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Klikken om de ondertitelstijl van het 
model te bewerken

An Vandeputte

www.Eetexpert.be/sport

Integriteit als 
hoeksteen 
Sporters & eetissues 

Wie zijn we?

Eetexpert VZW  

• Vlaams kenniscentrum voor eet-
en gewichtsproblemen 

• Partnerorganisatie van de Vlaamse 
overheid 

 

 

Expert in eet- en gewichtsproblemen 

• Alle leeftijden

• Ontwikkelend eetgedrag

• Alle problemen

Wat doen we?

• Ondersteuning van professionals
o Hulpverleners
o Beleid
o Pers

• Advies aan betrokkenen

• Preventie & zorg

• Koppeling tussen 
o Wetenschap
o Praktijk 
o Beleid

Eetexpert en sport:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 202120192018 2020 2022

Meer info op www.eetexpert.be

Casusvragen Trainer schreeuwt naar de kinderen van 9 à 10 jaar oud. Hij zegt o.a. dat ze 
te vet staan. 
De sfeer in de groep is niet ok. 

Sommige van deze kinderen willen niet meer eten. 

(ICES Helpdesk) 



9/16/2022

2

De meisjesgroep is erg bezig met dieetgedrag. 

In de kleedkamers kijken ze voortdurend naar elkaar en lijken wel met 
elkaar in competitie te gaan om een mager lichaam te hebben.

We hebben een vermoeden dat sommigen braken.

Een atlete is recent gestart in de topsportwerking maar is erg onzeker. Ze 
twijfelt of ze wel goed genoeg is om aan topsport te doen maar tegelijk wil 
ze er wel voor gaan. Thuis heeft ze een moeilijke sociale context, sporten 
deed haar vroeger veel deugd.

De laatste weken trekt ze zich meer terug. Ze voelt zich niet goed, en eet 
niet veel meer waardoor ze afgevallen is (wat ze leuk vindt) .

Meer info op www.eetexpert.be

Sporters en eetissues ? 
Richtlijnen ? 

Australië : Position statement AIS/NEDC 2020 

Sportorganisaties moeten sport-specifieke standpunten en richtlijnen ontwikkelen die een gezonde 
sportcontext voor atleten bevorderen

 Deze standpunten omvatten:

• Een richtlijn voor preventie en vroege identificatie, aangepast aan de sport-specifieke risico’s

• Protocollen om atleten toe te leiden naar hulp en continuïteit van zorg te garanderen

• Een netwerk van hulpverleners die de rol van het multidisciplinaire team (MT) kunnen vervullen of 
ondersteunen.

 'first do no harm' met betrekking tot lichaamsbeeld, voeding, communicatiewijze en prestatie gerelateerde 
regels of metingen.

 bewustwording rond sport-eigen risico’s en het kritisch bekijken van bestaande regelgevingen met een 
verhoogd risico op DE of ED.

Bron: Position statement AIS/NEDC 2020 

Zweden : SUNDGOT BORGEN & TORSTVELT (2010) 

 Pleit voor gezondheid en welzijn 

 Leg de nadruk op een gezond lichaam i.p.v. lichaamsgewicht

 Maak van eetproblemen een 'gezondheids- en veiligheidskwestie' en geen 'coachingskwestie‘ 

 Pleit voor veranderingen in ongezonde sportregels en het identificeren van strategieën om bestaande 
'risicoregels' te verminderen

 Gebruik rolmodellen met verschillende lichaamsvormen en –gewicht

 Versterk rond een gezonde lichaamssamenstelling

 Ontkracht mythes, zoals 'dunner is beter’; ‘het uitblijven van maandstonden behoort tot het topsportleven‘…

 Informeer atleten over ‘the 24 hour athlete’: Het leven als sporter omvat verantwoordelijkheden naast trainingen

 Verwijs atleten met een risico op eetproblemen

Bron: Sundgot-borgen & Torstveit (2010) in Position statement AIS/NEDC 2020

Nederland: Ned Olymp Com, Nederlandse Sport Federatie; de 
Bruin (2002): Tips voor het tegengaan van eetproblemen

 Maak beleid t.a.v. preventie, signalering en hulpverlening op het gebied van eetproblemen

 Stel een vertrouwenspersoon aan

 Stel sport specifieke richtlijnen op voor gewicht, voeding en afvallen

 Geef informatie en begeleiding rond gezond eetgedrag.

