
Eetproblemen in de sport
Prof. Dr. Laurence Claes van de KU Leuven heeft onderzoek gedaan naar de 
gezondheid van Vlaamse topsporters. Daarbij werd het accent gelegd op 
risico’s op een eetstoornis. In totaal werden 254 Vlaamse topsporters uit 
meer dan 16 verschillende sporttakken ondervraagd.

De gemiddelde topsporter heeft geen eetstoornis. Uit onderzoek is verder 
gebleken dat topsporters op twee van de drie kerndomeinen van eetstoor-
nissen licht hoger scoren dan de doorsnee bevolking. Dit op “streven naar 
slankheid” en “boulimia”.

De Vlaamse topsporters focussen zich, in vergelijking tot leeftijdsgenoten, 
meer op hun eetpatroon en gewicht. Dit is te verklaren doordat topsporters 
meer aandacht besteden aan eten met het oog op hun gezondheid en 
prestaties. Ook verschillen de ondervraagde topsporters niet in de tevre-
denheid over het eigen lichaam in vergelijking met leeftijdsgenoten. 

Vrouwelijke topsporters vertonen een licht hoger risico richting eetstoornis-
sen in vergelijking met mannelijke topsporters. Maar deze tendens is ook 
terug te vinden in de algemene bevolking.

Topsporters die wel neigen naar een eetprobleem hebben vaak geen onder-
gewicht. Zij hebben eerder moeite met hun strikte dieet. Prof. Dr. Laurence 
Claes stelt dat “het restrictief eetpatroon van topsporters een verhoogd 
risico op controleverlies over eten tot gevolg kan hebben. Een verboden 
vrucht is immers verleidelijk.” Daarom is het belangrijk om bij topsporters 
de nadruk te leggen op gezond en gevarieerd eten.

Om topsporters te ondersteunen is er een platform opgestart door 
Eetexpert.be en Bloso voor detectie, preventie en mogelijke interventie. Op 

www.eetproblemenindesport.be kunt u onder andere terecht voor meer 
informatie over eetstoornissen en sport. De website is opgedeeld in drie 
belangrijke takken. Zo bestaat er een apart gedeelte voor (top)sporters, 
trainers/ omkadering en voor ouders/ omgeving van de sporter. Via deze 
website kom je gemakkelijk in contact met voedingsadviseurs en psycho-
logen die gespecialiseerd zijn in eetstoornissen. Daarnaast vind je ook 
algemene informatie over voeding en sport, maar ook bepaalde signalen 
om eetstoornissen te herkennen en op te lossen.

Heeft u een vermoeden over een judoka in uw directe omgeving of bent u 
geïnteresseerd in dit onderwerp? Neem dan zeker eens een kijkje op 
bovengenoemde website. Er kan uiteraard ook preventief gewerkt worden 
om problemen met eetgedrag bij (jonge) judoka’s te voorkomen.
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Wetenschappelijk bewezen?


