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Samenvatting: De vragenlijst Risicofactoren voor Eet(bui)stoornis bij Overgewicht (REO) is een nieuw 

ontwikkeld meetinstrument voor diëtisten om snel en gemakkelijk te kunnen bepalen óf en in welke mate er 

sprake is van een eetbuistoornis bij mensen met overgewicht of obesitas. Doel van het onderzoek is het valideren 

van de REO. De REO is samengesteld op basis van negen actuele risicofactoren voor de aanwezigheid van een 

eetbuistoornis bij mensen met overgewicht of obesitas: preoccupatie met gewicht en uiterlijk, onrealistische 

verwachting ten aanzien van het streefgewicht, lijnverleden, aanwezigheid van eetbuien en/of een verstoord 

eetpatroon, verstoring psychosociaal functioneren, emotioneel eetgedrag, morbide obesitas, depressie en 

impulsiviteit. De REO is samen met de NVE, EDE-Q, BDZ, UCL, OQ-45 en een schaal van de YSQ-L2 

afgenomen bij mensen met overgewicht die hiervoor in behandeling zijn bij een diëtist (N=31, 23-74 jaar) en 

mensen met overgewicht die hier niet voor behandeld worden door een diëtist (N=41, 19-66 jaar). De REO heeft 

een goede interne consistentie (α=.91). De convergente validiteit is voldoende en de divergente validiteit is 

onvoldoende. De REO heeft veel potentieel, maar vervolgonderzoek naar overige psychometrische kwaliteiten is 

noodzakelijk. 

 

Abstract: The questionnaire Risk Factors for Binge Eating Disorder in Overweight (REO) is a new developed 

instrument for dieticians to determine quick and easy if and to what extend a binge eating disorder is present in people 

with overweight or obesity. Purpose of this study is validation of the REO. The REO is composed on the basis of nine 

current predictive risk factors for the presence of a binge eating disorder in people with overweight or obesity: 

preoccupation with weight and appearance, onrealistic expectations about target weight, previous dieting, presence of 

binge eating and/or a disturbed eating pattern, disturbed psychosocial functioning, emotional eating, morbid obesity, 

depression and impulsivity. The REO is investigated along with the NVE, EDE-Q, BDZ, UCL, OQ-45 and one scale of 

the YSQ-L2 in people with overweight who are treated by a dietician (N=31, 23-74 years) and people with overweight 

who are not treated by a dietician (N=41, 19-66 jaar). The REO has a good internal consistence (α=.91). The convergent 

validity is satisfying and the divergent validity is not satisfying. The REO has much potential, but follow-up studies 

about the rest of the psychometric qualities is necessary.  
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1. Inleiding 

Wereldwijd heeft de prevalentie van overgewicht en obesitas epidemische vormen aangenomen. Dit geldt 

niet alleen voor de westerse maatschappijen, ook in snel geïndustrialiseerde landen wordt een stijgend aantal 

gerapporteerd. Volgens de Gezondheidsraad (2003) hebben wereldwijd meer dan een miljard mensen 

overgewicht en 300 miljoen mensen obesitas. De Verenigde Staten heeft de eerste plaats in de rij. In 2001 

had gemiddeld 56 procent van de volwassen bevolking overgewicht; bij gemiddeld 21 procent was sprake 

van obesitas. Ook Nederland blijft deze epidemie niet gespaard. Veertig procent van de Nederlanders een te 

hoog lichaamsgewicht, van de volwassenen is 10 procent obees. Deze prevalentie is vergelijkbaar met die in 

andere Europese landen, maar is minder hoog in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland 

(Gezondheidsraad, 2003). 

 

1.1 Definitie overgewicht en obesitas 

Meestal worden in wetenschappelijk onderzoek definities voor overgewicht en obesitas gebaseerd op 

drempelwaarden van de Body Mass Index (BMI), ook wel Quetelet Index (QI) genoemd. Deze index is 

gedefinieerd als het lichaamsgewicht gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte (kg/m²). De World 

Health Organisation (WHO) heeft de BMI in verschillende gewichtsklassen onderverdeeld. Aan de hand van 

deze onderverdeling kan bepaald worden of iemand een normaal gewicht heeft of lijdt aan overgewicht of 

obesitas (Bosch, Daansen, & Braet, 2004). In onderstaande tabel (tabel 1) wordt deze verdeling vermeld. 

 

Tabel 1 

Verdeling BMI-waarden volgens de World Health Organisation (Bosch et al., 2004) 

Gewichtsklasse BMI-waarden 

Normaal gewicht 18,5 – 24,9 

Overgewicht 25,0 – 29,9 

Matige obesitas 30,0 – 34,9 

Ernstige obesitas 35,0 – 39,9 

Morbide obesitas      > 40,0 

 

In het rapport van de WHO (2002) staat vermeld dat overgewicht wordt definieert als een BMI van ten 

minste 25 kg/m². Obesitas, wat staat voor een teveel aan lichaamsvet (Bosch et al., 2004) of ernstig 

overgewicht (Gezondheidsraad, 2003), begint bij een BMI van ten minste 30 kg/m². Hoe hoger de BMI, hoe 

ernstiger de mate van obesitas. 

In huidig onderzoek worden de termen overgewicht en obesitas gehanteerd overeenkomend met de definitie 

van de WHO. Deze termen zullen afwisselend worden gebruikt, afhankelijk van de gemiddelde BMI van de 

respondenten in de gerefereerde onderzoeken. 
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1.2 Overgewicht, obesitas en de eetbuistoornis 

De groeiende prevalentie van mensen met overgewicht en obesitas heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen 

in Nederland een diëtist raadplegen voor hulp bij gewichtsvermindering. Uit onderzoek blijkt dat 

overgewicht en obesitas vaak samengaan met eetstoornissen, met name de eetbuistoornis. Nauta (2001) 

beschrijft dat 25,5 procent van de obese mensen, die hulp zochten voor hun overgewicht, gediagnosticeerd 

konden worden met een eetbuistoornis volgens de DSM-IV-criteria (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, vierde editie, 1994). Verschillende onderzoeken hebben echter verschillende prevalenties 

aangetoond. Dingemans, Bruna en Van Furth (2001) beschrijven uiteenlopende prevalenties van 

eetbuistoornissen bij mensen met obesitas genoemd, namelijk van 1,3% tot 30,1% (Spitzer, Devlin, Walsh, & 

Hasin, 1992; Basdevant, Pouillon, Lahlou, & Le Barzic, 1995 in Dingemans et al., 2001). Hoewel de 

genoemde percentages zeer uiteenlopend zijn, geven zij allen wel degelijk weer dat overgewicht vaak 

samengaat met een eetbuistoornis. In de klinische praktijk van diëtisten wordt de behandeling gericht op het 

vaststellen en wijzigen van eetpatronen en hulp bij gewichtsafname. Door gebrek aan de vereiste scholing en 

mogelijkheden van de diëtist wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan psychologische stoornissen, 

zoals de eetbuistoornis, die een bijdrage kunnen hebben in de ontwikkeling of instandhouding van 

overgewicht en obesitas (Werrij, Mulkens, Hospers, & Jansen, 2006). 

De eetbuistoornis, zoals deze beschreven staat in de DSM-IV, is een veelvuldig behandeld onderwerp in de 

literatuur. Niet iedere wetenschapper is het eens met de gestelde DSM-IV criteria, die in de psychologische 

praktijk worden gebruikt om een eetbuistoornis al dan niet vast te kunnen stellen. Door de onduidelijkheid in 

de criteria is de eetbuistoornis nog geen formele diagnose en staat deze als bijlage opgenomen in de DSM-IV. 

In die bijlage staat vermeld dat er nog veel onderzoek moet worden verricht naar de eetbuistoornis. Tot de 

publicatie van de nieuwe versie van de DSM zullen de criteria van de DSM-IV uit 1994 worden 

gehandhaafd. De DSM-IV criteria, vastgesteld en geschreven door de American Psychiatric Association, 

staan vermeld in tabel 2 op de volgende pagina. 
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Tabel 2 

 Diagnostische Criteria Eetbuistoornis volgens de DSM-IV (1994)  

A. Terugkerende episodes van eetbuien. 

Een eetbui wordt als volgt gekarakteriseerd: 

1. Het binnen een beperkte tijd (bijvoorbeeld twee uur) eten van een hoeveelheid voedsel die 

beslist groter is dan wat de meeste mensen in eenzelfde periode en onder dezelfde 

omstandigheden zouden eten.  

2. Een gevoel de beheersing over het eten tijdens de episode kwijt te zijn (bijvoorbeeld het gevoel 

dat men niet kan stoppen met eten of zelf kan bepalen wat of hoeveel men eet).  

 

B. De episodes met eetbuien zijn geassocieerd met minstens drie van het volgende: 

1. Veel sneller eten dan gewoonlijk. 

2. Eten totdat men zich oncomfortabel vol voelt. 

3. Eten van grote hoeveelheden voedsel, terwijl men geen fysiek hongergevoel heeft. 

4. In eenzaamheid eten uit schaamte over de grote hoeveelheid voedsel die gegeten wordt. 

5. Walging van zichzelf, depressief of schuldig voelen na het overeten. 

 

C. Merkbaar leed ten aanzien van de eetbuien is aanwezig. 

 

D. De eetbuien komen gemiddeld minstens twee dagen per week voor gedurende zes maanden.  

NB: De methode om de frequentie te bepalen verschilt van die voor boulimia nervosa. 

 

E. De eetbuien gaan niet gepaard met regelmatig inadequaat compensatoir gedrag (bijvoorbeeld 

zelfopgewekt braken, het misbruik van laxeermiddelen, vasten of overmatige lichaamsbeweging) 

en de stoornis komt niet uitsluitend voor tijdens episodes van anorexia nervosa of boulimia 

nervosa. 

 

Dat er veelvuldig onderzoek is gedaan naar de eetbuistoornis blijkt in het overzichtsartikel van Devlin, 

Goldfein en Dobrow (2003). Hierin staat de discussie rond de eetbuistoornis uitgebreid beschreven. In het 

artikel worden vier modellen behandeld, die betrekking hebben op de plaats van de eetbuistoornis in de 

diagnostiek van eetstoornissen. De modellen zien er als volgt uit: 

Model 1: De eetbuistoornis is een op zichzelf staande eetstoornis. 

Model 2: De eetbuistoornis is een variant van boulimia nervosa. 

Model 3: Eetbuien zijn gedragsmatig verbonden met obesitas. 

Model 4: Eetbuien zijn een gevolg van het samengaan van primaire stoornissen (bijvoorbeeld obesitas en 

depressie). 

Devlin en collega’s (2003) komen aan de hand van de literatuur tot de conclusie dat de modellen 2, 3 en 4 

wegens tegenstrijdige of onvoldoende resultaten verworpen kunnen worden. Het eerste model wordt door 

Devlin en collega’s (2003) als meest betrouwbaar model beschouwd. Dit model ligt het meest op één lijn met 

de DSM-IV criteria. Om de eetbuistoornis als afzonderlijke stoornis in de DSM op te kunnen nemen, moeten 

de criteria echter voldoen aan bepaalde waarden van betrouwbaarheid en validiteit. De betrouwbaarheid en 

validiteit zijn in de jaren veelvuldig onderzocht en als zodanig goed aangetoond. Aan de hand van dit 

resultaat is ervoor gekozen de DSM-IV criteria aan te houden in dit onderzoek. De definitie van de 

eetbuistoornis en van een eetbui worden ontleend aan deze criteria. 

  

1.3 Eetbuistoornis en hulp bij gewichtsafname 

Eerder is genoemd dat door de groeiende prevalentie van overgewicht en obesitas steeds meer mensen een 

diëtist raadplegen. In onderzoek is aangetoond dat mensen met overgewicht, die hulp zoeken voor 
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gewichtsafname, een grotere kans hebben op een eetbuistoornis dan mensen met overgewicht willekeurig 

gekozen uit de algemene bevolking (Spitzer, Devlin, Walsh, & Hasin, 1992; Basdevant, Pouillon, Lahlou, & 

Le Barzic, 1995; Herpertz, 2006). Hieruit kan worden geconcludeerd dat diëtisten oplettend moeten zijn voor 

een eventuele eetbuistoornis, wanneer iemand met overgewicht hen opzoekt voor hulp. Daarnaast is in 

onderzoek aangetoond dat mensen met obesitas en een eetbuistoornis een gewichtsreductieprogramma 

zonder al te veel problemen kunnen doorlopen, maar dat de kans zeer groot is dat deze mensen na het 

afronden van de procedure terugvallen in hun oude patroon (Giusti, Heraief, Gaillard, & Burckhardt, 2004). 

Diëtisten zouden de mogelijkheid moeten hebben om voorafgaand aan de behandeling een meting te kunnen 

doen om te kunnen bepalen of er sprake is van een eetbuistoornis. Op die manier kunnen diëtisten hun 

behandeling optimaliseren of kunnen zij ervoor kiezen de cliënt door te verwijzen naar een psycholoog 

alvorens met een behandeling te starten. Huidig onderzoek tracht de diëtisten tegemoet te komen door het 

ontwerpen van een meetinstrument die snel kan worden afgenomen en gemakkelijk kan worden 

geïnterpreteerd. Zo kan in korte tijd een inschatting gedaan worden over de aanwezigheid en ernst van een 

eetbuistoornis bij een cliënt met overgewicht of obesitas. Ook kan de diëtist aan de hand van het resultaat 

van de vragenlijst bepalen of er gekozen moet worden voor een aangepaste behandeling of voor 

doorverwijzing naar een psycholoog. 

 

1.4 Opbouw van het meetinstrument 

Het meetinstrument zal worden opgezet aan de hand van risicofactoren, zoals deze zijn beschreven in de 

literatuur. Deze risicofactoren zijn indicatoren over de aanwezigheid van een eetbuistoornis. Het 

meetinstrument zal dus een inschatting maken over óf en in welke mate er sprake is van een eetbuistoornis. 

Dat is wat voor de diëtisten belangrijk is om te weten.  

Miltenburg, Hornsveld en Geerets (2005) hebben aan de hand van een literatuurstudie zeven risicofactoren 

beschreven. Zij benoemen dat een hogere mate van aanwezigheid van de risicofactor duidt op een verhoogde 

kans voor de aanwezigheid van een eetbuistoornis volgens de DSM-IV criteria. De volgende zeven 

risicofactoren worden genoemd: 

1. Preoccupatie met gewicht en uiterlijk 

2. Onrealistische verwachting ten aanzien van het streefgewicht 

3. Lijnverleden 

4. Aanwezigheid van eetbuien en/of een verstoord eetpatroon 

5. Verstoring psychosociaal functioneren  

6. Emotioneel eetgedrag 

7. Morbide obesitas 

De literatuur is erop nagekeken om de empirische basis van de beschreven risicofactoren volgens Miltenburg 

et al. (2005) te achterhalen. Op basis hiervan wordt bepaald of de risicofactoren zullen worden opgenomen in 

het meetinstrument. Daarnaast is op zoek gegaan naar nieuwe actuele risicofactoren. Twee risicofactoren 

kunnen worden toegevoegd:  

8. Depressie 
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9. Impulsiviteit 

In de volgende paragrafen zal de empirische basis van de risicofactoren worden beschreven en zal worden 

aangegeven of de empirische basis voldoende is om de risicofactoren op te nemen in het meetinstrument. 

 

1.4.1 Preoccupatie met het gewicht en uiterlijk 

Er is veel onderzoek gedaan naar preoccupatie met het gewicht en uiterlijk bij mensen met overgewicht of 

obesitas. Echter hebben slechts enkele onderzoeken het aspect van het wel of niet hebben van een 

eetbuistoornis in hun onderzoeksgroep meegenomen.  

