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Voorwoord

In 'Alice in Wonderland' vraagt het witte konijn aan de koning waar hij moet

beginnen bij het voorlezen van een gedicht. De koning antwoordt: "Begin bij
.

het  begin...  en  ga  door tot je  aan  het  eind bent gekomen.  Stop  daar  maar

(Caroll,   1981: 153).  Voor  mij  was het schrijven  van dit proefschrift lange  tijd

een vloek, maar achteraf ook een zegen. Een vloek omdat er nooit een einde

aan leek te komen, een zegen omdat het een periode in mijn leven is geweest

waarin ik veel geleerd heb. Niet alleen over het onderwerp, maar ook over
mezelf en mijn capaciteiten. Dat ik deze periode uiteindelijk tot een goed

einde heb kunnen brengen, is niet alleen mijn verdienste. In de loop van de

afgelopen jaren zijn verschillende mensen mij behulpzaam geweest:

Mijn promotor professor Peeters ben ik vooral erkentelijk omdat hij ten
aanzien van mijn academische loopbaan de eerste was, die mij het vertrou-

wen gaf dat ik wat in mijn mars heb. Hij is mij door de jaren heen blijven

steunen  (al  moet  hij zelf regelmatig gewanhoopt hebben).  Ik  vond de vrijheid

die hij mij gaf bij mijn onderzoek niet altijd even gemakkelijk, maar ik heb

er ontegenzeggelijk veel van geleerd.
Giel Hutschemaekers stond aan de wieg van dit proefschrift. Ik herinner me

onze  levendige  en vaak felle discussies. Maar bovenal  ben  ik hem dankbaar

omdat hij mij over drempels heeft geholpen, iets waar ik nu nog dagelijks

baat   bij   heb. Giel maakte   deel   uit   van mijn 'informele leescommissie',

evenals: Ron van Deth, Karel Soudijn, Fons van de Vijver en Hermien

Sannen. Hen wil ik bedanken omdat zij ieder vanuit hun eigen deskundigheid
diverse versies kritisch onder de loep namen. Ik heb geprofiteerd van hun

opmerkingen, maar ben hier en daar toch eigenzinnig gebleven. Fons van de

Vijver wil ik bovendien bedanken voor zijn steun bij de statistische aspecten

van dit proefschrift.
Ik wil mijn oud-kamergenoot Erwin Hendrikst niet vergeten. Hoewel we ons

met verschillende onderwerpen bezighielden, was hij alleen al door zijn
rustige aanwezigheid vaak een loyale steun.

Arnwald Janssen, Nienke Zijlstra, Els Burger, Wilco Boosems en Ingrid

Kramer: onze tijd in die stoffige archieven blijft in mijn herinnering! Dank
ook aan Miranda Franchimont, die op methodologisch gebied voor mij klaar

stond zelfs na ons beider vertrek van de KUB. Ook dank ik de studenten-

assistenten Saskia van Mourik en Letty Schurink voor hun hulp bij hoofdstuk

negen.

Mijn speciale waardering voor Rinus Verkooijen, die de lay-out van dit

proefschrift verzorgde en er, zoals beloofd, een mooi boek van maakte. Bij
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de secretaressen Rea Bergmans en Tiny Aarts kon ik altijd aankloppen, de
sectie onderzoeksondersteuning en de technische dienst hielpen mij bij
computerperikelen.
Buiten de KUB gaven de leden van het Nederlandstalig Onderzoeksnetwerk
Eetstoornissen me de gelegenheid kennis uit te wisselen en van hun
ervaringen te leren. Speciaal Sonja van 't Hof en Ron van Deth stelden mij
op de hoogte van hun gepubliceerde en ongepubliceerde werk en scherpten
mij daarmee in mijn eigen opvattingen.

De afgelopen jaren heb ik niet veel tijd gehad voor sociale contacten. Toch
zijn een aantal personen mij door de jaren heen trouw gebleven. Els
Beurskens heeft zich met recht een vriendin betoond. Johan van Oosterhout
vroeg met niet aflatende belangstelling naar de vorderingen. Roelof Tiemer-
sma schreef speciaal voor mij het troostgedicht: "Een promovendus van
tachtig  is  ook heel prachtig ! "
Ik geloof dat een mens zijn wortels meedraagt waarheen hij gaat en wat hij
ook doet. Zonder mijn ouders en mijn broers en zussen was ik niet zover
gekomen. Daarom is dit boek aan hen opgedragen. Mijn ouders en mijnschoonfamilie wil ik bovendien bedanken omdat ze steeds met raad en daad
bijsprongen, zodat ik de taken waar ik voor stond kon voltooien.
Mijn partner Teun heeft in de loop der jaren laten zien dat hij mijn carridre
even belangrijk vindt als de zijne. Het mooiste bewijs daarvan is wel dat
onze  dochter ons regelmatig aanspreekt  met  'mapa'  of  'pama'.  Uit de manier
waarop Mirte zich ontwikkelt, blijkt voldoende dat wij als ouders niet tekort
schieten. Toch hoop ik oprecht dat we de komende jaren wat meer tijd zullen
krijgen voor elkaar. Daarom ervaar ik de voltooiing van dit boek als de
bevrijding van een zware belasting. Eindelijk tijd voor andere dingen!

Breda, december 1997.



Inleiding

Specifieke gedragsstoornissen staan vaak model voor een bepaalde cultuur en
tijd. In de Victoriaanse negentiende eeuw was dat de hysterie, in de jaren
zestig van de twintigste eeuw was het de schizofrenie, en vanaf de jaren tach-
tig staan de eetstoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa in de belang-
stelling. Ik spreek met nadruk over een oplevende belangstelling voor bepaal-
de stoornissen in bepaalde tijden. Het is immers niet zo dat schizofrenie in
de negentiende eeuw niet voorkwam, of dat verschijnselen van hysterie in de
twintigste eeuw volledig uitgebannen zijn. Ook de eetstoornis anorexia ner-
vosa  bestaat al sinds de vorige  eeuw  (Van den Heuvel,   1996).

Anorexia nervosa kenmerkt zich vooral door een sterke vermagering als
gevolg van een inperking van de voedselinname, zonder dat daarvoor een
lichamelijke oorzaak aanwezig is. Bulimia nervosa kenmerkt zich door vreet-
buien afgewisseld met braken, waarbij het gewicht constant kan blijven of
lichte schommelingen vertoont.

De ontwikkelingen rondom deze eetstoornissen illustreren wat Peeters

(1994) heeft genoemd: het probleem van stabiliteit en verandering, van con-
tinuiteit en discontinuiteit in de psychologie, in het bijzonder in de psycho-

pathologie. In de literatuur over anorexia nervosa en bulimia nervosa komt
steeds de volgende vraag terug: Is sprake van tijd- en cultuurgebonden of van
universele stoornissen? Voorstanders van de tijd- en cultuurgebondenheid
wijzen erop dat deze stoornissen zich zouden beperken tot de westerse wereld
en dat het gaat om moderne eetstoornissen: de eerste erkende klinische defi-
nitie van anorexia nervosa stamt uit 1873/74, terwijl bulimia nervosa  pas   in
1979 als afzonderlijk syndroom erkend werd. Voorstanders van de universele

opvatting stellen dat ook in het verre verleden al aan anorexia nervosa en
bulimia nervosa verwante verschijnselen voorkomen. Zij zien deze
eetstoornissen primair als organisch bepaalde stoornissen.

In de jaren tachtig werd van verschillende kanten geopperd dat het aantal
anorectische en bulimische patienten de laatste decennia toe zou nemen en
zelfs uit zou kunnen groeien tot een epidemie. De veronderstelde stijgende
frequentie leidde tot de vraag naar de oorzaak hiervan. Hoe komt het dat
steeds meer mensen anorexia nervosa of bulimia nervosa ontwikkelen? De
antwoorden op deze vraag wezen steeds in de richting van sociaal-culturele
factoren. Zo werd de veronderstelde toename in verband gebracht met de
druk van het westerse slankheidsideaal, met historische verschuivingen in de
gezinsstructuur    en    in de positie    van de vrouw    in de samenleving.     De
veronderstelling van een toename van pati8nten met anorexia nervosa en
bulimia nervosa past daarmee in de door Hutschemaekers (1990) beschreven
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cultuurpessimistische visie op neurotische stoornissen. Volgens deze visie is
de geindustrialiseerde, vervuilde, hectische en stresserende samenleving
verantwoordelijk voor een toename van neurosen. Hutschemaekers heeft
laten zien dat er reden is tot twijfel aan deze visie. Naar zijn mening zeggen
klinische indrukken over historische veranderingen in neurotische stoornissen
meer over de deskundigen die deze rapporteren, dan over hun patienten. Hij
gaat zelfs nog verder door zijn stelling dat psychiaters en psychotherapeuten
niet zozeer meester zijn in het blootleggen van de waarheid als in het crearen
daarvan. Tevens stelt hij dat aandacht voor neurotische problemen samen
gaat met een toename aan neurosen.

