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Inleiding 

Anorexia nervosa (AN) behoort tot de psychiatrische ziekten met de hoogste mortaliteit en 

chroniciteit en blijkt één van de moeilijkst te behandelen stoornissen te zijn (Verheij et al., 2011; 

Tierney & Fox, 2009). Patiënten die op jeugdige leeftijd een eetstoornis doormaken, kunnen 

recidiveren op volwassen leeftijd. Vraag is of dit inherent is aan de stoornis, of aan het feit dat we 

nog onvoldoende effectieve behandelvormen hebben gevonden (Vandereycken & Noordenbos, 

2008). 

Steinhausen (2002) analyseerde 119 outcome studies (in totaal 5590 patiënten; duur follow-up 

gaande van 1 tot 29 jaar) welke verricht werden tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw met 

betrekking tot mortaliteit, algemene outcome en de aanwezigheid van andere psychiatrische 

stoornissen op het moment van de follow up. Onderzoeksresultaten blijken echter niet steeds 

eenduidig aangezien er verschillende outcome parameters worden gehanteerd, namelijk 

mortaliteit/herstel/verbetering/chroniciteit, normalisatie van de kernsymptomen (gewicht, 

menstruatiepatroon, eetgedrag), aanwezigheid van affectieve 

stoornissen/angststoornissen/obsessief compulsieve stoornissen, aanwezigheid van 

persoonlijkheidsstoornissen, middelenmisbruik, .... waardoor de outcome maten niet onderling 

vergeleken kunnen worden. In vele studies wordt gebruik gemaakt van drie categorieën van herstel 

(=geen, gedeeltelijk of volledig). De criteria van deze categorieën zijn echter eveneens vaak niet 

helder geformuleerd. Het best gevalideerde instrument in outcome onderzoek naar AN zijn de 

Morgan Russell criteria; dit is een samengestelde score die een overzicht geeft van de volgende 

outcomedata: lichaamsgewicht, voedingsrestrictie, menstruatiepatroon, sociale relaties, relatie met 

familie, status mentalis en de houding t.a.v. seksualiteit en relaties (Morgan & Hayward, 1988).  

Jongeren kennen in het algemeen positievere resultaten met een lagere mortaliteit en een betere 

prognose dan wanneer de eetstoornis zich manifesteert op volwassen leeftijd. De prognose voor de 

individuele patiënt is echter moeilijk te bepalen gezien slechts enkele parameters (o.a. de totale duur 

van de behandeling, de vroegtijdige onderbreking van de therapie en de aanwezigheid van andere 

psychiatrische stoornissen bij opvolging) een significante voorspellende waarde hebben voor de 

prognose (Steinhausen, 2002). Vroegere studies toonden aan dat een ongunstige outcome wordt 

voorspeld door o.a. de aanwezigheid van obsessief-compulsieve kenmerken, een jonge leeftijd van 

begin van AN (prepubertair), een lage BMI bij aanvang van de behandeling, de aanwezigheid van 

eetbuien, braken, purgeren en chroniciteit. Er komen tegenstrijdige resultaten  uit onderzoeken naar 

voor in verband met mogelijk gunstige prognostische factoren zoals begin tijdens adolescentie, snelle 

behandeling na verschijnen van de eerste symptomen, een korte duur van residentiële behandeling, 

een sterke ouder-kind relatie en een hogere socio-economische status (Steinhausen, 2002, 2008; 

Herpertz-Dahlmann, Schwarte, Egberts, Warnke, & Wewetzer, 2014). 

Onderzoek toont een hoge comorbibiteit tussen anorexia nervosa en andere psychiatrische 

stoornissen, voornamelijk depressieve stoornissen, angststoornissen inclusief obsessief compulsieve 

stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Affectieve stoornissen vallen voornamelijk samen met de 

eetstoornis (Herpertz-Dahlmann, Müller, Herprtz, & Heussen, 2001; Rastam, Gillberg Ca., & Gillberg 

Ch., 1995; Strober, Freeman, & Morrell, 1997;  Rastam, Gilberg, & Wentz, 2003). Langdurig herstelde 

patiënten hebben een hoge prevalentie van symptomen van angst, depressie en dwang 

(Steinhausen, 2002; Halvarson, Andersen, & Heyerdal, 2004; Rastam, Gilberg, & Wentz, 2003; Wentz, 



Gillberg Ca., Anckarsäter, Gillberg Ch., & Rastam, 2009, a;  Wentz, Gillberg Ca., Anckarsäter, Gillberg 

Ch., & Rastam, 2009, b) wat de hypohese ondersteunt dat angst, depressie en obsessief-compulsieve 

symptomen eerder persoonlijkheidskenmerken lijken te zijn bij jongere AN-patiënten (adolescent-

onset). Resultaten uit verschillende studies bevestigen de veronderstelling dat gewichts- en 

menstruatiecriteria niet volstaan om het volledige herstel van AN te bepalen (Steinhausen, 2002; 

Holtkamp, Müller, Heussen, Remschmidt, & Herpertz-Dahlman, 2005). Bij onderzoek naar herstel van 

AN is zowel aandacht  voor lichamelijk herstel (menstruatie, BMI) als voor psychisch herstel 

(lichaamsbeeld) belangrijk. 

Studies naar de ontwikkeling op lange termijn van AN zijn van groot belang omdat de precieze 

oorzaak nog niet bekend is en omdat interventies weinig succesvol gebleken zijn bij een aanzienlijk 

deel van de patiënten. Er is beperkte kennis over hoe interventies daadwerkelijk het verloop van AN 

beïnvloeden en er is hieromtrent een gebrek aan gecontroleerde studies met voldoende lange duur 

van follow-up. Zeker over de outcome van behandeling die start op jongere leeftijd is weinig geweten 

(Steinhausen 2003, 2008).  