De termen ‘gewicht’ en ‘uiterlijk’ hangen nauw samen met het woord ‘lichaamsbeeld’. Dat een preoccupatie 

met het gewicht en uiterlijk van invloed is op het lichaamsbeeld wordt uitvoerig beschreven in het 

overzichtsartikel van Williamson, Muller, Reas en Thaw (1999). Het artikel gaat over de cognitieve 

vervorming bij eetstoornissen. Beschreven wordt dat mensen een cognitief schema over het lichaam hebben, 

genaamd het lichaamsschema. Bij mensen met een eetstoornis is het lichaamsschema disfunctioneel, doordat 

het bestaat uit overbezorgdheid over het gewicht en uiterlijk. Inkomende stimuli worden vervormd aan de 

hand van de preoccupatie met het gewicht en uiterlijk en deze vervormingen verstoren het lichaamsbeeld 

(Williamson et al., 1999). Stunkard en Mendelson hebben in 1961 als eerste aangetoond dat obese mensen 

ontevredenheid kennen met betrekking tot hun lichaamsbeeld (Sarwer, Wadden, & Foster, 1998). Sarwer et 

al. (1998), die onderzoek hebben gedaan naar de relatie tussen obesitas en het lichaamsbeeld, schrijven in 

hun onderzoek het volgende citaat van Stunkard en Mendelson: 

The body image disturbance takes the form of an overwhelming preoccupation with one’s 

obesity, often to the exclusion of any other personal characteristics. It may make no difference 

whether the person also be talented, whealthy, or intelligent; his weight is his only concern, 

and he sees the whole world in terms of body weight. 

(Stunkard & Mendelson, 1961, p.328) 

Al in 1961 is dus verondersteld dat verstoringen in het lichaamsbeeld te maken hebben met een preoccupatie 

met het gewicht en uiterlijk. Sarwer et al. (1998) hebben in hun onderzoek bovenstaand citaat willen 

specificeren. Zij hebben onderzoek gedaan naar de bron en de ernst van de lichaamsontevredenheid. 

Aangetoond is dat vrouwen met obesitas een grotere lichaamsontevredenheid kennen in vergelijking met 

vrouwen zonder obesitas (Sarwer et al., 1998). Een significant hoger percentage van de obese vrouwen, in 

vergelijking met de vrouwen zonder obesitas, rapporteerde een gemiddelde tot extreme ontevredenheid over 

hun gehele verschijning, respectievelijk 68% versus 33%. Tevens rapporteerden een hoger percentage van de 

obese vrouwen, in vergelijking met de controlegroep, langer dan de helft van de maand te denken over en 

zich van streek te voelen door hun verschijning, respectievelijk 36% versus 14%.  

Nu duidelijk is dat er een relatie bestaat tussen obesitas en een verstoord lichaamsbeeld, wat samenhangt met 

een preoccupatie met het gewicht en uiterlijk, blijft de vraag onbeantwoord of hetzelfde geldt voor obese 

mensen met een eetbuistoornis. Eldredge en Agras (1996) hebben hun onderzoek gericht tot de mate van 

bezorgdheid over het gewicht en uiterlijk bij mensen met een eetbuistoornis in vergelijking met mensen 

zonder een eetbuistoornis, die allen hulp zochten voor gewichtsafname. Aangetoond is dat de mensen met 

een eetbuistoornis zich significant meer zorgen maakten over hun gewicht en uiterlijk dan de mensen zonder 
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een eetbuistoornis. Samenvattend kan dus gesteld worden dat obese mensen met en zonder een eetbuistoornis 

gepreoccupeerd zijn met hun gewicht en uiterlijk. Deze preoccupatie leidt tot een verstoring in het 

lichaamsbeeld, met name tot lichaamsontevredenheid. Volgens Williamson et al. (1999) leiden verstoringen 

in het lichaamsbeeld tot eetbuien. Zolang de preoccupatie aanwezig blijft, is de kans groot dat ook de 

eetbuien voorzetten. Preoccupatie met het gewicht en uiterlijk geldt dus wel degelijk als risicofactor voor een 

eetbuistoornis. Deze factor zal als eerste risicofactor worden opgenomen in het meetinstrument.  

 

1.4.2 Onrealistische verwachting ten aanzien van het streefgewicht 

Foster, Wadden, Vogt en Brewer (1997) beschrijven dat in de jaren ’80 het hoofddoel van de behandelingen 

in obesitas was het gewicht te reduceren naar het ideale gewicht. Vanaf de jaren ’90 werd niet langer het 

ideale gewicht nagestreefd, maar werden er meer acceptabele doelen aangehouden. In 1995 kwam de ‘U.S. 

Department of Agriculture Dietary Guidelines’ met de aanbevolen gewichtsafname van 5 tot 10 procent 

(Foster et al., 1997). Byrne, Cooper en Fairburn (2003) beschrijven dat 5 tot 10 procent gewichtsafname leidt 

tot significante fysieke en psychosociale verbeteringen voor mensen met obesitas, zolang zij het nieuwe 

gewicht behouden. Foster et al. (1997) beschrijven dat het streefgewicht bij obese mensen vaak hoger ligt 

dan 5 tot 10 procent. Zij streven doorgaans naar 32 procent gewichtsafname. Een Italiaans onderzoek naar de 

verwachtingen van gewichtsverlies bij mensen met obesitas, die hulp zochten in medische centra, heeft 

aangetoond dat obese patiënten te hoge doelen stellen over (1) de maximaal te behalen gewichtsafname en 

(2) hun droom-gewichtsafname, respectievelijk tussen de 32 en 23 procent van hun oorspronkelijke gewicht 

(Dalle Grave et al., 2004). BMI bleek hier een significante rol in te spelen. Zwaardere obese patiënten 

streefden een hogere onrealistische verwachting betreffende de gewichtsafname na in vergelijking met 

minder zware obese patiënten. Foster et al. (1997) hebben een soortgelijk onderzoek verricht. De obese 

respondenten moesten voorafgaand aan een behandeling van 48 weken hun streefgewicht en teleurstellend 

gewicht aangeven. Een gewichtsafname van 17 kilogram werd beschreven als teleurstellend. Zelfs een 

gewichtsafname van 25 kilogram was nog niet bevredigend. Het resultaat van de 48 weken durende 

behandeling voor de obese respondenten was hoogst teleurstellend. Maar liefst 47 procent van de 

respondenten had nog niet eens hun teleurstellende gewicht bereikt. Dit geeft duidelijk weer dat het 

streefgewicht van obese mensen sterk verschilt van de maximaal te behalen gewichtsafname in 

behandelingen. 

Enkel het onderzoek van Masheb en Grilo (2002) heeft aandacht besteed aan de verwachtingen van 

gewichtsafname bij mensen met een eetbuistoornis. De respondenten met een eetbuistoornis verwachtten dat 

hun (1) droom BMI, (2) gelukkig makende BMI en (3) acceptabele BMI gemiddeld ver onder hun huidige 

gewicht zou liggen, respectievelijk 36%, 29% en 23%. Zelfs de teleurstellende BMI was gemiddeld 14 

procent lager dan het huidige gewicht. Dit duidt op een 1,5 tot 3 keer te hoge verwachting ten opzichte van 

de aanbevolen 5 tot 10 procent gewichtsvermindering.  

Belangrijk is nog te vermelden dat in het onderzoek van Byrne et al. (2003), naar psychologische 

mechanismen die bijdragen aan het behoud van het nieuwe gewicht en de terugval naar het oude gewicht, 

aangetoond is dat het niet behalen van het streefgewicht de kans op terugval verhoogt. Dus niet alleen liggen 
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de verwachtingen over gewichtsafname bij mensen met obesitas, met of zonder een eetbuistoornis, veel 

hoger dan wat in vergelijking met gewichtsreductieprogramma’s te behalen is, tevens wordt de kans op 

terugval vergroot door de teleurstelling van het niet behalen van het streefgewicht. Deze zorgwekkende 

resultaten voor de diëtistische praktijk hebben ertoe geleid dat het tweede risicofactor in het meetinstrument 

is opgenomen.  

 

1.4.3 Lijnverleden 

Een lijnverleden blijkt te leiden tot het ‘weight-cycling syndrome’. Volgens Giusti en collega’s (in 

Miltenburg et al., 2005) wordt dit syndroom gedefinieerd als: ten minste drie afvalpogingen van meer dan 5 

kilo met een tussentijdse gewichtstoename van meer dan 50% van het verloren gewicht. In het onderzoek is 

aangetoond dat een lijnverleden en een instabiel gewicht, gekarakteriseerd door meer dan vijf afvalpogingen 

bij patiënten met een BMI van 35 en hoger, een voorspeller bleek te zijn voor een eetbuistoornis. De 

aanwezigheid van een eetbuistoornis bij deze groep mensen varieerde van 17%, bij de respondenten met 

minder dan vijf afvalpogingen, naar 40% bij de respondenten met meer dan vijf afvalpogingen. Bij de obese 

groep met een BMI lager dan 35 werden soortgelijke resultaten gevonden, respectievelijk van 8% naar 24% 

(Giusti et al., 2004 in Miltenburg et al., 2005).  

In de literatuur zijn enkele onderzoeken gevonden met een soortgelijk onderwerp. De resultaten van deze 

onderzoeken lopen sterk uiteen. Het onderzoek van Venditti, Wing, Jakicic, Butler, Betsy & Marcus (1996) 

toont aan dat van de 8 significante associaties tussen ‘weight-cycling’ en psychologische parameters, de 

associatie tussen ‘weight-cycling’ en eetbuien het sterkst was. De onderzoeken van Dalle Grave, Todisco, 

Oliosi & Marchi (1996) en Bartlett, Wadden en Vogt (1996) hebben tegenstrijdige resultaten getoond, 

namelijk dat het ‘weight-cycling syndrome’ niet samenhangt met het hebben van eetbuien of een 

eetbuistoornis.  

Verondersteld kan worden dat wanneer mensen met overgewicht of obesitas bij de diëtist komen voor hulp 

bij gewichtsafname, zij meerdere lijnpogingen hebben gedaan in het verleden. Aangezien in enkele 

onderzoeken is aangetoond dat er een samenhang bestaat tussen een lijnverleden en eetbuien/eetbuistoornis 

is ervoor gekozen lijnverleden in het meetinstrument op te nemen als derde risicofactor.  

 

1.4.4 Aanwezigheid van eetbuien en/of een verstoord eetpatroon 

De vierde risicofactor is de aanwezigheid van eetbuien en/of een verstoord eetpatroon. Dit risicofactor is er 

één die is opgenomen als criteria van een eetbuistoornis in de DSM-IV. In paragraaf 1.2 zijn de criteria van 

een eetbuistoornis al besproken, in tabel 2 staan de criteria van een eetbuistoornis zoals deze zijn opgenomen 

in de DSM. Ondanks de vastgestelde criteria is er veel onduidelijkheid en onenigheid over de grootte en de 

duur van een eetbui. Zo kwamen Johnson, Carr-Nangle, Nangle, Antony en Zayfort (1997) tot de conclusie 

dat er tussen overeters en diëtisten weinig overeenstemming was in het identificeren van eetbuien gebaseerd 

op criteria als hoeveelheid en duur. Marcus, Smith, Santelli en Kaye (1992) rapporteerden een paar jaar 

daarvoor dat ongeveer 25% van de eetbui-episodes in een eetbuistoornis een hele dag duurden. Uit 

onderzoek van Brody, Walsh en Devlin (1994) bleek dat mensen met een eetbuistoornis over het algemeen al 



 

10  

een tendens vertonen van veel eten; de eetbuien verschijnen tegen een achtergrond van overeten.  

Recent onderzoek toont aan dat er een relatie bestaat tussen de aanwezigheid van eetbuien en/of een 

verstoord eetpatroon en obesitas. De onderzoeken van Guss, Kissileff, Devlin, Zimmerli en Walsh (2002) en 

van Walsh en Boudreau (2003) hebben aangetoond dat obese mensen met een eetbuistoornis na een eetbui 

significant meer calorieën consumeerden dan obesen zonder een eetbuistoornis, ook als de eetbuien zelf 

buiten beschouwing werden gelaten. Guss et al. (2002) toonden tevens aan dat een verstoord eetgedrag zich 

kan uiten in het overslaan van maaltijden, eenzijdig en ongezond eten, veelvuldige pogingen tot lijnen en/of 

eetbuien, impulsiviteit en ongeremdheid in het eten. Hoe meer van deze kenmerken aanwezig zijn, hoe groter 

de kans dat er sprake is van een eetstoornis. Dit komt overeen met de bevindingen van Hsu et al. (2002). Zij 

vonden vooral bij obesen met een eetbuistoornis aanwijzingen voor het niet goed functioneren van het 

honger/verzadigingsmechanisme en dat zij significant meer verstoord eetgedrag vertoonden in de vorm van 

impulsief en ongeremd eetgedrag. In 2007 vonden Sysko, Devlin, Walsh, Zimmerli en Kissileff evenals Hsu 

et al. (2002) resultaten die suggereren dat personen met een eetbuistoornis een verstoring hebben in hun 

verzadigdheid. Zij concludeerden dat er inderdaad een verschil is tussen honger en het verzadigd zijn bij 

obese mensen met en zonder een eetbuistoornis en mensen met een normaal gewicht. In vergelijking met de 

obese mensen en mensen met een normaal gewicht consumeerden obese mensen met een eetbuistoornis 

significant meer eten om een gelijk niveau van verzadigd zijn of honger te bereiken.  

Aangezien de aanwezigheid van eetbuien en/of verstoord eetgedrag een subcriterium is van de eetbuistoornis 

volgens de DSM-IV kan dit risicofactor worden beschouwd als een factor. Bovenstaande onderzoeken 

toonden een verband aan tussen obesitas, een verstoord eetgedrag door een grotere calorie-inname en een 

verstoord honger- en verzadigingsmechanisme en een eetbuistoornis. Op basis hiervan is er voor gekozen om 

dit risicofactor op te nemen in deze studie.  

 

1.4.5 Verstoring van het psychosociaal functioneren 

Miltenburg et al. (2005) benoemen dat overgewicht en obesitas invloed kan hebben op het psychosociaal 

functioneren, waaronder de normale dagelijkse routine, het beroepsmatig functioneren en de relaties met 

anderen. Het onderzoek van Rieger, Wilfley, Stein, Marino en Crow (2005) sluit hierbij aan. Dit onderzoek 

heeft aangetoond dat een verstoring in het psychosociaal functioneren bij obese mensen met een 

eetbuistoornis groter is dan bij obese mensen zonder een eetbuistoornis. Obese respondenten met een 

eetbuistoornis blijken een slechtere kwaliteit van leven te ervaren in vergelijking met de obese respondenten 

zonder een eetbuistoornis. Dit geldt niet alleen voor de algemene kwaliteit van leven. Dezelfde resultaten 

worden gevonden voor specifieke subdimensies betreffende de prestaties op het werk, het ervaren van 

publieke stress, zoals negatieve reacties van de omgeving en het niet kunnen ondernemen van publieke 

activiteiten; beperkingen in het seksuele leven en de mate van zelfwaardering. De gevonden resultaten 

stonden los van de BMI-waarden van de respondenten. Kolotkin, Westman, Ostbye, Crosby et al. (2004) 

hebben een soortgelijk onderzoek verricht met dezelfde resultaten. De obese respondenten met een 

eetbuistoornis rapporteerden in dit onderzoek meer beperkingen in de kwaliteit van het leven op de gebieden 

van fysiek functioneren, zelfwaardering, seksuele activiteiten, werk en publieke stress in vergelijking met de 
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obese respondenten zonder een eetbuistoornis. In dit onderzoek stonden de resultaten echter niet los van de 

hoogte van de BMI. Uit deze onderzoeken wordt duidelijk dat obese mensen met of zonder een 

eetbuistoornis een verstoring in het psychosociaal functioneren ervaren. Dit heeft tot het besluit geleid de 

vijfde risicofactor op te nemen in het meetinstrument. 

