
   
Eetstoornissen  
 
Eetstoornissen zijn stoornissen die te maken hebben met eetgedrag maar ook met het 
denken over eten en lichaamsgewicht. Mensen met een eetstoornis zijn voortdurend bezig 
met (niet) eten en hun gewicht en hebben weinig zelfvertrouwen. Daarnaast is hun 
lichaamsbeeld vaak verstoord, ze zien zichzelf als dikker of lelijker dan ze in werkelijkheid 
zijn. Eetstoornissen worden vaak veroorzaakt door een combinatie van aanleg en 
omgevingsfactoren. Ook wordt steeds vaker gedacht dat het huidige schoonheidsideaal 
invloed heeft op het ontstaan van eetstoornissen. 
Overgewicht en diabetes worden een steeds groter probleem in onze maatschappij. 
Obesitas lijkt epidemische vormen aan te gaan nemen, met als gevolg dat steeds meer 
jongeren aan diabetes type II (vroeger ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd) lijden. Volgens de 
nieuwste inzichten behoort obesitas tot de eetstoornissen: dat zijn stoornissen die te maken 
hebben met eetgedrag maar ook met het denken over eten en lichaamsgewicht. Mensen 
met een eetstoornis zijn voortdurend bezig met (niet) eten en hun gewicht en 
hebben weinig zelfvertrouwen. Daarnaast is hun lichaamsbeeld vaak verstoord, ze zien 
zichzelf als dikker of lelijker dan ze in werkelijkheid zijn. Eetstoornissen worden vaak 
veroorzaakt door een combinatie van aanleg en omgevingsfactoren.  Ook wordt steeds vaker 
gedacht dat het huidige schoonheidsideaal invloed heeft op het ontstaan van 
eetstoornissen. 
 
Symptomen 
 
Anorexia Nervosa 
Anorexia Nervosa is een eetstoornis die vooral wordt gekenmerkt door een verstoorde 
lichaamsbeleving, dat wil zeggen dat mensen met Anorexia Nervosa zichzelf vaak als te dik 
zien, terwijl er sprake is van extreem ondergewicht. Om te voorkomen dat ze aankomen in 
gewicht eten mensen die lijden aan deze ziekte nauwelijks, en in sommige gevallen 
compenseren ze het eten door te braken of laxeermiddelen te gebruiken. Anorexia Nervosa 
is een zeer gevaarlijke en hardnekkige ziekte en kan leiden tot het overlijden van de patiënt. 
Kenmerkend voor Anorexia Nervosa is ontkenning van de ernst van het te lage 
lichaamsgewicht.  De ernstige ondervoeding kan leiden tot verschillende problemen zoals 
moeheid, een onregelmatige hartslag, kouwelijkheid, het uitblijven van de menstruatie, 
haaruitval, een vertraagde bloedsomloop, nierstenen, enzovoorts. 
 
Boulimia Nervosa 
Boulimia Nervosa is een eetstoornis die vooral wordt gekenmerkt door eetaanvallen. 
Mensen die lijden aan deze ziekte hebben periodes waarin ze in korte tijd extreem veel eten, 
waarbij ze het gevoel hebben hier geen controle over te hebben. Hierna voelen ze zich 
echter schuldig en slecht waardoor ze de eetbuien willen compenseren met braken en 
misbruik van laxeermiddelen. Net als bij Anorexia Nervosa is er bij Boulimia Nervosa sprake 
van een overdreven aandacht voor eigen lichaamsvorm en gewicht. In tegenstelling tot 
anorexiapatiënten, hebben mensen die lijden aan Boulimia Nervosa vaak een normaal 
gewicht.  Het herhaalde braken kan leiden tot irritatie en scheurtjes in keel, slokdarm en 
maag. Daarnaast kan het leiden tot gebitsproblemen. Verder leidt het verstoorde 



   
eetprobleem vaak tot concentratieproblemen, hartritmestoornissen, moeheid, 
menstruatiestoornissen, opgezwollen ogen enzovoorts. Net als Anorexia Nervosa kan 
Boulimia Nervosa in ernstige gevallen leiden tot overlijden. 
 
