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Definities 

Anorexia nervosa 

Boulimia nervosa 

Orthorexia nervosa 

Pregorexia 
Anorexia athletica 
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Kinderen 

• Baby 

• Aversie door gecompliceerde medische voorgeschiedenis 

• Peuter/kleuter 

• Pedagogische eetproblemen ‘ik ben 2 en ik zeg nee’ 

• Pica  (Fe↓, ASS) 

• Ruminatiestoornis (PMR) 

• Basisschool 

• ARFID (geen interesse in voeding, zeer selectief, afbuigende groei, stunting) 

• Puberteit en adolescentie 

• Vroege puberteit: AN 

• Late puberteit: BN en BED 

• Transitie  

• Verlies van continuïteit van zorg (incl verzekering) => adolescentie-teams tot 23 jaar 

 

 

 

 

 



18 jaar en ouder 

• Wie? 

1) voortdurende eetstoornis (overdracht vanuit de 
 kindergeneeskunde) 

1) eetstoornis met terugval na herstel (bv door 
life event, uit huis etc) 

2) 1ste episode (met/ zonder diagnose verwezen) 

 



Internist 

• Wat doet de internist? 

• benoemen wat de gevolgen kunnen zijn (psyche 
en soma) 

• uitsluiten onderliggende aandoening 

• uitsluiten metabole complicaties 



Complicaties 







Copyrights apply 
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Lichamelijk onderzoek 

BMI 
carotinemie 

Lanugobeharing Acrocyanose 

Tanderosie 
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Rol kinderarts 

 

• Triversum: parallelle verwijzing kinderpsychiatrie 

• Behandeling somatische complicaties 

• Evt klinisch hervoeden (vitale functies,+/- sonde, kort = 2 wk) 

• Cave refeeding-syndroom 

• Advies t.a.v. gewichtsherstel (diëtist) 

• Bepalen streefgewicht (eerdere groeigegevens) 

• Verstoorde puberteitsontwikkeling 

• Secundaire amenorroe 

• Verstoord botmetabolisme/osteoporose 
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Rol huisarts 

Diagnose door huisarts: 40%  AN, 10% BN 

 

EPS = Eating Disorder screen for Primary care* 

• Bent u tevreden over uw eetgewoontes? 

• Eet ooit wel eens in het geheim? 

• Heeft uw gewicht invloed over hoe u zich voelt? 

• Heeft u nu last van een eetstoornis of in het verleden 
ooit gehad? 

 
* Geschikt om een eetstoornis uit te sluiten 
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Rol huisarts 

 

 

 

 

 

• Vroegsignalering 

• Delay door schaamte bij patiënt 

• Eetstoornissen bij mannen 

• Overgewicht 

• Amenorroe 

• Sportgedrag  

• Inventariseren hulpvraag patiënt (/ouders) 

• Doorverwijzing bij complexe problematiek, maar blijf 
1e aanspreekpunt 

• Nazorg en follow up 
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boodschap 

• Vroeg signalering door 1ste lijn  

• Voorkomen vertraging/ pt moet zichtbaar zijn 

• Samenwerken 

• Voorkomen opname zonder dat eetstoornis 
onderkend/ bekende eetstoornis herkend wordt 

• Cave overdiagnostiek/ onjuiste behandelen door 
overdosis etc 
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Vragen en winnaar 

 

 

 

 

 