 

1.4.6 Emotioneel eetgedrag 

De zesde risicofactor heeft betrekking op emotioneel eetgedrag, wat betekent dat men de neiging heeft te 

gaan eten als reactie op negatieve emoties (Eldredge & Agras, 1996). Kjelsas, Borsting en Buch Gudde (in 

Miltenburg et al., 2005) hebben aangetoond dat bij 69% van de eetstoornispatiënten een eetbui vooraf wordt 

gegaan door een depressief gevoel. Jansen, Vanreyten, Van Balveren, Roefs, Nederkoorn en Havermans 

(2008) hebben zich recentelijk gericht op het onderzoeken of een negatief affect in relatie staat met overeten 

bij mensen met obesitas. De respondenten, zowel met overgewicht als met een normaal gewicht, werden 

onderverdeeld in een onderzoeksgroep met een hoog en een laag negatief affect, die op experimentele wijze 

werd gegenereerd. Aangetoond is dat de obese respondenten uit de groep met een hoog negatief affect meer 

aten na blootstelling aan lekkernijen dan de groep met een laag negatief affect en de groep met een normaal 

gewicht. Dat emotioneel eetgedrag een rol speelt bij obese mensen met eetbuien blijkt wel uit het onderzoek 

van Chua, Touyz en Hill (2004). Zij hebben onderzocht of het genereren van een negatieve stemming bij 

obese mensen met eetbuien zou leiden tot een hogere mate van voedselinname. Uit dit onderzoek is 

geresulteerd dat een negatieve stemming aanzet gaf tot overeten. Eldredge en Algras (1996) hebben een 

soortgelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij mensen van verschillend gewicht met een eetbuistoornis, 

eetstoornis niet anderszins omschreven (NAO) of zonder eetstoornis met elkaar zijn vergeleken. Uit het 

onderzoek is gebleken dat de respondenten met een eetbuistoornis een grotere neiging tot emotioneel 

eetgedrag rapporteerden in vergelijking met de respondenten met een eetstoornis NAO en zonder een 

eetstoornis. De hoogte van de BMI bleek enkel van invloed te zijn in de groep met een eetstoornis NAO. Hoe 

hoger de BMI bij de mensen in deze groep, hoe groter de neiging tot emotioneel eetgedrag. Deze resultaten 

suggereren dus dat een eetbuistoornis, maar niet obesitas per se, geassocieerd is met emotioneel eetgedrag. 

Deze veronderstelling heeft geleid tot de keuze emotioneel eetgedrag als zesde risicofactor op te nemen in 

het meetinstrument. 

 

1.4.7 Morbide obesitas 

De zevende risicofactor heeft betrekking op morbide obesitas (BMI > 40). Volgens de Gezondheidsraad 

(2003) heeft naar schatting 1-1,5% van de Nederlandse volwassenen morbide obesitas. Dit risicofactor 

onderscheidt zich van de andere risicofactoren, omdat het betrekking heeft op een fysieke gesteldheid en niet 

op een psychologisch aspect. In principe hangt dit risicofactor nauw samen met de overige risicofactoren, 

aangezien de hoogte van de BMI van invloed kan zijn op in hoeverre de overige psychologisch gerelateerde 

risicofactoren ervaren worden. Aanwezigheid van de overige risicofactoren kan duiden op tevens 

aanwezigheid van een eet(bui)stoornis. Hieruit kan mogelijk de conclusie worden getrokken dat bij een 

hogere BMI de kans op aanwezigheid van een eet(bui)stoornis groter is (Miltenburg et al., 2005; Giusti et al., 
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2004).  

Onderzoek naar de directe relatie tussen de hoogte van de BMI (morbide obesitas) en de aanwezigheid van 

een eet(bui)stoornis is schaars. Vaak worden onderzoeken gericht op de algemene psychologische status van 

mensen met obesitas. Het onderzoek van Higgs, Wade, Cescato, Atchison, Slavotinek en Higgins (1997) is 

hier een voorbeeld van. In het onderzoek zijn twee groepen opgenomen. De ene groep bestaat uit obese 

respondenten die hulp zochten voor medische interventies, de andere groep bestaat uit obese respondenten 

die hulp zochten bij een dieetprogramma. Alle respondenten rapporteerden een BMI hoger dan 30, waarvan 

de medische groep een gemiddelde BMI had van 43,3 en de dieetgroep een gemiddelde BMI had van 36,7. 

De medische groep wordt in dit onderzoek gekenmerkt door morbide obesitas. Deze groep rapporteerde een 

hogere mate van psychologisch leed in vergelijking met de dieetgroep. Dit uitte zich in een hogere mate van 

zorgen over lichaamsvormen (risicofactor 1), angst en depressie (risicofactor 8). Eetbuien hadden geen effect 

op deze gevonden resultaten, BMI-waarden echter wel. De onderzoekers suggereren dat de effecten van 

morbide obesitas van invloed zijn op de mate van psychologisch leed. Met ‘effecten’ refereren de 

onderzoekers naar een mogelijke verstoring in het psychosociaal functioneren (risicofactor 5) en in het 

lichaamsbeeld (risicofactor 1) die bij kunnen dragen aan de ervaren angst- en depressieve symptomen. Uit 

het onderzoek van Higgs en collega’s (1997) wordt duidelijk dat morbide obesitas samenhangt met de 

overige risicofactoren. Aangezien deze risicofactoren een indicatie geven over de aanwezigheid van een 

eetbuistoornis, kan worden verondersteld dat morbide obesitas op zich een risicofactor is. Vanuit deze 

veronderstelling is morbide obesitas in het meetinstrument opgenomen als zevende risicofactor. 

 

1.4.8 Depressie 

Depressie wordt als achtste risicofactor in meetinstrument opgenomen, omdat recentelijk veel onderzoek is 

gedaan naar het samengaan van overgewicht/obesitas, depressie en een eet(bui)stoornis. Uit deze literatuur is 

gebleken dat depressieve symptomen niet alleen het gevolg kunnen zijn van zwaarlijvigheid (Werrij et al., 

2006), maar dat zij ook bijdragen aan het ontstaan ervan (Stice, Presnell, Shaw, & Rohde, 2005).  

Het onderzoek van Werrij en collega’s (2006) heeft zich gericht op de relatie tussen eetgedrag en depressie 

symptomen bij mensen met overgewicht en obesitas. Van de 149 zwaarlijvige respondenten scoorde 44 

procent hoog op een vragenlijst naar depressieve symptomen. Zij werden ingedeeld in de symptoomgroep. 

Daarnaast was er een niet-depressieve groep in het onderzoek opgenomen. In het onderzoek is aangetoond 

dat 39 procent van de respondenten uit de symptoomgroep rapporteerden last te hebben van eetbuien, voor 

de niet-depressieve groep was dit 13 procent. Naast eetbuien bleken de respondenten uit de symptoomgroep 

zich meer zorgen te maken over hun eetpatroon in vergelijking met de respondenten uit de niet-depressieve 

groep. De algemene conclusie van het onderzoek luidt dat depressieve symptomen een significante invloed 

hebben op eetgedrag bij mensen met overgewicht of obesitas. Uit een onderzoek van Yanovski (in Stunkard 

et al., 2003) is gebleken dat onder de respondenten met een eetbuistoornis 54 procent in het verleden een 

depressieve stoornis hadden gehad. Onder de personen zonder een eetbuistoornis was dit 14 procent. Ook 

Nauta (2001) verwijst naar een onderzoek van Mussel en collega’s uit 1996 waaruit resulteerde dat 51 

procent van de obese mensen met een eetbuistoornis een ‘lifetime’ diagnose van een depressieve stoornis 
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hebben, bij de obese mensen zonder een eetbuistoornis is dit 9 procent. Nauta (2001) refereert ook naar een 

onderzoek van Smith, Marcus en Eldredge uit 1994, waarin is aangetoond dat bij de meeste obese mensen 

depressie afneemt bij verbeteringen in de mate van eetbuien en obesitas. Hieruit trekken de onderzoekers de 

conclusie dat depressie kan worden gezien als een secundaire stoornis van een eetstoornis (Smith, Marcus, & 

Eldredge, 1994 in Nauta, 2001).  

Uit al deze onderzoeksresultaten wordt duidelijke dat depressie een belangrijke rol speelt in de samenhang 

tussen obesitas en een eetbuistoornis. Dit heeft geleid tot de keuze depressie als achtste risicofactor in het 

meetinstrument op te nemen. 

 

1.4.9 Impulsiviteit 

De negende risicofactor heeft betrekking op impulsiviteit. De gangbare definitie van impulsiviteit is de 

neiging om zich te gedragen op een onbezonnen (overhaaste) manier, met een gebrek aan planning en met 

weinig voorzorg over de consequenties van het onmiddellijke gedrag (Moeller, Barrat, Dougherty, Schmitz, 

& Swann, 2001) en de neiging om te kiezen voor kleine, snelle aanwezige beloningen in plaats van grote, 

uitgestelde beloningen (Swann, Bjork, Moeller & Dougherty, 2002). Het verband tussen 

overgewicht/obesitas en impulsiviteit werd al verschillende keren aangetoond. Uit onderzoek is gebleken dat 

mensen met overgewicht of obesitas impulsiever zijn dan mensen met een normaal gewicht. Dit is 

aangetoond door middel van computertaken (Nederkoorn, Smulders, Havermans, Roefs, & Jansen, 2006; 

Nederkoorn, Van Eijs, & Jansen, 2004) en zelf-rapportages (Nederkoorn et al., 2004; Ryden, Sullivan, 

Torgerson, Karlsson, Lindroos, & Taft, 2003).  

Elfhag & Morey (2008) beschreven eetgedrag in termen van de Big Five persoonlijkheidstrekken bij 442 

mensen met obesitas. De resultaten van het onderzoek impliceren dat het hebben van weinig controle over 

zichzelf, zoals zich dat uit in impulsiviteit en weinig zelfdiscipline, het meest belangrijk is voor eten als het 

gevolg van negatieve emoties en als respons op externe (voedsel)stimuli. Er werd namelijk een sterke 

samenhang gevonden tussen emotioneel eten en neuroticisme, en in het bijzonder impulsiviteit en depressie. 

Emotioneel eten was tevens gelinkt aan een lagere consciëntieusheid, wat zich uit in minder zelfdiscipline en 

minder extraversie. Extern eten werd net als emotioneel eten geassocieerd met impulsiviteit en minder 

zelfdiscipline. Eerdere onderzoeken naar de link tussen persoonlijkheid en eetgedrag bij niet-obese mensen 

(zoals Heaven, Mulligan, Merrilees, Woods & Fairooz, 2001) toonden minder sterke verbanden, waardoor 

het er volgens Elfhag & Morey erop lijkt dat de bovenstaande samenhangen expliciet voor obese mensen 

gelden.  

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het verband tussen overgewicht/obesitas, impulsiviteit én een 

eet(bui)stoornis. Recentelijk deden Nasser, Gluck & Geliebter (2004) onderzoek naar dit verband. Zij 

concludeerden dat obese personen met een eetbuistoornis impulsiever zijn. Zij hebben een grotere neiging 

om te handelen zonder na te denken (motor impulsivity) te eten zonder fysieke honger. Verder vonden ze 

positieve correlaties tussen het hebben van een oriëntatie op het hier en nu en een gebrek aan denken aan de 

toekomst (nonplanning impulsivity) en het verlies van controle over een eetbui. En ze vonden een positieve 

samenhang tussen het maken van snelle beslissingen (cognitive impulsivity) en alleen eten vanwege 
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schaamte. Ook Rosval, Steiger, Bruce, Israel, Richardson, & Aubut, (2006) deden hier onderzoek naar. Zij 

maten bij mensen die zijn gediagnosticeerd met een eet(bui)stoornis de trek impulsiviteit met een vragenlijst 

en een computertaak en de resultaten waren als volgt: diegenen die overeten rapporteerden hadden een 

significant hogere score op impulsiviteit in vergelijking met controle- en niet-overetende participanten. 

Yeomans, Leitch & Mobini (2008) vonden dezelfde resultaten in een normale, niet-klinische populatie die 

aangaven dat ze periodes van overeten hadden. Deze data suggereren dat de neiging tot overeten is 

gerelateerd aan de persoonlijkheidstrek impulsiviteit en dat het de kans voorspeld op de ontwikkeling van 

een eetbuistoornis.  

Impulsiviteit in combinatie met overgewicht/obesitas en een eetbuistoornis is een relatief nieuw 

onderzoeksgebied, bovenstaande recente onderzoeken toonden echter een dergelijk al verband aan. Het is 

daarom interessant om impulsiviteit als risicofactor mee te nemen in deze studie.  

 

1.5 Hypothesen  

In de uitgebreide literatuurstudie zijn globaal negen actuele risicofactoren gevonden die kunnen wijzen op de 

aanwezigheid van een eetbuistoornis bij mensen met overgewicht of obesitas. Een nieuw meetinstrument, 

met de titel Risicofactoren voor Eet(bui)stoornis bij Overgewicht (REO), is ontworpen aan de hand van deze 

negen risicofactoren. Deze vragenlijst is ontwikkeld om te gebruiken in de diëtistische praktijk. Ieder 

risicofactor vormt een afzonderlijke schaal van de REO. Ter validatie van dit meetinstrument worden drie 

hypothesen onderzocht die betrekking hebben op het toetsen van de betrouwbaarheid en de convergente, 

divergente en discriminante validiteit van de REO.  

De eerste hypothese heeft betrekking op de betrouwbaarheid. Aangezien in actuele literatuur is gevonden dat 

alle negen risicofactoren een voorspeller zijn voor de aanwezigheid van een eetbuistoornis bij mensen met 

overgewicht of obesitas wordt er tussen de risicofactoren een hoge onderlinge samenhang verwacht, wat zal 

bijdragen aan de hoge betrouwbaarheid van de REO in het meten van eetstoornispathologie.  

De tweede hypothese heeft betrekking op de convergente en divergente validiteit van de REO. Om deze 

vorm van validiteit vast te kunnen stellen moet de samenhang worden getoetst tussen de REO-schalen en de 

schalen van gelijksoortige vragenlijsten. Verwacht wordt dat er een hoge samenhang zal bestaan tussen de 

negen REO-schalen en de schalen van gelijksoortige vragenlijsten (de Nederlandse Vragenlijst voor 

Eetgedrag (NVE), de Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), de Beck Depressie Zelftest, de 

Outcome Questionnaire-45 (OQ-45), de Utrechtse Copinglijst (UCL) en de schaal gebrek aan 

zelfcontrole/zelfdiscipline van de Young Schema Questionnaire L2 (YSQ-L2). Tevens wordt verwacht dat de 

respondenten met morbide obesitas hogere scores zullen hebben op de REO en de gelijksoortige 

vragenlijsten dan de respontdenten zonder morbide obesitas. Voor een concreet overzicht van deze 

hypothese, zie onderstaande tabel (tabel 3).  
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Tabel 3  

Verwachte Samenhang of Verschil tussen REO-schalen en Schalen van Gelijksoortige Vragenlijsten 

REO-schalen Schalen van gelijksoortige 

vragenlijsten 

Titel vragenlijst 

Preoccupatie met het gewicht en 

uiterlijk 

- Piekeren over Lichaamsvormen 

- Piekeren over Gewicht 

EDE-Q 

EDE-Q 

Onrealistische verwachting t.a.v. het 

streefgewicht 

Alle schalen NVE & EDE-Q 

Lijnverleden - Lijnen 

- Lijngericht eten 

EDE-Q 

NVE 

Aanwezigheid eetbuien en/of 

verstoord eetpatroon 

Piekeren over Eten EDE-Q 

Verstoring in het psychosociaal 

functioneren 

- Interpersonal relations 

- Social role 

OQ-45 

OQ-45 

Emotioneel eetgedrag - Emotioneel eten 

- Eten bij diffuse emoties 

- Eten bij duidelijk omschreven 

emoties 

- Palliatieve reactie 

NVE 

NVE 

NVE 

 

UCL 

Morbide obesitas Verschil in score tussen wel/geen 

morbide obesitas op de REO en 

alle schalen van de gelijksoortige 

vragenlijsten. 

