: Guilford 

Press. 

Fairburn, C. G., Cooper, Z., & Shafran, R. (1999). A cognitive behavioural theory of Anorexia 

Nervosa. Behaviour Research and Therapy, 37, 1-13. doi.: 

10.1016/S00057967(98)00102-8 

Fairburn, C. G., Cooper, Z. & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating 

disorders: a "transdiagnostic" theory and treatment. Behaviour Research and Therapy, 

41, 509–528. doi:10.1016/S0005-7967(02)00088-8 

Fairburn, C. G. & Harrison, P. J. (2003). Eating Disorders. The Lancet, 361, 407-416. 

doi:10.1016/S0140-6736(03)12378-1 

Fairburn, C. G., Marcus, M. D., & Wilson, G. T. (1993b). Cognitive-behavioral therapy for 

binge eating and bulimia nervosa: a comprehensive treatment manual. In C. G. Fairburn, 

& G. T. Wilson (Eds.), Binge eating: nature, assessment and treatment (pp. 361–404). 

New York: Guilford Press. 



71 
 

Fairburn, C. G. & Walsh, B.T. (2002). Atypical eating disorders (eating disorder not otherwise 

specified) In: Fairburn CG, Brownell KD, editors. Eating Disorders and Obesity: A 

Comprehensive Handbook. 2nd ed. New York: Guilford Press, pp. 171–177. 

Fairweather-Schmidt, A. K. & Wade, T.D. (2014). DSM-5 eating disorders and other 

specified eating and feeding disorders: is there a meaningful differentiation? Int J Eat 

Disord, 47, 524–533. doi: 10.1002/eat.22257 

Fallon A. E. & Rozin P. (1985). Sex differences in perceptions of desirable body shape. Journal 

of Abnormal Psychology, 94, 102-105. doi: 10.1037//0021-843X.94.1.102 

Favaro, A., Ferrara, S. & Santonastaso, P. (2004): The spectrum of eating disorders in young 

women: a prevalence study in a general population sample. Psychosom Med, 65, 701–

708. doi: 10.1097/01.PSY.0000073871.67679.D8 

Field, A. E., Camargo, C. A. Jr., Taylor, C. B., Berkey, C. S., Frazier, A. L., Gillman, M. W., 

& Colditz, G. A. (1999). Overweight, weight concerns and bulimic behaviors among 

girls and boys. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

38(6), 754-760. doi: 10.1097/00004583-199906000-00024 

Fogelholm, M. & Hiilloskorpi, H. (1999). Weight and diet concerns in finnish female and male 

athletes. Med Sci Sports Exerc, 31, 229–235. doi: 10.1097/00005768-199902000-00005 

Francisco, R., Narciso, I., & Alarcao, M. (2013). Individual and relational risk factors for the 

development of eating disorders in adolescent aesthetic athletes and general adolescents. 

Eating and weight disorders-studies on anorexia bulimia and obesity, 18(4), 403-411. 

doi: 10.1007/s40519-013-0055-6 

Fredriks, A. M., van Buuren, S., Wit, J. M. & Verloove-Vanhorick, S. P. (2000). Body index 

measurements in 1996-7 compared with 1980. Arch Dis Child., 82(2), 107-112. doi: 

10.1136/adc.82.2.107 



72 
 

Frost, R. O., Marten, P., Lahart, K., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. 

Cognitive Therapy and Research, 14, 449–468. doi: 10.1007/BF01172967 

Fulkerson, J.A., Keel, P.K., Leon, G.R., & Dorr, T. (1999). Eating-Disordered Behaviors and 

 Personality Characteristics of High School Athletes and Nonathletes. International 

 Journal of Eating Disorders, 26, 73-79. doi: 10.1002/(SICI)1098-

108X(199907)26:1<73::AID-EAT9>3.0.CO;2-F  

Furnham, A., Badmin, N. & Sneade, I. (2002). Body Image Dissatisfaction: Gender 

Differences in Eating Attitudes, Self-Esteem, and Reasons for Exercise. The Journal of 

Psychology, 136(6), 581–596. doi: 10.1080/00223980209604820 

Golden, N. H., Kreitzer, P., Jacobson, M. S., et al. (1994). Disturbances in growth hormone 

secretion and action ill adolescents with anorexia nervosa. J Pediatr,125, 655-660. 

doi:10.1016/S0022-3476(94)70030-3 

Goldschmidt, A. B. et al. (2015). Overeating with and Without Loss of Control: Associations 

with Weight Status, Weight-Related Characteristics, and Psychosocial Health. 

