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Achtergrond 
Eetstoornissen zoals anorexia en boulimia komen vaker voor bij topsporters dan bij de rest van de 
bevolking. Dat geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke sporters. Echter, eetstoornissen komen wel 
vaker voor bij vrouwen [4]. Met name gewichtsklassesporten, esthetische sporten en duursporten zijn 
sporten waarbij het risico op eetstoornissen verhoogd is [4]. 
Sporters die een zo laag mogelijk gewicht nastreven, gaan extreem weinig eten, soms in combinatie met 
braken, laxerende middelen slikken en extra veel bewegen om maar zoveel mogelijk energie te 
verbranden. Dat eetstoornissen een enorme impact hebben op zowel het fysiek als mentaal 
functioneren van een sporter staat buiten kijf. Zo nemen onder andere de spierkracht en de flexibiliteit 
af en de gevoelens van onzekerheid toe [2].   
Weinig eten en voortdurend willen afvallen zijn kenmerken van veel sportculturen. Sommige sporters 
vinden zichzelf te dik om goed te kunnen presteren terwijl ze dat feitelijk niet zijn [3]. Maar ook trainers 
en ouders maken geregeld deze vergissing. Daardoor voelen sporters vaak ook de druk van buitenaf om 
af te vallen. Zo kunnen trainers en ouders hun pupillen of kinderen het gevoel geven dat zij moeten 
afvallen  [1]. 
 
Hoe te voorkomen en hoe hiermee om te gaan 
Voorkomen dat sporters een eetstoornis oplopen is complex. Enerzijds zal de bestaande cultuur binnen 
een sport moeten veranderen. Dit betekent dat sporters, maar ook trainers, coaches en ouders uitleg 
moeten krijgen over de gevolgen van steeds minder willen wegen. Het kan daarbij helpen dat 
succesvolle sporters die op een gezonde manier met hun gewicht omgaan, vertellen over hun 
ervaringen en behaalde successen. Zij stellen zo een voorbeeld voor een nieuwe generatie sporters. Dat 
het een complex probleem is, blijkt ook uit het feit dat sporters die hulp hebben ingeschakeld vaak geen 
emotionele steun van ouders krijgen. Daarnaast blijkt de acceptatie van het fenomeen eetstoornissen 
als aandoening ver te zoeken in de sportwereld [6]. 
Anderzijds, naast cultuurveranderingen, is het ook belangrijk om sporters individueel te benaderen en 
voor te lichten. Deze benadering is er echter één van de lange adem, kortdurende interventies zullen 
weinig succesvol zijn. Intensieve voorlichting op (LOOT)scholen kan de kans op eetstoornissen bij jonge 
topsporters verkleinen [5]. 
 
Tot slot 
Om eetstoornissen te voorkomen en op te merken, is een multidisciplinaire aanpak vereist. Ouders, 
trainers, sport- of huisarts, sportdiëtist, andere begeleiders en mede-sporters zullen alert moeten zijn op 
veranderend eetgedrag en lichaamsgewicht. Zij moeten daarnaast ook proactief benadrukken dat 
voldoende goede voeding noodzakelijk is om zowel mentaal als fysiek optimaal te kunnen presteren. 
Het is belangrijk dat de aandoening eetstoornissen geaccepteerd wordt en dat alle betrokkenen er 
onderling open over kunnen praten [4]. 
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