Naar mijn mening ondersteunen de ontwikkelingen rond de eetstoornissen
anorexia nervosa en bulimia nervosa deze stellingen. De gedachtengang rond
deze eetstoornissen onderging de laatste decennia belangrijke verschuivingen.
Zo gingen de sociaal-culturele verklaringen voor de toename impliciet uit van
de gedachte dAt anorexia nervosa en bulimia nervosa in toenemende mate
voorkomen. Inmiddels zijn die geluiden enigszins verstomd. Wat is er ge-
beurd? Waarom dacht men in de jaren tachtig dat anorexia nervosa en
bulimia nervosa in toenemende mate zouden voorkomen en waarom is die
opvatting nu veel meer genuanceerd? Dit onderzoek stelt zich ten doel deze
vraag te beantwoorden. Daarbij tracht ik te achterhalen of anorexia nervosa
en bulimia nervosa inderdaad cultuurgebonden, moderne eetstoornissen zijn
en hoe de gedachte van een stijging van het aantal patienten met deze
syndromen gestalte kreeg.

Ik bekijk de probleemstelling vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de
geschiedenis, vanuit de cultuur, vanuit de epidemiologie, vanuit de genees-
kunde, vanuit de psychiatrie, vanuit de media. Bij deze wisseling van perspec-
tief staat steeds de vraag centraal:    wat    is de informatie   die een bepaald
medium ten aanzien van de probleemstelling kan bieden? De beschrijving van
de geschiedenis van anorexia nervosa leert mogelijk iets over de tijd-
gebondenheid van deze eetstoornis, crosscultureel onderzoek geeft mogelijk
informatie over de westerse cultuurgebondenheid, de analyse van het epide-
miologisch onderzoek werpt misschien licht op de vraag van de toename.

In het eerste hoofdstuk houd ik de opvattingen van de deskundigen uit de
jaren tachtig tegen het licht. Zij dachten dat anorexia nervosa een moderne
cultuurgebonden stoornis is die verband houdt met westerse waarden en
normen en in toenemende mate voorkomt. Aan de orde komen onder andere:
feministische theorieen en verklaringen die uitgaan van de theorie van de
historisch socioloog Elias of van de filosoof en historicus Foucault.

In hoofdstuk 2 onderzoek ik of anorexia nervosa en bulimia nervosa
moderne eetstoornissen zijn. Het hoofdstuk omvat vooral een speurtocht naar
de tijdgebonden elementen van anorexia nervosa en bulimia nervosa. Aan de
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hand van een historisch overzicht van op anorexia nervosa gelijkende ver-
schijnselen uit de periode v66r de klinische erkenning van dit syndroom,
bespreek ik de vraag of anorexia nervosa en bulimia nervosa moderne of
eeuwenoude verschijnselen zijn.

De speurtocht naar tijdgebonden elementen vervolg ik in het derde hoofd-
stuk over de klinische geschiedenis van anorexia nervosa vanaf de eerste
beschrijvingen van deze stoornis in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Constanten en veranderingen in opvattingen over dit syndroom passeren de
revue. In een afzonderlijke paragraaf wordt ingegaan op de recente diagnos-
tiek van deze stoornis en de afsplitsing van een nieuw klinisch syndroom:
bulimia nervosa.

De veronderstelde toename van anorexia nervosa werd vaak toegeschreven
aan het slankheidsideaal.   Met name vanaf de tweede wereldoorlog zou sprake
zijn van een toenemende druk om slank te zijn. In hoofdstuk 4 ga ik aan de
hand van een analyse van het slankheidsideaal in het vrouwenblad Libelle na
of sinds de tweede wereldoorlog sprake is van een toenemend slankheids-
ideaal  in de westerse samenleving.

In het vijfde hoofdstuk onderzoek ik aan de hand van cross-cultureel
materiaal of anorexia nervosa en bulimia nervosa inderdaad eetstoornissen
zijn die zich beperken tot de westerse wereld. Tevens ga ik na in hoeverre de
claim van een toename van pati8nten met anorexia nervosa en bulimia
nervosa gerechtvaardigd is. Argumenten op basis van klinische indrukken,
literatuur en epidemiologisch onderzoek worden kritisch tegen het licht
gehouden.

In het zesde hoofdstuk wordt een poging gedaan de eetstoornissen anorexia
nervosa en bulimia nervosa te situeren binnen een eigen kader. De sociale
representatie theorie van Moscovici, het sociaal constructionisme van Gergen
en het door Hutschemaekers (1990) geYntroduceerde historisch-contextualis-
tische model (H-C-model) vormen het uitgangspunt voor de formulering van
dit theoretisch kader.

In het zevende hoofdstuk worden de resultaten van een archiefonderzoek
in Nederlandse instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg besproken.

In het achtste hoofdstuk ga ik na hoe kennis over anorexia nervosa zich in
Nederland ontwikkelde binnen de beroepsgroep van artsen, psychiaters en
psychotherapeuten. Inzicht hierin wordt verkregen door een kwalitatieve
analyse van Nederlandse vakliteratuur over anorexia nervosa en bulimia
nervosa.

In het negende hoofdstuk presenteer ik de resultaten van een enquete naar
de kennis over anorexia nervosa en bulimia nervosa onder Nederlandse
huisartsen. Deze data worden vergeleken met de resultaten van een soort-

gelijk onderzoek onder eerstejaars psychologiestudenten. Daarnaast ga ik in
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dit hoofdstuk na in hoeverre de gedachtengang van de deskundigen terug te
vinden is in opvattingen van leken over anorexia nervosa en bulimia nervosa.

Tenslotte zal ik in het laatste hoofdstuk een overzicht geven van de in dit
betoog gepresenteerde gedachtengang.



1 Is anorexia nervosa een cultuurgebonden stoornis?

In de jaren tachtig vrezen deskundigen voor een epidemie van de eetstoor-
nissen anorexia nervosa (o.a. Bruch, 1965; 1973; 1978; 1982; Garfinkel &
Garner, 1982; Russell,   1985). De eetstoornis anorexia nervosa zou sinds  de
tweede wereldoorlog, vooral na 1970, in toenemende mate voorkomen. Ook
Nederlandse deskundigen vrezen een toename. De Nederlandse psychiater
Lafeber stelt al in de jaren zestig: "Evenals anderen krijg ik de indruk dat de
frequentie van anorexia nervosa toeneemt. Bewijzen kan ik dit niet. De
diagnose wordt tegenwoordig eerder gesteld en vroeger zijn door de verwar-
ring   met de cachexie van Simmonds veel gevallen niet onderkend.   Maar   de
toeneming is te sterk om hierdoor alleen verklaard te worden. In de periode
van 1944-1961 werd de diagnose in onze kliniek 19 maal gesteld. Tussen
1961   en   1963   zag   ik   11   patienten  die   ik   in mijn proefschrift   (1963)   heb
beschreven. In de daarop volgende twee jaren behandelden wij 16 pati8nten
(4   van hen werden speciaal    naar ons verwezen)" (Lafeber,     1965: 1721).
Lafeber gaat uit van een verband met maatschappelijke veranderingen:
"Wanneer wij ons realiseren dat deze ziekte door de structuur van onze
maatschappij steeds frequenter gaat worden, wordt het wel duidelijk dat de
behandeling niet beperkt zal blijven tot enkele daarop meer ingestelde klinie-
ken"   (Lafeber,   1965: 1725).   Ook de psychotherapeute Mara Selvini Palazolli
(1974) vermoedt een toename van anorectische patienten in Noord-Italie en
ook zij legt daarbij een verband met een maatschappelijke oorzaak. Ze meent
dat het anorectisch meisje in de problemen komt omdat ze opgevoed wordt in
een traditioneel-patriarchale sfeer. Identificatie met de conventionele moeder
biedt de dochter te weinig mogelijkheden tot aanpassing aan het snel veran-
derende levenspatroon.

In de zeventiger jaren is de indruk van een toename een vaststelling ge-
worden. Naast Lafeber melden diverse klinici dat het aantal patienten met
anorexia nervosa duidelijk toeneemt. De psychiater Hoes zegt bijvoorbeeld:
"Sinds Gull (1874) en Lastgue (1873) het beeld voor het eerst beschreven, is
de discussie over de aard als ziektebeeld of syndroom nog niet geluwd,
terwijl de incidence en prevalence stijgende zijn[26]" (Hoes, 1976: 680).

Ook in de tachtiger jaren nemen Nederlandse deskundigen als feit aan dat
anorexia nervosa in toenemende mate voorkomt. Zo schrijft de psychologe
Weeda-Mannak: "Vooral in de westerse geindustrialiseerde landen blijkt de
incidentie van anorexia nervosa in de laatste decennia sterk te zijn toegeno-
men" (Weeda-Mannak, 1989:238). En naar aanleiding van de nota over
anorexia nervosa en boulimie van de Gezondheidsraad (1989) schrijft Stolk:
"De indruk die men van het rapport overhoudt is deze: anorexia nervosa en



2                                                             Is  anorexia  nervosia  een  cultuurgebonden  stoornis?

boulimie zijn ernstige en toenemend frequent voorkomende stoornissen,
waarover nog veel onzekerheden bestaan" (Stolk, 1989:1966).