Doelstelling van huidig onderzoek is om na te gaan hoe de outcome is van jonge patiënten met AN 

die residentieel behandeld werden in Vlaanderen, minstens vijf jaar na ontslag. In een pilootstudie 

werden eetgedrag en -attitude, lichaamsbeleving, aanwezigheid van psychiatrische problematiek, 

sociaal functioneren en algemene kwaliteit van leven onderzocht. Gegevens betreffende de vroegere 

opname werden opgezocht in de dossiers (dossierstudie). De pilootstudie kan al eerste aanwijzingen 

geven of bij deze populatie de outcome vergelijkbaar is met de resultaten die we terugvinden in de 

literatuur. De studie opzet houdt rekening met tekorten die bij andere studies in de literatuur 

teruggevonden werden, en probeert deze te ondervangen.   We verwachten dat het minstens vijf 

jaar na residentiële behandeling beter gaat met de patiënten, zowel op vlak van eetstoornissen als 

wat betreft de psychosociale outcome. Aan de hand van een algemene vragenlijst, samengesteld op 

basis van de literatuur, evenals een dossierstudie werd verder gepoogd om mogelijke predictoren 

voor herstel en een minder gunstige outcome in kaart te brengen om de behandeling hier meer 

specifiek op te kunnen afstemmen.  

Methodologie 

Deelnemers: 

De onderzoeksgroep bestaat uit 20 vrouwen die tijdens de periode van september 2001 tot 

december 2008 residentieel behandeld werden voor een eetstoornis type AN, restrictief of 

purgerende type (diagnose volgens DSM-IV criteria; American Psychiatric Association, 1994), binnen 

de zorgeenheid eetstoornissen van ZNA-UKJA. Vrouwen met een TIQ<85 werden geëxcludeerd. De 

gevolgde behandeling was volgens the state of the art richtlijnen multidisciplinair met grote 

aandacht voor gezinstherapie in combinatie met cognitieve gedragstherapie (NICE guideline, 2004). 

Tevens gebeurde er standaard jeugdpsychiatrisch onderzoek om eventuele comorbiditeit in kaart te 

brengen en te behandelen. Het multidisciplinaire team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, 

pediater, psychologen, een psychomotore therapeute, diëtiste, verpleegkundigen en 

orthopedagogen. 

De gemiddelde leeftijd bij opname was 14.10 jaar (SD 1.84). De gemiddelde leeftijd van ontstaan van 

eerste symptomen van de ziekte betrof 13.33 jaar (SD 1.82) op basis van dossierstudie en 12.80 jaar 



(SD 1.91) op basis van gegevens bekomen tijdens follow up. De gemiddelde leeftijd van 

deelneemsters was 22.68 jaar (SD 2.67).  

Procedure: 

In het opnameboek van de behandelafdeling werden de gegevens van de patiënten die voldeden aan 

de inclusiecriteria opgezocht en vervolgens gecontacteerd. Bij positief antwoord op de uitnodiging 

werden het toestemmingsformulier, een informed consent evenals de vragenlijsten toegestuurd per 

post om vervolgens op de dag van het onderzoek ingevuld mee terug te brengen en te overlopen 

met de onderzoeker. Vervolgens werd een semi-gestructureerd psychiatrisch interview afgenomen 

door de kinder- en jeugdpsychiater van de zorgeenheid eetstoornissen of de assistente kinder- en 

jeugdpsychiatrie onder supervisie van de verantwoordelijke kinder- en jeugdpsychiater. 

Deelneemsters werden tot slot gemeten en gewogen in ondergoed. Deelname aan het onderzoek 

was vrijwillig en deelneemsters ontvingen hiervoor geen vergoeding. Voor minderjarigen was 

toestemming van ouders nodig. Gegevens omtrent de vroegere opname werden opgezocht in de 

medische dossiers en betroffen o.a. de duur van de aanwezigheid van symptomen voor start van de 

behandeling in het centrum waar het onderzoek plaatsvond, het percentage gewichtsverlies vanaf de 

start van de symptomen tot de start van de behandeling, het al dan niet aanwezig zijn van menarche 

voor de start van de symptomen, de duur van de residentiële behandeling, de body mass index (BMI) 

bij aanmelding, opname en ontslag, de aanwezigheid van symptomen van hyperactiviteit en dwang, 

het voorkomen van purgeergedrag, kenmerken van de ouder-kind relatie, IQ-gegevens, het al dan 

niet vroegtijdig stopzetten van de behandeling, de diagnose en medicatie bij ontslag en het advies 

dat gegeven werd bij ontslag.  

De Commissie Medische Ethiek van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen keurde dit onderzoek goed. 

Doelstelling was om minstens 20 patiënten te includeren (pilootstudie) en te evalueren of het opzet 

haalbaar bleek in de praktijk. In totaal komen 107 patiënten in aanmerking voor deelname aan de 

studie, waarvan 3 op moment van het onderzoek nog minderjarig zijn. 20 ex-patiënten werden reeds 

onderzocht. 28 ex-patiënten wensten niet deel te nemen aan de studie, van 32 ex-patiënten 

ontvingen we tot op heden geen respons en met 27 ex-patiënten kon geen contact worden 

opgenomen wegens gewijzigde contactgegevens (telefoonnummer, adres).  

Meetinstrumenten: 

1. EDI-II (Eating Disorder Inventory, David M. Garner 1991; Nederlandse versie Tatjana van 

Strien, 2011); dit betreft een zelfrapportagevragenlijst die psychologische en 

gedragskenmerken meet die met eetstoornissen samenhangen.  De vragenlijst bestaat uit 91 

items verdeeld over 11 schalen; najagen van dunheid, ontevredenheid met lichaam, 

ineffectiviteit, perfectionisme, interpersoonlijk wantrouwen, introceptief bewustzijn, angst 

voor volwassenheid, ascetisme, impulsregulatie, sociale onzekerheid. De items worden 

beoordeeld op een zespuntsschaal; hoe hoger de score, des te meer de patiënt last heeft van 

de betreffende symptomatologie. Drie subschalen meten eetgedrag en -attitude 

(“symptomenindex”) en vijf subschalen meten psychologische karakteristieken welke 

frequent voorkomen bij eetstoornissen (“persoonlijkheidsindex”). Betrouwbaarheid en 

validiteit (COTAN): betrouwbaarheid goed, begripsvaliditeit goed, criteriumvaliditeit  goed. 



