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Voeding & eetcompetenties



Voedingstherapie

• Groepstherapie

• Plannen & evalueren van eetmomenten thuis

– Tools: eetplanning & eetdagboekje

– Wekelijks doelen stellen

• Focus op thuis

– Genoeg & gestructureerd

– Gezellig & gevarieerd

(4 G’s Eetexpert)

• Educatie





Eetdagboekje en dagboekbespreking



Thuis aan de slag met maaltijden

Stap 1: Genoeg & Gestructureerd

– 6 maaltijdmomenten

– Handvatten rond porties van hoofdmaaltijden & tussendoortjes

– Symptomen & compensatie

Stap 2: Gevarieerd & Gezellig

– Wat zijn uitdagingen thuis?

– Eetgedrag





Voedingstherapie

• Wat doen we niet?

– Vertrekken vanuit vroegere eetgewoontes om eetpatroon op te bouwen

– Individuele aanpassingen (m.u.v. allergieën en intoleranties)



Onderliggende factoren



Een eetstoornis = meer dan een eetprobleem

Eetprobleem

• Een verstoring in het gezond 
eetgedrag

– Restrictief eten, selectief eten, 
overeten, eetbuien,…

Eetstoornis

• Een syndroom bestaande uit 
verschillende kenmerken:

– Eetprobleem

– Verstoorde lichaamsbeleving

– Psychosociale problemen



Verklaringen? Oorzaak?

• Onbekend

• Complex

• Samenloop van diverse factoren

– Biologische: erfelijkheid ovv psychische problemen, BMI, 
persoonlijkheidskenmerken, lichamelijke gevolgen van vasten,...

– Psychologische: angst, zelfbeeld, moeilijke levensgebeurtenissen, 
aangeleerd gedrag, gezinsfactoren,...

– Sociaal-maatschappelijke: sociale media, maatschappelijke normen 
omtrent lichaamsvormen, "ideaalbeeld",...

• Zinvol?

• Triggers en instandhoudende factoren



Instandhoudende factoren

Wat zijn volgens jullie de factoren die een eetstoornis in stand 
houden?

https://ahaslides.com/RVVBI



Instandhoudende factoren

Antwoorden van patiënten



Instandhoudende factoren

Eetstoornis wordt ervaren als “oplossing” 
voor achterliggende emotionele, sociale, psychische problemen



Instandhoudende factoren: waarop inzetten?

• Emotieregulatie

– Eetstoornis als manier van omgaan met

• Emoties, moeilijke levensgebeurtenissen, uitdagingen, moeilijke 
momenten,…

• Symptoomgedrag = controle en houvast, "niet te moeten voelen"

– Exposure & responspreventie

• Blootstellen aan angsten

• Vermijding- en ontsnappingsgedrag doorbreken

• Symptomen loslaten = bereid zijn om angst te dragen

– Symptomen vervangen door alternatieven

• Wat kan mij helpen deze angst te dragen?



Instandhoudende factoren: waarop inzetten?

• Zelfbeeld/Zelfvertrouwen

– Eetstoornis als identiteit

– Ontwikkelingsfase

– Zicht krijgen op

• Waarden als kompas

• Interesses, competenties, persoonlijke eigenschappen, talenten

• Eigen noden en deze durven uitspreken

• Grenzen leren kennen en aangeven

• Keuzes kunnen/durven maken o.b.v. al het bovenstaande



Instandhoudende factoren: waarop inzetten?

• Verbinding

– Eetstoornis als bondgenoot

• Verbreken van sociale isolatie

• Hulp durven vragen/steun zoeken

• Comorbiditeit
– Persoonlijkheidsstoornis

– Trauma

– Depressie/verslaving

– Ontwikkelingsproblematiek: ASS/AD(H)D



Psychomotorische therapie



Psychomotorische therapie

3 Pijlers:

• Relaxatie

• Lichaamsbeeld (Body Image)

• Beweging



Relaxatie

Waarom?

• Verlies connectie met eigen lichaam: opmerken lichaamssignalen

--> pijn, vermoeidheid, spanning, AH, HR,...

• Angst, spanning

• Fysiek stilvallen

• Mentaal stilvallen



Relaxatie

Hoe?