EDE-Q 

NVE 

BDZ 

OQ-45 

YSQ-L2, Gebrek aan 

Zelfcontrole/zelfdiscipline 

Depressie Totaalscore BDZ 

Impulsiviteit Totaalscore  YSQ-L2, Gebrek aan 

Zelfcontrole/zelfdiscipline 

 

De derde hypothese heeft betrekking op de discriminante validiteit. In het onderzoek zullen respondenten 

met overgewicht of obesitas participeren die reeds in behandeling zijn bij een diëtist (de diëtistengroep) of 

die niet in behandeling zijn bij een diëtist (de controlegroep). Verwacht wordt dat de diëtistengroep 

gemiddeld een hogere totaalscore zal hebben op de REO en de gelijksoortige vragenlijsten en dus meer 

eetstoornispathologie zal vertonen dan de controlegroep.  

 

2. Methoden 

 

2.1 Design 

Aan de hand van een voorstudie in de literatuur (zie inleiding) zijn negen risicofactoren van 

eetstoornispathologie vastgesteld. Op basis van deze risicofactoren is een vragenlijst (de vragenlijst 

Risicofactoren voor Eet(bui)stoornis bij Overgewicht, REO) samengesteld voor diëtisten, met als doel het 

snel en gemakkelijk kunnen bepalen of er bij een cliënt met overgewicht sprake is van een eet(bui)stoornis. 

Door middel van een vragenlijstonderzoek wordt de bruikbaarheid van de REO bepaald. Het doel van dit 

onderzoek is het valideren van de REO aan de hand van bestaande vragenlijsten. Het betreft een 

correlationeel design.  
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2.2 Participanten 

Aan het onderzoek namen 18 mannen en 54 vrouwen (N = 72) met overgewicht van 19 – 74 jaar deel. De 

diëtistengroep bestond uit mensen met overgewicht (N = 31) die hiervoor in behandeling zijn bij een diëtist. 

De gemiddelde leeftijd van de mensen in de diëtistengroep was 45.03 jaar (SD = 5.93, range = 23 – 74) deze 

groep bevonden zich 4 mannen en 27 vrouwen. De gemiddelde Body Mass Index bedroeg in deze groep 

34.78 (SD = 5.93, range = 26.8 – 46.1). De controlegroep bestond uit mensen met overgewicht (N = 41) die 

hier niet voor behandeld worden door een diëtist. De gemiddelde leeftijd van de mensen in deze groep was 

42.12 jaar (SD = 15.99, range = 19 - 66) en in deze groep bevonden zich 14 mannen en 27 vrouwen. De 

gemiddelde Body Mass Index bedroeg in deze groep 30.8 (SD = 4.52, range = 25.0 – 44.6).  

De respondenten voor de controlegroep werden verkregen door een oproep in rubrieken en forums van de 

volgende websites te plaatsen: www.obesitasvereniging.nl, www.patientenplein.nl, 

www.gezondheidsplein, www.gezond-gewicht.nl, www.voedingsforum.nl, www.dieetforum.nl, 

www.psychologiemagazine.nl en www.viva.nl. Zie bijlage 1 voor de oproep met daarin de 

inclusiecriteria. Daarnaast werden er vragenlijsten in de omgeving van de onderzoekers uitgedeeld. Om de 

respondenten voor de diëtistengroep te verkrijgen werden diëtisten aangeschreven. Bij deze brief (zie bijlage 

2) werd de onderzoeksopzet meegestuurd zodat de diëtisten over alle informatie beschikten. Indien de 

diëtisten niet mee wilden werken konden ze dit per mail of telefoon aangeven. 

 
2.3 Procedures 

De diëtisten kregen enveloppen (totaal 92) toegestuurd om deze onder hun cliënten te verspreiden. Deze 

enveloppen bevatten de vragenlijsten (zie meetinstrumenten) en een portvrije envelop om de vragenlijsten 

terug te sturen naar de Universiteit Utrecht. De cliënten vulden de vragenlijsten thuis in. De mensen die de 

oproep op internet zagen en mee wilden doen konden dit per mail of telefoon aangeven. Zij kregen dezelfde 

enveloppen thuis gestuurd (totaal 15). De mensen uit de omgeving van de onderzoekers kregen de 

enveloppen (totaal 45) toegestuurd of uitgereikt. Als beloning maakten de participanten kans op één van de 

tien tegoedbonnen ter waarde van 10 euro.  

Twee weken nadat de enveloppen waren opgestuurd werden alle betrokken diëtisten gebeld ter herinnering 

en om eventuele vragen te beantwoorden zodat de respons vergroot zou worden. Hierbij gaven 3 

diëtistenpraktijken aan toch niet mee te willen werken, waardoor er 9 enveloppen oningevuld werden 

geretourneerd. Van de 83 enveloppen die onder diëtisten verspreid waren werden er 32 terug gestuurd 

(38.55%). Van de 60 enveloppen die aan de controlegroep waren verstrekt werden er 40 terug gestuurd 

(66.67%). 

 

2.4 Samenstelling Vragenlijst Risicofactoren voor Eet(bui)stoornis bij Overgewicht (REO) 

Op basis van een vooronderzoek naar de risicofactoren van eetstoornispathologie is de vragenlijst 

Risicofactoren voor Eet(bui)stoornis bij Overgewicht (REO, bijlage 3) samengesteld. Voor elke risicofactor 

is er een schaal ontworpen, namelijk preoccupatie met gewicht en uiterlijk (PGU), onrealistische 
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verwachting ten aanzien van het streefgewicht (OVS), lijnverleden (LV), aanwezigheid van eetbuien en/of 

een verstoord eetpatroon (AEVE), verstoring psychosociaal functioneren (VPF), emotioneel eetgedrag (EE), 

morbide obesitas (MO), depressie (DEPR) en impulsiviteit (IMP). De schaal morbide obesitas wordt 

verkregen door de BMI uit te rekenen bij de items ‘Wat is uw gewicht in kilogrammen?’ en ‘Wat is uw lengte 

in meters?’. Teven zijn er drie controlevragen (item 34 tot en met 36) toegevoegd die samen ook een schaal 

vormen. Voor een overzicht zie tabel 4. Item 34 is opgenomen om uit te sluiten dat er sprake is van anorexia 

nervosa of boulimia nervosa. De controle-items 35 en 36 genereren relevante, descriptieve data over de 

eetstoornispathologie, zijn informatief voor de diëtist en bieden een aanknopingspunt om tijdens het consult 

op door te vragen.  

 

Tabel 4 

Vragen en schalen van de vragenlijst Risicofactoren voor Eet(bui)stoornis bij Overgewicht (REO)  

Vragen  Schalen Range per schaal 

1. Wat is uw gewicht in kilogrammen?  

(Als u het niet zeker weet, geef dan een globale schatting) 

 Vraag om BMI te berekenen + Morbide 

obesitas  

 

2. Wat is uw lengte in meters?  

(Als u het niet zeker weet, geef dan een globale schatting) 

 Vraag om BMI te berekenen + Morbide 

obesitas 

 

3. Bent u bang om aan te komen of dik te worden?  Preoccupatie met gewicht en uiterlijk 0-24 

4. Voelt u zich dik?  Preoccupatie met gewicht en uiterlijk  

5. Maakt u zich zorgen over uw gewicht of uiterlijk?  Preoccupatie met gewicht en uiterlijk  

6. Heeft het denken over uw lichaam en/of gewicht het moeilijk 

gemaakt om u te kunnen concentreren? 

 Preoccupatie met gewicht en uiterlijk  

7. Hoeveel kilogram verwacht u te kunnen afvallen?  Onrealistische verwachting ten aanzien van 

het streefgewicht 

2-10 

8. Hoeveel kilogram wilt u graag verliezen?  Onrealistische verwachting ten aanzien van 

het streefgewicht 

 

9. Hoe vaak heeft u een lijnpoging gedaan waarbij u meer dan 5 

kilogram bent afgevallen en tussentijds weer bent aangekomen? 

 Lijnverleden 0-8 

10. Hoeveel lijnpogingen heeft u in het verleden gedaan?  Lijnverleden  

11. Hoe vaak per week heeft u maaltijden overgeslagen om de 

effecten van de eetbui tegen te gaan? 

 Aanwezigheid van eetbuien en/of een 

verstoord eetpatroon 

0-19 

12. Hoeveel dagen per week heeft u een ongebruikelijke 

hoeveelheid voedsel gegeten en daarbij een gevoel van 

controleverlies ervaren (dit is het gevoel dat u niet kon stoppen met 

eten, of geen controle had over wat en hoeveel u at)? 

 Aanwezigheid van eetbuien en/of een 

verstoord eetpatroon 

 

13. Heeft u een eetbui gehad? (eetbui staat voor het eten van een 

hoeveelheid voedsel die andere mensen zouden beschouwen als een 

ongebruikelijk grote hoeveelheid) 

 Aanwezigheid van eetbuien en/of een 

verstoord eetpatroon 

 

14. Ervaarde u een gevoel van controleverlies tijdens de eetbui?  Aanwezigheid van eetbuien en/of een 

verstoord eetpatroon 

 

15. Tijdens de eetbui en/of het gevoel van controleverlies, kwam het 

dan voor dat: 

A. u veel sneller at dan normaal?  

B. u at totdat u zich ongelukkig vol voelde?  

C. u grote hoeveelheden voedsel at terwijl u geen hongergevoel 

had?  

D. u at zonder andere mensen erbij, omdat u zich schaamde voor de 

hoeveelheid voedsel die u at? 

E. u zich erg schuldig voelde na het ‘overeten’?  

F. u zich erg overstuur voelde over uw oncontroleerbare overeten of 

het daaropvolgende aankomen van gewicht ? 

 Aanwezigheid van eetbuien en/of een 

verstoord eetpatroon 

 

16. Laat u sociale activiteiten achterwege vanwege uw gewicht of 

eetpatroon (zoals naar verjaardagen of een diner gaan)? 

 Verstoring psychosociaal functioneren 0-16 

17. Heeft u het gevoel dat u eenzaam bent?  Verstoring psychosociaal functioneren  

18. Bent u ontevreden met uw relaties met anderen?  Verstoring psychosociaal functioneren  

19. Heeft u moeilijkheden met het uitvoeren van uw (school)werk?  Verstoring psychosociaal functioneren  

20. Heeft u de neiging om veel te eten als u zich emotioneel voelt 

(bijvoorbeeld boos of verdrietig)? 

 Emotioneel eetgedrag 0-20 

21. Heeft u de neiging veel te eten als u zich verveelt of alleen 

voelt? 

 Emotioneel eetgedrag  
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22. Heeft u de neiging veel te eten als u gespannen of opgewonden 

bent? 

 Emotioneel eetgedrag  

23. Krijgt u zin om te eten, wanneer er iets onprettigs staat te 

gebeuren? 

 Emotioneel eetgedrag  

24. Veroorzaken zorgen over uw gewicht depressieve gevoelens 

(zoals somberheid of moedeloosheid)? 

 Depressie 0-12 

25. Beïnvloedt uw gewicht hoe u over uzelf oordeelt als persoon?  Preoccupatie met gewicht en uiterlijk  

26. Beïnvloedt uw figuur hoe u over uzelf oordeelt als persoon?  Preoccupatie met gewicht en uiterlijk  

27. Voelt u zich waardeloos?  Depressie  

28. Heeft u het gevoel dat de toekomst hopeloos is en dat er geen 

kans op verbetering is? 

 Depressie  

29. Heeft u het gevoel dat u niet van het leven geniet?  Depressie  

30. Heeft u er moeite mee om te stoppen met eten, zodra u 

begonnen bent met eten? 

 Impulsiviteit 0-16 

31. Kunt u zich moeilijk vasthouden aan uw besluiten?  Impulsiviteit  

32. Vindt u het moeilijk om de onmiddellijke bevrediging van eten 

op te geven om een langer termijn doel te bereiken (bijvoorbeeld 

afvallen)? 

 Impulsiviteit  

33. Doet u vaak impulsieve dingen, waar u later spijt van krijgt?  Impulsiviteit  

34. Heeft u de neiging om de effecten van eten tegen te gaan door te 

gaan sporten, vasten of braken? 

 Controlevraag  

35. Vindt u dat u verslaafd bent aan eten?  Controlevraag  

36. Denkt u meer dan een uur per dag aan eten of aan uw gewicht?  Controlevraag  

    

 

Voor het formuleren van de vragen van de REO is gebruik gemaakt van de volgende vragenlijsten: de 

Nederlandse vertaling van de Eating Disorder Diagnostic Scale (EDDS), de Nederlandse Vragenlijst voor 

Eetgedrag (NVE), de Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), de Beck Depressie Zelftest, de 

Outcome Questionnaire-45 (OQ-45) en de schaal gebrek aan zelfcontrole/zelfdiscipline van de Young 

Schema Questionnaire L2 (YSQ-L2). De EDDS (Stice, Telch, and Rizvi, 2000) is een zelfrapportage 

vragenlijst van 22 items die meet of er sprake is van symptomen van anorexia nervosa, boulimia nervosa en 

een eetbuistoornis zoals deze in de DSM-IV staan beschreven. Zie meetinstrumenten voor de beschrijving 

van de overige vragenlijsten. Voor elke schaal van de REO zijn uit de bovengenoemde vragenlijsten 

belangrijke vragen genomen en deze vragen zijn vervolgens aangepast. 

De REO bestaat uit 36 vragen die betrekking hebben op de afgelopen drie maanden. De respondenten 

worden verzocht het best passende antwoord te kiezen. Bij de items 3 tot en met 6 en 16 tot en met 36 kan de 

respondent met behulp van een 5-punts Likert-schaal (van nooit tot bijna altijd) aangeven in hoeverre de in 

de lijst opgenomen beweringen op hen van toepassing zijn (waarbij 0 = nooit, 1 = zelden, 2 = soms, 3 = 

vaak, 4 = bijna altijd). De items 7 en 8 hebben de antwoordmogelijkheden 5 kg. (= 1 punt), 5-10 kg. (= 2 

punten), 10-20 kg. (= 3 punten), 20-30 kg. (= 4 punten) en 30 kg. of meer (= 5 punten). De respondent kan 

bij item 12 het aantal dagen per week aankruisen (van 0 tot en met 7). Het aantal punten is hier gelijk aan het 

gekozen antwoord. Items 13 tot en met 15 en 35 en 36 kunnen worden beantwoord met ja (1 punt) of nee (0 

punten). De totaalscore wordt verkregen door alle items, met uitzondering van item 1 en 2 en de controle-

items 34, 35 en 36, op te tellen. De range voor de totaalscore loopt van 2 tot en met 125.  