 Geef meer aandacht voor persoonlijke verbetering en taakgerichtheid

 Leg minder nadruk op gewicht en uiterlijk (Hoe meer de coach nadruk legt op gewicht en uiterlijk, des te 
sterker neiging om gewicht de schuld te geven van slechte prestaties.)

 Wees alert op de (negatieve) invloed van sporters op elkaar

 Zet (gedrags)psychologische begeleiding in.

Bron: Bruin, K. de (2002)
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Internationaal Olympisch Comité (2019): Preventie van 
mentale problemen in het algemeen

 Creëer een niet stigmatiserende omgeving, waarin geestelijke gezondheidszorg een kernonderdeel is van 
training en zelfzorg

 Creëer een omgeving die mentaal welzijn en veerkracht bevordert. Stimuleer atleten in hun zelfcompassie, 
stressregulatievaardigheden, flexibiliteit en aanpassingsvermogen

 Bereid voor op een leven na de topsport door in te zetten op breed inzetbare vaardigheden 

 Zorg voor een goede sport-privé balans

 Versterk de sociale netwerken van de sporter

 Creëer team cohesie

 Stem de training af op de leeftijd en de ontwikkeling van de sporter

 Stel realistische verwachtingen vanuit coach en team

 Creëer een procesgerichte mindset, waarin inspanning en persoonlijke vooruitgang centraal staan

Bron: IOC (2019)

Meer info op www.eetexpert.be

Sporters en eetissues ?
Wat kunnen 
sportorganisaties doen?   

 Wat kunnen sportorganisaties doen ? 

Bron: AIS, Disordered Eating in High Performance Sport

2. Creëer een gezond 
sportbeleid en een gezonde 
sportcontext

1. Zet in op opleiding

4. Voorzie gespecialiseerde en 
multidisciplinaire begeleiding

3. Zet in op vroegdetectie en 
-signalering

EEN GEZONDE SPORTCONTEXT ?  

Je sporter is in volle groei 
…met spannende groeithema’s

Kindertijd Adolescentie

Waardering lichaamsfuncties 
en diversiteit

Vertrouwen in zelf en anderen, 
sociale steun

Regulatie honger, neofobie, 
verleidingen

Omgaan met druk 
slankheidsideaal

Zelfdeterminatie, 
emotieregulatie

Luisteren naar noden lichaam, 
gezonde leefstijl

Regulatie eetgedrag en 
gewicht

Affect(regulatie)

Lichaamsbeeld

17

Versterk je sporter bij de groei  

1. Uitbouwen van een gezonde houding ten opzichte van eten en beweging 

2. Uitbouwen van lichaamstevredenheid 

3. Opbouwen van eigenwaarde en zelfwaardering 

4. Uitbreiden van sociale contacten en steunwerk 
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Focus op leefgedrag ipv gewicht  

Gezond leefgedrag = A.L.L.E.S

=Afwisselend eten : versterk eetcompetenties : 4G’s: Geregeld, 

Gevarieerd, Gunnen, Genoeg

+Leuk bewegen en lang zitten onderbreken

+Lief voor jezelf/je lichaam

+Emoties reguleren

+Slaaphygiëne

Versterk je sporter bij deze groei  

 Focus op een gezonde leefstijl, 
het helpt iedereen vooruit.

Gezond leven = A.L.L.E.S.

 Afwisselend eten

 Leuk bewegen

 Lief zijn voor jezelf

 Emoties hanteren

 Slapen

A L L E S

Gezonde leefstijl – ondersteunende fiches

Inzoomen: Eetvaardigheden voor sporters 

• Voeding en eetgedrag spelen een belangrijke rol in 
de sportwereld.

