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Samenvatting proefschrift A.P. (Karin) de Bruin 

Leidt een laag gewicht wel tot winst? Verstoord eetgedrag in de sport 

 

Eetproblematiek komt veelvuldig voor bij topsporters, zo blijkt uit onderzoek. Vooral 
esthetische sporten (denk aan turnen, dans), sporten met gewichtsklassen (bijv. judo, 
worstelen) en duursporten (wielrennen, zwemmen) worden in dit verband als sporttakken met 
een verhoogd risico beschouwd. Sporters bij wie ook met regelmaat eetstoornissen worden 
aangetroffen, zijn sportschoolbezoekers die gaan fitnessen om af te vallen of er lichamelijk 
beter uit te willen zien. Deze gegevens roepen de vraag op waarom bepaalde sporters 
blijkbaar meer risico lopen om eetproblemen te ontwikkelen dan andere. Dit proefschrift heeft 
als doel antwoord te geven op deze vraag. Drie studies zijn uitgevoerd waarin getracht wordt 
verklaringen te vinden voor de verschillen tussen sporters in de mate waarin zij kans lopen 
eetproblematiek te ontwikkelen.  

 

Over het algemeen heeft sportbeoefening een gunstige invloed op iemands lichamelijk en 
geestelijk welbevinden. Onderzoek in onder andere de VS heeft echter een aantal jaar geleden 
al laten zien dat die gunstige effecten niet of veel minder worden ervaren door mensen die 
regelmatig naar een sportschool of fitnesscentrum gaan en die primair worden gemotiveerd 
door de wens er beter uit te zien. De motivatie waarmee mensen sporten, lijkt dus van belang 
bij de samenhang tussen sportbeoefening en welbevinden. In Hoofdstuk 2 is nagegaan of dit 
ook het geval is bij sportbeoefening buiten de sportschool. De resultaten toonden aan dat 
jonge meiden tussen de 12 en 18 jaar, die regelmatig sporten om af te vallen, minder 
zelfvertrouwen hebben en negatiever over hun eigen lichaam denken. Daarbij doen ze vaker 
aan de lijn en gebruiken ze vaker ongezonde lijnmethoden (zoals braken, laxeermiddelen, 
afslankpillen en vasten) dan meiden die om andere redenen sporten of helemaal niet aan sport 
doen. Hoewel de opzet van de studie geen conclusies over oorzaak-gevolgrelaties toelaat, 
maken de resultaten duidelijk dat als de motivatie om te sporten ligt in de wens om af te 
vallen, er geen sprake is van de dikwijls gerapporteerde positieve relatie tussen 
sportbeoefening en welbevinden.  

 



Een deel van de groep die in Hoofdstuk 2 werd beschreven, vormde de controlegroep in 
Hoofdstuk 3 waarin een vergelijking werd gemaakt tussen turnsters en hun leeftijdsgenoten in 
de controlegroep. Topturnsters bleken gemiddeld genomen frequenter te lijnen en meer 
ongezonde lijnmethoden te gebruiken dan turnsters die op een lager niveau turnen of de 
meiden uit de controlegroep. Dit bevestigde ons vermoeden dat topturnsters een belangrijke 
risicogroep vormen voor de ontwikkeling van eetproblematiek. Waar de helft van de 
topturnsters ooit wel eens een ongezonde lijnmethode heeft gebruikt, was dat het geval bij een 
kwart van de turnsters op lager niveau en bij ongeveer een derde van de controlegroep. 
Daarbij spelen problemen met lichaamsbeeld en lijngedrag bij adolescente meiden ook op 
grote schaal en is speciale aandacht hiervoor zeker op zijn plaats. 

  

Uit de resultaten bleek ook dat lijngedrag en lichaamsbeeld bij turnsters anders samenhangen 
dan bij de controlegroep. Turnsters deden aan de lijn terwijl ze eigenlijk relatief tevreden 
waren over hun eigen lichaam. Turnsters die zich te dik voelden, vonden zichzelf bovendien 
niet per definitie onaantrekkelijk. Sportgerelateerde zaken, zoals een coach die druk uitoefent 
om af te vallen en de mate waarin gewicht, lichaamsvorm en uiterlijk door de sporter van 
belang worden geacht om te presteren, bleken sterker gerelateerd aan hun lijngedrag. In plaats 
van het idee “thin is beautiful”, lijken turnsters meer overtuigd van het motto “thin is going to 
win”. Dit impliceert dat eetproblematiek in de sport wellicht beter begrepen kan worden door 
een onderscheid te maken tussen het lichaamsbeeld in het dagelijks leven en het 
sportlichaamsbeeld, een onderscheid dat centraal staat in Hoofdstuk 4 van dit proefschrift. 