• Ontspanningstechnieken

– Progressieve relaxatie (Jacobson)

– Autogene Training (Schultz)

– Yoga/stretching

– ...

• Ademhalingstechnieken

– Ademfrequentie , grotere AH (buik), verlengen AH, aanvoelen lichaam

• Massage

– Passieve mobilisaties

– Ontspannend/activerend



Lichaamsbeeld (Body Image)

=multidimensioneel construct

• Omvat de zelfperceptie en attitude, inclusief gedachten, overtuigingen, 
gevoelens en gedrag ten aanzien van het eigen lichaam 

Lichaamsbeleving

• Vaak omschreven als ‘de zelfperceptie van het eigen fysieke lichaam en de 
gevoelens en gedachten die resulteren vanuit die perceptie’

• Continuüm van gezonde lichaamsperceptie tot ongezonde lichaamsperceptie

• 4-componenten model (Thompson & Van den Berg, 2002) (Stattler et al., 2019)

→ Affectieve - Cognitieve - Gedrag - Subjectieve tevredenheid 



Lichaamsbeeld (Body Image)





Beweging: ongezond

Bewegingsdrang

• Verplichting ('moeten')

• Obsessief apps, smartwatches,...

• Intensief

• Ongecontroleerd, doelloos

• Verbranden calorieën

• Bereiken ideaal lichaamsbeeld (aantrekkelijkheid)

• Gewicht doen dalen

• Afzondering sociale isolatie

• continuüm



Beweging: gezond ( = DOEL)

• Plezier

• Sociaal contact

• Op een gezonde manier met het lichaam omgaan

• Aanvoelen lichaamssignalen

• Gecontroleerd, binnen eigen grenzen



Beweging

-(gedrags-)therapeutische interventies
-afdelingsregels en (psychomotorische) therapie
-bewegingsdrang ombuigen naar meer adequaat bewegingsgedrag

1: bewustwording van het eigen lichaam (ook rusteloosheid en gejaagdheid) 
→ heropbouwen realistische lichaamsbeeld

2: ombuigen van bewegingsdrang naar meer “gecontroleerde” vorm van 
bewegen
→ regulatie bewegingsdrang, impulsen en spanningen

3: doorbreken sociale isolement, verbeteren sociale vaardigheden



Aanpak beweging

-afdelingsregels

-educatie

-fysieke activiteit en sport & spel

-ontspanningsoefeningen

-massagevormen

(zelf-confrontatie en zelfwaarneming)



Signaleringsplan

• Inzicht gevende & ondersteunende tool

– leren herkennen van persoonlijke signalen

– verschillen ontdekken tussen groen – oranje – rood

– leren omgaan met moeilijkheden en moeilijke momenten

• Geen directe oplossing, leren verdragen van spanningen

• Acties & alternatieven ter ondersteuning, helpend in verleggen 
van de focus

• Kan voor verschillende symptomen gebruikt worden





Implementatie op afdeling

• Bij start opname, kennismaking verpleegkundige

• Uitleg en voorbeelden worden gegeven, zelfstandig laten invullen 
op eigen manier

• Standaardmodel, maar aanmoediging zo persoonlijk mogelijk te 
maken

• Transdisciplinaire aanpak, extra stimulatie

• Aanmoediging eigen omgeving te betrekken

• Werkdocument





Valkuilen

• Het toepassen is niet evident

• Motivatie – ‘het werkt niet voor mij’

• Inzicht en voeling (cognitief & fysiek functioneren)

• Angst voor het effect – ‘het mag niet goed gaan’

• Confrontatie



Ergotherapie

• Ergotherapie
– Centraal: het handelen

– Dagelijkse (betekenisvolle) activiteiten

– Inzetten op mogelijkheden

• Ergotherapie bij eetstoornissen
– Vrije tijd & ontspanning

– Medium = creatieve materialen en technieken

– Signaleringsplan, alternatieven

– Link naar dagelijks functioneren

– ...

– Kooktherapie



Kooktherapie

• Groepstherapie

• Direct contact met voedingsmiddelen

• Identiteitsontwikkeling

– Ervaringsgericht leren

– Bevorderen van autonomie

– Persoonlijke vaardigheden

– Aandacht voor zelfzorg

– Een proces

• Transfer naar huis







Delveaux, Tunnel