2. LAV (Lichaamsattitudevragenlijst, Probst, Van Coppenolle & Vandereycken, 1992, 

oorspronkelijke versie; Probst, Van Coppenolle & Vandereycken, 1998, huidige versie) is een 

zelfrapportagevragenlijst met als doel het meten van subjectieve beleving en houding ten 

opzichte van het lichaam. De vragenlijst bestaat uit 20 items en heeft 4 subschalen: 

negatieve waardering van eigen lichaamsomvang, gebrek aan vertrouwdheid met eigen 

lichaam, algemene ontevredenheid/ongenoegen over lichamelijk voorkomen (waarbij het 

gaat om vergelijking van het eigen lichaam met anderen) en een restfactor die een bepaalde 

gerichtheid op lichamelijk voorkomen beschrijft. De items worden gescoord op een 

zespuntsschaal waarbij een hogere score een meer verstoorde lichaamsbeleving weergeeft. 

Uit onderzoek is gebleken dat een score van 36 gezien kan worden als cut-off score; dit 

houdt in dat er boven een score van 36 op de LAV gesproken kan worden van een 

pathologisch negatief lichaamsbeeld, terwijl een score onder de 36 binnen de normale range 

valt. Betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit (COTAN): niet bekend. De LAV 

wordt ingeschat een betrouwbaar en valide instrument te zijn (Landelijk Kenniscentrum 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie). 

3. WHOQOL-BREF (The World Health Organisation’s quality of life assessment, vertaald door de 

Vries/Van Heck, 1996) is een verkorte versie van de WHOQOL-100, meet de kwaliteit van 

leven en bestaat uit 26 items, waarvan 24 onderverdeeld in 4 domeinen (psychologische 

gezondheid, fysieke gezondheid en mate van afhankelijkheid, sociale relaties en omgeving) 

en twee items over de algemene kwaliteit van leven zijn opgenomen.  Scores op  

afzonderlijke items worden gesommeerd tot een domeinscore (4-20). De scorerange van 

algemene kwaliteit van leven is 2-10. Hogere scores impliceren een betere levenskwaliteit. 

De scores werden vergeleken met de gemiddelde scores van een vergelijkbare groep 

vrouwen uit internationaal onderzoek naar kwaliteit van leven onder de algemene populatie 

(WHOQOL Group, 1995). De vergelijkingsgroep betrof  Nederlandse vrouwen (N=97) in de 

leeftijd van 6-40 jaar. Analyses van de interne consistentie en constructvaliditeit indiceren 

dat de WHO-QOL-BREF goede tot zelfs uitstekende psychometrische kwaliteiten bezit van 

betrouwbaarheid en validiteit. 

4. MINI-plus (Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview voor DSM-IV- en ICD-10-

stoornissen; huidige versie, Van Vliet e.a., 2000) is een kort gestructureerd diagnostisch 

interview voor DSM-IV- en ICD-10-stoornissen met als doel het meten van de meeste DSM-as 

1 stoornissen, inclusief verslavingen (lifetime). In de praktijk is dit interview geschikt voor 

adolescenten en dient te worden afgenomen door een diagnostisch getrainde professional. 

Eetstoornis outcome: Deelneemsters worden beschouwd als hersteld indien ze niet voldoen 

aan de criteria van een eetstoornis (DSM-IV) overeenkomend aan de informatie bekomen uit 

de EDI, de LAV en aan het lichaamsgewicht (BMI). De onderzoeken naar validatie en 

betrouwbaarheid zijn gedaan met de MINI (voldoende tot goede kappawaarden, idem voor 

sensitiviteit, en negatieve en positieve predictieve waarden). Er is nog geen onderzoek 

verricht met de MINI-plus. Verwacht mag worden dat de resultaten van deze uitgebreidere 

versie niet slechter zijn dan van de korte versie. Betrouwbaarheid en validiteit (COTAN): niet 

bekend. 

5. Morgan-Russell Outcome Criteria: (Morgan, 1988). De algemene (General) Morgan and 

Russell Score voorziet outcome schalen (goed, intermediair, slecht) op basis van de BMI en  



van de menstruele status. De meer gedetailleerde Morgan and Russell Average Outcome 

Score (MRAOS) bestaat uit vijf domeinen; voedselinname, nutritionele status, 

menstruatiepatroon, status mentalis, psychoseksueel welbevinden en socio-economische 

status en resulteert in een dimensionele score (0-12). Lagere scores indiceren een hogere 

ernst van problematiek. 

Een eerste en belangrijk criterium voor lichamelijk herstel betreft de aanwezigheid van een 

continue, regelmatige menstruele cyclus. Hiernaast is het belangrijk dat de BMI gelijk of 

hoger is dan 18.5, op basis van groeicurves van gezonde adolescenten/volwassenen volgens 

het laboratorium voor antropogenetica van de VUB te Brussel. Psychisch herstel werd 

geformuleerd als herstel van lichaamsbeeld en normaliseren van de 

lichaamsattitudevragenlijst; bij een score hoger dan de cut-off score werd een negatief 

lichaamsbeeld verondersteld en is er geen sprake van psychisch herstel. Bij een score lager 

dan de cut-off score werd geconcludeerd tot de aanwezigheid van een normaal 

lichaamsbeeld wat inhield dat er sprake is van psychisch herstel.   

6. Een algemene vragenlijst, samengesteld op basis van literatuurstudie, bevraagt items 

i.v.m. de voorgeschiedenis en het huidige functioneren. Hiervoor werden onder andere 

bevraagd: aanwezigheid van purgeren gedurende het verloop van de eetstoornis, hoe lang 

na ontstaan van de eetstoornis behandeling startte, werd de behandeling volledig doorlopen 

of werd deze vroegtijdig afgebroken, werd er na behandeling verwezen naar elders voor 

verdere behandeling, is men elders in behandeling geweest en zoja, welke vorm en 

gedurende welke periode, vragen omtrent psychosociaal functioneren (ter berekening van 

de Morgan Russell outcome scale), niveau van opleiding, gebruik van anticonceptie en 

medicatie, eventueel huidig hulverleningsspoor, het ondervinden van gevolgen van de 

eetstoornis, … 

Resultaten 

Gegevens betreffende de voorgeschiedenis (dossierstudie) 

Tabel 1 a biedt een overzicht van demografische gegevens en beknopte klinische data.  