Deze veronderstelde toename wordt in de jaren tachtig eveneens in ver-
band gebracht met veranderingen in de samenleving. Zo stelt Appels in
1983: "En de vraag: wat is er in deze eeuw met de mens gebeurd, dat hij
steeds meer aan zijn hart moet doodgaan, zou de ondertitel van deze inaugu-
rale rede kunnen zijn, ware het niet dat ik in deze openbare les wil uitleggen
waarom ik geloof dat de hedendaagse epidemie van hart- en vaatziekten lang-
zaam uitdooft om waarschijnlijk opgevolgd te worden door een golf van
anorexia nervosa" (Appels,   1983: 109). Ook internationaal leggen deskundi-
gen in deze periode een relatie tussen een veronderstelde toename van anor-
exia nervosa en maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. Garner, Garfinkel,
Schwartz, & Thompson, 1980; Garfinkel & Garner, 1982; Schwartz,
Thompson & Johnson,  1982).

Welke maatschappelijke veranderingen bepalend worden geacht voor de
toename van eetstoornissen verschilt nogal eens. Feministische theoretici
menen dat het te maken heeft met de positie van de vrouw. Anderen zien een
verband met het slankheidsideaal of met veranderende eetgewoonten. Weer
anderen zoeken het in het losser worden van de zeden. In dit hoofdstuk
wordt een aantal van deze verklaringen tegen het licht gehouden.

1.1  VERKLARINGEN VOOR DE CULTUURGEBONDENHEID

Allereerst beschrijf ik een verklaring in termen van het veranderde schoon-
heidsideaal. Daarna komen aan bod: feministische theorieen en interpretaties
van eetstoornissen in het kader van de civilisatietheorie van de historisch
socioloog Norbert Elias. Een interpretatie  van de veronderstelde toename  van
eetstoornissen aan de hand van de theorie van de historicus en filosoof Fou-
cault sluit  de rij. Daarbij moet worden aangetekend  dat de indeling  in  theo-
rieen enigszins arbitrair is vanwege de overlap in visies. Feministische  theo-
retici besteden ook aandacht aan het belang van het uiterlijk als contribue-
rende factor bij eetstoornissen, en theoretici die het uiterlijk centraal stellen
hebben vaak ook oog voor de veranderde positie van de vrouw. Het brand-
punt verschilt echter per benadering en dat vormde het criterium voor deze
indeling.

1.1.1 De theorie van het slankheidsideaal

Verschillende auteurs veronderstellen dat de druk van het huidige slankheids-
ideaal het ontstaan van de eetstoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa
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bevordert. Bij sommigen is het slankheidsideaal een contribuerende factor bij
het  ontstaan van eetstoornissen (Bijvoorbeeld: Bruch,   1973; 1978; Noorden-
bos, 1987; 1988; Selvini-Palazzoli, 1974; Tuiten & Panhuisen, 1989), in
andere verklaringen neemt het slankheidsideaal een prominente plaats in
(Crisp, 1970; Garner, Garfinkel, Schwartz & Thompson, 1980; Garfinkel &
Garner, 1982; Garner & Bemis, 1982; Garner, Olmstedt & Garfinkel, 1983;
Schwartz, Thompson & Johnson, 1982; Vandereycken, 1984; Vandereycken
& Pierloot, 1981)

Theoretici die een verband leggen tussen de toename van anorexia nervosa

(en later bulimia nervosa) en het slankheidsideaal gaan uit van de volgende
redenering: Het slankheidsideaal zou vooral sinds de jaren zestig prominent
zijn. Kenmerkt het vrouwelijk lichaamsideaal van de jaren veertig en vijftig
zich nog door een weelderig figuur, vanaf midden jaren zestig komt de na-
druk  meer te liggen  op een tenger uiterlijk. Zo vermeldt Garfinkel  (1981:
220) dat het wassenbeeldenmuseum 'Madame Tussaud' haar bezoekers al

jarenlang de vraag voorlegt welk wassenbeeld de meest aantrekkelijke vrouw
van de wereld representeert. Tot de zeventiger jaren voerde Elizabeth Taylor
de top aan, maar in 1976 neemt de tengere mannequin Twiggy de eerste

plaats over.
Gaandeweg verlaagt de norm voor het ideale lichaamsgewicht van een

vrouw, terwijl dit patroon voor de man veel minder opgaat. Garner, Garfin-
kel,   Schwartz en Thompson (1980) leiden de toename  van het slankheids-
ideaal af uit een significante trend naar lagere lichaamsmaten bij Playboy
Centerfolds en deelneemsters van schoonheidswedstrijden over de periode
1959-1978. Daarnaast constateren ze een stijging van het aantal artikelen
over dieet en slanke lijn in zes populaire damesbladen. Deze veranderingen
deden zich voor terwijl tegelijkertijd het gemiddelde gewicht en de lengte van

jonge vrouwen in de populatie in die periode steeg. Het nieuwe schoonheids-
ideaal zou ook tot Uiting komen in de gemiddelde maten van de deelneem-
sters aan de Miss America wedstrijden. Vanaf midden jaren vijftig stijgt de
gemiddelde lengte, maar vanaf de jaren zeventig daalt het gemiddelde ge-
wicht (Mazur, 1986). Voorstanders van de relatie tussen een toename van
anorexia nervosa en het slankheidsideaal wijzen erop hoe de angst voor dikte
thans in onze cultuur verankerd is en hoe de dieet-industrie hiervan handig

gebruik maakt. Op zwaarlijvigheid rust een taboe. Uit verschillende studies

blijkt dat dikke mensen vaak sociaal geisoleerd zijn, dat ze eerder afgewezen
worden bij sollicitaties en dat dikte geassocieerd wordt met allerlei negatieve
kenmerken zoals: passiviteit, luiheid, onaantrekkelijkheid, zwakheid van
karakter en ongezondheid (Wooley & Wooley, 1982; Polivy, Garner &
Garfinkel, 1986). Diverse studies tonen   aan dat vooral vrouwen zichzelf  te

dik vinden en aan de lijn doen (o.a. Heffels, 1991; Herman & Polivy, 1980;
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Huenemann, Shapiro, Hampton & Mitchell, 1966; Johson-Sabine e.a.,  1988;
Nylander, 1971).

De toename van eetstoornissen als anorexia nervosa en bulimia nervosa,
waarin het afslanken tot in het ultieme wordt doorgedreven, symboliseert dan
als het ware deze culturele obsessie met eten en slank-zijn. Dagelijks worden
we met deze slankheidsnorm geconfronteerd via de mode, de media en de re-
clame. Een slanke vrouw bewijst dat ze de controle over haar eigen lichaam
heeft.   Ze  weet  zich te beheersen, ondanks een overvloed aan voedsel. Slank-
zijn wordt daarmee ook een prestatie: in een cultuur waar de norm slank is,
worstelen heel wat vrouwen om een paar pondjes lichter te worden. Als
iemand goed is in afslanken, dan is zij dus te benijden. Maar het slankheids-
ideaal zou maken dat steeds meer vrouwen de norm naar de andere kant
overschrijden en magerder dan mager worden. Dit zou de toename van het
aantal anorectische patienten verklaren. Andere vrouwen lukt het niet om
voldoende beheersing ten aanzien van voedsel op te brengen. Ze geven zich
regelmatig over aan vreetbuien. Maar omdat ze toch willen voldoen aan het
slankheidsideaal steken  ze na afloop  van elke vreetbui de vinger  in  de  keel.
Het uitgebraakte voedsel maakt dat ze 'op gewicht blijven'. Op deze manier
zou het slankheidsideaal het ontstaan van bulimia nervosa bevorderen.

1.1.2 Feministische theorieiin

Waarom ontwikkelen vooral vrouwen eetstoornissen en waarom neemt het
aantal meisjes met deze problemen toe? Deze vraag vormt in de jaren tachtig
het     vertrekpunt voor verschillende feministische theoretici. Feministisch
georienteerde academici zoals Susan Bordo (1985-6), Boskind-Lodahl (1976),
Noelle Caskey (1986), Susie Orbach (1986) en Agnes Sommer (1981) heb-
ben getracht op deze vraag een antwoord te geven. Daarnaast verscheen in
die periode een aantal populair-feministische geschriften over eetstoornissen
(hetzij gebaseerd op eigen ervaring, hetzij gebaseerd op de klinische prak-
tijk), die ook bij een lekenpubliek veel aandacht kregen. Ik beschrijf in dit
kader het werk van Kim Chernin (1983), Marilyn Lawrence (1984), Sheila
Macleod (1981) en Naomi Wolf (1990). Daarbij valt op dat ook feministische
theoretici de aandacht vooral richten op anorexia nervosa en bulimia nervosa
hoogstens in het verlengde daarvan beschouwen.

