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Inleiding

Bij een eetstoornis is er sprake van verstoord eetgedrag gedurende langere tijd. Waar eten
normaal vaak een gezellig gebeuren is, ervaart iemand met een eetstoornis regelmatig angst
en/of controleverlies rondom eten. De natuurlijke signalen van honger en verzadiging worden
veelvuldig genegeerd met als gevolg een zeer beperkte voedselinname, mogelijk eetbuien en
eventuele andere manieren om eten te compenseren. Eten kan gevoelens van schuld en
schaamte geven bij deze groep en daarnaast veel spanning en angst.

Eetstoornissen ontstaan vaak in de puberteit. Jongeren worden zich dan bewust van de mening
van andere mensen en stellen zichzelf onhaalbare doelen. De grootste risicogroep om een
eetstoornis te ontwikkelen zijn vrouwelijke adolescenten tussen de 15 en 25 jaar oud. Dit maakt
dat middelbare scholen een belangrijke signalerende functie hebben. Bij het signaleren van
eetstoornissen is het van belang het gewicht niet als bepalende factor te nemen om in te
schatten of een kind een eetstoornis heeft. Het is wenselijk er eerder bij te zijn, dan het
moment waarop een eetstoornis te herkennen is aan het eetgedrag en/of het gewicht. In dit
protocol zal dan ook worden ingegaan op het signaleren van welk type jongere een hoger risico
heeft op het krijgen van een eetstoornis.

Onderstaande richtlijn is opgesteld ten behoeve van het begeleiden van leerlingen waarbij
sprake is van een eetstoornis. Wat belangrijk is bij het bestuderen van dit protocol, is dat het in
alle situaties gaat om een richtlijn. Wat in de ene situatie voorkomt, kan in een volgende
situatie uitblijven. Zie het protocol daarom als ondersteuning bij het uitzetten van de
benodigde stappen, maar wees bewust dat het protocol geen harde maatstaf biedt. Iedere
situatie is uniek en behoeft een eigen aanpak.

Bij dit protocol is uitgegaan van de kennis vanuit Stichting Kiem en Ziezon, landelijk netwerk
ziek zijn & onderwijs.
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Signalering

Zelden vertelt een leerling over de (beginnende) eetstoornis aan een vriend(in), laat staan aan
een volwassene. Een eetstoornis ontwikkelt zich hierdoor vaak in het geheim. Leerlingen
houden de symptomen veelal verborgen voor hun omgeving, waardoor signalering van
eetstoornissen erg lastig is.

Bij het herkennen van een eetstoornis wordt vaak gedacht aan het herkennen van een bepaald
eetgedrag of ondergewicht, maar er is veel meer waaraan een eetstoornis (eerder) kan worden
herkend. Hiervoor kan het ‘Signaleringsmodel eetstoornissen’ worden gebruikt om vermoedens
van een eetstoornis vanuit vijf invalshoeken te toetsen. Hierin staat centraal:

1. Type leerling
2. Trigger
3. Overtuigingen
4. Eetgedrag
5. Lichamelijke conditie

1. Type leerling
Opvallend is dat juist een bepaald ‘type leerling’ gevoelig is voor het ontwikkelen van een
eetstoornis. Dit zijn de typen leerlingen waar docenten het liefst de hele klas vol van willen
hebben: onopvallend in de klas, maakt altijd het huiswerk en heeft goede cijfers. De leerling
met een verhoogde kans op een eetstoornis is te typeren als:

● zelfkritische perfectionist
● overmatig inschikkelijk
● introvert
● impulsief
● competitief

Aanvullend valt op dat kinderen die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van een eetstoornis
vaak enkele van de onderstaande kenmerken hebben:

● extreme ‘gevers’
● (stress)gevoelig
● moeite met het uiten van emoties
● controle willen hebben
● moeite hebben met spontane, onverwachte gebeurtenissen
● faalangstig
● snel geïrriteerd over iets ‘onbenulligs’
● besluiteloos, niet kunnen kiezen
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● onzeker
● veeleisend voor zichzelf; het kind is vaak niet tevreden met een 7
● hyperactief; veel willen sporten, steeds wiebelen met hun benen
● zich terugtrekkend, eenzaamheid opzoeken
● masochistisch
● dwangmatig

2. Trigger
Meestal is er sprake van een aantoonbare ‘trigger’ die de aanleiding voor het tot uiting komen
van een eetstoornis is. Een trigger is een eenmalige of vaker voorkomende intens negatieve
gebeurtenis, die stress oplevert. Hierbij kan gedacht worden aan ingrijpende
levensgebeurtenissen.