De duur van de opname betrof gemiddeld 3.38 maanden (SD 1.78; range 0.75-8.75 maanden). Duur 

van de aanwezigheid van symptomen vooraleer behandeling werd opgestart betrof gemiddeld 8.34 

maanden (SD 3.57; range 1.00-15.00).  

Negentig procent van de patiënten voldeed aan de criteria voor de diagnose van AN van het 

restrictieve type, bij 10% werd de diagnose AN van het purgerende type gesteld. Vijfentachtig 

procent van de patiënten had meer dan één diagnose op as 1 bij ontslag; bij 75% van de patiënten 

werd een depressieve stoornis weerhouden, 25% voldeed aan de criteria van een gegeneraliseerde 

angststoornis, 10% kreeg de diagnose OCD NAO, 5% van de patiënten kreeg de diagnose OCD, 

aanpassingsstoornis met depressieve kenmerken, problemen in de sociale interactie, ASS, specifieke 

fobie, PTSS of verstoorde identiteitsontwikkeling.  Bij 30% procent van de patiënten was er sprake 

van een familiale voorgeschiedenis van psychiatrische problematiek (suïcide, OCD, PTSS, ADHD, 

depressie, eetstoornis).  



De opname werd vroegtijdig stopgezet bij 20% van de patiënten (reden: vertrouwensbreuk, niet 

opvolgen van adviezen, stagneren van de behandeling waarvoor verwijzing voor opname in een 

ander centrum, inschakeling in de multi family dagbehandeling (MFT) voor het bereiken van het 

minimaal gezond gewicht).  

Negentig procent van de patiënten nam medicatie bij ontslag; bij 75% van de patiënten betrof dit 

psychofarmaca (antidepressivum – 65%, antipsychoticum - 45%, medicatie ter ondersteuning van het 

slaappatrooon - 10%). 

Gegevens bekomen tijdens het follow up (FU) onderzoek  

Tabel 1 b biedt een overzicht van demografische gegevens en beknopte klinische data.  

De lengte van de follow up periode sinds het ontslag betrof gemiddeld 8.28 jaar (SD 1.48; range 6.28-

11.48).  

Vijfendertig procent van de deelneemsters ervoer (retrospectief) dat de eetstoornis op het moment 

van het ontslag genezen was, 25% ervoer dat deze redelijk onder controle was en 40% rapporteert 

dat deze toen nog sterk aanwezig was. Vijfendertig procent geeft aan dat de opname vroegtijdig 

werd stopgezet en 70% geeft aan na ontslag verwezen te zijn voor verdere behandeling/begeleiding 

(dossierstudie : 100% van de patiënten werd verder verwezen na ontslag). Vijfentachtig procent 

geeft aan na opname effectief nog verder in behandeling te zijn geweest; 47% onder de vorm van 

ambulante therapie, 53% werd opgenomen (33% éénmalig, 22% twee maal, 44% drie of meer 

opnames). Vijf procent geeft aan momenteel nog steeds in behandeling te zijn o.w.v een eetstoornis 

of problemen m.b.t. eten en 45% is in behandeling voor andere problematiek (depressie, PTSS, 

angsten, zelfvertrouwen en assertiviteit).  

Vijftig procent van de deelneemsters gaf aan ooit gebraakt te hebben of laxeermiddelen te hebben 

gebruikt tijdens het verloop van de eetstoornis.  Vijftig procent gaf aan nog gevolgen te ondervinden 

van de eetstoornis op lichamelijk gebied (hypotensie, maag- en darmklachten, osteoporose, 

vermoeidheid, vruchtbaarheidsproblemen). Eén deelneemster vermeldt het uitblijven van menses 

maar ervaart dit niet als een lichamelijk gevolg van de eetstoornis. Vijfenzestig procent van de 

deelneemsters geeft aan gevolgen te ondervinden van de eetstoornis op psychisch gebied 

(ontevredenheid over eigen lichaam, moeilijkheden met eten tijdens stresserende periodes, 

slaapproblemen, negatieve herinneringen aan residentiële behandeling, concentratiestoornissen, 

laag zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel, moeilijkheden met inschatten van een normaal 

voedingspatroon, angst om bij te komen in gewicht, dwangmatig gedrag, sociale problemen, 

neerslachtige buien).  

Negentig procent geeft aan medicatie in te nemen; in 33% van de gevallen betreft dit psychofarmaca 

(antidepressivum, benzodiazepine, antipsychoticum, medicatie ter ondersteuning van het 

slaappatroon). 

Outcome eetstoornis (Diagnose/BMI/Menstruatie en Fertiliteit): 

Bij 95% van de deelneemsters kon geen diagnose van een eetstoornis weerhouden worden op het 

moment van de follow up. Eén deelneemster voldeed aan de diagnostische criteria (DSM-IV) voor 

AN, restrictieve type.  



De gemiddelde BMI tijdens opvolging betrof 20.12 (SD 2.32; range 16.14 – 25.16).  

Vijfenzestig procent (13/20) van de deelneemsters gebruikt anticonceptie – 1 van hen vermeldt een 

onregelmatig menstruatiepatroon. Vijfendertig procent (7/20) van de deelneemsters gebruikt geen 

anticonceptie; 5 van hen vermeldt een regelmatig menstruatiepatroon. Eén deelneemster heeft een 

kind en 1 deelneemster ondergaat een vruchtbaarheidsbehandeling.  

Outcome eetgedrag (EDI): 

In vergelijking met eetstoornispatiënten scoren meer dan 50% van de patiënten normaal tot zeer 

goed op de schalen ontevredenheid met lichaam, perfectionisme, interpersoonlijk wantrouwen, 

angst voor volwassenheid en sociale onzekerheid.  

Tabel 2 geeft de resultaten op de subschalen van de EDI weer in vergelijking met deze van de 

normgroep studenten.  

Er werd een goede interne consistentie gevonden voor deze schaal (Cronbach’s alfa = .912). 

We opteerden om de conventionele structuur van de vragenlijst aan te houden wegens 
aangetoonde goede psychometrische kwaliteiten.  