De feministische theorievorming rond eetstoornissen gaat twee kanten op:
6fwel anorectische patientes worden beschouwd als slachtoffer van de voor
vrouwen beperkende en belemmerende cultuur 6fwel men ziet hen als held-
haftige heldin, die ten strijde trekt tegen de obstakels die de cultuur voor
vrouwen opwerpt.
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De anorectische vrouw als slachtoffer
Boskind-Lodahl (1976) kiest voor de richting waarin anorectische vrouwen
beschouwd worden als slachtoffer van de hedendaagse samenleving. Zij
meent dat anorexia nervosa een overdreven poging is tegemoet te komen aan
de ideale verwachtingen en normen ten aanzien van het vrouw-zijn. Vrouwen
met anorexia nervosa conformeren zich zelfs in extreme mate aan het tradi-
tionele vrouwbeeld. Wanneer slankheid hoog gewaardeerd wordt, zal de
anorectische patiente laten zien dAt zij slank kan zijn, waardoor zij uitein-
delijk tot een karikatuur verwordt van het culturele vrouwelijkheidsideaal.

Ook Agnes Sommer (1981) ziet de anorectische patiente vooral als slacht-
offer van de hedendaagse positie van vrouwen. Zich baserend op de theorie
van Nancy Chodorow (1978) meent zij dat vooral vrouwen overgaan tot wat
zij 'hongeren' noemt, omdat het in onze samenleving ook de vrouwen zijn,
die moederen. Een vrouw moedert anders over een dochter dan over een
zoon. Omdat een zoon van een andere sekse is, zal de moeder hem ervaren
als anders dan zichzelf en dit bevordert het losmakingsproces van de zoon.
Maar omdat zij van dezelfde sekse is, zal de moeder haar dochter als een
verlengstuk van zichzelf zien en dit bemoeilijkt het individualisatieproces.
Omdat het meisje haar identificatiefiguur steeds in de buurt heeft, is er voor
haar minder reden zich op de buitenwereld te richten dan voor haar broertje,
die zich met zijn vader moet identificeren. Als gevolg van deze geringere
individuering ontwikkelt het meisje een zwakkere ego-identiteit, terwijl tege-
lijkertijd een gerichtheid op anderen gestimuleerd wordt. Bij anorectische
patienten zou deze 'normale' tendens in nog extremere mate worden aange-
troffen omdat de symbiose tussen moeder en dochter   hier nog sterker   is.
Volgens Sommer brengen de geringe individualiteit, de grotere gerichtheid
op anderen en de ambivalente gehechtheid aan de moeder deze meisjes in de
puberteit in de problemen vanwege de tegenstrijdige eisen die dan aan haar
gesteld worden. Enerzijds verwacht men intellectuele prestaties, anderzijds
'vrouwelijk gedrag', dat wil zeggen: aanpassing en onderschikking. Sommer
meent nu dat anorexia nervosa gezien kan worden als het paradoxale ant-
woord op deze tegenstrijdigheden: als strijd voor onafhankelijkheid maar ook
als pleidooi voor afhankelijkheid. Dat voor 'hongeren' als respons gekozen
wordt heeft te maken met het huidige slankheidsideaal en met het gegeven
dat vrouwen in onze cultuur ertoe aangemoedigd worden in relaties met
anderen gelegen ongenoegens op zichzelf te richten.

Voor Kim Chernin (1983), zelf eens een compulsief eetster, representeert
anorexia nervosa een vrees vrouw te worden: "Anorexia nervosa now sug-
gests that our tempestuous warfare against our bodies involves no less than a
woman's identity  as a woman" (Chernin,   1983:   65). Zij stelt  dat de toene-
mende eis van onze samenleving dat vrouwen mager moeten zijn een poli-
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tieke zaak is. Afslanken is niet alleen ongezond, het betekent ook dat de
poging wordt opgegeven om het patriarchaat te veranderen dat vrouwen het
recht ontzegt te groeien. Het slankheidsideaal vervreemdt vrouwen van hun
lichaam. Zowel mannen als vrouwen groeien op in de dualistische traditie
van afkeer van het eigen lichaam, maar het zijn overwegend de vrouwen die
proberen hun lichaamsgewicht te verminderen en het zijn overwegend vrou-
wen die anorectisch worden.

In 1990 trok Naomi Wolf met een soortgelijke theorie de aandacht van de
media. Volgens Wolf wordt aan het westers schoonheids- en slankheidsideaal
dik geld verdiend. Omdat de druk om slank te worden in de westerse (Ame-
rikaanse) samenleving toeneemt, neemt het aantal anorectische en bulimische
patientes naar haar mening epidemische proporties aan. Zowel Chernin als
Wol f  plaatsen de anorectische patiente  dus  in een slachtofferrol.

Ook Marilyn Lawrence (1984) vraagt zich af waarom vooral vrouwen
anorectisch worden en waarom het aantal anorectische pati8nten toeneemt. Ze
zoekt een antwoord op deze vragen in de nauwe relatie tussen vrouw en
voedsel. Binnen de westerse samenleving is voedsel 'big business' en de
commercie richt zich daarbij vooral op vrouwen. In onze samenleving valt
voedsel immers onder de verantwoordelijkheid van vrouwen: zij denken over
eten, zij halen eten in huis, zij bereiden het eten en zij voeden haar gezinsle-
den. Terwijl ze anderen voedt krijgt de vrouw vanuit de cultuur de bood-
schap mee dat ze zelf zoveel mogelijk van voedsel af moet blijven om te
kunnen beantwoorden aan het schoonheidsideaal en daarmee seksueel aan-
trekkelijk te blijven. Vrouwen verkeren daarmee in de paradox dat ze ener-
zijds verantwoordelijk zijn voor de voeding van hun gezinsleden en er ander-
zijds niet aan mogen komen. De drijfveer om de voedselinname te beperken
wordt nog versterkt   door het culturele ascetisme: zel fverzaking wordt   be-
schouwd als iets goeds terwijl gulzigheid en vraatzucht moreel verwerpelijk
worden geacht. De wens van de anorectische patiente om de voedselinname
te beperken en te controleren, representeert niet alleen een vrees te dik te
worden, maar een poging te bewijzen dat ze moreel sterk en waardevol is.
Daarnaast ziet Lawrence in de intellectuele prestaties van deze vrouwen een
sleutel tot het ontstaan van anorexia nervosa. Jonge meisjes presteren op de
lagere school vaak beter dan jongens. Dit heeft te maken met het feit dat hen
geleerd is anderen te behagen. Tegelijkertijd worden ze gesocialiseerd vanuit
het idee dat ze later een verzorgster zullen worden: een echtgenote en moe-
der.   Op de middelbare school nemen hun prestaties  af en bekommeren  zij
zich meer om hun uiterlijk. Zo maken ze geruststellend kenbaar dat ze niet
onafhankelijk worden, maar vrouwelijk, aantrekkelijk en charmant. Meisjes
die niet aan dit beeld beantwoorden en blijven presteren, lopen het risico
anorectisch te worden. Het vormen van een volwassen vrouwelijke identiteit
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is voor hen problematisch vanwege de conflicterende tegenstelling tussen

enerzijds hun goede prestaties die de weg vrijmaken voor een carritre en
anderzijds hun socialisatie tot verzorgster. Anorexia nervosa is voor hen een
ontsnapping uit deze pijnlijke situatie. Het vermogen gewicht te verliezen is
aan de ene kant een teken van kracht, aan de andere kant drukt hun frEle,
kinderlijke gestalte uit dat ze nog niet klaar zijn voor de verwarrende verant-
woordelijkheden van de onafhankelijkheid.

De anorectische vrouw als heldin
De schrijfster Sheila Macleod (1981) gelooft dat de anorectische patiente haar
lichaam als wapen gebruikt tegen de hulpeloosheid die optreedt als gevolg
van de tegenstrijdige eisen die aan haar gesteld worden. De anorectische

patiente groeit op in een samenleving die haar ogenschijnlijk gelijke kansen

gunt, maar die in werkelijkheid niet waarmaakt wat beloofd wordt. Gelijke
kansen op intellectuele ontwikkeling resulteren bijvoorbeeld niet in gelijke
posities op de arbeidsmarkt. Dat de anorectische patiente haar lichaam in
deze strijd om autonomie inzet, komt mede doordat de maatschappij geobse-
deerd is door het vrouwelijk lichaam. Door de massamedia hebben vrouwen
uit alle lagen van de samenleving tegenwoordig deel aan eenzelfde cultuur.
En hierin ziet Macleod de verklaring voor de toename van het aantal anorec-
tische patifbnten.

De feministisch filosofe Susan Bordo (1985-86) gelooft zelfs dat anorexia
nervosa en bulimia nervosa epidemische proporties aannemen. Ook zij meent
dat dit verband houdt met culturele factoren. In anorexia nervosa convergeert
een verscheidenheid aan culturele stromingen. Ten eerste wordt dit syndroom
beinvloed door het Grieks-Christelijke dualisme, waarbij het slechte lichaam
onder controle gehouden moet worden ten behoeve van de superieure geest.
Het lichaam wordt ervaren als vreemd, als buiten het zelf. De geest, daaren-

tegen, wordt beschouwd als gevangen in het lichaam. De anorectische patient
wil zich bevrijden van deze lichamelijke gevangenis. In de strijd tussen geest
(of wil) en lichaam (of eetlust) representeert dun-zijn een overwinning van de
wil over het lichaam.

