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Hoe benadert u de 
sporter?

Als ouder, coach of teamgenoot kunt 
u zelf de sporter aanspreken. U legt 
uit waarover u bezorgd bent en vertelt 
dat u van plan bent deze bezorgdheid 
te delen met (iemand uit) de medische 
begeleidingsstaf. Daarbij is het belang-
rijk om niet beschuldigend, afkeurend, 
of (ver)oordelend te zijn. Probeer in het 
gesprek te achterhalen wat de sporter 
van uw zorgen vindt. Een sporter zal 
niet snel een eetstoornis toegeven. Dit 
is immers een teken van zwakte. 

Susanne Beerepoot
“Op het moment zelf zei niemand 
dat we boulimia hadden. We hadden 
allemaal nergens last van. Ik denk dat 
ik één van de weinige ben die het nu 
durft uit te spreken. Ik spreek het juist 
uit om aan anderen te laten zien dat ik 
het ook heb gehad. Als waarschuwing. 
Want het is mogelijk om een eetstoor-
nis bespreekbaar te maken.”

Wanneer de sporter zich hier niet voor 
openstelt, u het zelf (te) moeilijk vindt, 
of als u zichzelf niet de aangewezen 
persoon vindt om uw zorg met de 
sporter te bespreken, dan kunt u dit 
eerste gesprek beter overlaten aan 
de sportarts, de sportpsycholoog of 
sportdiëtist(e). Bij de behandeling van 
een eetstoornis is het noodzakelijk dat 
een arts betrokken wordt om medische 
risico’s uit te sluiten en behandelspeci-
alisten in te schakelen.

Waar kunt u terecht? 

Op www.eetproblemenindesport.nl 
vindt u meer informatie over dit onder-
werp en kunt u een persoonlijk advies-
gesprek over een passende aanpak of 
behandeling aanvragen.

Informatie over eetstoornissen:
•	 www.eetproblemenindesport.nl	

(voor sportspecifieke informatie, 
consultatie en behandeladressen)
•	 www.ggzrichtlijnen.nl	(voor	de	multi-

disciplinaire richtlijn eetstoornissen)
•	 www.naeweb.nl	(voor	 

behandelvormen en algemeen  
landelijk aanbod)
•	 www.proud2bme.nl	(online	 

community voor jongeren met 
eetproblemen) 
•	 www.nocnsf.nl/eetstoornis	

(NOC*NSF factsheet over  
eetproblemen in de sport)

Het is zwaar  
maar je kan het



Voor elke topsporter geldt: Je lichaam is je 
tempel. Of althans dat zou het móeten zijn. 
In veel sporten is slank zijn een voordeel. 
Door de sterke nadruk die hier op gelegd kan 
worden, loopt de topsporter een risico om 
verstoord eetgedrag te ontwikkelen. 

Susanne Beerepoot
“Het was nooit goed. Als je eens 1,5 kilo 
te zwaar was, werd er gelijk heel negatief 
gedaan. Afvallen wordt zo obsessief dat je 
gekke dingen gaat doen. Op een gegeven 
moment denk je: Stik er in, het is toch niet 
goed. Dan eet je drie dagen niks en daarna 
prop je jezelf helemaal vol.” 

Dit geldt met name voor esthetische sporten, 
waaronder turnen, dans, synchroonzwem-
men, sporten met gewichtsklassen, zoals 
judo en roeien, duursporten als wielrennen 
en hardlopen en sporten waarin een sterke 
nadruk op het lichaam ligt of waar de kleding 
het lichaam benadrukt, zoals bodybuilding, 
fitness, tennis en beachvolleybal.

Patrick van Loon
“Op mijn zestiende werd ik voor het eerst 
Nederlands kampioen. Toen moest ik al 
afvallen. Ik had de keuze gemaakt om iets 
onder mijn ideale gewicht te gaan zitten. Er 
moest altijd iets af. Dat is de grote leidraad 
door mijn leven geworden. Ik heb nooit de 
keuze gemaakt om een gewichtsklasse hoger 
te gaan judoën. De keuze werd altijd een 
klasse naar beneden gemaakt.” 

Eetproblematiek beperkt zich echter niet 
alleen tot deze risicosporten, het kan in alle 
sporttakken voorkomen. Bij zowel mannen 
als vrouwen.

Een eetstoornis is een ernstige aandoening, 
waarbij de kans op volledig herstel niet 
gegarandeerd is. Gevolgen als krachts-
verlies, uitputting en depressiviteit kunnen de 
gezondheid en sportprestaties sterk negatief 
beïnvloeden. De stoornis kan lang aan- 
houden. Na meer dan 10 jaar heeft 20% van 
de oorspronkelijke patiënten nog steeds een 
eetstoornis en 30% heeft dan nog gedeel-
telijke of restsymptomen. Ongeveer 15% 
bezwijkt aan de medische gevolgen van de 
stoornis of pleegt zelfmoord.
(bron:www.richtlijneetstoornissen.nl).