• Sterke eetvaardigheden, beschermen tegen het 
ontwikkelen van eetproblemen of een eetstoornis.

• De 4 basiseetvaardigheden of de 4 G’s : 

• Gunnen

• Gevarieerd

• Genoeg

• Geregeld

Inzoomen: Leuk bewegen
 Stel grenzen. Leg uit wat overtraining is, leg uit wat het belang 

van slaap en rust is en volg blessures nauwgezet op.
 Sporten gaat in de eerste plaats om plezier maken en zich fit en 

gezond voelen. Gezonde competitie kan hier deel van 
uitmaken. Wanneer de competitiedrang zo groot wordt dat het 
de gezondheid van de (top)sporter schaadt, en zichzelf niet 
meer kan aanvaarden zoals hij/zij is, verliest (top)sporten zijn 
nut.

 Moedig jouw sporter aan om ook voldoende activiteiten en 
‘een leven’ uit te bouwen naast de sport. Dit zal ervoor zorgen 
dat jouw (top)sporter bij een tegenslag in de sport een vangnet 
heeft om op terug te vallen. Dit maakt hem/haar minder 
kwetsbaar voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een 
eetprobleem. 
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Inzoomen: Lichaamsbeeld

• Een positief lichaamsbeeld is een van dé 
beschermende factoren tegen de ontwikkeling van 
eetstoornissen 

• Enkele risicofactoren voor een negatief 
lichaamsbeeld: 

• De biologische veranderingen die optreden tijdens de 
puberteit en adolescentie kunnen contrasteren met de ideale 
lichaamsbouw in een sport

• Spanning rond de ideale lichaamsbouw voor sportprestaties 

• (Gepercipieerde) druk vanuit sociale media, 
sponsors, sportcontext, …

Bron: AIS & NEDC, 2020

Inzoomen: Lichaamsbeeld

Bron: NEDC (National Eating Disorder Collaboration) 

 Help ze groeien door zorgzame taal

• Stimuleer via je taal goede zelfzorg: “Wat heeft je lichaam nodig?”

• Richt je op gedrag, niet op het gewicht op de weegschaal. (Een ‘normaal’ 
gewicht garandeert geen gezond gewicht)

• Opgelet met boodschappen : ‘Goede’ en ‘slechte’ voeding / “Vet is slecht” / “Je   
moet afvallen” / “Slank = succesvol” / The thinner is the winner

• Gebruik person-first taal: ‘Sporter met eetproblemen i.p.v. ‘de anorexie’. 
Wees op je hoede ivm onbewust stigmatiserende taal bij jezelf of in de club en 
corrigeer wanneer nodig

• Hou rekening dat iedere sporter die wat steviger staat kans heeft op 
stigmatiserende ervaringen

• Heb aandacht voor complexiteit van eet- en gewichtsproblemen i.p.v. 
schuldverhaal

DO: Versterk zelfwaarde en positief zelfbeeld

• De sporter leren naar zijn persoonlijke vooruitgang te kijken in plaats van zich te 
vergelijken met anderen. 

• Leer de sporter op een procesgerichte manier naar zichzelf kijken: stilstaan bij de 
manier waarop iets gedaan wordt in plaats van een oordeel over de persoon of de prestatie.  

• Sta stil bij krachten, talenten en domeinen van goed functioneren: Wat vindt hij/zij 
dat zij goed doet als partner/ouder/collega/vriend(in)? Wat waarderen anderen heel erg in 
hem/haar? Zijn er hobby’s die de sporter leuk vindt om te doen? 

• Verken samen met de sporter andere domeinen van zelfwaardering. Welke domeinen 
van zelfwaardering waren vroeger aanwezig? Denk samen met de sporter na hoe hij/zij 
(opnieuw) aan de slag kan gaan met deze domeinen.

• Uitbouwen van een waardesysteem met de sporter. Wat vindt de sporter belangrijk? 
Op welke waarden en domeinen wil de sporter inzetten? 