 

In Hoofdstuk 4 is de invloed van lichaamsbeeld bestudeerd vanuit een meer contextueel en 
dynamisch perspectief bij een groep vrouwelijke topsporters met en zonder verstoord 
eetgedrag die voornamelijk in esthetische sporten en duursporten actief waren. Omdat 
bestaande vragenlijsten niet geschikt zijn om verschillende aspecten van het lichaamsbeeld 
van sporters in het dagelijks leven en de sport te meten, is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. 
De interne validiteit en betrouwbaarheid van deze nieuwe vragenlijst werden onderzocht in 
een steekproef van vrouwelijke sporters en fitnessers en bleken acceptabel. Het 
sportlichaamsbeeld bleek een belangrijke verklaring voor het verstoord eetgedrag. In het 
bijzonder de manier waarop sporters zelf hun gewicht, lichaamsvorm en vetpercentage 
beoordelen en hoe zij denken dat anderen uit de sport naar deze aspecten kijken, bleken in dit 
verband belangrijke aspecten van het sportlichaamsbeeld. Uit het onderzoek komt ook naar 
voren dat lichaamstevredenheid ten minste voor een deel contextgebonden lijkt, want 
topsporters beoordelen zichzelf anders in de sport dan in het dagelijks leven. Velen van hen 
waren beduidend negatiever over hun lichaam in de sport dan daarbuiten. Sporters met 
eetproblematiek bleken hierbij negatiever over diverse lichaamsaspecten in beide contexten 
dan sporters zonder eetproblematiek. Een contextuele blik op lichaamsbeeld geeft dus meer 
inzicht in eetproblematiek in de sport. De processen waardoor het dagelijks leven en de sport 
bijdragen aan eetproblemen bij sporters zijn verder onderzocht in kwalitatief onderzoek.  

 



Dit kwalitatieve onderzoek bestaande uit interviews met zes vrouwelijke topsporters met 
eetproblematiek waarmee ik in de afgelopen jaren in mijn sportpsychologiepraktijk heb 
gewerkt, is beschreven in Hoofdstuk 5. Aan de sporters is gevraagd te vertellen over hoe zij 
met eten in hun leven zijn omgegaan en de factoren die hebben bijgedragen aan hun 
verstoorde eetgedrag. De uitkomsten lagen in het verlengde van Hoofdstukken 3 en 4 en 
suggereerden dat het vooral de invloeden uit de sport zijn geweest die hebben bijgedragen aan 
de ontwikkeling van eetproblematiek. Familie- en persoonlijkheidsfactoren bleken de sporters 
op een bepaalde manier kwetsbaarder hebben gemaakt. Negatieve invloeden die regelmatig 
naar voren werden gebracht waren de noodzaak om strakke, weinig verhullende sportkleding 
te dragen en coaches die de sporters onder druk zetten door opmerkingen over hun lichaam te 
maken of hen regelmatig aan publieke gewichtsmetingen te onderwerpen. Naar eigen zeggen 
werden ze zich hyperbewust van hun lichaam, waardoor ze negatiever over hun eigen lichaam 
gingen denken en zichzelf gingen vergelijken met andere, dunnere meiden uit de sport. Door 
teleurstellende en tegenvallende prestaties verergerde hun eetproblematiek omdat ze zich 
sterk lieten leiden door de overtuiging “thin is going to win”. Ook het gegeven dat ze niet 
effectief om konden gaan met de enorme druk en grote wedstrijdspanning droeg bij aan het in 
stand blijven van hun problemen. 