3. Overtuigingen
Ieders gedrag wordt bepaald door diens overtuigingen, door gedachten. Een mens heeft altijd
positieve en negatieve overtuigingen, maar soms kunnen overtuigingen dusdanig sterk worden
dat ze het dagelijkse doen en laten van iemand extreem negatief beïnvloeden. Iemand met een
eetstoornis is vaak negatief over zijn uiterlijk en heeft vaak weinig zelfvertrouwen. Een leerling
met een (beginnende) eetstoornis kan een heel vertekend lichaamsbeeld van zichzelf hebben.

4. Eetgedrag
Als een leerling een eetstoornis heeft is er altijd sprake van ‘vreemd’ eetgedrag. Hierbij kan
gedacht worden aan afwijkend eetgedrag (weinig, veel, chaotisch, selectief). Dit is echter vaak
niet het gedrag waarop het als onderwijsprofessional goed mogelijk is om zicht op te krijgen.
Met deze reden is het van belang naast mogelijk zorgelijk eetgedrag, eveneens alert te zijn op
de overige signalen. Dit gezegd hebbende zijn onder meer de volgende gedragingen signalen
om alert op te zijn. Het kan voorkomen dat een leerling ontkent aan het diëten te zijn, maar wel
veelvuldig over eten en eetgewoontes praat. Zo kan de leerling veel interesse laten zien in eten,
voedingsmiddelen, recepten en/of het kopen van voedsel. Ook kan er sprake zijn van een
verandering van eetregels, bijvoorbeeld vegetariër worden. Als leerlingen gevraagd wordt
honger of trek te hebben, zullen ze dit ontkennen. De leerling zal bijvoorbeeld zeggen minder
eten nodig te hebben dan anderen. Eten in gezelschap proberen ze te voorkomen door te
benoemen dat ze al elders gegeten hebben of minder eten nodig te hebben dan anderen. Het
eten kan daarnaast dwangmatig of langzaam plaatsvinden en het kan opvallen dat een leerling
zeer regelmatig naar het toilet gaat nadat hij/zij heeft gegeten.

5. Lichamelijke conditie
Doordat de eetstoornis pas in een later stadium zichtbaar wordt in de lichamelijke conditie van
de leerling, is de eetstoornis lastig te herkennen. Daarnaast kunnen deze leerlingen veelal
wijde kleding dragen om het gewicht te verhullen. Wanneer bijzonderheden in het lichaam te
zien zijn, is het wenselijk om tijdig hulp in te schakelen. Signalen die in het beginstadium van
een eetstoornis tot uiting komen zijn veranderingen in het gewicht, (psycho)somatische
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klachten zoals buikpijn of hoofdpijn, het regelmatig koud hebben; vooral koude handen en
voeten, vermoeidheid en/of flauwvallen of duizeligheid. Tot slot komt het voor dat leerlingen
excessief bewegen en sporten om op die manier controle te verkrijgen over het gewicht.

Stappenplan bij vermoedens van een eetstoornis

Bij vermoedens van eetproblematiek is het van belang in contact te komen met de leerling. Het
is hierbij belangrijk om af te wegen wie er met de leerling in gesprek gaat. Zo kan de relatie
met de leerling hierin bepalend zijn; met een vertrouwd iemand zal de leerling eerder geneigd
zijn zich open te stellen. Bespreek daarom de zorgen in (een afspiegeling van) het team,
bijvoorbeeld met de mentor en/of ondersteuningscoördinator. Bepaal vervolgens samen wie er
met de leerling in gesprek gaat. Eerste doel in het gesprek met de betreffende leerling is het
winnen van vertrouwen. De leerling heeft behoefte aan begrip voor de situatie. De leerling
kan/zal geneigd zijn de problemen te bagatelliseren dan wel te ontkennen. Besteed hier
aandacht aan. Het vertrouwen van de leerling moet gewonnen worden. Bereid het gesprek met
de leerling goed voor en heb inzicht in mogelijke vervolgacties, zoals het informeren van
ouders en het inschakelen van hulp. Richtlijnen voor dit gesprek:

● Laat de leerling zijn/haar eigen verhaal vertellen;
● Vraag de leerling hoe hij/zij zich voelt;
● Stel de leerling gerust en prijs hem/haar dat hij/zij erover durft te praten;
● Laat merken dat er iets aan het probleem van de leerling gedaan gaat worden.

Wanneer het gesprek aangegaan wordt met de leerling, zijn deze twee stappen van belang:

1. Erkent de leerling dat er sprake is van een probleem?
2. Wil de leerling hulp?

Wanneer een leerling (nog) niet erkent dat er sprake is van een probleem, is het nog niet zinvol
om over hulpverlening te beginnen. Het is van belang om mee te gaan in het tempo van de
leerling, maar daarbij standvastig te blijven in jouw zorgen. Bespreek met de leerling dat je,
ondanks de geruststelling van de leerling, wel in gesprek wilt met de ouder(s)/verzorger(s) om
je zorgen te delen. Bij leerlingen onder de 16 betrek je de ouder(s)/verzorger(s) altijd, tenzij dit
de veiligheid in het gedrang brengt. Volg daarbij het tempo van de leerling. Stem ook bij
leerlingen ouder dan 16 gezamenlijk af op welke wijze ouder(s)/verzorger(s) betrokken worden;
de leerling mag dit bijvoorbeeld eerst zelf thuis bespreken, voordat zijn/haar
ouder(s)/verzorger(s) op school uitgenodigd worden. Als de leerling van 16 of ouder geen
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toestemming geeft voor het betrekken van ouder(s)/verzorger(s) en/of het zorgteam; wacht dan
met het informeren van ouder(s)/verzorger(s) en bespreek de leerling in het
ondersteuningsteam voor advies. Naast de mentor kan dan ook een medewerker van het
ondersteuningsteam met de leerling in gesprek. Dit gesprek is erop gericht de leerling te
overtuigen van het belang van het informeren van ouder(s)/verzorger(s).

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd zijn, is het van belang dat zij toestemming geven
om de leerling aan te melden bij het ondersteuningsteam. Het zorgteam kan vervolgens
passende ondersteuning voor de leerling inschakelen.

Zodra met de leerling gesproken is over wat in grote lijn het onderliggende probleem is (dit
gesprek zal in de meeste gevallen door het ondersteuningsteam met de leerling gevoerd
worden), kan door het ondersteuningsteam een inschatting gemaakt worden bij welke instantie
aanvullend advies ingewonnen kan worden; binnen de school, bij de jeugdgezondheidszorg of
de Jeugd-GGZ. Doorverwijzing vindt vanzelfsprekend altijd plaats in overleg met de leerling en
ouder(s)/verzorger(s).

Ondersteuning van medeleerlingen

Wanneer er sprake is van een eetstoornis bij een leerling, hebben medeleerlingen vaak al
gemerkt dat er iets aan de hand is; het gedrag van hun medeleerling is (vaak negatief)
veranderd. Als professional is het goed je te realiseren dat medeleerlingen al veel eerder in de
gaten hebben dat er bijzonderheden zijn in het eetpatroon van hun klasgenoot. Vaak weten zij
niet wat ze met deze signalen aanmoeten of hebben ze de leerling beloofd hier niets over te
delen. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Enkele tips voor het gesprek met een
leerling die zijn zorgen uit over een medeleerling:

● Geef de leerling een compliment dat het de zorgen over een medeleerling durft te uiten.
● Vraag de leerling welke zorgen er zijn.
● Vraag of de leerling er al met de betreffende medeleerling en/of andere medeleerlingen

over gesproken heeft. Heeft de leerling de intentie om dat nog te gaan doen?
● Geef aan dat een vriend/medeleerling een leerling kan steunen, maar geen hulpverlener

is.
● Bespreek hoe de leerling waar zorg om is, steun kan krijgen.
● Vraag of bekend is of de betreffende leerling er al met ouder(s)/verzorger(s) over

gesproken heeft.
● Zorg dat de leerling die de zorgen over de medeleerling uit, ook steun krijgt.
● Een leerling kan ook zorgen uiten die uiteindelijk niet over een medeleerling gaan, maar

over zichzelf.

Wanneer er binnen een klas bekend is dat een leerling kampt met een eetstoornis, kan
afhankelijk van de sfeer in de klas en de betrokkenheid van de medeleerlingen ten aanzien van
de betreffende leerling gekozen worden voor verschillende manieren van informatie geven. Het
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is belangrijk dat de juiste informatie wordt gegeven, in samenspraak met de betrokken leerling
en diens ouder(s)/verzorger(s). In de meeste gevallen organiseert de mentor een gesprek met de
leerlingen die dicht bij de leerling staan, eventueel aangevuld met een klassengesprek.

Ook komt het voor dat leerlingen elkaar versterken in negatief eetgedrag. Hierdoor kan het
eetgedrag een bepaalde status krijgen waardoor leerlingen er moeilijker mee kunnen stoppen.
Wanneer hier sprake van is wordt aangeraden om met de betreffende groep leerlingen in
gesprek te gaan. Het ondersteuningsteam en/of de jeugdverpleegkundige kan ondersteunen bij
de voorbereiding van dit gesprek. In het gesprek met deze leerlingen is het van belang om
algemene informatie over eetproblemen te delen. Bespreek ook wat de rol van de groep kan
zijn binnen de eetproblematiek. Maak duidelijk waar ze hulp kunnen vragen. Wanneer zorgen
om individuele leerlingen blijven bestaan, wordt het stappenplan doorlopen zoals hierboven
omschreven.

Geef ook voorlichting aan het docententeam en geef aan dat het onder leerlingen speelt. Noem
hierbij geen namen. Overweeg tevens in de betreffende klas(sen) van de leerlingen een
algemene voorlichting te houden. De voorlichting kan eventueel door Stichting Kiem gegeven
worden.
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