International Journal of Eating Disorders, 48, 1150-1157. doi: 10.1002/eat.22465 

Goldschmidt, A. B., Aspen, V. P., Sinton, M. M., Tanofsky-Kraf, M., & Wilfley, D. E. (2008). 

Disordered Eating Attitudes and Behaviors in Overweight Youth. Obesity, 16, 257-264. 

doi:10.1038/oby.2007.48 

Goodwin, H., Arcelus, J., Geach, N. & Meyer, C. (2014). Perfectionism and Eating 

Psychopathology Among Dancers: The Role of High Standards and Self-criticism. Eur. 

Eat. Disorders Rev. 22,346–351. doi: 10.1002/erv.2282 

Goossens, L. & Braet, C. (2010). Screening for eating pathology in the pediatric field. 

International journal of pediatric obesity, 5, 483-490. doi: 10.3109/17477160903571995 



73 
 

Goossens, L., Soenens, B. & Braet, C. (2009). Prevalence and Characteristics of Binge Eating 

in an Adolescent Community Sample. Journal of Clinical Child and Adolescent 

Psychology, 38, 342-353. DOI: 10.1080/15374410902851697 

Gutin, B., Yin, Z., Humphries, M. C., & Barbeau, P. (2005). Relations of moderate and 

vigorous physical activity to fitness and fatness in adolescents. American Journal of 

Clinical Nutrition, 81(4), 746-750. PMID: 15817847 

Hagmar, M., Hirschberg, A. L., Berglund, L. & Berglund, B. (2008). Special attention to the 

weight-control strategies employed by Olympic athletes striving for leanness is required. 

Clin J Sport Med, 18, 5–9. doi: 10.1097/JSM.0b013e31804c77bd 

Hanewald, G. J. F. P. (1987). CES-D. De Nederlandse Versie. Een onderzoek naar de 

betrouwbaarheid en validiteit. Amsterdam: Vakgroep klinische Psychologie, 

Universiteit van Amsterdam, interne publicatie.  

Hay, P. J., Claudino, A.M., Claudino (2010). Bulimia nervosa. Clinical Evidence, 1009. PMC 

3275326. PMID 21418667 

Herpertz‐Dahlmann, B., et al. (2014). Eating disorder symptoms do not just disappear: the 

implications of adolescent eating‐disordered behaviour for body weight and mental 

health in young adulthood. European child & adolescent psychiatry, 1‐10. doi: 

10.1007/s00787-014-0610-3 

Hoek, H. W. (2006). Incidence, prevalence and mortality of anorexia nervosa and other eating 

disorders. Current Opinion in Psychiatry, 19, 389–394. doi: 

10.1097/01.yco.0000228759.95237.78 

Hoek, H. W. & van Hoeken, D. (2003): Review of the prevalence and incidence of 

 eating disorders. Int J Eat Disord, 34, 383–396. doi: 10.1002/eat.10222 



74 
 

Holderness, C. C., Brooks-Gunn, J., & Warren, M. P. (1994). Co-morbidity of eating dis-orders 

and substance abuse review of the literature. International Journal of Eating Disorders, 

16, 1–34. doi: 10.1002/1098-108X(199407)16:1<1::AID-EAT2260160102>3.0.CO;2-T 

Hudson, J. I., Hiripi, E., Pope, H. G. & Kessler, R. C. (2007). The Prevalence and Correlates 

of Eating Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biological 

Psychiatry, 61, 348-358. doi: 10.1016/j.biopsych.2006.03.040  

Iacovino, J. M., Gredysa, D. M., Altman, M. & Wilfley, D. E. (2012). Psychological treatments 

for binge eating disorder. Curr Psychiatry Rep, 14, 432–46. doi:10.1007/s11920-012-

0277-8 

Jackson, K. (2013). Dialectical Behavioral Therapy for eating disorders. Social Work Today,  