 

De relevantie van succes en presteren voor eetproblematiek in de sport is verder onderzocht in 
Hoofdstuk 6 waarin de relaties met prestatiemotivatie (zowel de individuele oriëntatie als het 
motivatieklimaat in de omgeving) in kaart is gebracht bij een groep competitieve turnsters en 
dansers. Verschillende tekenen van verstoord eetgedrag, zoals frequente, pathologische 
gewichtscontrole en gewichtsgerelateerde druk van coaches en teamgenoten, waren vooral 
aanwezig in zogenoemde egogeoriënteerde sporters en een prestatieklimaat waarin gevoelens 
van succes ontleend worden aan winnen en de vergelijking met anderen. De ego-oriëntatie, 
meer nog dan het klimaat, bleek samen te hangen met het verhoogde risico op 
eetproblematiek. Wellicht speelt de filosofie dat alles geoorloofd is om te winnen, 
kenmerkend voor deze sporters, hier een rol. Ook kan “competitive thinness”, wat eerder zal 
optreden bij egogeoriënteerde sporters die geneigd zijn zichzelf met anderen te vergelijken, 
een mogelijke oorzaak vormen voor deze samenhang. Een zogenoemd leerklimaat, dat focust 
op persoonlijke vooruitgang, bleek juist tegen eetproblematiek te beschermen. 

 



Het laatste hoofdstuk (de epiloog) geeft een overzicht en samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen van dit proefschrift en diverse theoretische en praktische implicaties. Op zoek 
naar een verklaring voor de ontwikkeling van hun eetproblemen, kwam in Hoofdstuk 5 al naar 
voren dat sommige sporters de sportomgeving verantwoordelijk hielden voor hun problemen. 
Andere sporters geloofden dat ze deze problemen in ieder geval wel zouden hebben gekregen, 
ook zonder hun sportloopbaan; zij wezen vooral naar het dagelijks leven als oorsprong voor 
hun eetproblematiek. Daarbij vonden ze wel dat bepaalde invloeden uit de sport hun 
problematiek in stand hadden gehouden of zelfs hadden verergerd. Hierin vinden we evidentie 
dat invloeden uit de cultuur, de sportomgeving en iemands persoonlijkheid alle drie een rol 
spelen bij het ontstaan van verstoord eetgedrag bij sporters.  

Ook wordt in de epiloog aandacht geschonken aan de bijzondere rol van het lichaamsbeeld bij 
eetproblematiek van sporters. Een van de conclusies luidt dat als lichaamsbeeld niet als 
dynamisch, contextueel concept wordt beschouwd, dus zonder de contexten dagelijks leven en 
sport erbij te betrekken, de invloed van lichaamsbeeld op verstoord eetgedrag van sporters 
gemakkelijk kan worden onderschat.  

 

Tot slot zijn diverse aanbevelingen voor preventie en behandeling van verstoord eetgedrag in 
de sport geformuleerd. Deze zijn gericht aan sportorganisaties, coaches, sportbegeleiders en 
sportpsychologen en beogen een meer beschermend sportklimaat te scheppen en de 
weerbaarheid van sporters te vergroten. Voorbeelden in dit verband zijn aanpassing van 
reglementen (o.a. ten aanzien van sportkleding) en het vergroten van het bewustzijn van 
factoren die kunnen leiden tot verstoord eetgedrag (o.a. ondergewicht en het meten van 
gewicht ‘en public’). Scholing van coaches en anderen die zijn betrokken bij de begeleiding 
van sporters over signalen die kunnen wijzen op eetproblematiek is een ander voorbeeld van 
een maatregel waarvan een positieve invloed verwacht mag worden. Vooral coaches zouden 
zich er verder van bewust moeten zijn dat hun eigen houding dikwijls grote invloed heeft en 
zowel beschermend als risicovergrotend kan werken.  

 

Tevens is aandacht geschonken aan intrinsieke versus extrinsieke motivatie. In dit proefschrift 
is extrinsieke motivatie aangetoond in beide groepen vrouwelijke sporters die een verhoogd 
risico op eetproblematiek blijken te lopen: de recreatieve sporters die sporten om er beter uit 
te zien, en de egogeoriënteerde topsporters die gefixeerd zijn op vergelijking met anderen. 
Daarom is ervoor gepleit de intrinsieke waarde van sport meer te promoten. Coaches en 
trainers zouden een leerklimaat moeten koesteren, want het benadrukken van persoonlijke 
verbetering en samenwerking lijkt sporters te beschermen tegen verstoord eetgedrag. Verder 
is voorgesteld om bepaalde sportgerelateerde invloeden te betrekken in preventie en 
behandelprogramma’s voor sporters. Naast de ontwikkeling van een positief lichaamsbeeld, is 
het belangrijk te focussen op het ombuigen van onrealistische overtuigingen dat een lager 
gewicht altijd tot betere prestaties zou leiden. Een focus op plezier levert meer winst op in de 
strijd tegen verstoord eetgedrag in sport. 