 

2.5 Overige vragenlijsten 

 

2.5.1 Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE) 

In 1986 werd de NVE (bijlage 4) ontwikkeld door Van Strien, Frijters, Bergers en Defares. Inmiddels is de 
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handleiding van de NVE herzien (Van Strien, 2005). Het doel van de vragenlijst is het vaststellen van 

eetgedrag bij obese mensen. Voor elk type eetgedrag is een aparte schaal ontwikkeld; emotioneel eten 

(verdeeld in diffuse en duidelijke omschreven emoties, respectievelijk 4 en 9 items), extern eten (10 items) 

en lijngericht eten (10 items). Totaal zijn er 33 items waar de respondent antwoord kan geven op een 

vijfpuntsschaal: nooit (1 punt), zelden (2 punten), soms (3 punten), vaak (4 punten) en zeer vaak (5 punten). 

De ruwe score op een schaal is het totaal van alle scores op de ingevulde vragen die tot het desbetreffende 

type eetgedrag behoren. De gemiddelde schaalscores worden berekend door de ruwe score te delen door het 

aantal items in de betreffende schaal.  

Volgens de Commissie Testaangelegenheden Nederland (CoTAN) zijn de normen, betrouwbaarheid en 

begripsvaliditeit voldoende. De criteriumvaliditeit werd echter als onvoldoende beoordeeld (Evers, van 

Vliet-Mulder & Groot, 2000). De NVE wordt ten tijde van dit onderzoek reeds door veel diëtisten 

afgenomen. Op basis hiervan is besloten om de NVE af te nemen bij de participanten. 

 

2.5.2 Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) 

De EDE-Q (bijlage 5) is een zelfrapportage versie (Nauta, Hospers, Kok & Jansen, 2000) gebaseerd op de 

Eating Disorder Examination (Cooper & Fairburn, 1987). De EDE-Q wordt gebruikt voor het meten van 

eetstoornispathologie. De EDE-Q bestaat uit vier subschalen met totaal 22 items die informatie geven over 

de mate waarin de respondent minder probeert te eten dan hij/zij zou willen (lijnen, 5 items), over de zorgen 

die de respondent zich maakt over voedsel en eten (piekeren over eten, 5 items), lichaamsvormen (piekeren 

over lichaamsvormen, 8 items) en gewicht (piekeren over gewicht, 5 items). Er is één item dat naar 

preoccupatie met lichaamsvorm en/of gewicht vraagt. Deze vraag komt daarom zowel in de schaal piekeren 

over gewicht als de schaal piekeren over lichaamsvormen voor. De 22 items hebben elk 7 

antwoordmogelijkheden: 0 dagen (score = 0), 1-5 dagen (score = 1), 6-12 dagen (score = 2), 13-15 dagen 

(score = 3), 16-22 dagen (score = 4), 23-27 dagen (score = 5) en 28 dagen (score = 6). De scores van de 

subschalen worden berekend door de scores van de items in de schaal op te tellen en daarna te delen door het 

totaal aantal vragen behorende bij deze subschaal.  

Pennings & Wojciechowski (2004) deden factoranalytisch onderzoek naar de subschalen, omdat onderzoek 

naar de constructvaliditeit tot op dat moment ontbrak. Verder stelden zij de Nederlandse normscores voor 

anorexiapatiënten en een niet-eetstoornisgroep vast. Zij vonden hoge correlaties tussen de subschalen en 

concludeerden dat de correlaties van de individuele items met de schaal waartoe ze behoorden weinig 

verschilden van de correlaties van deze items met de overige schalen. Volgens hen is er geen sprake van 

verschillende factoren, omdat de subschalen teveel met elkaar samenhangen. De onderzoekers merken op dat 

de EDE-Q echter zeer waardevol is, maar dat er meer onderzoek nodig is naar de constructvaliditeit en 

Nederlandse normscores. Eerdere onderzoeken naar de overige psychometrische kwaliteiten van de EDE-Q 

tonen positieve resultaten. De onderzoeken laten een bevredigende test-hertestbetrouwbaarheid en interne 

consistentie (Luce & Crowther, 1999), discriminante validiteit (Wilson, Nonas & Rosenblum, 1993) en 

concurrente validiteit (o.a. Grilo, Masheb & Wilson, 2001) zien. Op basis hiervan is de EDE-Q toegevoegd 

aan dit onderzoek.  
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2.5.3   Beck Depressie Zelftest (BDZ) 

De Beck Depressie Zelftest (te verkrijgen via http://www.therapeuticom.nl/Beck.htm, bijlage 6) is de 

(verkorte) Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory-Short Form (BDI-SF). De BDI is 

ontwikkeld door Beck en zijn collega’s (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961) om te gebruiken 

om zelf een aanwijzing te krijgen over de aanwezigheid of de mate van depressiviteit. De Beck Depressie 

Zelftest (verkorte versie) is de cognitief-affectieve subschaal uit de langere versie en bestaat uit 13 items. Elk 

item heeft telkens vier uitspraken, waarvan de respondent aangeeft welke van deze uitspraken het beste op 

hem of haar van toepassing is. Voor elke uitspraak staat het aantal punten dat de respondent voor het 

antwoord krijgt. De totaalscore wordt berekend door alle punten van de items op te tellen.  

De psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse Beck Depressie Zelftest zijn niet bekend. Wel deden 

Furlanetto, Mendlowicz en Bueno (2005) onderzoek naar de Engelstalige BDI-SF. Hieruit bleek dat de BDI-

SF een valide instrument is om matige en ernstige depressie op te sporen. De concurrente validiteit werd als 

voldoende beoordeeld, al raden de auteurs aan om de complete schaal (met 21 items) te gebruiken in plaats 

van de cognitief-affectieve schaal (de BDI-SF) aangezien deze waarschijnlijk niet zo valide is als de 

complete schaal. De Beck Depressie Zelftest is gekozen op basis van de positieve psychometrische 

kwaliteiten, maar meer nog omdat het een korte, goedkope en gemakkelijk af te nemen vragenlijst betreft.  

 

2.5.4 Utrechtse Coping Lijst (UCL) 

Het doel van de UCL (bijlage 7) van Schreurs & van de Willige (1988) is het vaststellen van het 

karakteristieke copinggedrag bij confrontatie met problemen of aanpassingvereisende gebeurtenissen. 

Schreurs, van de Willige, Brosschot, Tellegen, & Graus (1993) houden voor coping de volgende definitie 

aan: de manier waarop iemand zowel gedragsmatig, cognitief als emotioneel op aanpassing vereisende 

omstandigheden reageert. De UCL bestaat uit 47 items verdeeld over zeven subschalen, namelijk actief 

aanpakken (7 items), palliatieve reactie (8 items), vermijden (8 items), sociale steun zoeken (6 items), passief 

reactiepatroon (7 items), expressie van emoties (3 items) en geruststellende gedachten (5 items). Alle items 

hebben een vier-keuzeschaal, bestaand uit de antwoordmogelijkheden zelden of niet (1 punt), soms (2 

punten), vaak (3 punten) en zeer vaak (4 punten). De respondent geeft hiermee aan hoe vaak hij/zij in het 

algemeen op de beschreven manier reageert. De schaalscores worden berekend door de scores van de items 

per schaal bij elkaar op te tellen.  

De UCL is als gevalideerde vragenlijst opgenomen in de CoTAN. De normen van de UCL zijn als 

onvoldoende beoordeeld, omdat de normgroepen niet representatief zijn. De betrouwbaarheid, 

begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit werden wel als voldoende beoordeeld (Evers, van Vliet-Mulder & 

Groot, 2000). Bij gebrek aan een betere vragenlijst die copinggedrag meet is besloten de UCL te gebruiken 

in dit onderzoek.  

 

2.5.5 Outcome Questionnaire-45 (OQ-45) 
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De Nederlandse versie van de OQ-45 (Lambert et al., 1996, bijlage 8) meet de psychische klachten, het 

interpersoonlijk functioneren en het functioneren in de maatschappelijke rol. De OQ-45 bestaat uit 45 vragen 

van het Likert type met de antwoordalternatieven nooit, zelden, soms, vaak, bijna altijd. De respondent wordt 

verzocht aan te geven hoe vaak beschrijvingen op hem/haar van toepassing waren in de afgelopen week, 

inclusief de dag van invullen. De vragenlijst bestaat uit drie subschalen: ernst van de symptomen of 

"Symptom Distress" (SD, 25 items), interpersoonlijk functioneren of "Interpersonal Relations" (IR, 11 items) 

en maatschappelijk functioneren of "Social Role" (SR, 9 items). Bij de schaal SD voeren depressie en 

angstklachten de boventoon, maar er zijn ook items opgenomen over middelenmisbruik en -afhankelijkheid. 

Naarmate de respondent meer problemen rapporteert, is de score hoger. Bij de IR-schaal gaat het om 

functioneren in relatie tot de partner, eventuele andere gezinsleden, familieleden en vrienden. Een hoge score 

betekent problemen in interpersoonlijke relaties, een lage score betekent de afwezigheid van problemen of 

tevredenheid over de relatie met naasten. De schaal SR meet in hoeverre men in staat is maatschappelijke 

verplichtingen te vervullen op het werk, thuis met huishoudelijk werk of in een opleiding. Conflicten op het 

werk, het ervaren van een hoge werkdruk en inefficiënt functioneren op het werk of in een opleiding leiden 

tot een hoge score op deze schaal (De Beurs, den Hollander-Gijsman, Buwalda, Trijsburg & Zitman, 2005). 

Voor de scoring worden de items per subschaal opgeteld. Hiervoor dienen negen items te worden 

omgescoord. De richting van de schaalscore is telkens zo gekozen dat een hogere score meer symptomen, 

slechtere interpersoonlijke relaties of slechter maatschappelijk functioneren aanduidt. De totaalscore wordt 

verkregen door de scores van alle 45 items bij elkaar op te tellen.  

Uit onderzoek van De Beurs et al. (2005) komen goede psychometrische eigenschappen naar voren: de 

interne consistentie van de subschalen blijkt ruim voldoende. De test-hertestbetrouwbaarheid is voldoende en 

de discriminante validiteit van de OQ-45 wordt ondersteund door het onderscheid dat het instrument kan 

maken tussen patiënten enerzijds en de normale bevolking en psychologiestudenten anderzijds. Deze 

positieve bevindingen enerzijds en de goede indicatie van de klachten en kwaliteit van leven die de OQ-45 

geeft anderzijds waren de redenen voor afnamen van deze vragenlijst.  

 

2.5.6 Schaal gebrek aan zelfcontrole/zelfdiscipline van de Young Schema Questionnaire L2 (YSQ-L2) 

De Nederlandse vertaling (Sterk en Rijkeboer, 1997) van de schaal gebrek aan zelfcontrole/ zelfdiscipline 

van de YSQ (tweede versie) is gebruikt. De YSQ (bijlage 9) is een zelfrapportage vragenlijst met totaal 205 

items, waarin respondenten worden verzocht met behulp van een 6-punts Likert-schaal (van absoluut niet op 

mij van toepassing tot geheel op mij van toepassing) aan te geven in hoeverre de in de lijst opgenomen 

beweringen op hen van toepassing zijn. De YSQ meet in hoeverre bepaalde schema’s een rol spelen in het 

huidige leven van diegene die het invult, in dit geval het schema gebrek aan zelfcontrole/zelfdiscipline. 

McGinn en Young (1998) definiëren schema’s als brede alomtegenwoordige ideeën die een persoon heeft 

over zichzelf en over de relaties met anderen. De schaal gebrek aan zelfcontrole/ zelfdiscipline verwijst naar 

zowel het niet kunnen tolereren van enige frustratie in het bereiken van eigen doelen, als het niet in staat zijn 

gevoelens of impulsen in te houden. Wanneer het gebrek aan zelfcontrole extreem is, is er vaak sprake van 

crimineel gedrag of verslaving. Voor de scoring wordt opgeteld hoeveel items met een 5 en 6 gescoord zijn.  
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De Nederlandse vertaling van de lange versie van de YSQ heeft goede psychometrische kwaliteiten in 

klinische en niet-klinische populaties (Rijkeboer & van den Bergh, 2006; Rijkeboer, van den Bergh, & van 

den Bout, 2005). De onderzoekers vonden een goede convergente validiteit en een adequate discriminante 

validiteit. Behalve de schaal Sociale ongewenstheid/vervreemding, hebben alle schalen een voldoende tot 

hoge betrouwbaarheid. De Nederlandse versie van de YSQ toonde een sterke gevoeligheid voor het 

voorspellen van de aanwezigheid of afwezigheid van psychopathologie. Er is voor de schaal uit de YSQ-L2 

gekozen omdat deze in een klein aantal vragen de impulsiviteit goed meet gezien de betrouwbaarheid van de 

schaal hoog is.  

 

2.6 Analyses 

Allereerst worden de diëtistengroep en de controlegroep met elkaar vergeleken om te bepalen of er 

daadwerkelijk sprake is van twee onderzoekgroepen of dat de groepen samengenomen kunnen worden. Dit 

wordt gedaan door de gemiddelde scores van beide groepen op de NVE en EDE-Q te vergelijken met 

betrekking tot de normgroep. Vervolgens zal de interne betrouwbaarheid (hypothese 1) worden bepaald aan 

de hand van Cronbach's Alpha. De convergente validiteit (hypothese 2) wordt bepaald door de samenhang te 

berekenen tussen de schalen van de REO en de parallelschalen van de overige vragenlijsten. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van de Pearson product-moment correlation coëfficiënt. Om de divergente validiteit te 

bepalen worden bivariate correlatieanalyses uitgevoerd om zo de correlaties te berekenen tussen alle schalen 

van de REO en van de overige vragenlijsten. Indien het onderzoek daadwerkelijk twee verschillende 

onderzoeksgroepen bevat, zal tenslotte de discriminante validiteit (hypothese 3) worden bepaald door de 

scores op de REO en op de overige vragenlijsten te vergelijken van de controlegroep en de diëtistengroep. 

Hiervoor zal independent-samples t-toets uitgevoerd worden. Om de statistische toetsen uit te voeren wordt 

er gebruik gemaakt van de 16e versie van Statistical Package for Social Sciences (SPSS.16).  

 

3. Resultaten 

 

3.1 Basale gegevens: de scoreverdeling op de items en schalen en de missende waarden 

 

3.1.1 Scoreverdeling 

Een belangrijke eis aan een meetinstrument is dat de items een goede scoreverdeling laten zien. Een item met 

een te scheve en/of gepiekte verdeling is minder informatief. Het is dus belangrijk allereerst na te gaan of de 

scores op de items en de schalen bij benadering normaal verdeeld zijn. Op aanraden van de 

onderzoeksbegeleidster Hellen Hornsveld is hiervoor gebruik gemaakt van de volgende vuistregel: 

 -2,5<|scheefheid/SD scheefheid|>2,5. Hieruit is gebleken dat 15 van de 36 items scheef verdeeld naar links 

zijn. Vier van deze items zijn extreem scheef verdeeld, namelijk item 11, 12, 15F en 16 (zie tabel 4 voor de 

beschrijving van de items). Item 11 en 12 zijn tevens extreem gepiekt, de scores op deze items zijn 

geclusterd in het midden van de normale verdeling. Ook is gekeken naar de verdeling van de scores op de 

subschalen van de REO en de totaalscore. Twee van de 9 schalen hebben een scheve verdeling naar links, 
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namelijk de schalen AEVE en DEPR. De totaalscore van de REO kent een evenwijdige normale verdeling. 