Signalering van 
eetproblemen/eetstoornissen

Sporters zullen vaak zelf niet toegeven dat er 
sprake is van een eetstoornis. Door angst en 
schaamte zijn zij geneigd om hun verstoorde 
eetgedrag voor hun omgeving verborgen  
te houden. Soms heeft een sporter zelf  
niet door dat hij/zij een eetstoornis aan  
het ontwikkelen is. Iemand met een  
eetstoornis hoeft bovendien niet heel  
dun te zijn. Hierdoor kan de eetstoornis  
gemakkelijk onopgemerkt blijven.

Onderstaande lijst met signalen en symp-
tomen kan helpen om verstoord eetgedrag en 
(dreigende) eetstoornissen bij sporters beter 
en sneller te herkennen.

Gedrag
•	 Voortdurend	bezig	zijn	met	het	lichaams-

gewicht, uiterlijk en slank zijn (bijvoorbeeld 
door frequent voor de spiegel of op   
de weegschaal te staan)
•	 Opvallend	bezig	zijn	met	eten	en	afvallen	 

(bijvoorbeeld extreem lijnen, frequent 
kleine beetjes eten, bij anderen aandringen 
om wel te eten, of vermijden van eten  
en/of situaties waarin gegeten wordt)
•	 Ondanks	een	laag	lichaamsgewicht	 

toch lijnen
•	 Frequent	naar	het	toilet	gaan,	met	name	

direct na de maaltijd
•	 Overmatig	sporten,	meer	dan	nodig	of	

gebruikelijk is voor het verbeteren van de 
sportprestaties, wat kan leiden tot  
overtraindheid en blessures
•	 Sporten	terwijl	men	geblesseerd	is,	

ondanks dat dit door de coach of medische 
staf afgeraden wordt
•	 Slaapproblemen	of	rusteloosheid
•	 Sociaal	isolement:	zich	afsluiten	van	

teamgenoten, het begeleidingsteam en de 
omgeving.

Psychische signalen en symptomen
•	 Negatief	lichaamsbeeld,	waarbij	iemand	

zichzelf te dik en/of lelijk vindt of een over-
matig belang hecht aan het uiterlijk
•	 Lage	zelfwaardering:	zelfkritisch	zijn	met	

name op het gebied van lichaamsgewicht, 
uiterlijk, en/of sportprestatie
•	 Angsten	(bijvoorbeeld	faalangst	of	angst	

om in gewicht aan te komen)
•	 Somberheid	en	negatieve	kijk	op	zichzelf	

en de toekomst
•	 Specifieke	persoonlijkheidskenmerken:	

overmatig inschikkelijk, gesloten, impul-
sief, te competitief, prestatiegericht of 
perfectionistisch.

Lichamelijke	signalen	en	symptomen
•	 Het	snel	koud	hebben
•	 Dehydratie	(uitdroging),	concentratie-	en	

coördinatieproblemen
•	 Vermoeidheidsklachten,	spierzwakte	of	

-krampen
•	 Gewichtsverlies,	meer	dan	nodig	voor	

adequate topsportbeoefening
•	 Vetpercentage,	lager	dan	nodig	voor	 

adequate topsportbeoefening
•	 Grote	schommelingen	in	lichaamsgewicht
•	 Weinig	of	niet	menstrueren	(bij	gebruik	van	

de anticonceptiepil is dit niet aantoonbaar)
•	 Frequente	overbelastingsblessures	(met	

name stressfracturen)
•	 Verminderde	weerstand	met	frequente	

verkoudheid of grieperigheid
•	 Problemen	met	tanden	en	tandvlees	ten	

gevolge van overmatig braken
•	 Overige	vage	lichamelijke	klachten,	waarbij	

vaak buikklachten worden gemeld.

Patrick van Loon
“Heel weinig eten en hard trainen. Meestal 
was het zo dat er per week 1,5 tot 2 kilo van 
afging. De laatste kilo’s gingen echt over 
vocht. Naar de sauna, een warm bad, twee 
dagen voor het toernooi bijna niet drinken…  
Je merkt het wel aan jezelf. Je staat wankel 
op je benen, maar ik had niet het gevoel 
dat het mijn resultaten beïnvloedde. Klinkt 
misschien naïef, maar dat gevoel had ik echt 
niet.” 

Anorexia Atletica

Bij topsporters voldoet het verstoorde eet-
gedrag vaak niet aan de voor eetstoornissen 
opgestelde strikte criteria. De term Anorexia 
Atletica (AA) houdt juist wél rekening met de 
specifieke omstandigheden en leefstijl van 
topsporters.