Ten tweede staat in deze eetstoornis de culturele preoccupatie met controle
centraal. Terwijl veel mensen tegenwoordig het gevoel hebben geen vat meer
te hebben op de buitenwereld, kunnen ze in ieder geval hun lichaam onder
controle houden. Deze behoefte aan controle over het lichaam komt bijvoor-
beeld tot uiting in de populariteit van joggen, fitness, marathonlopen en
triatlon. Ook de anorectische patiente heeft het gevoel dat haar leven buiten
haar controle ligt. Het anorectische syndroom ontstaat meestal omdat het
meisje, vaak op aanraden van haar ouders, met een dieet is begonnen, hier-
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mee succes heeft en dan verslaafd raakt aan dat gevoel van succes en van
controle over het lichaam.

Tenslotte meent Bordo dat het 'zelf' van een anorectische patiente uit een
mannelijk en een vrouwelijk deel bestaat. Het vrouwelijk deel heeft betrek-
king  op het lichamelijke, het mannelijk deel  op het intellectuele,  de  wil.  Veel
anorectische patianten spreken de vrees uit seksueel volwassen te worden, ze
fantaseren er over dat ze opgroeien tot een jongen. Sommige auteurs inter-
preteren deze symptomen als een onbewust feministisch protest, waarin
woede   over de beperkingen   van de traditionele vrouwenrol tot uiting   komt.
Ook Bordo ziet de anorectische patiente vooral in een verzetsrol tegen haar
positie als vrouw.

Ook Noelle Caskey (1986) meent dat de incidentie van anorexia nervosa
na   de tweede wereldoorlog stijgende is. Anorectische patienten ervaren   vol-
gens haar door hun voedselweigering een gevoel van controle en autonomie.
Zij refereert eveneens aan het vreemde deel in hun persoonlijkheid, dat
anorectische patientes als mannelijk ervaren: "The little man who objects
when I eat", aldus een patiente van Bruch (1978:55-56). Dit mannelijk deel
van de persoonlijkheid is volgens Caskey de sleutel tot een nieuwe interpreta-
tie van anorexia nervosa: als een vorm van psychische incest. De vaders van
anorectici geven de voorkeur aan hun dochter boven hun vrouw wier moe-
derlijke aspecten zij afwijzen. De afwijzing van dikte is een afwijzing van de
seksueel rijpe vrouwelijkheid zoals gerepresenteerd in het beeld van de moe-
der. Aanknopend bij de psychoanalytische interpretatie van anorexia nervosa
als orale bevruchtingsfobie meent Caskey dat de anorectische patiente vanwe-
ge de psychisch incestueuze relatie met de vader bang is voor bevruchting
door de vader. Tegelijkertijd is de anorexia nervosa een schreeuw om hulp
van de moeder. Als de moeder haar rechtmatige plaats naast de vader in-
neemt, kan de dochter zich bevrijden van de psychisch incestueuze relatie en
zich onafhankelijk van haar ouders gaan ontwikkelen.

Ook Susie Orbach (1986) vreest dat anorexia nervosa epidemische propor-
ties gaat aannemen. Zij ziet anorexia nervosa als een metafoor voor onze
tijd. Zij maakt een vergelijking met de hysterie uit de negentiende eeuw. In
beide gevallen drukken de ziektebeelden een onbewust verzet tegen het
vrouwbeeld van hun tijd uit. Terwijl de hysterische patienten van Freud zich
verzetten tegen de inperkende vrouwenrol uit de Victoriaanse periode, moe-
ten we anorexia nervosa   zien   als:    « . . . the excruciating spectacle of women
actually transforming their bodies in their attempts to deal with the contradic-
tory requirements of their role in late twentieth-century America and Enge-
land" (Orbach, 1988:24). Evenals Lawrence (1984) wijst Orbach, ter verkla-
ring van de keuze van voedselweigering als wapen in hun verzet, op de
nauwe relatie   die er bestaat tussen vrouw en voedsel. Daarnaast leidt   de
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verkondiging van de slankheidsdictatuur in de media, in tijdschriften, films
en reclame tot het aanwakkeren van lichaamsonzekerheid bij jonge vrouwen.
Dit kan het ontstaan van anorexia nervosa weer bevorderen. Het extreme
streven naar vermagering moet hier dan tegelijkertijd worden gezien als een
poging supervrouwelijk te zijn dn als een afwijzing van vrouwelijkheid.

In Nederland gaat ook Greta Noordenbos uit van een toename van ano-
rexia nervosa, vooral sinds 1970. Gernspireerd door Selvini-Palazzoli toetste

zij de veronderstelling dat vrouwen met anorexia nervosa in de problemen
komen omdat zij enerzijds traditioneel opgevoed worden en anderzijds gecon-
fronteerd worden met nieuwe ideaalbeelden voor vrouwen (Noordenbos,
1988:57). Ze komt tot de conclusie dat de anorectische respondenten in haar
onderzoeksgroep inderdaad meer traditioneel waren opgevoed en sterker
voldeden aan het traditionele seksestereotype beeld van vrouwen. In de rede
bij haar aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de vrouwenstu-
dies in 1988 meent ook Christien Brinkgreve dat "voor de snel toenemende
klacht van anorexia nervosa" een verklaring gezocht moet worden in het
conflict tussen de eisen en idealen waarmee vrouwen als jong meisje werden
grootgebracht en de eisen die in het volwassen leven aan hen gesteld worden
(zie ook Brinkgreve, 1989; Jansen & Brinkgreve, 1991). Tatjana van Strien
(1987) komt na een literatuuronderzoek tot de bevinding dat met name niet-
traditionele vrouwen een potentiele risicogroep voor eetstoornissen vormen.
Het   streven naar slankheid   komt   bij hen voort  uit   de wens: ...  er  zo  min6,

mogelijk vrouwelijk uit te zien vanuit het idee dat een hoekig mannelijk
lichaam hen bij het verwerven van terrein op traditioneel mannelijk gebied
tot voordeel strekt  . . .  Met name vrouwen  met  een hoge ambitie,  maar  die
tegelijkertijd zeer onzeker zijn over de haalbaarheid hiervan, acht ik een
risicogroep voor het ontwikkelen van anorexia of bulimia nervosa" (Van
Strien, 1987:563).

Samenvattend wordt anorexia nervosa in de feministische theorievorming
ofwel opgevat als een overdrijving van de huidige slankheidsidealen, ofwel
als een verzet tegen de huidige positie van de vrouw en het huidige schoon-
heidsideaal, ofwel  als een gevolg  van de tegenstrijdige eisen  die aan vrouwen
gesteld worden. Van Lenning (1992) onderscheidde deze uiteenlopende in-
valshoeken ook in de verhalen van anorectische vrouwen zelf. Op grond van
gesprekken waarin acht anorectische vrouwen gevraagd werd naar hun hou-
ding ten opzichte van 'lijnen' komt zij tot de volgende classificatie: anorecti-
sche  vrouwen  met een 'ziekteverhaal',   met een 'slanke lijn verhaal'   of  met
een   'verzetsverhaal'

Ondanks de diversiteit van de verklaringen hebben feministische theoretici
gemeenschappelijk dat ze het anorectisch syndroom beschouwen als een zeer
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logische reactie op beperkende culturele factoren (Swartz, 1985a) en de
meesten menen dat deze reactie steeds vaker voorkomt.

1.1.3   Eetstoornissen en het civilisatieproces

In 1939 publiceerde de historisch socioloog Norbert Elias zijn werk 'Uber
den   Prozess   der Zivilisation', waarin hij beschrijft hoe de persoonlijkheid
veranderde als gevolg van lange termijnprocessen in de structuur van de
westerse samenleving. Door de ontwikkeling van de arbeidsdeling en de
groei van de handel raakten de mensen in de West-Europese samenleving in
toenemende mate van elkaar afhankelijk. Men bakt zijn brood niet langer
zelf, maar koopt het bij de bakker. Men spint zijn wol niet langer zelf, maar
haalt zijn kleding bij het warenhuis. Elias spreekt in dit verband van het
langer worden van de onderlinge interdependentieketens. Als gevolg van dit
proces gingen de mensen steeds voorzichtiger en omzichtiger met elkaar om.
Bepaalde driften, zoals agressie, dienen te worden beteugeld en er wordt een
groter beroep gedaan op het vermogen tot zelfcontrole. Waar de ge- en ver-
boden vroeger van buitenaf door kerk en staat werden opgelegd, worden ze
nu in toenemende mate via het opvoedings- en socialisatieproces geYnterna-
liseerd. Deze ontwikkeling kan getypeerd worden als een omschakeling van
'Fremdzwang' naar 'Selbstzwang'. Deze verschuiving begon  in de bovenlaag
van de samenleving om zich van daaruit naar beneden te verspreiden. Het
verfijnen van de gedragsregels, de tafelmanieren en het taalgebruik ging
gepaard met het opschuiven van de schaamte- en pijnlijkheidsdrempels,
waardoor steeds meer gedragingen, die vroeger normaal werden gevonden,
verdwenen "hinter die Kulissen des gesellschaftlichen Lebens" (Elias, 1939
I: 163).   Deed men vroeger openlijk zijn behoefte, tegenwoordig   zijn  daar
aparte ruimtes voor ingericht. Braadde men vroeger een heel varken aan het
spit, tegenwoordig snijdt de slager het vlees voor ons omdat we de aanblik
van nog als dier herkenbaar voedsel niet langer kunnen verdragen.