DO: Gezonde houding ten opzichte van het eigen 
lichaam

• Appreciatie van lichaamsfuncties 

• Leren waarderen wat je lichaam voor je doet

• Verkennen wat lichaam allemaal kan 

• Bijstellen van attitudes t.a.v. schoonheidsideaal en sportmythes

• Versterk mediaweerbaarheid waar mogelijk

• Focus op eten als een manier om lief te zijn voor je lichaam 

DO: Versterk sociale steun

• Moedig aan om sociale netwerk te 
vergroten/verbreden

• Wees zelf ook bewust van de modelfunctie die je 
ten opzichte van de sporter hebt. Het is belangrijk 
om ook zelf een gezonde houding ten opzichte van 
eten, bewegen en lichaam te modelleren tegenover de 
leerling. 
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Tips Groepscultuur 

 Voorzichtig met het thema voeding en gewicht. Geen 
opmerkingen over gewicht/uiterlijk, zeker niet in groep. ‘als 
je opmerking niet zou maken tov je vrouw, doe het dan ook 
niet tov je sporter’

 Geen ‘fat-talk’ toelaten in groep
 Geen vergelijking van uiterlijk of gewicht tussen sporters: 

Het ideale prestatiegewicht van een (top)sporter verschilt 
van persoon tot persoon. Het idee dat een lichaam 
‘maakbaar’ is en dat iedereen dezelfde maten kan bereiken, 
leeft sterk in de media maar is onjuist! 

 Hou rekening met groei en ontwikkeling van sporter (het 
lichaam verandert in de adolescentie, ook bij sporters!)

Beoordeling van lichaamssamenstelling ?

• Lichaamsbeoordeling is een veelvoorkomende activiteit bij atleten

• Manipulatie van de lichaamssamenstelling, inclusief het verliezen van of bijkomen in 
gewicht/lichaamsvet, is vaak als doel opgenomen in het sportvoedingsplan.

• Diëten, of het beperken van calorieopname voor gewichtsverlies is een risicofactor voor DE/ED

 ‘Weging’ & manipuleren lichaamsssamenstelling dus overwogen aanpakken: 
https://www.ais.gov.au/disorderedeating/resources#body_composition_considerations

Bron: Position statement AIS/NEDC 2020 

Aanbevelingen NCAA:

Risico-signalen:

Mannen < 5 % lichaamsvet (± 3%)

Vrouwen < 12 % lichaamsvet (± 3%)

In korte tijd veel vetmassa verliezen

Te laag vetpercentage  minder psychologisch 
functioneren* 

Rode vlag vetpercentage

Bronnen:
http://www.ncaa.org/health-and-safety/sport-science-institute/body-composition-what-are-

athletes-made
*Ackland T, Lohman T, Sundgot-Borgen J, Maughan R, Meyer N, Stewart A, Wolfram M. 
“Current Assessment of Body Composition in Sport.” Sports Med. 2012; 42(3): 227-249.

TAKE HOME 

Prestaties worden bepaald door vele factoren!

Slechts 1 daarvan is vetpercentage & gewicht

Gewicht en vet zijn descriptief, niet prescriptief!

Interindividuele verschillen

Geen 1-op-1 relatie gewicht & 
prestaties

PRESTATIES EN GEZONDHEID! (geen of-of)

VA3



Dia 36

VA3 liesbeth ? 
Vandeputte An ; 10/10/2018
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Eetgedrag

• Geef aandacht en tijd aan gezonde eetgewoontes met goede variatie 
gezonde voeding, gepaste snacks om het trainen te ondersteunen en 
voldoende drinken. 

• Fixeer je niet op het vetpercentage. Een vetpercentage zegt niet alles en 
hierop de nadruk leggen kan ongezond eetgedrag in de hand werken. 
Beperk meting vetpercentage zoveel mogelijk (NCAA: max 2x/jaar)

• We raden je aan om voedingsschema’s te laten opmaken door een 
sportdiëtist en/of -arts

• Raad extreme of onregelmatige diëten af, zoals bijvoorbeeld vet- of 
koolhydraatarme diëten. Drastische methodes om gewicht te verliezen 
zijn even onaanvaardbaar als stimulerende middelen of steroïden!