Hoewel niet alle items en schalen aan de eis van een goede scoreverdeling voldoen, wordt ervoor gekozen 

geen transformerende toets uit te voeren. De parametrische toetsen die worden toegepast in dit onderzoek 

zullen worden uitgevoerd op schaalniveau en de totaalscore van de REO, de steekproef is te klein om toetsen 

op itemniveau toe te passen.  

 

3.1.2  Missende waarden 

De respondenten van het onderzoek zijn zorgvuldig geweest met het invullen van de vragenlijsten, aangezien 

bijna alle respondenten de vragenlijsten volledig hadden ingevuld. Bij twee respondenten is het 

voorgekomen dat zij de NVE niet hadden ingevuld. Van deze respondenten was het adres bekend en zij zijn 

benaderd met de vraag of zij alsnog de vragenlijst in wilden vullen. Op die manier is het gelukt de missende 

waarden te beperken tot nul.  

Belangrijk is nog te vermelden dat één respondent extreem hoge scores op alle vragenlijsten had 

gerapporteerd. Deze respondent bleek een uitschieter te zijn in vergelijking met de rest van de 

onderzoekspopulatie. Om negatieve beïnvloeding op de resultaten te voorkomen, is ervoor gekozen deze 

respondent uit het onderzoek te verwijderen. 

 

3.2 Beschrijving van de onderzoeksgroep 

De gemiddelde scores van de diëtisten- en controlegroep op de NVE en EDE-Q liggen dicht bij elkaar. 

Hieruit volgt de vraag in hoeverre beide groepen daadwerkelijk van elkaar verschillen in mate van 

eetstoornispathologie. Rapporteert de controlegroep veel of de diëtistengroep juist weinig 

eetstoornispathologie? Tonen deze gelijkende gemiddelde scores aan dat er in het onderzoek eigenlijk sprake 

is van maar één onderzoeksgroep met dezelfde mate van eetstoornispathologie in plaats van twee 

onderzoeksgroepen met een verschillende mate van eetstoornispathologie? Om de verschillen in de 

onderzoeksgroepen na te gaan worden de gemiddelde scores op de vragenlijsten NVE en EDE-Q vergeleken 

met de respectievelijke normgroep, omdat zij de mate van eetstoornispathologie meten en daardoor het meest 

in verband staan met de REO.  

De handleiding van de NVE biedt aparte normtabellen voor mannen en vrouwen. Een univariate ANOVA is 

uitgevoerd om aan de hand van de tabel descriptives de gemiddelden van de mannen en vrouwen in zowel de 

diëtistengroep als de controlegroep te berekenen. Hieruit is gebleken dat van de controlegroep de vrouwen 

een boven gemiddelde norm hebben en de mannen een beneden gemiddelde norm op alle schalen van de 

NVE, namelijk Emotioneel eten, Eten bij diffuse emoties, Eten bij duidelijk omschreven emoties, Extern eten 

en Lijngericht eten. Dit voldoet niet aan de eis dat de controlegroep een afspiegeling zou moeten zijn van de 

algemene bevolking, aangezien verwacht mag worden dat respondenten uit de algemene bevolking 

gemiddeld zouden scoren. Aangezien er meer vrouwen dan mannen aan het onderzoek hebben meegedaan, 

wordt de conclusie getrokken dat de hoge scores van de vrouwen uit de controlegroep niet representatief zijn 

voor de algemene bevolking en dus dichtbij de scores van de vrouwen uit de diëtistengroep liggen. Beide 

groepen vertonen dus een hoge mate van verstoord eetgedrag. 
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Van de EDE-Q zijn geen duidelijke normeringen bekend. Er kan slechts bekeken worden of de gemiddelde 

scores in huidig onderzoek hoger, lager of gelijk zijn aan de gevonden gemiddelde waarden in 

validatieonderzoek van de EDE-Q (Tabel 1; Pennings & Wojciechowski, 2004). Hieruit is gebleken dat de 

gemiddelde scores van zowel de controle- als de diëtistengroep hoger zijn op de schalen Piekeren over eten, 

Piekeren over gewicht en Piekeren over lichaamsvormen dan de gemiddelden gevonden in het onderzoek 

van Pennings en Wojciechowski (2004). Enkel op de schaal Lijnen verschillen de controlegroep en de 

diëtistengroep van elkaar. Er kan worden geconcludeerd dat de groepen op de meeste schalen van de EDE-Q 

niet van elkaar verschillen en dus in gelijke mate eetstoornispathologie rapporteren. 

Aangezien de controle- en diëtistengroep overeenkomstig hoog scoren op de NVE en EDE-Q kunnen beide 

groepen in het vervolg van dit onderzoek samen worden gevoegd tot één groep. Dit heeft tot gevolg dat de 

derde hypothese, die betrekking heeft op de groepsverschillen tussen de diëtistengroep en de controlegroep, 

niet kan worden onderzocht.  

 

3.3 Betrouwbaarheid  

De interne consistentie (hypothese 1) van de REO is vastgesteld aan de hand van Cronbach's Alpha. Dit is 

gedaan voor elke schaal van de REO apart en tenslotte voor de complete REO. Tevens is de Cronbach’s 

Alpha berekend indien een schaal verwijderd wordt. 

De schaal PGU heeft een goede interne consistentie, met een Cronbach’s Alpha coëfficiënt van .89. De 

schaal OVS heeft eveneens een goede interne consistentie, met een Cronbach’s Alpha coëfficiënt van .81. De 

schaal LV heeft een adequate interne consistentie, met een Cronbach’s Alpha coëfficiënt van .70. Cronbach's 

Alpha zou verhoogd kunnen worden tot .85 (goede interne consistentie) door het verwijderen van item 11 

(Hoe vaak per week heeft u maaltijden overgeslagen om de effecten van de eetbui tegen te gaan?). De schaal 

AEVE heeft een goede interne consistentie, met een Cronbach's Alpha coëfficiënt van .87. De interne 

consistentie van de schaal VPF is matig, met een Cronbach's Alpha coëfficiënt van .66. Cronbach's Alpha 

zou verhoogd kunnen worden tot .71 (adequate interne consistentie) door het verwijderen van item 16 (Laat 

u sociale activiteiten achterwege vanwege uw gewicht of eetpatroon?). De schaal EE heeft een goede interne 

consistentie, met een Cronbach's Alpha coëfficiënt van .92. De schaal DEPR heeft ook een goede interne 

consistentie, met een Cronbach's Alpha coëfficiënt van .89. De interne consistentie van de schaal IMP is 

goed, met een Cronbach's Alpha coëfficiënt van .85. Tenslotte hebben de controlevragen samen een matige 

interne consistentie, met een Cronbach's Alpha coëfficiënt van .62. Geen enkele schaal van de REO is 

onvoldoende, wat wil zeggen dat elke schaal afzonderlijk betrouwbaar is en bijdraagt aan het meten van 

eetstoornispathologie. De Cronbach’s Alpha van de complete REO is .91. Dit betekent dat de REO een 

betrouwbare vragenlijst is. Uit analyses is gebleken dat de Cronbach's Alpha coëfficiënt nauwelijks af neemt 

wanneer een schaal zou worden verwijderd (zie tabel 5 op pagina 25). In huidig onderzoek werd niet voldaan 

aan de assumpties voor een factoranalyse (Pallant, 2007), waardoor het niet mogelijk was om een 

zorgvuldige keuze te maken wat betreft de eventuele verwijdering van schalen. 
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Tabel 5 

Item-totaal correlatiecoëfficiënten en Cronbach's Alpha coëfficiënt als schaal wordt verwijderd 

Schaal Cronbach's Alpha als schaal wordt verwijderd 

Preoccupatie met gewicht en uiterlijk .88 
Onrealistische verwachting tav streefgewicht .90 
Lijnverleden .90 
Aanwezigheid eetbuien/verstoord eetpatroon .90 
Verstoring psychosociaal functioneren .90 
Emotioneel eten .89 
Depressie .89 
Impulsiviteit .89 
Controle-items .90 

Noot: De Cronbach's Alpha coëfficiënt van de hele REO is .91 

 
 

3.4 Validiteit 

 

3.4.1 Convergente validiteit 

De convergente validiteit wordt bepaald door de samenhang te berekenen tussen de schalen van de REO en 

de parallelschalen van de overige vragenlijsten. Er is sprake van voldoende convergente validiteit als de 

schalen hoog met elkaar correleren. Hypothese 2 van huidig onderzoek wordt getoetst door de convergente 

validiteit te berekenen. Deze hypothese is getoetst met de Pearson product-moment correlation coëfficiënt. 

Voorafgaand aan het uitvoeren van de analyse is nagegaan of aan de assumpties van normale verdeling, 

lineariteit en homoscedasticiteit is voldaan. Voor een overzicht van de correlaties, zie tabel 6 op pagina 28.  

 

PGU (REO) en Piekeren over gewicht en Piekeren over lichaamsvormen (EDE-Q) 

Verwacht wordt dat de PGU-schaal van de REO samenhang vertoont met de gelijksoortige schalen Piekeren 

over gewicht en Piekeren over lichaamsvormen van de EDE-Q. Uit de correlatieanalyse blijkt dat er een 

sterke positieve samenhang bestaat tussen PGU en Piekeren over gewicht en PGU en Piekeren over 

lichaamsvormen. Dit geeft aan dat een hoge score op de schaal Preoccupatie met het gewicht en uiterlijk van 

de REO samengaat met een hoge score op de schalen Piekeren over gewicht en Piekeren over 

lichaamsvormen van de EDE-Q. 

 

OVS (REO) en alle schalen van de NVE en EDE-Q 

Met betrekking tot de samenhang tussen OVS en de schalen van de NVE zijn uiteenlopende resultaten 

gevonden. Aangetoond is dat een hoge score op de schaal Onrealistische verwachting ten aanzien van het 

streefgewicht van de REO in sterke mate samengaat met een hoge score op de schalen Piekeren over gewicht 

en Piekeren over lichaamsvormen van de EDE-Q. Op matig niveau gaat een hoge score op de schaal OVS 

van de REO samen met een hoge score op de schalen Emotioneel eten, Eten bij diffuse emoties, Eten bij 
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duidelijk omschreven emoties en Lijngericht eten van de NVE en Piekeren over eten en Lijnen van de EDE-

Q. De niet gevonden samenhang tussen OVS en Extern eten van de NVE geeft aan dat extern eten geen 

voorspeller hoeft te zijn voor het hebben van onrealistische verwachtingen ten aanzien van het streefgewicht.  

 

LV (REO) en de schalen Lijngericht eten (NVE) en Lijnen (EDE-Q) 

De correlatieanalyse toont een sterke positieve samenhang tussen LV en Lijngericht eten van de NVE en een 

matige positieve samenhang tussen LV en de schaal Lijnen van de EDE-Q. Met deze resultaten kan gesteld 

worden dat een hoge score op de schaal Lijnverleden van de REO samengaat met een hoge score op de 

schaal Lijngericht eten van de NVE en op de schaal Lijnen van de EDE-Q.  

 

AEVE (REO) en Piekeren over eten (EDE-Q) 

Een significant positieve samenhang tussen AEVE en Piekeren over eten geeft aan dat een hoge score op de 

schaal Aanwezigheid eetbuien en/of verstoord eetgedrag van de REO in sterke mate samengaat met een hoge 

score op de schaal Piekeren over eten van de EDE-Q. 

 

VPF (REO) en de schalen Interpersonal relations en Social role van de OQ-45 

Door de aangetoonde positieve sterke samenhang tussen VPF en Interpersonal relations en significant matige 

samenhang tussen VPF en Social Role kan worden vastgesteld dat een hoge score op de schaal Verstoring in 

het psychosociaal functioneren van de REO samengaat met een hoge score op de schaal Interpersonal 

relations en de schaal Social Role van de OQ-45.  

 

EE (REO) en Emotioneel eten, Eten bij diffuse emoties en Eten bij duidelijk omschreven emoties (NVE) en 

Palliatieve reactie van de UCL  

Een zeer sterke positieve samenhang is gevonden tussen EE van de REO en Emotioneel eten van de NVE. 

Deze samenhang komt tot stand door de significant sterke positieve samenhang tussen EE en de 

onderliggende schalen van Emotioneel eten van de NVE, namelijk Eten bij diffuse emoties en Eten bij 

duidelijk omschreven emoties. Een matige samenhang is gevonden tussen EE en Palliatieve reactie van de 

UCL. Palliatieve reactie staat voor afleiding zoeken en zich proberen beter te voelen door bijvoorbeeld te 

eten. Respondenten met een hoge score op Emotioneel eetgedrag van de REO rapporteren dus ook een hoge 

score op de schalen Emotioneel eten, Eten bij diffuse emoties en Eten bij duidelijk omschreven emoties van 

de NVE. Voor de schaal Palliatieve reactie van de UCL geldt hetzelfde, echter in minder sterke mate.  

 

DEPR (REO) en de totaalscore van de BDZ 

Met betrekking tot de schaal DEPR van de REO is aangetoond dat er een significant sterke positieve 

samenhang is met de totaalscore van de BDZ. Hoge scores op de schaal DEPR van de REO gaan dus samen 

met hoge scores op de BDZ.  

 

IMP (REO) en de totaalscore van de YSQ-L2, schaal Gebrek aan Zelfcontrole/zelfdiscipline 
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De schaal IMP van de REO blijkt ook een significant sterke samenhang te vertonen met de totaalscore van de 

YSQ-L2, schaal Gebrek aan Zelfcontrole/zelfdiscipline. Hoge scores op de schaal IMP van de REO gaan dus 

samen met hoge scores op de YSQ-L2, schaal Gebrek aan Zelfcontrole/zelfdiscipline. 

 

In overeenstemming met de verwachtingen hangen de schalen van de REO significant positief samen met de 

parallelschalen van de overige vragenlijsten. In tabel 6 op pagina 28 is te zien dat de REO niet alleen 

samenhang vertoont met de specifieke schalen van de overige vragenlijsten, zoals verondersteld in hypothese 

2. Uit de correlatieanalyses blijkt dat alle schalen van de REO een significant positieve samenhang vertonen 

met alle schalen van de NVE en EDE-Q. Hoewel de mate van de samenhang varieert van matig tot sterk en 

er bij een enkele vergelijking geen samenhang tussen de schalen is aangetoond, doet dit geen afbreuk aan de 

hoge mate van convergente validiteit van de REO. 

 

3.4.2 Divergente validiteit 

Naast de convergente validiteit is ook de divergente validiteit belangrijk om te onderzoeken. Er is sprake van 

divergente validiteit wanneer de REO-schalen een lage samenhang vertonen met niet-parallelle schalen van 

de overige vragenlijsten. Om de divergente validiteit te bepalen zijn de correlaties berekend tussen alle 

schalen van de REO en van de overige vragenlijsten. In tabel 6 op pagina 28 is te zien dat de REO geen 

goede divergente validiteit kent. Naast de gevonden significante resultaten bij de veronderstellingen over de 

convergente validiteit zijn er ook significante resultaten aangetoond tussen de schalen van de REO en niet-

parallelle schalen. Zo blijkt de totaalscore op de BDZ en OQ-45 met alle schalen van de REO een 

betrekkelijk hoge samenhang te vertonen in plaats van enkel met de schalen DEPR en VPF. Hetzelfde geldt 

voor de totaalscore op de YSQ-L2, die met bijna alle schalen van de REO een gemiddelde tot hoge correlatie 

kent en dus niet enkel met de schaal IMP. Aangezien slechts aan de voorwaarde van divergente validiteit kan 

worden voldaan wanneer lage correlaties worden gevonden, kan worden vastgesteld dat de REO 

onvoldoende divergente validiteit heeft. 