Van autoriteit naar informaliteit
In eerste instantie raakte Elias' theorie enigszins in de vergetelheid, mis-
schien doordat hij zijn theorie vlak voor de tweede wereldoorlog ontwikkelde
(Goudsblom, 1970). Pas in 1969 verscheen een tweede druk en sindsdien
nam de belangstelling voor het werk van Elias met name in Nederland toe.
Sociologen zoals Goudsblom (1970), Blok (1970) De Swaan (1979; 1982;
1985), Wouters (1977) en Brinkgreve en Korzec (1976; 1978) werkten Elias'
theorie nader   uit   voor de periode   na de tweede Wereldoorlog.   In   het   alge-
meen constateren zij dat onder invloed van de invoering van de verzorgings-
staat en door de naoorlogse democratiserings- en seculariseringstendensen de
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relaties tussen de mensen verschoven van gezagsverhoudingen naar gelijk-

heidsverhoudingen. Beslissingen worden niet langer van bovenaf opgelegd
maar dienen in onderling overleg tot stand te komen. De omgangsvormen

werden verruimd en het gedrag werd informeler, wat vooral tot uiting kwam
in de grotere openheid op het gebied van de seksualiteit. Naast monogame

relaties zijn nu andere relaties mogelijk geworden: samenwonen, lat-relaties,
homoseksuele relaties, open huwelijken, driehoeksrelaties en woongroepen.

Hoewel in de naoorlogse periode wel geklaagd wordt over een toenemende

zedenverwildering en normvervaging, menen deze auteurs toch dat de door
Elias geschetste tendens   naar een toenemende zel fcontrole doorzette.   Op   het

eerste gezicht lijkt misschien sprake van een normvervaging. Maar dergelijke
informaliseringstendensen kunnen ook gezien worden als een bewijs dat de
internalisering van de Selbstcontrole zo'n hoge ontwikkeling heeft bereikt,
dat het losser worden van de gezagsverhoudingen en de omgangsvormen

mogelijk werd (o.a. Wouters, 1977). Dit leidde niet zozeer tot een verwor-

ding van de samenleving, maar legde juist grotere zelfbeperkingen op aan de
mensen in die samenleving. De hedendaagse mens legt zich weliswaar min-

der gedrags- en gevoelsbeperkingen op, maar dit is juist mogelijk geworden
doordat onze zelfbeheersing is toegenomen. Zo is het bestaan van naaktstran-

den alleen mogelijk in een samenleving waarin de mens een sterke controle

over zijn driften verworven heeft (Brinkgreve en Korzec, 1976). Een vermin-
dering van de dwang van buitenaf leidt dus tot een vermeerdering van de
zelfdwang (De Swaan, 1976; Brinkgreve, Onland & de Swaan, 1979). De
theorie van Elias bleek rijkelijk aanknopingspunten te bieden voor historisch-

culturele verklaringen van anorexia nervosa en bulimia nervosa. Deze verkla-

ringen concentreren zich op de civilisatie van eetgewoonten (Mennell, 1987)
en de civilisatie van gedrags- en gezagsverhoudingen (o.a. De Swaan, 1979;

Appels, 1983).

De civilisering van de eetlust
Mennell (1987; 1989) veronderstelt dat het door Elias beschreven proces van
de toename van de zelfcontrole zich ook op het vlak van de eetlust heeft

voltrokken. Volgens Mennell is de vrees voor overgewicht verbonden met

een verfijning en matiging van de eetgewoonten.
Conform de theorie van Elias (1939) worden veranderende normen en ge-

woonten in een samenleving bepaald door de hogere klassen. De hogere
klasse zoekt altijd naar manieren om zich te onderscheiden van de lagere

klassen, bijvoorbeeld via kleding of etiquette. Ook eetgewoonten en daarmee

verbonden lichaamsgewicht en uiterlijk hebben historisch gezien altijd als
onderscheidingsmiddel gediend. In periodes van voedselschaarste onderschei-

den de machtigen zich van hun minderen onder andere door de hoeveelheid
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voedsel die ze tot zich nemen. Hun hoge lichaamsgewicht toont dat zij geen
gebrek hoeven lijden. Door mislukte oogsten, slechte handels- en transport-
voorzieningen en het gebrek aan graanopslag vormde hongersnood in deonveilige Middeleeuwen een regelmatig terugkerend probleem. In die tijd
werd een mollig uiterlijk dan ook vooral als teken van aanzien beschouwd.
Nog tot in de negentiende eeuw verschijnen er boeken met adviezen over hoe
je in gewicht kunt toenemen. Mennell (1987) noemt bijvoorbeeld het boek
van T.C. Duncan uit 1878 met de titel WOW to become  Plump'.

In   de   18e   eeuw   was het gevaar voor hongersnood in West-Europa   wel
geweken door een verbeterde voedselvoorziening en door verbetering van de
handel en het transport (Mennell, 1987; zie ook Schama, 1988). In deze
periode vinden we volgens Mennell de eerste sporen tot matiging en komt de
nadruk meer te liggen op de kwaliteit van het voedsel als onderscheidings-
middel. Verfijning raakt hierbij onvermijdelijk verbonden met matiging.   Eengevoel voor verfijning omvat immers een bepaald vermogen tot discriminatie
en selectie. Als er voldoende voedsel is en zelfs de armen genoeg te eten
krijgen, onderscheiden de machtigen zich van de armen, naast de kwaliteit
van hun voedsel, door hun vermogen tot zelfcontrole op het gebied van eten.
Zij weten zich te matigen temidden van een overvloed aan voedsel en dit
komt tot uiting in hun slanke uiterlijk. In de negentiende eeuw ontstaat dan
ook in bourgeoiskringen een eetcultuur die verfijning en matiging propageert.Met een voldoende beschikbaarheid van voedsel voor iedereen wordt het
culturele molligheidsideaal in Europa geleidelijk vervangen door het ideaal
van een slank figuur.

Hoe kan de ontwikkeling van eetstoornissen nu verklaard worden aan de
hand van de theorie van Elias? Volgens Elias komt een persoon in psychische
problemen wanneer hij moeite heeft met de regulering van zijn zelfcontrole.
Analoog daaraan komt Mennell (1987) voor eetstoornissen tot de volgende
uitleg: Als gevolg    van het proces    van de toenemende zel fcontrole    is    een
persoon normaliter in staat zijn eetlust te reguleren en zijn gewicht op een
sociaal wenselijk niveau te houden. Deze zelfregulering van de eetlust, de
zogenaamde 'apestat', vertoont overeenkomsten   met de manier waarop   een
thermostaat de temperatuur in een ruimte regelt. Deze regulering is niet
alleen afhankelijk van honger, maar wordt ook bepaald door complexe psy-
chologische, sociale en culturele processen. Bij mensen met eetstoornissen is
echter iets misgelopen in dit proces van eetlustregulering. Normaliter is een
individu in staat zijn eetgewoonten door middel van zijn wil te veranderen,
maar iemand met eetproblemen kan dit niet. Patienten met eetstoornissen
hebben moeite met het reguleren van hun zelfcontrole ten opzichte van voed-
sel. Net zoals een thermostaat te hoog of te laag kan worden gezet, kan ook
de 'apestat' van een individu te hoog of te laag zijn in relatie tot het optimale
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fysiologische bereik. Zo zou er bij bulimia sprake zijn van een te hoge set-
ting met als gevolg teveel voedselinname. Bij anorexia zou er sprake van een
te lage setting  van de 'apestat',  met als gevolg problemen met ondergewicht.

Habermas (1990) gebruikt de civilisatietheorie van Elias ter verklaring van
het ontstaan van de eetstoornis bulimia nervosa. Bulimia nervosa als stoornis
ontstaat volgens Habermas pas eind zeventiger jaren omdat rond die tijd het
slankheidsideaal zo algemeen doorgevoerd is dat van de meeste vrouwen
verwacht mag worden dat ze zich kunnen beheersen. Sindsdien is de norm
voor het ideale lichaamsgewicht tegenwoordig algemeen geaccepteerd, maar
deze norm is tevens meer dwingend. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de
veranderde houding ten opzichte van overgewicht. Aanvankelijk is medische
interventie pas noodzakelijk  bij een overgewicht  van  40 % boven de normen
van de Metropolitan Life Insurance Company van 1959. Vanaf 1986 wordt
dit al nodig gevonden als personen een overgewicht hebben   dat   20 % boven
deze norm ligt. Overgewicht wordt dus steeds kwalijker gevonden. Vrouwen
die  zich van bulimische praktijken bedienen zijn volgens Habermas:   "   . . .  his-

torische Nachzugler, deren handlungen allein unter dieser Bedingung zu einer

popularen Pathologie werden konnten" (Habermas,   1990: 186). De erkenning
van bulimische praktijken als stoornis markeert zo de verplicht geworden
normen van zelfcontrole.