Outcome lichaamsbeeld (LAV) 

50% van de patiënten scoort boven de cut-off score van 36 (totaal) wat inhoudt dat er bij 50% van de 

deelneemsters sprake is van de aanwezigheid van een pathologisch negatief lichaamsbeeld.  

Minstens 50% van de deelneemsters scoort normaal tot goed (zowel op subschalen als totale score) 

in vergelijking met eetstoornispatiënten.  

Tabel 3 geeft de resultaten op de subschalen van de LAV weer in vergelijking met deze van de 

normgroep studenten.  

Er werd een goede interne consistentie gevonden voor deze schaal (Cronbach’s alfa = .812). 

Morgan and Russel Average Outcome Scores (MRAOS):  

Vijftien procent van de deelneemsters voldeed aan de criteria voor volledig herstel volgens de 
algemene Morgan en Russell outcome criteria, d.w.z. de aanwezigheid van een normaal 
lichaamsgewicht en menstruatiepatroon en geen significant verhoogde scores op één van de 
subschalen van de vragenlijsten (EDI, LAV). Bij 50% van de deelneemsters konden we spreken van 
een goede outcome, d.w.z. de aanwezigheid van een normaal lichaamsgewicht en een regelmatig 
menstruatiepatroon. Bij hen werden echter significant verhoogde scores waargenomen op minstens 
één van de subschalen van de EDI en/of LAV waardoor ze niet voldeden aan de criteria voor volledig 
herstel. Indien we wat betreft de LAV ervan uitgingen dat er bij een totale score <36 gesproken kon 
worden van de afwezigheid van een pathologisch negatief lichaamsbeeld, voldeed 20% van de 
patiënten aan de criteria voor volledig herstel en 45% aan de criteria voor een goede outcome. Bij 
20% was er sprake van een intermediaire outcome, d.w.z. de aanwezigheid van een lichaamsgewicht 
<15% van het gemiddelde of een onregelmatig menstruatiepatroon.  Bij 15% van de patiënten 
konden we spreken van een slechte outcome en was er sprake van ondergewicht en een afwezig of 
fors verstoord menstruatiepatroon of BN. Voor een overzicht van de gemiddelde scores verwijzen we 
naar tabel 4.  



 

Er werd een goede interne consistentie gevonden voor deze schaal (Cronbach’s alfa = .875). 

 

Mentale gezondheid (MINI): 

Vijf procent van de deelneemsters (1/20) voldeed aan de criteria voor AN. 95% (19/20) van de 

patiënten voldeed niet aan de diagnostische criteria van een eetstoornis op het moment van de 

opvolging; bij 55% van hen kon echter minstens 1 diagnose op as 1 weerhouden worden. 

Angststoornissen waren het meest voorkomend, voornamelijk gegeneraliseerde  angststoornis (25%) 

naast sociale fobie (15%) en agorafobie (10%). Tien procent voldeed aan de criteria van een 

stemmingsstoornis (ernstig depressief toestandsbeeld, bipolaire 2 stoornis). Bij 5% van de 

deelneemsters weerhielden we de aanwezigheid van PTSS, een aanpassingsstoornis met gemengde 

angstige en depressieve stemming , stoornis in de lichaamsbeleving en ASS.  

Daarnaast was er sprake van kenmerken of symptomen zonder dat voldaan wordt aan de criteria 

voor diagnose: kenmerken van sociale fobie: 15%, kenmerken van paniekstoornis: 5%, kenmerken 

van gegeneraliseerde angststoornis: 15%, kenmerken van OCD: 15%, stemmingswisselingen: 5%, 

depressieve symptomen: 10%.  

Tewerkstelling, sociaal functioneren en levenskwaliteit: 

Voor een overzicht van de kwaliteit van leven, berekend volgens de WHOQOL-BREF verwijzen we 

naar tabel 4. 

De respondenten behalen in vergelijking met de normgroep lagere gemiddelde scores op de 

domeinen psychologische gezondheid, fysieke gezondheid en mate van afhankelijkheid, sociale 

relaties en de  items over de algemene kwaliteit van leven. Op de domeinscore omgeving, welke o.a. 

de veiligheid en gezondheid van de omgeving,  verplaatsingsmogelijkheden,  toegang tot 

gezondheidsdiensten, financiële en recreatieve mogelijkheden bevraagt, behalen de respondenten 

een hogere gemiddelde score in vergelijking met de normgroep. 

Op vlak van opleiding en tewerkstelling werd door 60%  van de ondervraagde vrouwen 

gerapporteerd t.g.v. de eetstoornis achterstand te hebben opgelopen op schools vlak en een 

schooljaar gedubbeld te hebben; 15% dubbelde meer dan één schooljaar. Vijftien procent behaalde 

als hoogste diploma een middelbaar diploma van de eerste of tweede graad, 40% behaalde een 

diploma middelbaar onderwijs, 15% een diploma op hogeschoolniveau en 30% behaalde een 

universitair diploma. Vijfenvijftig procent geeft aan te studeren, 10% is werkzoekend, 35% is werkend 

en 5% is huisvrouw. 

Op vlak van sociaal functioneren geeft 65% van de patiënten aan vele hechte en oppervlakkige 

contacten te hebben, losstaande van contacten met naaste familie of partner. Veertig procent geeft 

aan alleenstaande te zijn, 35% heeft een relatie, 25% woont samen. Vijf procent ervaart vele doch 

hanteerbare moeilijkheden in het zelfstandig kunnen functioneren ten overstaan van familie, 40% 

ervaart hiermee wat moeilijkheden te hebben maar deze kunnen overwonnen worden, 55% ervaart 

hieromtrent geen moeilijkheden. Tien procent geeft aan ten aanzien van seksuele gelegenheden een 



uitgesproken/actieve hekel te ervaren, 15% ervaart afwisselend een hekel of onverschilligheid 

hieromtrent, 15% voelt zich hieromtrent onverschillig en 60% ervaart dit als prettig/plezierig.  

Er werd een relatief lage interne consistentie gevonden voor deze schaal (Cronbach’s alfa = 
.721). voornamelijk domein 4 lijkt minder bij te dragen aan het construct, Chronbach’s α stijgt 
immers als deze wordt weggelaten (.754). 

