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WETENSCHAP ONDERZOEK
Thin is going to win?
Over eetproblemen in de sport
Eetproblematiek komt vaak voor bij vrouwelijke
topsporters die esthetische sporten (denk aan turnen,
dans), sporten met gewichtsklassen (judo, worstelen) of duursporten (wielrennen, zwemmen) beoefenen. Sporters bij wie ook met regelmaat eetstoornissen worden aangetroffen, zijn sportschoolbezoekers
die fitnessen om af te vallen. Deze gegevens roepen
de vraag op waarom bepaalde sporters een verhoogd
risico lopen om eetproblemen te ontwikkelen. Het
promotieonderzoek van Karin de Bruin heeft als
doel antwoord te geven op deze vraag.
Door Karin de Bruin

Het proefschrift Thin is going to win? beschrijft drie wetenschappelijke studies van ondergetekende naar eetproblematiek onder Nederlandse topsporters. De eerste studie
vergelijkt het lijngedrag van turnsters, dansers en scholieren met elkaar en brengt risicofactoren (zoals lichaamsbeeld en gewichtsgerelateerde druk van de coach) in
kaart. Topturnsters bleken gemiddeld genomen frequenter te lijnen en meer ongezonde lijnmethoden te gebruiken
dan turnsters die op een lager niveau turnen of middelbare scholieren uit de controlegroep. 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. Dit bevestigde het vermoeden dat topturnsters een belangrijke risicogroep vormen voor de ontwikkeling van eetproblematiek. Daarbij spelen problemen

met lichaamsbeeld en lijngedrag ook op grote schaal bij
adolescente meiden, zeker bij meiden die sporten met het
specifieke doel om af te vallen, en is speciale aandacht
voor hen zeker op zijn plaats.
Uit de resultaten bleek verder dat lijngedrag en lichaamsbeeld bij turnsters anders samenhangen dan bij niet-sporters. Turnsters doen aan de lijn terwijl ze eigenlijk relatief
tevreden zijn over hun lichaam. 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, blijken
sterker aan het lijngedrag gerelateerd dan het lichaamsbeeld. 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 lichaamsbeeld vanuit een
meer contextueel en dynamisch perspectief te bestuderen.

Sportorganisaties en -begeleiders
moeten een sportklimaat scheppen
met een focus op plezier, samenspel
en persoonlijke ontwikkeling, en niet
alleen op gewicht en resultaat

In de tweede studie staat dan ook het onderscheid tussen
het lichaamsbeeld in het dagelijks leven en het sportlichaamsbeeld centraal bij een groep vrouwelijke topsporters met en zonder verstoord eetgedrag. Het sportlichaamsbeeld bleek een belangrijke verklaring voor het verstoorde
eetgedrag van deze topsporters, die voornamelijk in esthetische sporten en duursporten actief waren. Uit het onderzoek komt naar voren dat vele topsporters beduidend negatiever over hun lichaam in de sport zijn dan daarbuiten.
Sporters met eetproblematiek bleken hierbij wel negatiever
over diverse lichaamsaspecten in beide contexten dan
sporters zonder eetproblematiek. Als het lichaamsbeeld
niet als dynamisch, contextueel concept wordt beschouwd,
zou de invloed van lichaamsbeeld op verstoord eetgedrag
van sporters dus gemakkelijk kunnen worden onderschat.
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De processen waardoor het dagelijks leven en de sport bijdragen aan eetproblemen in de sport zijn verder onderzocht in
interviews met zes vrouwelijke topsporters met (een geschiedenis van) eetproblematiek uit mijn sportpsychologiepraktijk. Aan de sporters werd gevraagd te vertellen over hoe zij in
hun leven met eten zijn omgegaan en over de factoren die
hebben bijgedragen aan hun verstoorde eetgedrag. Familieen persoonlijkheidsfactoren bleken de sporters op een bepaalde manier kwetsbaarder te hebben gemaakt. De uitkomsten
suggereerden verder dat het vooral de invloeden uit de sport
zijn geweest die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van
eetproblematiek. Negatieve invloeden in dit verband waren
coaches die de sporters onder druk zetten door opmerkingen
over hun lichaam te maken of hen regelmatig aan publieke
gewichtsmetingen te onderwerpen en de noodzaak om strakke, weinig verhullende sportkleding te dragen. Naar eigen
zeggen werden ze zich hierdoor hyperbewust van hun lichaam, waardoor ze negatiever over hun eigen lijf gingen
denken en zichzelf gingen vergelijken met andere, dunnere
meiden uit de sport. Door tegenvallende prestaties verergerde
hun eetproblematiek. Het niet effectief kunnen omgaan met
prestatiedruk en wedstrijdspanning droeg eveneens bij aan
het in stand blijven van hun eetproblemen.
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opvattingen.