Binge Eating Disorder (BED) 
Mensen die lijden aan BED hebben net als Boulimia-patiënten last van eetbuien, maar 
vertonen geen ‘purgeergedrag’ zoals braken, laxeren of vasten. Daarom hebben ze vaak last 
van overgewicht. 
 
 
Behandeling 
 
Informeren en motiveren  
De eerste stap in de behandeling van eetstoornissen is de cliënt overtuigen van de ernst van 
het probleem en van de schadelijke gevolgen. De psycholoog geeft hier duidelijke uitleg 
over. Vervolgens is het belangrijk om gemotiveerd te raken voor gedragsverandering. 
Dit kunnen we bereiken door de voordelen van het eetgedrag te relativeren en de 
nadelen sterk te benadrukken. Het is belangrijk dat de persoon zelf een motivatieplan 
heeft en in kaart brengt wat hij of zij wil bereiken. 
 
Een regelmatig eetpatroon 
Het is belangrijk dat mensen met een eetprobleem weer een regelmatig eetpatroon krijgen. 
Dit kan met behulp van dieetmanagement. Hierbij moet er elke drie uur iets gegeten worden 
en mag er daarna niet worden gecompenseerd door te braken of laxeermiddelen te 
gebruiken. Ook extreem sporten moet voorkomen worden. Het niet mogen uitvoeren van de 
reactie die mensen met een eetprobleem gewend zijn, namelijk braken, sporten of 
laxeermiddelen gebruiken, wordt responspreventie genoemd. Mensen met overgewicht 
moeten daarentegen juist leren om meer te bewegen. Vaak wordt afgesproken dat 
er slechts één keer per week wordt gewogen. 
 
Irreële gedachten 
Zoals eerder vermeld hebben mensen met een eetprobleem vaak weinig zelfvertrouwen en 
een verstoord lichaamsbeeld. Ze hebben een aantal kernovertuigingen over zichzelf die niet 
kloppen zoals ‘ik ben dik’,  ‘ik ben lelijk’, of ‘als ik er niet perfect uitzie, dan ben ik niets 
waard’. De psycholoog probeert deze irreële gedachten uit te dagen en te vervangen door 
een reële of functionele gedachte. Dit is een moeizaam proces omdat de kernovertuigingen 
vaak heel sterk zijn en 100% geloofwaardig voor de cliënt. Daarnaast zal de psycholoog 
samen met de cliënt eraan werken om het negatieve lichaamsbeeld te veranderen. Dit kan 
door verschillende oefeningen. Een voorbeeld is de spiegeloefening waarin de persoon in 
badpak of ondergoed voor de spiegel staat en praat over wat hij of zij ziet en daarbij voelt. 
Het is de bedoeling dat de cliënt positief commentaar op zijn of haar lichaam geeft. Negatief 
commentaar wordt niet tegengesproken maar positieve opmerkingen worden versterkt en 
herhaald. 
 
 



   
De hierboven beschreven stappen van de behandeling van eetstoornissen geven slechts een 
globaal beeld. Het is belangrijk te beseffen dat het hele traject veelomvattender is en dat 
professionele hulp van een psycholoog vereist is. 
 
 
Ieder mens heeft zo zijn karaktertrekken en eigenaardigheden. We spreken pas van een 
persoonlijkheidsstoornis wanneer u last hebt van deze eigenaardigheden. Als uw relaties, 
werk en verdere leven er zozeer onder lijden dat u niet goed kunt functioneren. 
Persoonlijkheidsstoornissen worden in drie clusters verdeeld. Vaak is het zo dat mensen 
meerdere kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis vertonen, maar niet voldoende 
criteria hebben om aan de eisen van een persoonlijkheidsstoornis te kunnen voldoen.  
 