De civilisering van gedragspatronen
Abram de Swaan (1979) bestempelt de naoorlogse overgang van autoritaire
relaties naar meer gelijkwaardige relaties als een verschuiving van een be-
velshuishouding naar een onderhandelingshuishouding: "In seksueel en ook
wel in ander maatschappelijk verkeer is voor mensen de bewegingsruimte
toegenomen, maar onder de nieuwe, beperkende, voorwaarde dat betrokke-
nen hun omgang regelen in onderling overleg en naar wederzijdse toestem-
ming. Daardoor worden deze verhoudingen tussen mensen verscheidener   en
minder voorspelbaar, minder onderworpen immers aan regels die het resul-
taat voorschrijven; maar juist strikter geregeld is het proces waarin zij die
verhoudingen vorm geven: in onderhandeling tussen de naast betrokkenen.
Mensen moeten daarbij meer rekening houden met meer aspecten van meer
andere mensen op meer momenten en moeten ook hun dwang en zelfverhef-

fing sterk beteugelen" (De Swaan, 1979: 493). Deze laatste regel impliceert
al dat dit proces van onderhandelen niet iedereen goed afgaat. De Swaan
veronderstelt dan ook dat in de moderne samenleving die personen in de
knoop komen die moeite hebben met de verruiming van de gedragsregels en
uit angst afzien van wat vroeger verboden was en nu wordt toegestaan. De
Swaan (1982) veronderstelt dat anorexia nervosa nu veel vaker voorkomt dan

vijftig jaar geleden vanwege veranderingen in de verhoudingen waaronder
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jonge meisjes opgroeien. Naar zijn mening moet de verklaring vooral ge-
zocht worden in de toenemende deelname van meisjes aan het onderwijs. De
maatschappelijke overgang van de rust en geborgenheid van thuis naar het
hectische en competitieve schoolleven is volgens hem voor sommige meisjes
zo problematisch dat ze anorectisch worden. Deze interpretatie is later door
zijn promovenda Van 't Hof (1994) nader uitgewerkt. In hoofdstuk 3 zullen
we zien dat ditzelfde argument al door negentiende eeuwse medici wordt
aangevoerd ter verklaring  voor het ontstaan van anorexia nervosa.

Maar de theorie van Elias leent zich voor nog een andere interpretatie. Vol-
gens moderne Elias-adepten is sprake van een toenemende zelfcontrole in een
samenleving die gekenmerkt wordt   door een toenemende informalisering.
Appels (1983) veronderstelt een verband tussen deze informaliseringstendens
en een toename van anorexia nervosa. Hij stelt dat ziektes die door leefwij-
zen veroorzaakt worden een bepaalde cultuur weerspiegelen. Zo vormde het
gehaaste    en meer prestatiegerichte leven    na    1900 de voedingsbodem   voor
hart- en vaatziekten als epidemisch probleem. Nu het prestatie-ethos af gaat
nemen en de mensen meer ingesteld zijn op het jachtige, onzekere leven van
de post-industriele samenleving verwacht Appels dat de epidemie van hart-
en vaatziekten zal afnemen om plaats te maken voor een toename van anor-
exia nervosa. Waarom anorexia nervosa? Omdat in een samenleving waarin
de nadruk ligt op informalisering, vooral mensen in de problemen zullen
komen die moeite hebben met informele omgangsvormen. En dit is volgens
Appels kenmerkend voor anorectische patienten.

Ook de veronderstelde verspreiding van eetstoornissen kan via de theorie
van Elias verklaard worden. Elias stelt immers dat de klasse 6nder de hogere
klasse de gewoonten van die hogere klasse zal imiteren om een stapje hoger
te komen op de statusladder. In onze tijd komt daar nog bij dat bepaalde
trends die in hogere kringen ontstaan via de media gemakkelijk verspreid
kunnen worden onder een breder publiek. De vrees voor overgewicht ont-
stond weliswaar in de bovenlagen van de samenleving, maar verspreidde zich
van daaruit geleidelijk naar beneden. Inmiddels komt corpulentie in de hoge-
re sociale klasse van de westerse samenleving vrijwel nauwelijks meer voor
terwijl de slankheidsnorm zich nu ook onder de lagere sociale klassen begint
te verspreiden. Er bestaat nog wel een verschil in de motivering om af te
slanken. In de middenklasse lijkt afslanken vooral ingegeven door gezond-
heidsmotieven, terwijl de noodzaak af te vallen in de arbeidersklasse eerder
gemotiveerd wordt vanuit esthetische overwegingen (Van Otterloo,    1990).
Ook Habermas (1990) veronderstelt dat deze mechanismen verantwoordelijk
zijn voor de toename van anorexia nervosa en bulimia nervosa in alle lagen



Verklaringen voor de cultuurgebondenheid                                          15

van de samenleving. Deze eetstoornissen verspreiden  zich  in het kielzog  van
het slankheidsideaal.

1.1.4   Eetstoornissen en de disciplinering van het lichaam

Aanhangers van de filosoof Foucault plaatsen de veronderstelde toename van
eetstoornissen in het kader van diens gedachten over de disciplinering van het
menselijk lichaam. Volgens Foucault (1961; 1963; 1976; 1979) beseft de
samenleving    in   de    18e   eeuw   voor het eerst   dat haar toekomst niet alleen
afl:tangt van de deugdzaamheid van haar burgers, maar juist van de wijze
waarop de burger gebruik maakt van zijn seksualiteit. Regeringen komen tot
het inzicht dat ze te maken hebben met een bevolking met specifieke kenmer-
ken zoals: geboortecijfer, sterftecijfer, morbiditeit, levensduur, vruchtbaar-
heid, gezondheidstoestand, voedingsgewoonten en woonomstandigheden
(Foucault, 1984:29). De opkomst van de klinische geneeskunde, de weten-
schappelijke psychiatrie, de demografie, statistiek en sociologie zijn tekenen
van een toenemende sociale controle over het leven en het lichaam van de
burgers. Sociale regulatie en disciplinering  van het menselijk lichaam vormen
belangrijke factoren bij deze toenemende sociale controle (Zie ook: Dreyfuss
& Rabinow, 1986).

Binnen de context van het wetenschappelijk discours over het lichaam, kan
ook de dieet- en voedingsleer beschouwd worden als een vorm van controle
over en een middel tot disciplinering van het lichaam (Turner, 1982a, 1982b,
1991). Het is in het belang van de samenleving dat de burgers goed gevoed
en gezond van lichaam zijn. Dit komt ten goede aan het produktieproces, het
drukt de kosten voor de volksgezondheid en werkt preventief ten opzichte
van ziekten. Verhandelingen over de juiste en gezonde voeding worden
vooral populair in de zeventiende en achttiende eeuw, een tijd die geken-
merkt wordt door een mechanistisch lichaamsbeeld. Turner (1982a, 1982b)
noemt als een van de invloedrijkste medici op het gebied van de propaganda
voor een gezonde voeding de arts en schrijver George Cheyne (1671-1743).
Cheyne meende dat het verwoestend effect van de beschaving moest worden
tegengegaan   door een terugkeer   naar een leven van soberheid en regelmaat.
Volgens de medische opvatting uit het achttiende eeuwse Engeland lag de
voornaamste oorzaak van ziekte in de verandering van de eetgewoonten. Het
lichaam als machine vereiste toezicht  in  de  vorm van dieetregulering.   Door
de expansie van de handel waren nieuwe en exotische voedingsmiddelen op
de markt gekomen die als een bedreiging werden beschouwd voor de spijs-
vertering. Ook de overconsumptie en het alcoholmisbruik werden verant-
woordelijk gesteld voor een verstoring van het lichaamsevenwicht. De weg
naar herstel van de gezondheid van lichaam en geest was geYnspireerd op het
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ascetisch kloosterleven: een gezonde voeding en een regelmatig leefpatroon.
Oorspronkelijk waren deze voedingsvoorschriften nog gericht op de gegoede
klasse die zich de weelde van een breed assortiment aan voedingsmiddelen
kon veroorloven. Pas in de negentiende eeuw verbreedde de aandacht voor
een gezonde voeding en voor algemene gezondheidsstandaarden zich naar de
gehele bevolking. Er ontstonden campagnes ter verbetering van de gezond-
heidstoestand van soldaten, die later werden uitgebreid naar schoolkinderen
en arbeiders. Het besef dat een gezonde en goed gevoede arbeider een betere
bijdrage zou leveren aan het produktieproces was hieraan niet vreemd. Gelei-
delijk drongen de gezondheidsvoorschriften van de achttiende eeuwse hogere
en middenklasse door tot alle sociale groeperingen.

Turner (1982b) meent dat eetstoornissen zoals anorexia nervosa en bulimia
nervosa verband houden met dit medische regime over het lichaam. Zich aan
een dieet houden betekent een regulering van het lichaam en een discipline-
ring van de persoon. Dit wordt nog versterkt door de mode- en cosmetica-
industrie. Waar de eerste voedingsvoorschriften nog gericht waren op de
gezondheid van het individu teneinde de stabiliteit van de samenleving te
bevorderen, trachten moderne dieten en de cosmetica de aantrekkelijkheid
van het lichaam te vergroten. Om ons goed te voelen, moeten we er goed uit
zien  want het moderne  zelf  is een representationeel zelf (Turner,   1984: 152;
zie ook Featherstone, 1982).