De factor analyse wijst uit dat er 6 factoren weerhouden worden met items die bij elkaar passen. Deze lijkt niet helemaal 

vast te houden aan de conventionele structuur zoals deze nu gebruikt wordt.  

Discussie 

Deze piloot studie beschrijft d.m.v. retrospectief cohort onderzoek de outcome van AN, ontstaan 

tijdens de adolescentie, na residentiële behandeling binnen de zorgeenheid eetstoornissen van een 

universitair centrum, minstens vijf jaar na ontslag. Doelstelling van vervolgonderzoek is om de hoog 

nodige voorspellers van het ziekteverloop van anorexia nervosa bij jongeren in kaart te brengen.  

Van de 7 deelneemsters (35%) met een intermediaire of slechte outcome scoorden er 5 beneden de 

gemiddelde MRAOS en gaven er 4 aan in de loop van de eetstoornis te hebben gebraakt of 

laxeermiddelen te hebben gebruikt. 5 van hen hadden een BMI< Pc 3 aan het begin van de opname, 

1 had bij opname een BMI tussen Pc 3-10 en 1 een BMI tussen Pc 10-25. Van de 13 patiënten met 

een goede outcome en volledig herstel (65%) gaven er 6 aan ooit te hebben gebraakt of 

laxeermiddelen te hebben gebruikt in de loop van de eetstoornis. 7 van hen hadden bij opname een 

BMI <Pc 3, 2 een BMI tussen Pc 3-10 en 4 een BMI tussen Pc 10-25. Dit komt overeen met de 

bevindingen van Steinhausen (2002), Steinhausen, Grigoroiu-Serbanescu, Boyadjieva, Neumärker, & 

Winkler Metzke (2008) en Salbach-Andrae et al (2009) welke aantoonden dat een lage BMI bij 

opname een belangrijke risicofactor is voor een minder gunstige outcome.  

Vijf procent van de bevraagde vrouwen voldeed ten tijde van de FU aan de criteria voor AN, dit is 

laag in vgl. met eerdere studies (Rastam et al., 2003; Steinhausen, Boyadjieva, Griogoroiu-

Serbanescu, & Neumärker, 2003; Herpertz-Dahlman et al. (2001); Wentz et al. (2009 a); Halvarson et 

al., 2004). Een tweede diagnose op as 1 kon op het moment van follow up niet weerhouden worden, 

dit in tegenstelling tot de gegevens in het onderzoek van Steinhausen (2002), waar 40% een 

comorbide as 1 diagnose had. 

Bij 55% van de deelneemsters die niet voldeden aan de diagnostische criteria van een eetstoornis 

kon minstens 1 diagnose op as 1 weerhouden worden. Dit is hoog in vergelijking met de bevindingen 

van Steinhausen et al. (2003), Wentz et al. (2009, a) en Halvarson et al. (2004) maar komt overeen 

met de gegevens uit de studie van Herpertz-Dahlman et al. (2001).  Wanneer we kijken naar de groep 

van volledig herstelde patiënten volgens de algemene Morgan Russell outcome criteria (3/20 of 15%) 

zien we dat bij 2 van hen geen diagnose op as 1 weerhouden kon worden. Eén van hen voldeed aan 

de criteria voor agorafobie en vertoonde kenmerken van OCD. Indien we ervan uitgingen dat er bij 

een totale score van <36 op de LAV geen pathologisch negatief lichaamsbeeld weerhouden kon 

worden en de groep van volledig herstelde patiënten bijgevolg bestond uit vier deelneemsters (= 

20%), kan bij de helft een diagnose op as 1 weerhouden worden; agorafobie en een 

aanpassingsstoornis met gemengde angstige en depressieve stemming. Dit is hoog in vergelijking 

met de bevindingen van Herpertz-Dahlman et al. (2001) welke concludeerde dat degenen met 

volledig herstel een goede kans hebben om andere psychiatrische problematiek te overwinnen en te 



voldoen aan sociale vereisten. Een vroegere studie van Halvarson et al. (2004) toont aan dat 33% van 

de patiënten met een goede outcome voldeed aan de criteria van een psychiatrische stoornis. In een 

vervolgstudie (Holtkamp et al., 2005) bleek dat langdurig herstelde patiënten meer kenmerken 

vertoonden van depressie, angst en obsessief-compulsief gedrag in vergelijking met een 

controlegroep. Dit komt overeen met de bevindingen uit ons onderzoek;  3 van de 4 deelneemsters 

die behoren tot de groep van volledig herstelde patiënten hebben een diagnose of kenmerken van 

een angststoornis of depressieve stoornis. Uit onze studie kan ook weerhouden worden dat 

affectieve stoornissen voornamelijk samen vallen met de eetstoornis (85% van de patiënten had 

meer dan één diagnose op as 1 bij ontslag en bij 75% van de patiënten werd een depressieve stoornis 

weerhouden), wat overeenkomt met de bevindingen van Rastam et al. (2003). 

Een limitatie van de studie is het beperkt aantal deelnemers waardoor het onmogelijk was om 

criteria te bepalen die mogelijk een meer gunstige outcome voorspellen. Het betreft echter een 

piloot studie en de resultaten dienen dan ook beschouwd te worden als preliminair. Er dient, 

gebaseerd op de feedback die deelneemsters gaven, rekening mee gehouden te worden dat 

vrouwen die deelnamen aan de studie mogelijk nog last ervoeren t.g.v. de eetstoornis en dat 

degenen die momenteel weinig hinder ondervinden en goed functioneren liever niet herinnerd 

wilden worden aan de periode van AN. Motivatie van de patiënten die deelnamen was voornamelijk 

de hoop om iets te kunnen betekenen voor hun jonge lotgenoten. Velen vertelden heel open en 

spontaan over hoe ze hun opname destijds ervoeren, wat ze als helpend beschouwden en wat voor 

hen helpend had kunnen zijn destijds. De meesten van hen hadden een duidelijke visie over de 

omstandigheden die mogelijk geleid hebben tot het ontstaan van de eetstoornis en wat leidde tot 

herstel/beterschap.  