13(6), 23-25. doi: 10.1016/j.psc.2010.04.004 

Johnson, C., Powers, P. S. & Dick, R. (1999). Athletes and eating disorders: the National 

Collegiate Athletic Association study. Int J Eat Disord, 26, 179–188. doi: 

10.1002/(SICI)1098-108X(199909)26:2<179::AID-EAT7>3.0.CO;2-Z 

Kong, P. & Harris, L. M. (2014). The sporting body: body image and eating disorder 

symptomatology among female athletes from leanness focused and nonleanness focused 

sports. J Psychol., 149, 141-60. doi: 10.1080/00223980.2013.846291 

Kalliopuska, M. (1989). Empathy, self-esteem and creativity among junior ballet dancers. 

Percept Motor skills, 69(3), 1227-34. doi: 10.2466/pms.1989.69.3f.1227 

Kostanski M., Gullone E. (1999). Dieting and body image in the child’s world: 

Conceptualization and behavior. Journal of Genetic Psychology, 160, 488-499. doi: 

10.1080/00221329909595561 

Kotler, L. A., Cohen, P., Davies, M., Pine, D. S. & Walsh, B. T. (2001). Longitudinal 

Relationships Between Childhood, Adolescent, and Adult Eating Disorders. J. Am. Acad. 

http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.biopsych.2006.03.040


75 
 

Child Adolesc. Psychiatry, 40(12), 1434–1440. doi:10.1097/00004583-200112000-

00014 

Krentz, E. M. & Warschburger, P. (2011). Sports-related correlates of disordered eating in 

aesthetic sports. Psychology of Sport and Exercise, 12, 375-382. 

doi:10.1016/j.psychsport.2011.03.004 

Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling GGZ (2006). Multidisciplinair 

Richtlijn Eetstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van 

eetstoornissen (versie 1.0). Utrecht: Trimbos–instituut.  

Löwe, B., Zipfel, S., Buchholz, C., Dupont, Y., Raes, D. L. & Herzog, W. (2001). Long-term 

outcome of anorexia nervosa in a prospective 21-year follow-up study. Psychol Med, 31, 

881-890. doi: 10.1017/S003329170100407X 

Makino, M., Tsuboi, K., & Dennerstein, L. (2004). Prevalence of Eating Disorders: A 

Comparison of Western and Non-Western Countries. Medscape General Medicine, 6(3), 

49. PMCID: PMC1435625, PMID: 15520673 

Martinsen, M., Bratland-Sanda, S., Eriksson, A. K. & Sundgot-Borgen, J. (2010). Dieting to 

win or to be thin? A study of dieting and disordered eating among adolescent elite athletes 

and non-athlete controls. Br J Sports Med, 44, 70–76. doi: 10.1136/bjsm.2009.068668 

Milano, W., De Rosa, M., Milano, L. & Capasso, A. (2012). Night eating syndrome: an 

overview. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 64(1), 2-10. doi: 10.1111/j.2042-

7158.2011.01353.x 

Mitchison, D. (2013). Sex differences in health-related quality of life impairment associated 

with eating disorder features: A general population study. International Journal of Eating 

Disorders, 46, 375–380. doi:10.1002/eat.22097 



76 
 

Nattiv, A., Loucks, A. B., Manore, M. M., Sanborn, C. F., Sundgot-Borgen, J. & Warren, M. 

P. (2007). The female athlete triad. Special communications: position stand. Med Sci 

Sports Exerc, 39, 1867–1882. PMID: 17909417 

Neumark-Sztainer, D., Wall, M., Guo, J., Story, M., Haines, J., & Eisenberg, M. (2006). 