• Moedig jouw (top)sporter aan om zorg te dragen voor zijn/haar lichaam

Wegen ? 
 Benadruk belang van goede techniek en mentale kracht om te winnen, Stel 

het gewicht van jouw (top)sporter niet centraal in begeleiding

 "Thin is going to win“ (top)sporter moet zich fit en gezond voelen. Een 
goed prestatiegewicht is geen doel maar het gevolg van een gebalanceerde 
training en een gezonde levensstijl. 

 Weegmomenten: kunnen allerlei reacties uitlokken. Leg uit wat het nut is 
van de gewichtsinformatie. En laat ruimte aan jouw (top)sporter om te 
weigeren of om gewogen te worden zonder dat hij/zij zijn/haar gewicht ziet. 
Laat ook ruimte om de gewichtsinformatie privé te houden. Je geeft best zo 
weinig mogelijk kritiek op het gewicht of de lichaamsbouw van een 
(top)sporter.

HERKENNEN VAN WIE AD RISK IS ?
VROEGDETECTIE IN DE SPORTCONTEXT ?  

Loopt mijn sporter risico?

• Sporters hebben een verhoogd risico op het vertonen van symptomen van 
een eetprobleem in vergelijking met de niet-sportende bevolking.

• De prevalentie van eetproblemen en eetstoornissen bij sporters wordt 
geschat op 0-19% bij ♂ en 6-45% bij ♀ 

Bron: Position statement AIS/NEDC, 2020

Algemene risicofactoren?

• Wisselwerking risico- en beschermende factoren

Risicofactoren Beschermende factoren

Preoccupatie met gewicht en 
lichaamsvormen

Positief lichaamsbeeld

Negatief affect Voeding en beweging als onderdeel 
van een gezonde leefstijl

Problemen in het zelfbeeld Gezond zelfbeeld en emotioneel 
welzijn

Gebrekkige emotieregulatie Gezinsmaaltijden en positieve 
maaltijdsfeer

Interpersoonlijke problemen Verbondenheid met familie en 
vrienden

Mediaweerbaarheid

Wanneer loopt een sporter risico?

Sport-specifieke risicofactoren

 Op jonge leeftijd starten met trainen op hoog niveau (mogelijke interferentie met groei en puberteit)

 Niet selectie of de-selectie

 Grote sprong in trainingsbelasting (bv. naar een hoger team promoveren)

Wijzigingen in lichaamssamenstelling of gewicht volgend op puberteit of blessure/ziekte

 Ondoordachte weeg- en meetmomenten (bv. onvoldoende uitleg; bekendmaken van resultaten in groep)

 Druk om de lichaamssamenstelling of het gewicht te veranderen (bv. gewichtsklasse bij wedstrijden; foutieve idealen en 

mythes) 
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Wanneer loopt een sporter risico?

Persoonlijke kenmerken van de sporter:

Psychologische risico’s

 perfectionisme

 controle of dwang

 negatief lichaamsbeeld

 lage zelfwaardering

 vermijdende stijl

Biologische risico’s

 Periodes van groei en/of puberteit

Omgevingsrisico’s

 Ingrijpende gebeurtenissen (verhuis, …)

 Druk of stigmatisering omtrent uiterlijk of gewicht

 Druk en aandacht vanuit (sociale) media

Casus 3: Een atlete is recent gestart in de topsportwerking maar is 
erg onzeker. Ze twijfelt of ze wel goed genoeg is om aan topsport te doen 
maar tegelijk wil ze er wel voor gaan. Thuis heeft ze een moeilijke sociale 
context, sporten deed haar vroeger veel deugd.

De laatste weken trekt ze zich meer terug. Ze voelt zich niet goed, en eet 
niet veel meer waardoor ze afgevallen is (wat ze leuk vindt) .