Een andere limitatie van het onderzoek is dat niet al de vragenlijsten die werden afgenomen op het 

moment van de FU vergeleken konden worden met deze tijdens de opname wegens een te hoog 

aantal ontbrekende gegevens; ten tijde van de opname werd bij een aantal patiënten immers de EDE 

afgenomen en niet de EDI. Mogelijk kunnen deze gegevens wel gebruikt worden indien de 

onderzoeksgroep uitbreidt en het aantal missers procentueel afneemt. 

Bovendien werden niet al de deelnemers exact na 5 jaar gecontacteerd, wat zorgde voor een verschil 

in range van duur na opname.  

Er zal worden gestreefd om bij een grotere populatie de groep verder onder te verdelen in meer 

homogene subgroepen; bijv. deelneemsters met uniforme blootstelling aan behandeling clusteren, 

en nagaan wat het effect mogelijk is op de outcome. De huidige kleine patiëntengroep laat het niet 

toe om dergelijke uitspraken te doen.  

Doelstelling van toekomstig onderzoek, waarin verdere data verzameld worden, zou zijn om zicht te 

krijgen op het functioneren, eventueel aanwezige psychopathologie en predictoren voor herstel; 

kennis van betrouwbare voorspellers van herstel, welke differentiëren tussen chronische vormen van 

AN en vormen van AN met een kortere duur, kunnen van grote waarde zijn voor de geestelijke 

gezondheidszorg. Wanneer herstel immers niet op valide wijze gemeten wordt, zijn resultaten 

misleidend en kunnen er geen passende interventies ter bevordering van herstel worden ingezet.  

Conclusie 



Deze piloot studie toont aan dat patiënten na verloop van tijd kunnen genezen van anorexia nervosa 

maar dat een belangrijk deel van hen blijft kampen met angst- en stemmingsstoornissen en 

psychoseksuele problematiek waardoor kwaliteit van leven in het algemeen aangetast wordt. 

Resultaten van de studie bevestigen eveneens dat gewichts- en menstruatiecriteria niet volstaan om 

het volledige herstel van AN te bepalen.  

Vijfennegentig procent van de deelneemsters voldeed minstens vijf jaar na opname niet meer aan de 

criteria van een eetstoornis, wat hoog is in vgl. met vroegere studies. Vijfenvijftig procent van hen 

voldeed wel aan de criteria van minstens 1 diagnose op as 1; dit is hoog in vergelijking met de 

bevindingen uit de meeste vroegere studies. Een mogelijke hypothese zou kunnen zijn dat een 

eetstoornis een eerste uiting is van psychische problemen of beschouwd kan worden als een 

copingmechanisme om met andere psychische problemen om te gaan. Hiervan uitgaande is het 

aangewezen voldoende alertheid hieromtrent aan de dag te leggen en het behandelprogramma 

hierop af te stemmen.  Verder zou het waardevol zijn om een beter zicht te hebben op het verdere 

verloop van de eetstoornis na overstap naar het volwassencircuit.  

We kunnen besluiten tot een goed onderzoeksopzet in de praktijk waarmee we veel info kunnen 

vergaren. Doelstelling van toekomstig onderzoek betreft voornamelijk het vergroten van de 

onderzoeksgroep.  

Samenvatting  

Achtergrond: Patiënten die op jeugdige leeftijd een eetstoornis (AN) doormaken, kunnen recidiveren 

op volwassen leeftijd. Kennis van betrouwbare voorspellers van herstel, welke differentiëren tussen 

chronische vormen van AN en vormen met een kortere duur, kunnen van grote waarde zijn voor de 

geestelijke gezondheidszorg. 

Doel: In kaart brengen van het functioneren en nog aanwezige psychopathologie bij jongeren met 

anorexia nervosa in Vlaanderen, minstens  5 jaar na residentiële behandeling binnen een 

universitaire setting.  

Methode: Aan de hand van een piloot onderzoek (vragenlijsten, interview) en dossierstudie werd de 

outcome van de eetstoornis, eetgedrag, lichaamsbeeld, mentale gezondheid, sociaal functioneren en 

levenskwaliteit in kaart gebracht en vergeleken met wat hieromtrent wordt teruggevonden in de 

literatuur. Er werd verder gepoogd om mogelijke predictoren voor herstel en een minder gunstige 

outcome in kaart te brengen om de behandeling hier meer specifiek op te kunnen afstemmen.  

Resultaten: Bij 65% van de deelnemers kunnen we spreken van een volledig herstel of goede 

outcome (Morgan Russell outcome criteria), 20% heeft een intermediaire outcome, 15% heeft een 

slechte outcome. 5% van de deelneemsters  voldeed aan de criteria voor AN, dit is laag in vgl. met 

vroegere studies. Bij 55% van de patiënten die hieraan niet voldeden  kon minstens 1 diagnose op as 

1 weerhouden worden, voornamelijk  angststoornissen. Affectieve stoornissen vallen voornamelijk 

samen met de eetstoornis, wat overeenkomt met de bevindingen  uit eerdere studies. 

Deelneemsters scoorden gemiddeld genomen lager op de meeste  domeinen van de vragenlijst die 

peilde naar kwaliteit van leven. 

Conclusie: Deze piloot studie toont aan dat patiënten na verloop van tijd kunnen genezen van 

anorexia nervosa; een belangrijk deel van hen blijft kampen met angst- en stemmingsstoornissen en 

psychoseksuele problematiek waardoor  kwaliteit van leven aangetast wordt. Resultaten bevestigen 

dat gewichts- en menstruatiecriteria niet volstaan om volledig herstel van AN te bepalen. Limitatie 



van de studie is het lage aantal deelnemers (piloot onderzoek) waardoor het niet mogelijk was om 

criteria te bepalen die mogelijk een meer gunstige outcome voorspellen. Er is nood aan verder 

onderzoek. 

 
Trefwoorden: Adolescent/early onset anorexia nervosa, outcome, follow up, longitudinal study. 
 
Summary 

Background: Patients who had an eating disorder (AN) when they were younger, might recur when 

they reach adulthood. The knowledge of trustworthy predictors of recovery, making a distinction 

between chronic forms of AN and forms of AN shorter in length, are of great value to mental health 

care.  

Objective: Mapping the performance and present psychopathology of youngsters suffering from 

anorexia nervosa in Flanders, at least five years after a residential treatment within an academic 

environment.   