Obesity, disordered eating, and eating disorders in a longitudinal study of adolescents: 

how do dieters fare 5 years later? Journal of the American Dietetic Association, 106, 559-

568. doi:10.1016/j.jada.2006.01.003 

Neumark‐Sztainer, D., et al. (2011). Dieting and disordered eating behaviors from adolescence 

to young adulthood: findings from a 10‐year longitudinal study. Journal of the American 

Dietetic Association, 111(7), 1004‐1011. doi: 10.1016/j.jada.2011.04.012 

Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: conceptions of ability, subjective experience, 

task choice, and performance. Psychological Review, 91, 328–346. doi: 10.1037/0033-

295X.91.3.328 

Nussbaum, M., Baird, D., Sonnuublick, M., et al. (1985). Short stature in anorexia nervosa 

patients. J Adolesc Health Care, 6, 453-455. doi:10.1016/S0197-0070(85)80052-8 

Oppliger, R. A., Case, H. S., Horswill, C. A., Landry, G. L. & Shelter, A. C. (1996). American 

college of sports medicine position stand. Weight loss in wrestlers. Med Sci Sports Exerc, 

28(6): ix–xii. PMID:8926865 

Patton, G. C., Selzer, R., Coffey, C., Carlin, J. B. & Wolfe, R. (1999). Onset of adolescent 

eating disorders: population based cohort study over 3 years. BMJ, 318, 765–768. doi: 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.318.7186.765 

Penniment, K. J. & Egan, S. J. (2012). Perfectionism and Learning Experiences in Dance Class 

as Risk Factors for Eating Disorders in Dancers. European Eating Disorders Review, 20, 

13–22. doi: 10.1002/erv.1089 

Picard, C.L. (1999). The Level of Competition as a Factor for the Development of Eating 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.318.7186.765


77 
 

Disorders in Female Collegiate Athletes. Journal of Youth and Adolescence, 28, 583- 

594. doi: 10.1023/A:1021606710398 

Radloff, L. S. (1977). The CES-D Scale: A self-report depression scale for research in 

the general population. Applied Psychological Measurement, 1, 385-401. doi: 

10.1177/014662167700100306 

Ravaldi, C., Vannacci, A., Zucchi, T., Mannucci, E., Cabras, P. L., Boldrini, M., Murciano, L., 

Rotella, C. M. & Ricca, V. (2003). Eating Disorders among Ballet Dancers, Gymnasium 

Users and Body Builders. Psychopathology, 36, 247-254. doi: 10.1159/000073450 

Regan, P.C., & Cachelin, F.M. (2006). Binge eating and purging in a multi-ethnic community 

sample. International Journal of Eating Disorders, 39, 523-526. doi: 10.1002/eat. 20268 

Ringham, R., Klump, K., Kaye, W., Stone, D., Libman, S., Stowe, S., et al. (2006). Eating 

disorder symptomatology among ballet dancers. International Journal of Eating 

Disorders, 39(6), 503- 508. doi: 10.1002/eat.20299 

Rodin, I., Silberstein, I., & Striegel-Moore, R. (1985). Women and Weight: A Normative 

Discontent. Nebraska Symposium on Motivation, Lincoln, Nebraska: University of 

Nebraska Press, 32, 267-307. 

Roelants, M., & Hauspie, R. (2004). Vlaamse groeicurven. Laboratorium voor  

antropogenetica, Vrije Universiteit Brussel. Link: www.vub.ac.be/groeicurven 

Rosendahl, J., Bormann, B., Aschenbrenner, K., Aschenbrenner, F. & Strauss, B. (2009). 

Dieting and disordered eating in German high school athletes and nonathletes. Scand J 

Med Sci Sports, 19, 731–739. doi: 10.1111/j.1600-0838.2008.00821.x 

Rowlands, A. V., Eston, R. G. & Ingledew, D. K. (1999). Relationship between activity levels, 

aerobic fitness, and body fat in 8- to 10-yr-old children. J Appl Physiol, 86, 1428–35. 

doi: 8750-7587/99 



78 
 

Schmidt, U., Tiller, J.,Blanchard, M.,Andrews,B., & Treasure,J. (1997). Is there a specific 

trauma precipitating anorexia nervosa? Psychological Medicine, 27, 523–530. doi: 

10.1002/1098-108X(199407)16:13.0.CO;2-T 

Sedikides, C. & Gregg. A. P. 2003. "Portraits of the self" in Hogg, M. A. & J. Cooper Sage 

handbook of social psychology. London: Sage Publications. 

Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002). Clinical perfectionism: a cognitive-

behavioural analysis. Behaviour Research and Therapy, 40, 773-791. doi: 

10.1016/S0005-7967(01)00059-6 

Shisslak, C. M., Crago, M. & Estes, L. S. (1995). The spectrum of eating disturbances. Int J 

Eat Disord, 18, 209–219. doi: 10.1002/1098-108X(199511)18:33.0.CO;2-E 

Smink, F. R. E., van Hoeken, D. & Hoek, H. W. (2012). Epidemiology of Eating Disorders: 

Incidence, Prevalence and Mortality Rates. Curr Psychiatry Reports, 14, 406–414. 

doi:10.1007/s11920-012-0282-y 

Smink, F. R., van Hoeken, D., Oldehinkel, A. J. & Hoek, H. W. (2014). Prevalence and severity 

of DSM-5 eating disorders in a community cohort of adolescents. Int J Eat Disord, ahead 

of print. doi: 10.1002/eat.22316 

Smolak, L., Murnen, S.K., & Ruble, A.E. (2000). Female Athletes and Eating Problems: A 

Meta-Analysis. International Journal of Eating Disorders, 27, 371-380. doi: 

10.1002/(SICI)1098-108X(200005)27:4<371::AID-EAT1>3.0.CO;2-Y 

Steen, S.N. & Brownell, K.D. (1990). Patterns of weight loss and regain in wrestlers: has the 

tradition changed? Med Sci Sports Exerc, 22, 762–768. doi: 10.1186/1758-2555-3-4 

Stice, E., Marti, C.N. & Rohde P. (2013). Prevalence, incidence, impairment, and course of the 

proposed DSM-5 eating disorder diagnoses in an 8-year prospective community study of 

young women. Journal of Abnormal Psychology, 122(2), 445-57. doi: 10.1037/a0030679 



79 
 

Stoutjesdyk, D., and Jevne, R. (1993). Eating disorders among high performance athletes. J. 

Youth Adolesc. 22, 271. doi: 10.1007/BF01537792 

Striegel-Moore, R. et al. (2009). Gender differences in the prevalence of eating disorder 

symptoms. International Journal of Eating Disorders, 42. 471–474. 

doi:10.1002/eat.20625 

Stunkard, A. J., Sorenson, T. & Schulsinger, F. (1983). Use of the Danish Adoption Register 

for the study of obesity and thinness. In S. S. Kety, L. P. Rowland, R. L. Sidman, & S. 

W. Matthysse, The Genetics of Neurological and Psychiatric Disorders. New York: 

Raven Press. 115-120. 

Sullivan, P. F. (1995). Mortality in anorexia nervosa. Am J Psychiatry, 152, 1073-1074. doi: 

http://dx.doi.org/10.1176/ajp.152.7.1073 

Sundgot-Borgen, J. & Torstveit, M. K. (2004). Prevalence of eating disorders in elite athletes 

is higher than in the general population. Clin J Sport Med, 14, 25–32. doi: 

10.1097/00042752-200401000-00005 

Sundgot-Borgen, J. & Torstveit, M. K. (2010). Aspects of disordered eating continuum in elite 

high-intensity sports. Scand J Med Sci Sports, 20, 112-121. doi: 10.1111/j.1600-

0838.2010.01190.x 

Sundgot-Borgen, J. (1994). Risk and trigger factors for the development of eating disorders in 

female elite athletes. Med Sci Sports Exerc, 26: 414–419. doi: 10.1249/00005768-

199404000-00003 

Theander, S. (1985). Outcome and prognosis in anorexia nervosa and bulimia: some results of 

previous investigations, compared with those of a Swedish longterm study. J Psychiatr 

Res, 19, 493–508. doi:10.1016/0022-3956(85)90059-7 



80 
 

Thomas, J. J., Keel, P. K. & Heatherton, T. F. (2011). Disordered eating and injuries among 

adolescent ballet dancers. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia 

and Obesity, 16, 216-222. doi: 10.1007/BF03325136 

Thomas, J. J., Keel, P. K. & Heatherton, T. F. (2005). Disordered eating attitudes and behaviors 

in ballet students: Examination of environmental and individual risk factors. 