 

 

 



 

 

Tabel 6 

Correlaties tussen REO-schalen en Schalen van de Overige Vragenlijsten 

    REO-schalen      

                                                               PGU OVS LV AEVE VPF EE DEPR IMP 

NVE Emotioneel eten .76** .39** .54** .72** .48** .89** .68** .81** 

NVE Eten bij diffuse emoties .72** .36** .50** .58** .47** .76** .65** .78** 

NVE Eten bij duidelijk omschreven emoties .72** .38** .52** .73** .45** .89** .64** .77** 

NVE Extern eten .56**    .18 .35** .53**    .17 .47** .39** .69** 

NVE Lijngericht eten .54** .30** .56** .30*    .29* .47** .37** .40** 

EDE-Q Lijnen .51** .44** .49** .30* .56** .46** .48** .43** 

EDE-Q Piekeren over eten .68** .39** .47** .59** .52** .65** .68** .66** 

EDE-Q Piekeren over gewicht .79** .61** .51** .59** .54** .68** .75** .72** 

EDE-Q Piekeren over lichaamsvormen .78** .61** .51** .45** .58** .58** .66** .63** 

UCL Palliatieve reactie    .26*    .17    .10    .13    .17 .34**    .14 .39** 

BDZ Totaalscore .41** .52** .31** .37** .61** .25* .65** .36** 

OQ-45 Interpersonal relations .42**    .19    .17    .28* .67** .36** .48** .39** 

OQ-45 Social Role    .15    .15    .11    .26* .35**  - .01    .30*    .08 

OQ-45 Totaalscore .45** .34** .23* .39** .63** .30* .64** .35** 

YSQ-L2 schaal gebrek aan zelfcontrole/zelfdiscipline .41**    .18 .25* .41** .34** .34** .56** .51** 
Noot: PGU = Preoccupatie met het gewicht en uiterlijk; OVS = Onrealistische verwachting ten aanzien van het streefgewicht; LV = Lijnverleden; AEVE = Aanwezigheid eetbuien 

en/of verstoord eetgedrag; VPF = Verstoring psychosociaal functioneren; EE = Emotioneel eten; DEPR = Depressie; IMP = Impulsiviteit. 

Dikgedrukte cijfers behoren bij de  resultaten van hypothese 2. 

*    p<.05 

** p<.01
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3.4.3 Morbide obesitas 

In de tweede hypothese wordt een voorspelling gedaan over de convergente validiteit van de REO. Voor alle 

schalen, met uitzondering van MO, is een correlatieanalyse uitgevoerd om de convergente validiteit te 

kunnen meten. Een correlatieanalyse is niet van toepassing op de schaal MO, omdat dit een categorische 

variabele is. MO heeft enkel betrekking op de hoogte van de BMI. Iemand is simpelweg wel of niet morbide 

obees. 

Het is interessant om te weten in hoeverre morbide obesitas samenhangt met de scores op de REO en de 

overige schalen. In de tweede hypothese wordt verondersteld dat de respondenten met morbide obesitas een 

hogere score zullen hebben op de schalen van de REO en op de parallelle schalen van de NVE, EDE-Q, 

BDZ, OQ-45 en YSQ-L2 in vergelijking met de respondenten zonder morbide obesitas. Voor het toetsen van 

MO is een independent-samples T-test uitgevoerd. De gemiddelde scores van de respondenten met en zonder 

morbide obesitas op de REO en alle overige vragenlijsten zijn met elkaar vergeleken en op significantie 

getoetst. Zie voor een overzicht van de resultaten tabel 7 op pagina 30. 

De resultaten hebben aangetoond dat de respondenten met morbide obesitas in de REO rapporteren dat zij 

meer een preoccupatie met het gewicht en uiterlijk en onrealistische verwachting van het streefgewicht 

hebben; meer lijnpogingen hebben gedaan, een grotere verstoring in het psychosociaal functioneren kennen 

en meer last hebben van depressiviteit. De respondenten met morbide obesitas hebben een hogere totaalscore 

op de REO in vergelijking met de respondenten zonder morbide obesitas. Morbide obesitas blijkt niet samen 

te hangen met de aanwezigheid van eetbuien en/of verstoord eetgedrag, emotioneel eetgedrag, impulsiviteit, 

symptomen van compenserend gedrag na eten en ideeën over een eetverslaving.  

In tabel 3 in bijlage 10 is te zien dat de respondenten met morbide obesitas slechts op enkele REO-schalen en 

parallelle schalen overeenkomstig significant hoger scoren dan de respondenten zonder morbide obesitas. 

Alleen met betrekking tot preoccupatie met het gewicht en uiterlijk, lijnverleden en depressie scoren de 

respondenten met morbide obesitas hoog op zowel de REO als op de parallelle schalen van de EDE-Q en de 

BDZ.  
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Tabel 7 

T-test MO met REO-schalen en Overige Schalen 

                 MO (10)                 Geen MO (62)  
 M SD M SD  T(70) 

REO Preoccupatie met gewicht en uiterlijk         15.90 3.60         11.58 5.08 -2.58* 

REO Onrealistische verwachting t.a.v. streefgewicht 7.90 1.45 5.02 2.01 -4.34* 

REO Lijnverleden 6.20 2.35 4.15 3.09 -2.01* 

REO Aanwezigheid eetbuien/verstoord eetpatroon 5.40 4.65 3.05 4.13 -1.64 

REO Verstoring psychosociaal functioneren 4.80 2.25 2.65 2.17 -2.90* 

REO Emotioneel eten 9.10 5.11 6.45 4.14 -1.82 

REO Depressie 7.20 3.33 3.02 2.93 -4.12* 

REO Impulsiviteit 8.20 3.26 6.71 3.55 -1.25 

REO Totaalscore         64.70          18.92         42.61          21.55 -3.05* 

NVE Emotioneel eten 3.19 1.02 2.56   .91 -2.02* 

NVE Eten bij diffuse emoties 3.50 1.09 2.98 1.04 -1.47 

NVE Eten bij duidelijk omschreven emoties 3.06 1.04 2.37   .92 -2.15* 

NVE Extern eten 2.86   .77 2.94   .60    .37 

NVE Lijngericht eten 3.00   .71 2.85   .71   -.63 

EDE-Q Lijnen 2.20 1.24 1.26 1.01 -2.64* 

EDE-Q Piekeren over eten 1.14 1.18   .86   .90   -.88 

EDE-Q Piekeren over gewicht 2.99 1.07 1.95 1.45 -2.15* 

EDE-Q Piekeren over lichaamsvormen 3.41 1.14 2.11 1.55 -2.52* 

UCL Palliatieve reactie         17.60 2.12         16.52 3.45  -.96 

BDZ Totaalscore 6.40 4.33 3.31 3.52 -2.50* 

OQ-45 Totaalscore          46.80          22.20         37.56          17.56 -1.49 

YSQ-L2 schaal gebrek aan zelfcontrole/zelfdiscipline 2.00 2.75 1.29 2.07   -.96 
* p<.05 
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3.5 Klinisch gebruik van de REO 

Aangezien er nog geen normverdeling is omdat het een nieuw ontwikkelde vragenlijst betreft zal er een 

poging gedaan worden tot het vaststellen hiervan. Voor gebruik in de klinische praktijk dient deze poging als 

eerste indicatie over de betekenis van de scores op de REO. 

Er werd verwacht dat er 152 respondenten deel zouden nemen aan dit onderzoek, echter waren dit er 72. Dit 

is een te klein aantal om een degelijke indicatie te geven over het klinisch gebruik van de REO. Bovendien 

ontbreekt een goed extern criterium, omdat zowel de NVE als de EDE-Q geen totaalscore hebben en de OQ-

45 niet gevalideerd is. Om toch een grove indicatie te kunnen geven is de totaalscore van de REO vergeleken 

met de totaalscore van de BDZ. Deze vragenlijst is wel gevalideerd, daarnaast blijkt depressie samen te 

hangen met overgewicht en een eetbuistoornis. Opgemerkt moet worden dat deze vragenlijst als 

vergelijkingsmateriaal is gebruikt bij gebrek aan beter. Aan de hand van de normverdeling van de BDZ is 

berekend hoeveel procent van de respondenten binnen iedere normgroep valt. Deze normverdeling is ook 

aangehouden voor de bepaling van de normgroepen van de REO (zie tabel 8). 

 

Tabel 8 

Normverdeling REO aan de hand van de BDZ 

Normverdeling BDZ BDZ (% respondenten) Normverdeling REO 

0-3   (waarschijnlijk niet depressief) 54.17  0-48 

4-11  (mogelijk licht depressief) 41.67 49-79 

12-16 (mogelijk matig depressief)  2.78 80-85 

17-18 (mogelijk ernstig depressief)  1.39  86-125 

 

In bovenstaande tabel is te zien dat een score tussen 0 en 48 op de REO valt onder de categorie 

‘waarschijnlijk geen sprake van een eetbuistoornis’. Een totaalscore tussen 49 en 79 hoort bij de categorie 

‘mogelijk sprake van een lichte eetbuistoornis’. Binnen de categorie ‘mogelijk sprake van een matige 

eetbuistoornis’ valt de groep respondenten met een score tussen 80 en 85. Een score van 86 tot en met 120 

hoort bij de categorie ‘mogelijk sprake van een ernstige eetbuistoornis’.  

 

 

4. Discussie 

 

In huidig onderzoek is de validiteit en betrouwbaarheid onderzocht van de REO, een nieuwe vragenlijst voor 

de diëtistische praktijk om snel en gemakkelijk te kunnen bepalen óf en in welke mate er sprake is van een 

eetbuistoornis bij mensen met overgewicht of obesitas.  

Uit de resultaten blijkt dat de in de eerste hypothese verwachte hoge betrouwbaarheid van de REO door 

opname van de negen risicofactoren daadwerkelijk is aangetoond. De REO heeft een goede interne 

consistentie, zowel voor de hele vragenlijst als voor de negen schalen afzonderlijk.  

De tweede hypothese van huidig onderzoek heeft betrekking op de convergente en divergente validiteit van 

de REO. De convergente validiteit is als zodanig voldoende aangetoond. Hoewel de mate van samenhang 
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tussen de schalen varieert van matig tot sterk en er tussen enkele schalen geen samenhang is gevonden, doet 

dit geen afbreuk aan de aanwezigheid van voldoende convergente validiteit van de REO. De schaal morbide 

obesitas is niet in de analyse naar de convergente validiteit meegenomen, maar is getoetst met betrekking tot 

de scoreverschillen tussen de respondenten met en zonder morbide obesitas. De resultaten toonden aan dat 

morbide obesitas niet een voorspeller is voor een hoge score op de totale REO en de overige vragenlijsten. 

Slechts voor de schalen preoccupatie met het gewicht en uiterlijk, lijnverleden en depressie scoorden de 

respondenten met morbide obesitas hoog op zowel de REO als op de parallelle schalen. Met betrekking tot 

de divergente validiteit is aangetoond dat de REO onvoldoende divergente validiteit heeft. Verschillende 

schalen van de REO hebben een te hoge samenhang met niet-parallelle schalen van de overige vragenlijsten.  

De derde hypothese is niet onderzocht, omdat de respondenten uit de controle- en diëtistengroep een gelijke 

mate van eetstoornispathologie rapporteerden en hierdoor alle respondenten één groep vormden.  

 

4.1 Voordelen van de REO  

Alvorens de beperkingen en kritische kanttekeningen van het onderzoek te bepreken, wordt eerst de focus 

gelegd op de sterke kanten van de REO en het onderzoek. De REO heeft veel potentieel, de interne 

consistentie is goed en convergente validiteit is voldoende. Bovendien is de REO een simpele vragenlijst 

voor degene die hem invult of scoort. Het invullen kost weinig tijd en de vragen en antwoordmogelijkheden 

zijn duidelijk en concreet geformuleerd. Het scoren van de REO is voor de diëtist makkelijk gemaakt, omdat 

de schalen overzichtelijk zijn geordend en er niet omgescoord hoeft te worden. In een korte tijd wordt een 

goede indicatie verkregen over de aanwezigheid van een eet(bui)stoornis. De REO is een nieuwe unieke 

vragenlijst, omdat het bestaande eetstoornispathologie-gerelateerde vragenlijsten als de EDDS, EDE-Q en de 

NVE samenneemt in één korte vragenlijst. Daarnaast beslaat de REO een breder gebied dan alleen 

eetstoornispathologie, omdat het ook aspecten als depressiviteit, impulsiviteit en het psychosociaal 

functioneren meet. Een ander belangrijk voordeel is dat de REO bepaalt óf en in welke mate er sprake is van 

een eetbuistoornis en niet alleen aangeeft dat iemand een eetbuistoornis heeft of niet. De totaalscore van de 

REO geeft dus zowel een indicatie over de aanwezigheid en de ernst van de eetbuistoornis. Bovendien wordt 

er gedacht aan een continuüm, in plaats van het indelen in categorieën zoals de DSM-IV dit doet. Dit sluit 

aan bij het voorstel van Van Trier en Hornsveld (in Miltenburg et al., 2005) om de verschillende 

diagnostische categorieën en tussenvormen als een soort spectrum voor te stellen waarin de verschillende 

varianten geleidelijk in elkaar overgaan.  

 

4.2 Beperkingen en kritische kanttekeningen van de REO en het onderzoek 

Onderstaand zullen de beperkingen van de REO en de beperkingen van het gehele onderzoek worden 

beschreven. Aan deze beperkingen zullen de kritische kanttekeningen van de onderzoeksresultaten worden 

verbonden. 
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4.2.1 Beperkingen en kritische kanttekeningen van de REO 

De REO kent verscheidene beperkingen, zowel op item- en schaalniveau als op totaal niveau, die de 

aandacht verdienen. Allereerst zal ingegaan worden op de beperkingen van de REO en wat dat betekent voor 

de bevindingen van huidig onderzoek, vervolgens zullen de schoonheidsfouten van de REO worden 

besproken. Voor de REO zie tabel 4 of bijlage 3. 

Een belangrijke beperking van de REO is dat de REO een zelfrapportage vragenlijst is. Een zelfrapportage 

vragenlijst kent een aantal nadelen (Baarda, De Groede, & Kalmijn, 2007). Het eerste nadeel is dat de 

onderzoeker geen controle heeft over wie en in welke situatie de vragenlijst wordt ingevuld. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat de respondent niet zelf de vragenlijst heeft ingevuld of dit heeft gedaan met de hulp van 

een ander. Dit maakt de antwoorden minder betrouwbaar. Een tweede nadeel van een zelfrapportage 

vragenlijst is gevoeligheid voor sociale wenselijkheid. Dit houdt in dat mensen de neiging hebben zich van 

hun goede kant te laten zien en daardoor antwoorden geven waarvan zij denken dat het een goede indruk zal 

maken. Deze antwoorden zijn minder valide. Mogelijk hebben deze nadelen in dit onderzoek ook een rol 

gespeeld.  