Methodology: On the basis of a pilot study (questionnaires, interview) and the study of the report, 

the outcome of the eating disorder, eating behavior, body image, mental health, social performance  

and quality of life have been mapped and compared to what we found in professional literature.   

Results:  65% of the participants can be considered as completely recovered or had a good outcome 

according to the Morgan-Russell outcome criteria, 20% has a medium outcome and 15% of the 

participants has a bad outcome. 5% of the participants met the criteria for AN, which is little 

compared to former investigations. In 55% of the patients who did not meet the criteria, at least 1 

diagnosis could  be retained on axis 1, mainly anxiety disorders.  Affective disorders usually coincide 

with the eating disorder, which matches the results in former investigations. Participants had on 

average a lower score in the domains of the questionnaire relating to quality of life. 

Conclusion:The investigation shows that patients can recover from anorexia nervosa, but that an 

important part of these patients keeps on struggling with anxiety disorders and mood swings and 

psychosexual problems, so life quality in general is affected. The results of the investigation also 

confirm that the weight and menstruation  criteria are not sufficient to determine the complete 

recovery of AN.  The restriction of the investigation is the small number of participants (pilot study), 

which made it impossible to determine the criteria in order to predict a more favourable outcome. 

Further investigation is necessary.  

 
Keywords: adolescent/early onset anorexia nervosa, outcome, follow up, longitudinal study. 
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Tabel 1 a 

Overzicht van demografische gegevens en  beknopte klinische data (n = 20) 

 M (SD) Range 

Leeftijd start ziekte (jaren) 13.33 (1.82) 8.77 - 16.31 

Duur aanwezigheid symptomen 

voor start behandeling 

(maanden) 

8.34 (3.57) 1.00 - 15.00 

Gewichtsverlies vanaf ontstaan 

van symptomen tot start 

behandeling (kg) 

10.13 (4.18) 2.90 - 17.10 

Leeftijd bij opname (jaren) 14.10 (1.84) 8.85 - 16.67 

Leeftijd bij ontslag (jaren) 14.40 (1.85) 9.00 - 17.20 

Duur van opname residentieel 

(maanden) 

3.38 (1.78) 0.75 - 8.75 

BMI bij opname 14.78 (1.33) 11.80 – 17.00 

BMI bij ontslag 17.28 (1.53) 12.80 – 20.00 

 n % 

Onset premenarchaal 2 10% 

Symptomen van dwang 

voor/tijdens behandeling 

11 55% 

Hyperactiviteit voor/tijdens 

behandeling 

14 70% 

Diagnose AN restrictieve type 18 90% 

Diagnose AN purgerende type 2 10% 

Meer dan 1 diagnose op as 1 17 85% 

Echtscheiding ouders 6 30% 

 

 

 

 



Tabel 1b 

Overzicht van demografische gegevens en  beknopte klinische data (n = 20) 

 M (SD) Range 

Lengte FU periode (jaren) 8.28 (1.48) 6.28 - 11.48 

Leeftijd (jaren) 22.68 (2.67) 17.25 - 28.5 

Leeftijd ontstaan eerste 

symptomen (jaren) 

12.80 (1.91) 8.50 – 16.00 

BMI  20.12 (2.32) 16.14 - 25.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2 

EDI, percentielscores vergeleken met deze van de normgroep vrouwelijke studenten (gegevens follow 

up onderzoek) 

EDI subschaal Zeer 

zwakke 

score 

Zwakke score Normale 

score 

Goede score Zeer goede 

score 

1: Najagen van 

dunheid 

 5% 55% 35% 5% 

2: Bulemia  15% 65% 20%  

3: Ontevredenheid 

met lichaam 

 5% 65% 20% 10% 

4: Ineffectiviteit  5% 65% 20% 10% 

5: Perfectionisme   55% 15% 30% 

6: Interpersoonlijk 

wantrouwen 

 5% 70% 15% 10% 

7: Introceptief 

bewustzijn 

 10% 55% 35%  

8: Angst voor 

volwassenheid 

5% 15% 50% 20% 10% 

9: Ascetisme  10% 55% 25% 10% 

10: Impulsregulatie  20% 55% 25%  

11: Sociale 

onzekerheid 

 5% 55% 30% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3 

 LAV, percentielscores vergeleken met deze van de normgroep studenten (gegevens follow up 

onderzoek) 

LAV subschaal Zeer zwakke 

score 

Zwakke 

score 

Normale 

score 

Goede score Zeer goede 

score 

Factor 1=negatieve 

apperceptie van het 

lichaam 

 5% 60% 30% 5% 

Factor 2=gebrek aan 

vertrouwdheid met het 

eigen lichaam 

  50% 35% 15% 

Factor 3=algemene 

lichaamsontevredenheid 

 5% 50% 45%  

Totale score  5% 45% 45% 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4  

MRAOS en subschalen (gegevens follow up onderzoek) 

 Gemiddelde (SD) Range 

MRAOS 8.97 (2.04) 4.85 - 11.44 

Subschaal A 

(voedselinname) 

8.42 (2.33) 5.00 - 12.00 

Subschaal B 

(menstruatiepatroon) 

11.00 (2.79) 0.00 - 12.00 

Subschaal C          

(status mentalis) 

7.40 (2.90) 0.00 - 12.00 

Subschaal D 

(psychoseksueel 

welbevinden) 

8.84 (3.20) 1.00 - 12.00 

Subschaal E         

(socio-economische 

status) 

8.73 (1.53) 5.60 – 11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5 

Kwaliteit van leven volgens de WHOQOL-BREF 

 Norm: M (SD) FU: M (SD) Range 

Algemene kwaliteit van 

leven en gezondheid 

7.90 (0.80) 7.30 (1.73) 3.00 – 10.00 

Fysieke gezondheid en 

mate van 

afhankelijkheid 

15.90 (3.00) 14.60 (2.01) 10.00 – 18.00 

Psychologische 

gezondheid 

14.10 (2.30) 13.50 (2.46) 6.00 – 17.00 

Sociale relaties 15.10 (3.30) 14.10 (3.13) 7.00 – 17.00 

Omgeving 15.80 (2.30) 16.30 (1.62) 13.00 – 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