Patrick van Loon
 “Op een gegeven moment is het jojo-effect 
ontstaan. De verschillen werden zo groot. 
Dan moest ik bijvoorbeeld binnen één week 
zeven kilo kwijtraken, omdat ik net een groot 
toernooi had gehad. Dan had ik zo mijn best 
moeten doen om het toegestane gewicht te 
halen, dat ik daarna alles wat los en vast zat 
naar binnen stouwde. En het feit dat ik op 
vocht was afgevallen, zorgde er voor dat ik 
binnen twee dagen weer vijf kilo aankwam. 
En bij een nieuw toernooi twee weken later 
was het dan weer hetzelfde liedje. Ik had 
gewoon beter moeten plannen, maar dat 
kreeg ik toen niet voor elkaar.”

Criteria Anorexia Atletica

Symptomen die zeker voorkomen
•	 Gewichtsverlies	(5%	of	meer)
•		Maag-/darmklachten
•		Afwezigheid	van	ziekte	of	stoornis	die		

gewichtsverlies kan verklaren
•		Extreme	angst	om	aan	te	komen
•		Beperkte	calorie-inname

Symptomen die kunnen voorkomen
•		Uitgestelde	puberteit
•		Menstruatieklachten
•		Verstoord	lichaamsbeeld
•		Gebruik	afvalmethoden	als	 

braken, laxeren
•		Eetbuien
•		Overmatig	sporten	(meer	dan	nodig	of	

voorgeschreven voor de sportprestatie)
 

...begint vrijwel altijd als een vorm van afwijkend 
eetgedrag. Hoe jonger de patiënt is en hoe korter de 
stoornis bestaat, des te groter de kans op genezing. 
Daarom is vroege signalering van een eetstoornis van 
groot belang.

“In 1989 deed ik mee aan de Tour Feminin en 
werd ik 31ste. Dat was helemaal niet slecht 
voor een debutante, maar het zat me niet lek-
ker. De dertig vrouwen die voor mij eindigden 
waren allemaal ouder en wogen minstens vijf 
of tien kilo minder dan ik. Ik wist dat ik het 
in me had om de Tour te winnen, maar dan 
moest ik wel afvallen. Dat wist mijn coach 
ook. “Tinus,” zei hij, “we hebben nog drie 
jaar tot de volgende Olympische Spelen en in 
die drie jaar moet er tien kilo af.” Hij maakte 
een keurig schema met hoeveel kilo er per 
maand af moest. Maar ik wist beter. Het kan 
sneller, dacht ik stiekem. En daarmee begon 
de ellendigste periode uit mijn leven.” 

“Thuis werd het er niet gezelliger op. 
We hadden het altijd zo leuk gehad als gezin. 
Lekker	met	zijn	allen	een	zak	chips	delen.	En	
plotseling deed er één niet meer mee. In het 
begin probeerden ze het nog wel: “Hé Tinus, 
doe nou niet zo ongezellig”, maar dan werd ik 
hartstikke kwaad. Ze moesten zich met hun 
eigen leven bemoeien en mij met rust laten. 
Daaraan zie je hoe anorexia mijn persoonlijk-
heid veranderde. Ik was juist altijd van de 
gezelligheid en het samenzijn en plotseling 
moest ik daar niks meer van hebben. Ik sloot 
mezelf liever op in mijn kamertje.” 

“Het werd een lange weg terug. Een weg die 
vier jaar duurde. Als ik iets geleerd heb, is 
het dat als iemand zo’n sterk karakter heeft 
dat ze zichzelf zowat dood kan verhongeren, 
ze ook sterk genoeg is om zich daar weer 
uit te worstelen. Af en toe heb ik contact met 
meiden die aan anorexia leiden. Die probeer 
ik er weer bovenop te helpen. Daar zeg ik ook 
tegen: “Het is zwaar, maar je kan het. Dat 
heb je al bewezen op al die dagen dat je jezelf 
alle vormen van voedsel ontzegde.”

“Anorexia komt niet zomaar uit de lucht val-
len”. Er is altijd een reden voor. In mijn geval 
kwam het doordat ik zo graag ergens in wilde 
uitblinken. Ik wilde de beste zijn. Nadat ik 
anorexia had overwonnen, was alles totaal 
anders. Ik had vrede met mezelf. Ik vond 
mezelf leuk zoals ik was en wilde alleen nog 
maar het hoogste bereiken dat voor mij was 
weggelegd.”

Uiteindelijk, na een lange weg met veel hulp 
van haar man Michael Zijlaard, wordt ze 
nóg succesvoller dan voorheen. Ze wint drie 
gouden en één zilveren medaille tijdens de 
Olympische	Spelen	in	Sydney	(2000).	Leontien	
van Moorsel zette een punt achter haar  
wielercarrière na het behalen van een gouden 
en een bronzen medaille op de Spelen van 
Athene (2004). 

Een eetstoornis...Anorexia komt niet zomaar uit de lucht vallen
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Leontien van Moorsel is Nederlands 
bekendste wielrenster. Ze leed aan Anorexia 
Nervosa, overwon haar eetprobleem en won 
uiteindelijk vier Olympische titels. 

In het boek ‘De rit van mijn leven’ vertelt 
Leontien	van	Moorsel	haar	verhaal	met	alle	
ups- en downs. 
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