Ad risk ? 

Zijn er verontrustende signalen?

 Het vroeg identificeren van en gepast reageren op (signalen van) 
eetproblemen leidt tot betere resultaten. 

TOELEIDEN EN OPSTARTEN VAN ZORG ?   
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Wat als je je zorgen maakt?

• Integreer expertise in eetproblemen in je kernteam binnen het 
ondersteunend kader. Het vermindert de kans dat een sporter ED/DE zal 
ontwikkelen  

• ‘Hulp zoeken voor psychische problemen' verbetert wanneer er een 
positieve houding is van coaches, teamleden, leeftijdsgenoten en context 
ten opzichte van het zoeken naar geestelijke gezondheidsbehandeling 
(IOC, 2019)  

Ernstinschatting ?

Fysieke  
kwetsbaarheid

Psychische  
kwetsbaarheid

Sociale  
kwetsbaarheid

sporter fysiek kwetsbaar? 
• Eetgedrag: Wat en wanneer? Eetpatroon? 

Controleverlies (eetbuien?), Compensatiegedrag 
(Braken ?)

• Drinkgedrag ? 

• Gewichtsevolutie? Maandstonden bij 
meisjes/vrouwen ? 

• Zelfdestructief gedrag ? Suicidegedachten ? 

• Comorbiditeit? Alcoholgebruik ? Medicatiegebruik ? 
Diabetes ? Ander probleemgedrag ?

GEEN INSCHATTING ZONDER DOKTER

Kalium-check bij regelmatig braken ! 

Fysieke  
kwetsbaarheid

psychisch kwetsbaar?

• Negatief zelfbeeld/lichaamsbeeld 

• Rigiditeit (doel-middel omkering)

• Balans versterkende en risicofactoren

• Psychische comorbiditeiten

• De mate van controle over compulsief gedrag

• Druk / Copingrepertoire

• Beperkte draagkracht 

Psychische  
kwetsbaarheid

eigen netwerk?

• Beperkt sociaal/steunend netwerk

• Beperkte draagkracht van het systeem

• Omgeving met ‘druk’ op kwetsbare domeinen bvb
lichaamsvorm/ emotieregulatie/ voedselregulatie 

Sociale 
kwetsbaarheid

Wat als je je zorgen maakt?

• Er wordt geadviseerd om de atleet voor gespecialiseerde inschatting en 
gespecialiseerde zorg bij eetstoornissen door te verwijzen naar een organisatie 
buiten de sportorganisatie  

• Het MT moet wel de zorg blijven coördineren en opvolging bieden indien er 
een wachttijd is voor externe professionele begeleiding 

• Gezondheid moet de prioriteit krijgen bovenop de gevolgen voor de prestatie
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Casus 3: Een atlete is recent gestart in de topsportwerking maar is 
erg onzeker. Ze twijfelt of ze wel goed genoeg is om aan topsport te doen 
maar tegelijk wil ze er wel voor gaan. Thuis heeft ze een moeilijke sociale 
context, sporten deed haar vroeger veel deugd.

De laatste weken trekt ze zich meer terug. Ze voelt zich niet goed, en eet 
niet veel meer waardoor ze afgevallen is (wat ze leuk vindt) .

Doorverwijzen ? Gesprek met de sporter ?  

- Zorg voor rustige plek zonder publiek

- Met tijd… ( ev nieuwe afspraak geven als je achterloopt)

- Vraag of sporter vragen heeft over deelaspect van gezondheid ? 

- Geef aan wat goed gaat & benoem concreet gedrag dat wat je ongerust maakt 
en wat verder onderzoek nodig heeft 

- Vraag of dit nieuwe info is ? Wil de sporter meer uitleg ? 