Veel onderzoek binnen de sport gaat over sportdeelname. De groep niet-sporters wordt veel minder vaak onderzocht. Toch is dat ook een interessante groep, want
in totaal blijkt ruim dertig procent van de bevolking

niet te voldoen aan de RSO-sportdeelnamenorm.
Daarbij wordt door ouderen aanzienlijk minder gesport dan door de jeugd. In dit onderzoek van Elling
worden de achtergronden en opvattingen beschreven
om niet aan sport te doen. Hierbij gaat het zowel om
niet willen als niet kunnen sporten en de samenhang
die daartussen blijkt te bestaan. Veelgenoemde redenen blijken tijdgebrek, gezondheidsbelemmeringen of
juist dat iemand vindt dat hij al genoeg beweegt.
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Nederland
Europees
kampioen
breedtesport
In de Champions League-finale is Nederland met Van
Gaal, Robben, Van Bommel en Sneijder uitstekend vertegenwoordigd. Toch achten ‘bookies’ de kans dat
Nederland in Zuid-Afrika wereldkampioen wordt niet
heel hoog in. Met een ‘odds’ van 12 staat Nederland weliswaar voor Frankrijk, maar gelijk met Duitsland en
Italië en ver achter Argentinië, Spanje en Brazilië.
Erkende brekebenen als Robben, Van Nistelrooy en
Van Persie maken van Oranje allesbehalve een ‘safe bet’.
Van patatgeneratie naar gipsgeneratie.
Eén titel hebben we in 2010 wel al binnen. Volgens de
recent gepubliceerde ‘Eurobarometer’ is Nederland
Europees kampioen breedtesport. Nederland is het
Europese land met het hoogste percentage verenigingssporters en de grootste tevredenheid over het lokale sportaanbod (95%!). Verder scoort ons land steevast in de top drie waar het indicatoren betreft als
sportdeelname, bewegen en sportvrijwilligerswerk.
Dat Nederland Europees zo hoog scoort, mag gelden
als een pluim op het werk van de Nederlandse sportsector. We mogen trots zijn op onze sportinfrastructuur. Toch betekent dat niet dat Nederland Sportland
nu af is en dat we tot 2016 tevreden achterover mogen
leunen. De cijfers uit de Eurobarometer reiken twee
aandachtspunten aan. Ten eerste betreft dat de frequentie waarmee Nederlanders sporten. Qua aandeel
‘gelegenheidssporters’ nestelt Nederland zich, met landen als Zweden en Finland, in de Europese top. Anders
is dat als we kijken naar het aandeel frequente sporters.
Met een armlastige vijf procent bevindt Nederland zich
dan ineens in de Europese staart, naast Bulgarije en
Griekenland. We sporten wel, maar niet te fanatiek alsjeblieft. Diezelfde relativerende houding komt naar voren in antwoorden op vragen naar motieven om te
sporten. Nederlanders sporten opvallend minder dan
in andere landen om er goed uit te zien of hun prestaties te verbeteren, maar vooral om plezier te hebben.
Sport omdat het leuk is. Eigenlijk is er helemaal niets
op tegen. Maar is het ook genoeg als je ambitie verder
reikt dan kampioen breedtesport te worden? Wie nog
eens wereldkampioen wil worden, redt het niet met
‘leuk’. Dan gaat het ook om ambitie, drive, doorzettingsvermogen. Voor Nederland Sportland lijkt er nog volop
werk aan de winkel.

Koen Breedveld
Directeur WJH Mulier Instituut

Voor preventie van eetproblemen in de sport is het van
cruciaal belang dat sportorganisaties en -begeleiders een
sportklimaat scheppen met een focus op de intrinsieke
waarde van sport, zoals plezier, samenspel en persoonlijke ontwikkeling, en niet alleen op gewicht en resultaat.
Andere mogelijke preventieve maatregelen zijn aanpassing van reglementen (onder andere ten aanzien van begrenzen van ondergewicht en keuze in sportkleding) en
het vergroten van het bewustzijn van factoren die kunnen
leiden tot verstoord eetgedrag (zoals het in het openbaar
meten van gewicht). Ook scholing en bijscholing van coaches en anderen die betrokken zijn bij de begeleiding van
sporters op het gebied van signalen die kunnen wijzen op
eetproblematiek, zou een duidelijke meerwaarde kunnen
hebben. Daarom vond op 4 maart jongstleden op mijn initiatief – in nauwe samenwerking met NOC*NSF, de Vrije
Universiteit (Faculteit Bewegingswetenschappen) en
Centrum Eetstoornissen Ursula – op Papendal een internationaal congres plaats over eetproblematiek in de topsport. Een impressie van deze dag en het bijscholingsmateriaal dat is gepresenteerd door de gerenommeerde
sprekers, is te krijgen op de congreswebsite, die ook in de
toekomst in de lucht blijft. Onder mijn leiding zal een expertgroep verder werken aan de ontwikkeling van relevant aanbod op het gebied van voorlichting en consultatie
om eetproblemen in de sport een halt toe te roepen.
Karin de Bruin is sportpsychologe in Amsterdam en onlangs gepromoveerd op
het thema van eetproblematiek in de sport. Meer informatie over het
onderwerp is te vinden op www.eetproblemenindesport.nl.