Symptomen cluster A persoonlijkheidsstoornissen 
Cluster A wordt vaak het vreemde, excentrieke cluster genoemd. Mensen die een stoornis 
binnen dit cluster hebben zullen niet zo snel contact met anderen zoeken en zijn vaak alleen. 
Daardoor raken ze vaak in een isolement. Deze mensen zullen ook niet snel psychologische 
hulp zoeken. Binnen dit cluster zijn er drie persoonlijkheidsstoornissen: de paranoïde, 
schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Deze groep is vaak al op vroege leeftijd 
met problemen terecht gekomen in de specialistische 
 GGZ.  
Iemand met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis heeft de overtuiging dat mensen over 
het algemeen niet te vertrouwen zijn. Hierbij zal hij of zij vaak het idee hebben dat de ander 
erop uit is om hem of haar iets aan te doen. Daardoor voelen personen met deze 
persoonlijkheidsstoornis zich vaak heel angstig en kwetsbaar. Mensen met een paranoïde 
persoonlijkheidsstoornis zijn niet vergevingsgezind en zullen kritiek al snel erg persoonlijk 
opvatten. 
Iemand met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis heeft geen behoefte om hechte relaties 
met anderen aan te gaan. Mensen die hieraan lijden zijn vaak alleen en vinden dat ook 
prettig. Het isolement waar ze vaak in zitten is een bewuste keuze. Complimenten of kritiek 
van anderen raken hen niet, en ze komen in het contact met anderen wat afstandelijk en kil 
over. 
Iemand met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis voelt zich in het contact met 
anderen vaak erg ongemakkelijk en angstig. Anderen zullen deze personen vaak omschrijven 
als vreemd of excentriek, omdat ze vaak vreemde en/of magische gedachten hebben en op 
een vreemde (wijdlopige, vage en gedetailleerde) manier praten. Ook kunnen personen met 
een schizotypische persoonlijkheidsstoornis er vreemd uitzien. Bovendien zijn ze vaak 
achterdochtig en hebben ze naast hun eigen familie meestal weinig hechte relaties. 
 
Symptomen cluster B persoonlijkheidsstoornissen 
Cluster B wordt vaak het dramatische, emotionele, impulsieve cluster genoemd. Mensen 
met een persoonlijkheidsstoornis uit cluster B vinden het heel moeilijk om hun impulsen en 
emoties te beheersen. Dit uit zich in impulsieve acties waarbij er geen rekening wordt 
gehouden met de eigen veiligheid of de veiligheid van anderen. Doordat hun emoties nogal 
onvoorspelbaar zijn en ze in hun impulsieve reacties weinig rekening houden met anderen 
zijn ze vaak slecht in het onderhouden van stabiele relaties. Binnen dit cluster zijn er vier 



   
persoonlijkheidsstoornissen; de borderline, antisociale, narcistische en theatrale 
persoonlijkheidsstoornis. 
Iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft met name last van zijn of haar 
eigen emoties. Die worden als heel intens en plotseling ervaren waardoor men er geen 
weerstand aan kan bieden. Deze sterke, oncontroleerbare emoties hebben veel invloed op 
het gedrag. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben de intense angst 
om verlaten te worden en denken vaak erg zwart-wit. Ze hebben heftige 
stemmingswisselingen en dreigen vaak dat ze zichzelf zullen beschadigen of zelfmoord zullen 
plegen. Doordat ze moeite hebben met het beheersen van hun impulsen vertonen ze vaak 
impulsief en gevaarlijk gedrag zoals agressieve woede-uitbarstingen, verslavingsgedrag, 
onveilig seksueel gedrag enzovoorts. 
 
 
Iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft geen respect voor anderen en zal 
de rechten van anderen vaak schenden. Mensen met deze stoornis zijn roekeloos, oneerlijk 
en snel boos en agressief. Ze zullen gemakkelijk de wet overtreden en hebben de 
neiging hun eigen gedrag goed te praten en geen spijt te tonen.  Ze hebben geen plannen 
voor de toekomst en zijn vaak impulsief en niet in staat om een gestructureerd leven te 
leiden. 
Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vindt zichzelf fantastisch en belangrijk 
en denkt vaak na over succes, macht, schoonheid of de perfecte liefde. Personen met deze 
persoonlijkheidsstoornis vinden dat ze zelf speciaal en uniek zijn en dat alleen mensen die 
ook speciaal zijn hen kunnen begrijpen. Hierdoor denken ze dat ze een 
voorkeursbehandeling verdienen. Ze zijn vaak jaloers op anderen of denken juist dat 
anderen jaloers op hen zijn. Anderen zullen deze mensen over het algemeen omschrijven als 
arrogant. 
 