- Stel voor dat je samen met sporter wil zoeken naar oplossing… 
Inschattingsgesprek plannen bij … ? 

info@eetexpert.be 56

voorbeschouwing

beschouwing

voorbereidingactie

consolidatie

terugval

INVOEGEN : Kies gepaste interventies
• Val opvattingen niet aan
• Onderzoek ze vragenderwijs
• Vermijd discussie
• Geef informatie en duiding

• Exploreer ambivalentie
• Exploreer voor- en nadelen
• Exploreer drempels en 

succesformules

• Geef uitleg
• Bepaal samen doelen
• Moedig aan
• Benadruk eerdere successen

• Werk in kleine stapjes
• Hoe beleeft sporter bereikte 

veranderingen?

• Voorlichting over de kans op 
terugval met duiding ervan

• Terugvalpreventie

• Terugval als deel van het 
veranderproces

• Benadruk behaalde successen

MOTIVATIE VERSTERKEN = van ‘moeten’ naar ‘willen’  

Mensen ‘willen’ pas veranderen
nadat hun psychologische basisbehoeften ingevuld zijn

3 basisbehoeftes

Ryan & Deci
58

Autonomie

• Zelf keuzes en 
beslissingen 
maken

verBondenheid

• Geaccepteerd en 
gewaardeerd 
worden door 
anderen

Competentie

• Iets doen wat ik 
kan

ABC …    3 basisbehoeftes

59Ryan & Deci, 2017

A B C

Impact vergroten bij invoegen 
• A : Autonomie : 

Verken wat belangrijk is voor sporter. Welke sterktes ? Welke interesses 
?  Welke groeivragen ? Verken het eigen expert-standpunt van de 
sporter

• B : Verbondenheid : 

Toon interesse en respect. Verduidelijk dat je er bent naast de sporter 
als gezondheidscoach & beschikbaar voor vragen. Vraag naar andere 
supporters voor de sporter ? 

• C : Competentie : 

Vraag naar en beluister wat sporter al heeft gedaan. Wat gaat goed ? 
Welke vragen? 

60
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Samenvattend: Wat kunnen sportorganisaties 
doen:
1. Creëer een gezond sportbeleid en een gezonde sportcontext

2. Zet in op opleiding

3. Zet in op vroegdetectie en –signalering

4. Zorg voor gespecialiseerde en multidisciplinaire omkadering

Meer info op www.eetexpert.be

Materialen en tools 

NIEUW PROJECT EETEXPERT ISM GEZOND LEVEN 

Ondersteuning voor sportclubs: Eetexpert.be/sport
NIEUWE SUBSITE SPORT IN UITBOUW 

Ondersteuning voor sportclubs: Eetexpert.be/sport
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Nieuwe kapstokken

https://eetexpert.be/sport/

1

2

3

4

Gezond 
eetgedrag in de 
sportclub 
Fiche met tips om 
sporters te 
versterken in hun 
eetgedrag en 
breder mentaal 
welzijn

Communiceren rond 
gewicht met sporters 
Fiche ter 
ondersteuning van 
doordachte 
communicatie rond 
de thema’s eten, 
gewicht, uiterlijk en 
lichaam 

RED-S
Fiche met 
informatie 
over Relatief 
Energietekort 
bij Sporters

Rode Vlaggen
Fiche om eetgedrag in te 
schatten en  alarmsignalen 
te herkennen

Toolkit voor ouders
Online informatie voor ouders 
met praktische tools om het 
herstelproces van je kind te 
begeleiden

Project: Gezond eten in de 
sportclub
Kant- en klare materialen, ism
Gezond Leven.

ALLES 
Fiche ter 
ondersteuning 
van een gezonde 
leefstijl

VERWIJSHULP Gespecialiseerde adressen in je buurt 

www.eetexpert.be

• Online verwijslijst voor abonnees 

• Helpdesk per mail secretariaat@eetexpert.be

• Helpdesk werkdagen 9-17u: 016845699 of gsm (zie site) 

info@eetexpert.be 69

Tools voor ouders

• Toolkit voor ondersteuning ouders : https://eetexpert.be/ouders/

• Fiches met handvaten rond
• Gezond gewicht
• Mythe van het lijnen
• Groeiwijzer
• Eetcompetenties
• …. 