Op schaalniveau heeft de REO een andere belangrijke beperking. Dit is dat de verschillende schalen van de 

REO verschillende antwoordverdelingen hebben. Zo zijn er de antwoordverdelingen nooit tot bijna altijd (0-

4 punten), 5 kilogram tot 30 kilogram of meer (1-5 punten), nee (0 punten) en ja (1 punt) en tot slot 0 tot 7 

dagen in de week (0-7 punten). Deze verschillende antwoordverdelingen zorgen ervoor dat de schalen geen 

gelijk aandeel hebben in de totaalscore van de REO. De totaalscore van de REO is maximaal 125. In tabel 4 

is te zien dat de schaal PGU het grootste aandeel heeft in de totaalscore, namelijk bij benadering een vijfde 

deel van de totaalscore. Hiermee wordt impliciet verondersteld dat de schaal PGU een grotere voorspellende 

waarde heeft in het voorspellen van een eetbuistoornis bij mensen met overgewicht of obesitas dan de 

overige schalen. Dit is niet als zodanig in de inleiding van huidig onderzoek beschreven en ook is daar in de 

literatuurstudie naar de risicofactoren geen aandacht aan besteed. Deze ongelijke gewichtsverdeling van de 

schalen in de totaalscore van de REO is dus niet gebaseerd op empirisch bewijs. Eigenlijk zouden alle 

schalen van de REO een gelijk aandeel moeten hebben in de totaalscore, zodat er niet onverantwoord wordt 

verondersteld dat de verschillende schalen een verschillend aandeel hebben in het voorspellen van een 

eetbuistoornis bij mensen met overgewicht of obesitas. Daarnaast is het natuurlijk onterecht dat wanneer 

iemand hoog scoort op de schaal PGU, diegene bij voorbaat een grotere kans heeft op een hoge totaalscore 

op de REO wat sneller kan leiden tot de conclusie dat iemand last heeft van een eetbuistoornis.  

Een belangrijke vraag met betrekking tot de schalen van de REO luidt: zijn alle afzonderlijke schalen van 

informatieve waarde of geeft de totaalscore van de REO genoeg informatie voor een indicatie over óf en in 

welke mate er sprake is van een eetbuistoornis bij mensen met overgewicht of obesitas? In de analyse naar de 

interne consistentie van de REO is gebleken dat de REO-schalen hoog met elkaar samenhangen. Gezien deze 

hoge samenhang tussen de REO-schalen kan de conclusie worden getrokken dat de individuele schaalscores 

geen unieke informatie bieden. In een logische gedachtegang zijn de afzonderlijke schalen makkelijk met 

elkaar in verband te brengen. De aanwezigheid van eetbuien en/of een verstoord eetpatroon (schaal AEVE) 

hangen bijvoorbeeld niet alleen samen met de aanwezigheid van een eetbuistoornis, maar kunnen ook 



 

 34

samengaan met een preoccupatie met het gewicht en uiterlijk (schaal PGU), een lijnverleden (schaal LV) of 

emotioneel eetgedrag (schaal EE). Hetzelfde geldt voor een verband tussen het de schaal preoccupatie met 

het gewicht en uiterlijk (PGU) en de overige schalen. Het is logisch beredeneerbaar dat een preoccupatie met 

het gewicht en uiterlijk (schaal PGU) samengaat met een onrealistische verwachting ten aanzien van het 

streefgewicht (schaal OVS), een lijnverleden (schaal LV) of een depressie (schaal DEPR). De verschillende 

schalen/risicofactoren kunnen dus eigenlijk niet als onafhankelijke voorspellers voor een eetbuistoornis 

worden beschouwd. Sterker nog, de risicofactoren samen vormen een brij van voorspellers die niet alleen 

onafhankelijk, maar ook afhankelijk van elkaar in verband staan met een eetbuistoornis. Vanuit deze 

beredenering kan dus worden vastgesteld dat de schaalscores niet alleen informatie geven over de 

aanwezigheid van de risicofactor maar impliciet ook informatie geven over de aanwezigheid van de overige 

risicofactoren. Enkel de totaalscore van de REO, waarin alle risicofactoren zijn inbegrepen, geeft een 

compleet beeld over de aanwezigheid van de risicofactoren en dus over de mate van de aanwezigheid van 

een eetbuistoornis.  

Bovenstaande beredenering is in verband te brengen met de aangetoonde hoge interne consistentie van de 

REO. De interne consistentie van de REO is zeer hoog gebleken wat wijst op een hoge onderlinge 

samenhang tussen de REO-schalen, waardoor de schalen hun unieke bijdrage in de totaalscore verliezen. 

Hoewel een hoge interne consistentie wijst op een hoge betrouwbaarheid van de REO, gaat deze hoge 

betrouwbaarheid ten koste van de unieke bijdrage van de risicofactoren.  

Ook is bovenstaande beredenering een verklaring voor de onvoldoende divergente validiteit van de REO. 

Aangetoond is dat niet-parallelle schalen samenhang met elkaar vertonen, terwijl zij een apart construct 

beogen te meten. Zo blijkt de totaalscore van de BDZ en de OQ-45 met alle schalen van de REO hoog samen 

te hangen in plaats van enkel met de schalen DEPR en VPF. Door de overlap tussen de risicofactoren is het 

bij nader inzien logisch dat er onvoldoende divergente validiteit van de REO is aangetoond.  

Tijdens het opstellen van de REO is er zorgvuldig nagedacht over de volgorde van de vraagstelling, de 

formulering van de items en de bijbehorende antwoordmogelijkheden. Ondanks deze zorgvuldigheid, bezit 

de REO op deze gebieden een aantal schoonheidsfouten. De REO is opgebouwd aan de hand van de 

volgorde van de risicofactoren zoals deze zijn genummerd in de inleiding, namelijk (1) PGU, (2) OVS, (3) 

LV, (4) AEVE, (5) VPF, (6) EE, (7) MO, (8) DEPR en (9) IMP. De risicofactoren vormen de schalen van de 

REO. De volgorde klopt voor de schalen OVS, LV, AEVE, VPF, EE, DEPR en IMP, maar niet voor de 

schalen MO en PGU. De eerste items van de REO behoren tot de schaal MO, omdat deze items goede 

inleidende vragen zijn en zij dus een mooi begin van de REO vormen. Deze schaal wordt dus als eerste 

uitgevraagd, hoewel hij in de nummering op de zevende plaats staat. Na de schaal MO komt de schaal PGU 

aan bod. Deze schaal bevat zes vragen die verspreid staan over de REO. Dit zijn de items 3, 4, 5, 6, 25 en 26. 

Tijdens het opstellen van de REO is ervoor gekozen de items 25 en 26 te laten horen bij de schaal DEPR, 

maar verderop in het onderzoeksproces bleken de vragen meer bij de schaal PGU te passen. Toen is er voor 

gekozen deze itemscores mee te tellen bij de schaalscore van de PGU in plaats van bij de schaalscore van 

DEPR. De opbouw van de REO is hierdoor niet consequent. Tijdens het scoren van de REO moet gelet 

worden op de schaal MO als eerste schaal van de REO en op de twee ‘zwevende’ items van de schaal PGU.  
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De items van de REO zijn zo concreet en duidelijk mogelijk geformuleerd. De concretisering van de items 

klopt echter niet helemaal. Zo wordt in item 11 de term ‘eetbui’ gebruikt, terwijl deze term verderop in item 

13 wordt toegelicht. Het zou beter zijn geweest reeds in item 11 de term ‘eetbui’ te definiëren.  

Ook over de antwoordmogelijkheden is zorgvuldig nagedacht. Bij de schaal OVS is echter een belangrijke 

antwoordmogelijkheid over het hoofd gezien. De respondenten kunnen in de antwoordmogelijkheden opties 

van 5 kilogram tot 30 kilogram of meer aankruisen, een optie voor 0 kilogram staat er niet tussen. Dit is van 

negatieve invloed op de totaalscore van de REO, omdat de optie 5 kilogram 1 punt oplevert, maar een optie 

van 0 kilogram 0 punten zou opleveren. Het is mogelijk dat een aantal respondenten uit noodzaak om iets in 

te vullen de optie 5 kilogram hebben aangekruist, terwijl zij eigenlijk 0 kilogram verwachten af te vallen of 

willen afvallen. Hierdoor kan het zijn dat in huidig onderzoek de totaalscore van de REO hoger is uitgevallen 

dan wanneer er de optie 0 kilogram tussen zou hebben gestaan.  

 

4.2.2 Beperkingen en kritische kanttekeningen van het onderzoek  

De eerste beperking van het onderzoek heeft betrekking op het gebrek aan het kunnen toetsen van de 

discriminante validiteit door de gelijkenis tussen de diëtisten- en controlegroep. Van een goede validatie is 

dan ook geen sprake, er is slechts geprobeerd een degelijke indicatie te geven over het klinisch gebruik en 

validatie van de REO.  

Verder is het nog belangrijk te benoemen dat door de grote hoeveelheid aan variabelen er veel statistische 

toetsen zijn uitgevoerd. Dit is nadelig voor de bevindingen, omdat het de kans op het vinden van significante 

resultaten vergroot.  

Een andere beperking van het onderzoek is dat de UCL alleen gebruikt is voor het toetsen van de samenhang 

tussen de REO-schaal Emotioneel eetgedrag en de schaal Palliatieve reactie van de UCL. Het afnemen van 

de hele UCL was hiervoor niet nodig geweest. Het was beter geweest om enkel de schaal Palliatieve reactie 

van de UCL af te nemen, zoals dit ook gedaan is bij de schaal Gebrek aan zelfcontrole/zelfdiscipline van de 

YSQ-L2. Op deze manier zou de hoeveelheid vragen die de participant in moet vullen aanzienlijk 

verminderd worden en worden de participanten zo min mogelijk belast.  

Tenslotte is er in dit onderzoek geen pilot study uitgevoerd. Een pilot study is een kleinschalig 

vooronderzoek dat wordt gedaan voordat het onderzoek daadwerkelijk op een grotere schaal wordt gedaan 

om op deze manier de uitvoerbaarheid te checken of het design van het onderzoek te verbeteren. Er is voor 

gekozen om het niet te doen vanwege de geringe tijd waarin het onderzoek plaats moest vinden. Een pilot 

study had waardevolle informatie op kunnen leveren over de vragenlijst, bijvoorbeeld over onduidelijkheden 

over de vragen en antwoordmogelijkheden en de lengte van de vragenlijst, zodat op basis hiervan de 

vragenlijst geperfectioneerd had kunnen worden (Goodwin, 2005).  

 

4.3 Implicaties voor vervolgonderzoek 

In huidig onderzoek is geen factoranalyse uitgevoerd. Een factoranalyse wordt uitgevoerd wanneer een 

onderzoek veel variabelen bevat, zodat het aantal variabelen kan worden gereduceerd in of samengevat onder 

een kleiner aantal factoren. Er kon niet aan de assumpties van de factoranalyse worden voldaan. Met een 
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kleine steekproefomvang zoals in dit onderzoek (N=72) zijn de correlatie coëfficiënten tussen de variabelen 

minder betrouwbaar. Om een factoranalyse uit te kunnen voeren is er een steekproef nodig van minstens 150 

mensen. Factoren verkregen uit een kleine onderzoeksgroep kunnen niet zo goed gegeneraliseerd worden als 

factoren die zijn verkregen uit een grotere onderzoeksgroep (Pallant, 2007). Aangezien in huidig onderzoek 

veel variabelen zijn opgenomen is het belangrijk dat vervolgonderzoek zich richt op factoranalytisch 

onderzoek. Het is echter de vraag of door de hoge onderlinge samenhang van de REO-schalen er 

verschillende factoren gevonden kunnen worden. In het factoranalytisch onderzoek van Pennings & 

Wojciechowski (2004) naar de subschalen van de EDE-Q luidde immers de conclusie dat er bij de EDE-Q 

geen sprake is van verschillende factoren, omdat de subschalen teveel met elkaar samenhangen. Eerder is 

beschreven dat de REO-schalen door deze hoge onderlinge samenhang geen unieke bijdrage leveren in de 

totaalscore van de REO. Aan de hand van factoranalytisch onderzoek zou de REO ingekort kunnen worden. 

Hieruit wordt mogelijk duidelijk welke items wel of geen toegevoegde waarde hebben (zoals de scheef 

verdeelde items van de REO) en hoeveel factoren er gemeten worden. Wellicht kan er een schaal weggelaten 

worden. Door het uitvoeren van factoranalytisch onderzoek kan de construct validiteit van de REO worden 

bepaald en geoptimaliseerd.  

Naast de factoranalyse is er ook geen regressieanalyse uitgevoerd, omdat er niet aan de assumpties hiervoor 

werd voldaan. Zo vereist een regressieanalyse een groot aantal participanten (ten minste tien keer zoveel 

participanten als onafhankelijke variabelen), normaliteit, homoscedasticiteit en lineairiteit (Brace, Kemp, & 

Snelgar, 2006). In vervolgonderzoek is het interessant om wel een regressieanalyse uit te voeren om de 

relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele beter te bestuderen en de predictieve validiteit te 

kunnen bepalen. 

De REO heeft veel potentieel, maar vervolgonderzoek naar verdere psychometrische kwaliteiten van de REO 

is hard nodig. Hierbij zijn niet alleen de construct en predictieve validiteit belangrijk, maar ook de interne en 

externe validiteit, criteriumvaliditeit en de discriminante validiteit. Vervolgonderzoek naar de discriminante 

validiteit kan de insteek van huidig onderzoek aanhouden door een diëtisten- en controlegroep met elkaar te 

vergelijken, maar tevens is het interessant om een groep mensen in de het onderzoek op de nemen waarbij 

een eetbuistoornis is gediagnosticeerd. Dan kan er een volledig beeld worden verkregen in de mogelijke 

diversiteit in scores op de REO van deze groepen en kan er meer inzicht worden verkregen in het bepalen 

van normgroepen voor de REO. Met betrekking tot deze normgroepen kan in vervolgonderzoek tevens het 

klinisch gebruik beter onderzocht worden door de REO te vergelijken met een meer gelijkend extern 

criterium. Nu is de BDZ gebruikt om tot een normverdeling te komen, maar dit is niet de optimale keuze 

omdat deze vragenlijst enkel depressiviteit meet. Goed vergelijkingsmateriaal zou de EDDS zijn, die in dit 

onderzoek de basis is geweest van de REO. Dit instrument (met een goede criterium, convergente en 

predictieve validiteit, Stice, Fisher & Martinez, 2004) geeft een algeheel cijfer voor eetpathologie 

worden verkregen en is daarom geschikt om tot een normverdeling te komen.  

Ook de betrouwbaarheid van de REO kan nog nader onderzocht worden door de test-hertest betrouwbaarheid 

te analyseren.  
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4.4 Conclusie 

De REO kent een aantal grote voordelen. Allereerst is het een korte lijst met een simpele en eenduidige 

opzet. Tevens bestrijkt de REO een breder gebied van eetstoornispathologie doordat het gebaseerd is op 

negen actuele risicofactoren voor een eet(bui)stoornis en het verschillende reeds gebruikte 

eetstoornispathologiegerelateerde vragenlijsten samenneemt. Daarnaast geeft de REO een indicatie geeft 

over óf en in welke mate er sprake is van een eetbuistoornis en niet alleen aangeeft dat iemand een 

eetbuistoornis heeft of niet. Ten slotte is uit huidig onderzoek gebleken dat de REO goede psychometrische 

eigenschappen heeft; zo blijkt dat de REO een betrouwbaar meetinstrument is en een voldoende convergente 

validiteit bevat. Ook heeft de REO een aantal nadelen. De REO is een zelfrapportage vragenlijst wat de 

mogelijke nadelen met zich meebrengt. Daarnaast zijn de schalen van de REO niet onafhankelijk van elkaar, 

wat aangeeft dat de REO ingekort kan worden. Tevens hebben de schalen een verschillende bijdrage aan de 

totaalscore van de REO. Ten slotte bezit de REO een aantal schoonheidsfouten. Een belangrijke beperking 

van de REO is dat er onvoldoende divergente validiteit is aangetoond. 

Al met al rechtvaardigen de resultaten tot nu toe nader onderzoek naar de REO dat zich in eerste instantie 

kan richten op de de factoriële structuur en de discriminante validiteit. 
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