International Journal of Eating Disorders, 38, 263–268. doi: 10.1002/eat.20185 

Tiggemann M., Wilson-Barrett E. (1998). Children’s figure ratings: Relationship to self-esteem 

and negative stereotyping. International Journal of Eating Disorders, 23, 83-88. doi: 

10.1002/(SICI)1098-108X(199801)23:1<83::AID-EAT10>3.0.CO;2-O 

Torstveit, M. K., Rosenvinge, J. & Sundgot-Borgen, J. (2008). Prevalence of eating disorders 

and the predictive power of risk factor models in female elite athletes: a controlled study. 

Scand J Med Sci Sports, 18, 108–118. doi: 10.1111/j.1600-0838.2007.00657.x 

Tovin, D. B., Walker, K., Gilchrist, P., Freeman, R., Kalucy, R. & Esterman, A. (2001). 

Outcome in patients with eating disorders: a 5-year study. Lancet, 357, 1254–1257. 

doi:10.1016/S0140-6736(00)04406-8 

Treasure, J. (2008). Eating disorders. Medicine, 36-8, 430-435. doi:10.1016/S0140-

6736(09)61748-7 

Treffers, D. A., Goedhardt, A. W., Veerman, J. W., Van den bergh, B. R. H., Ackaert, L. & de 

Rycke, L. (2002). Handleiding Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten. Lisse: 

Swets Test Publishers. 

Urdapilleta, I., Cheneau, C., Masse, L. & Blachet, A. (2007). Comparative study of body image 

among dancers and anorexic girls, Eating Weight Disord., 12, 140-146. doi: 

10.1007/BF03327641 

Van den Berg, P. A., Mond, J., Eisenberg, M., Ackard, D. & Neumark-Sztainer, D. (2010). The 

link between body dissatisfaction and self-esteem in adolescents: Similarities across 



81 
 

gender, age, weight status, race/ethnicity, and socioeconomic status. J Adolesc Health, 

47(3),  290–296. doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.02.004 

Van Durme, K., Goossens, L., & Braet, C. (2012). Adolescent aesthetic athletes: A group at 

risk for eating pathology? Eating Behaviors, 13, 119-122. doi: 

10.1016/j.eatbeh.2011.11.002 

Van Durme, K., Craeynest, E., Braet, C. & Goossens, L. (2015). The Detection of Eating 

 Disorder Symptoms in Adolescence: A Comparison Between the Children’s Eating  

 Disorder Examination and the Children's Eating Disorder Examination Questionnaire.  

 Behaviour Change, 32, 190-201. doi:10.1017/bec.2015.10  

Van Winckel, M., & van Mil, E. (2001). Wanneer is dik té dik? In C. Braet, & M. A. J. M. 

 Van Winckel (Eds.), Behandelingsstrategieën bij kinderen met overgewicht (pp. 11– 

 26). Houten, the Netherlands: Bohn Stafleu Van Loghum. 

Wade, T. D. & O’Shea, A. (2014). DSM-5 unspecified feeding and eating disorders in 

adolescents: What do they look like and are they clinically significant? Int J Eat Disord. 

Ahead of print. doi: 10.1002/eat.22303 

Werner, A., Thiel, A., Schneider, S., Mayer, H., Giel, K. & Zipfel, S. (2013). Weight-control 

behaviour and weight-concerns in young elite athletes – a systematic review. Journal of 

Eating Disorders, 1, 18. doi: 10.1186/2050-2974-1-18 

Westerburg, D. P. & Waitz, M. (2013). Binge-eating disorder. Osteopathic Family Physician, 

5, 230–33. doi:10.1016/j.osfp.2013.06.003 

Williamson S. & Delin C. (2001). Young children’s figural selections: Accuracy of reporting 

and body size dissatisfaction. International Journal of Eating Disorders, 29, 80-84. doi: 

10.1002/1098-108X(200101)29:1<80::AID-EAT13>3.0.CO;2-O. 



82 
 

Wilson, G. T. (2002). The controversy over dieting. In: Fairburn CG, Brownell KD, eds. Eating 

disorders and obesity: a comprehensive handbook, 2nd edn. New York: The Guilford 

Press, 93–97. 

Zoletić, E. & Duraković-Belko, E. (2009). Body image distortion, perfectionism and eating 

disorder symptoms in risk group of female ballet dancers and models and in control group 

of female students. Psychiatria Danubina, 21, 302-309. PMID: 19794346 

 