Symptomen cluster C persoonlijkheidsstoornissen 
Cluster C wordt vaak het angstige cluster genoemd. Mensen met een stoornis binnen dit 
cluster vermijden sociale contacten, gedragen zich dwangmatig en zijn niet zelfstandig. 
Binnen dit cluster zijn er drie persoonlijkheidsstoornissen; de afhankelijke, ontwijkende en 
obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. 
Iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis denkt dat hij of zij minder waard is 
dan anderen en voelt zich waardeloos en hulpeloos. Mensen die lijden aan deze 
stoornis cijferen zichzelf weg en stellen zich afhankelijk op. Ze kunnen geen alledaagse 
beslissingen nemen zonder de hulp van anderen en kunnen niet de verantwoordelijkheid 
voor hun eigen leven nemen. Het zelfvertrouwen van deze mensen is erg laag en ze zijn bang 
om aan hun lot overgelaten te worden. Personen met deze persoonlijkheidsstoornis zullen 
constant verzorging, hulp en steun van anderen vragen en het gevoel hebben hier niet 
zonder te kunnen. 
Iemand met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis wil wel graag contact met anderen 
maar vermijdt dit omdat hij of zij erg bang is voor kritiek, afkeuring of afwijzing. Personen die 
lijden aan deze stoornis voelen zich vaak onaantrekkelijk en slechter dan een ander. Ze 
willen zeker weten dat anderen hen aardig vinden. Wanneer ze dit niet zeker weten vinden 
ze het contact moeilijk en zullen ze dit dan ook vermijden. 



   
Iemand met een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis is extreem perfectionistisch 
en hecht heel veel waarde aan details. Alles moet ordelijk en netjes zijn en gaat volgens 
regels, lijstjes en schema’s. Deze mensen zijn vaak koppig en star en vaak ook gierig. 
Samenwerken met anderen is vrijwel onmogelijk, omdat alles precies moet gaan zoals zij dat 
willen. 
 
Begeleiding bij persoonlijkheidsproblemen 
Bij de begeleiding bij persoonlijkheidsproblemen worden eerst de gedragspatronen in kaart 
gebracht. Daarbij wordt gekeken hoe de persoon zich over het algemeen gedraagt, waarom 
dit niet functioneel is, waar het patroon vandaan komt en welk nieuw patroon er voor in de 
plaats kan komen. Inzicht in de eigen persoonlijkheid is de eerste stap, en dit zal bij de ene 
cliënt gemakkelijker gaan dan bij de andere. Sommige mensen zien niet in dat ze een 
probleem hebben en denken dat het aan anderen ligt. Het kan veel tijd en moeite vergen om 
de persoon inzicht te geven in zijn of haar eigen probleem. Vervolgens worden er 
handvatten aangeleerd om met de problemen om te gaan, en wordt er geprobeerd om een 
nieuw gedragspatroon aan te leren. Bij persoonlijkheidsproblematiek geeft het oude 
gedragspatroon een veilig gevoel en is dit patroon als  
 
 
het ware ‘vastgeroest’. Daarom is er veel oefening nodig om een nieuw gedragspatroon 
eigen te maken. 
 
Hulp bij persoonlijkheidsproblemen? 
Zoals eerder vermeld hoeft er bij persoonlijkheidsproblematiek niet altijd sprake te zijn van 
een persoonlijkheidsstoornis. Het is ook mogelijk dat u voortdurend tegen een bepaalde 
karaktereigenschap van uzelf aanloopt en dat deze eigenschap u belemmert in uw 
functioneren. Ook dan kunt u veel baat hebben bij gesprekken met een psycholoog, waarin u 
inzicht krijgt in uw persoonlijkheid en in de effecten die u op anderen hebt. De psycholoog 
kan u leren uw sterke eigenschappen optimaal te benutten en uw minder sterke kanten te 
verbeteren of de nadelen ervan te beperken. 
 
 