1.1.5        Verandering van eetgewoonten

Volgens Fischler (1980) zijn noties over eetbaar en niet-eetbaar geworteld in
de taxonomie die ons cultuursysteem ontwikkelt. Zo eten wij bijvoorbeeld
geen honde- of kattevlees, terwijl dit in andere culturen zeer begerenswaardig
voedsel kan zijn. Ook de beslissing om geen erwtensoep te eten als ontbijt
berust niet op de gedachte dat dit niet voedzaam zou zijn, maar op een socia-
le en culturele conventie.

In de culturele taxonomie van voedsel vinden over de tijd heen verschui-
vingen plaats, omdat een cultuur   het   niet zou overleven indien irrationele
voedingsgewoonten werden gehandhaafd. Er moet een vorm van globale
aanpassing blijven tussen omgeving, samenleving, cultuur en organisme. Het
probleem van de aanpassing van menselijke behoeften is vooral acuut gewor-
den in de hedendaagse, westerse, industriele, geurbaniseerde wereld waarin
voedingsproblemen verbonden zijn met overmaat in plaats van met tekorten.
Fischler (1980) meent dat het niet onwaarschijnlijk is dat deze problemen bij-
dragen tot nieuwe vormen van pathologie, zoals anorexia nervosa, bulimia
nervosa en obesitas. Nu steeds meer mensen louter consument van voedsel
zijn geworden en steeds minder mensen rechtstreeks bij het produktieproces
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betrokken zijn, is de perceptie van voedsel in de moderne samenleving ver-
anderd. Naarmate het werk van de kok zich verplaatste van de keuken naar
de fabriek, heeft de consument minder zicht op de bestanddelen waaruit het
voedsel bestaat. Wij vrezen nu niet langer biologisch bederf, maar juist de
chemische toevoegingen in het voedsel. De toenemende vraag naar reform-
voeding kan in dit kader worden gezien als een reactie op de toenemende
problemen met betrekking   tot de identificatie   van ons voedsel. Aan bruin
volkoren brood, bruine suiker, en rood vlees wordt tegenwoordig in veel
gevallen de voorkeur gegeven boven wit brood, witte suiker en wit vlees. Nu
de voedselvoorziening niet langer seizoenafhankelijk is en het merendeel van
ons voedsel elders vandaan komt, is er een breder assortiment aan voedi-
ngsmiddelen beschikbaar. Paradoxaal genoeg leidde deze grotere varieteit tot
homogenisering van de voedselconsumptie en tot verlies van specificiteit van
voedsel in de westerse, industriele wereld. Zo is de cultuurspecifieke medi-
terrane smaakcombinatie knoflook-tomaat-olijf ook in Engelse, Duitse, Fran-
se en Nederlandse keukens doorgedrongen en ondergaat het Europese menu
tegenwoordig invloeden vanuit het Verre Oosten zoals China en Japan.
Voedselitems in de supermarkten van verschillende landen worden steeds
meer identiek. Een gevolg hiervan is identiteitsverlies van de nationale keu-
kens.

Het tweede aspect van de hedendaagse voedselcrisis betreft de competitie
tussen maaltijd en snacks. Het ritme   van ons dagelijks eetpatroon ondergaat
radicale veranderingen. De geYnstitutionaliseerde, geritualiseerde maaltijd
maakt steeds meer plaats   voor de consumptie van snacks. Het vierentwintig
uur per dag knabbelen (the refrigerator syndrome) wordt steeds meer ge-
woonte. Ook in West-Europa neemt dit patroon toe. Er is sprake van een
desintegratie van sociale eetgewoonten. Ben wordt steeds minder een sociale
en steeds meer een individuele bezigheid. In de dierenwereld kan een onder-
scheid gemaakt worden tussen twee manieren van voeden: in groepen eten,
waarbij de mannelijke leider zich het eerst bedient (dit is bijvoorbeeld de
gewoonte bij apen) of afzonderlijk kleine beetjes voedsel tot zich nemen. Het
lijkt er volgens Fischler op dat onze samenleving regredieert naar dit laatste
stadium. Het afkalven van de regels en normen met betrekking tot voedings-

gewoonten (gastronomie: van 'gastro',   de   maag en 'nomos',   wet)   en   de
steeds grotere beschikbaarheid van voorkeursmaken (gezoete en gezouten
snacks) maken dat primitieve verlangens vrij spel krijgen en constant bevre-

digd kunnen worden. Hedendaagse voedingsstoornissen kunnen volgens
Fischler (1980) beschouwd worden als het gevolg van 'archaische' trekken
die gereactiveerd worden door recente ontwikkelingen in de moderne, indus-
triele samenlevingen. Fischler gelooft dat het natuurlijke vermogen van de
mens om zijn dieet te balanceren, is uitgeschakeld als gevolg van culturele
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processen. Er is sprake van een "breakdown of the 'fit "' tussen de menselij-
ke   biologie   en de omgeving.   Zo   kan  ook de obesitas bijvoorbeeld   wel   eens
het gevolg zijn van een verandering van iets wat eerst adaptief was naar iets
wat nu onaangepast is. Fischler oppert de hypothese dat personen met obesi-
tas 'energie-spaarders' zouden kunnen zijn in de zin dat hun metabolisme een
groter vermogen heeft calorieen in de vorm van vet op te slaan. In een tijd
van gebrek aan voedsel zou zo'n energiespaarder duidelijk in het voordeel
zijn, maar in een tijd van constante overvloed en gebrek aan beweging kan
dit tot vetzucht leiden, waardoor het voordeel in een handicap wordt omge-
zet.

De 'gastro-anomy', normloosheid ten aanzien van voedsel, heeft   ook   te
maken met het feit dat ouders steeds meer verwikkeld zijn in een strijd om
de autoriteit met andere systemen zoals de school, de media, de reclame. Zo
worden jonge kinderen er bijvoorbeeld via de media toegebracht te "zeuren"
om voedsel uit de reclame. Hierdoor worden voedingsgewoonten van de
jongere generatie niet langer gevormd door coherente, traditionele, matrilo-
kale, culinaire patronen. Omgekeerd doet zich een vorm van infantilisering
voor die de eetgewoonten van de volwassenen doordringt en maakt dat deze
oudere generatie eveneens naar 'junkfood' grijpt. Door het wegvallen van
tradities en regels ten aanzien   van de consumptie van voedsel, moeten   mo-
derne individuen het doen zonder aanwijzingen over wat ze zullen eten,
wanneer, waar, hoe en hoeveel. Voedselselectie en inname vormen in toene-
mende mate individuele in plaats van sociale beslissingen en ze staan niet
langer onder ecologische of seizoenmatige beperkingen. Maar individuen
hebben een gebrek aan betrouwbare criteria om deze beslissingen te maken
en daarom ervaren ze een groeiend gevoel van angst.

Daarnaast bestaan er ook invloeden die gezien kunnen worden als substi-
tuten van oude, in verval geraakte patronen. Evenals Foucault meent ook
Fischler dat binnen de staat steeds meer zorgen bestaan over de gezondheid
van de individuen. Samen met de medische professie heeft de overheid de
interventie  op het gebied  van de voedingsgewoonten sterk verhoogd. Modieu-
ze diaten, voedselsectarisme en nieuwe trends in culinaire esthetica en koken
kunnen worden begrepen als pogingen om nieuwe individuele dieetdoelen en
normen te ontwikkelen als substituut voor de traditionele gastronomie.

1.2      BESCHOUWING

In dit hoofdstuk werden theorieen uit vooral de jaren tachtig beschreven, die
anorexia nervosa in verband brengen met aspecten uit de westerse cultuur.
Feministische schrijfsters zoeken de verklaring in de positie van de vrouw in



Beschouwing                                                                          19

de hedendaagse samenleving; sociologen zoals De Swaan in de veranderde
verhoudingen tussen de mensen; aanhangers van Foucault achten de toene-
mende disciplinering van het lichaam verantwoordelijk; Fischler benadrukt
de veranderde voedingsgewoonten. Het verschil tussen de opvatting van
Mennell en die van Fischler laat zien hoe uiteenlopend de verklaringen voor
eenzelfde veronderstelling zijn. Mennell meent immers dat de toename van
eetstoornissen het gevolg is van een civilisering van eetgewoonten, terwijl
Fischler juist gelooft dat hedendaagse eetstoornissen toegeschreven kunnen
worden aan een terugval in archaische eetgewoonten.

Elke interpretatie geeft een eigen invulling, toch ontbreekt bij elke inter-
pretatie een stukje van de puzzel. De veronderstelling dat eetstoornissen,
sinds de vijftiger jaren, toenemen als gevolg van een toenemende druk slank
te zijn, doet de vraag rijzen hoe het dan zit met het slankheidsideaal in de
periode v66r de vijftiger jaren. Bestond dit schoonheidsideaal toen niet? De
eetstoornis anorexia nervosa bestond  toen in ieder geval  al  wel.

Interpretaties in het kader van de theorie van Elias of Foucault geven zo
op het oog een plausibele verklaring van de veronderstelde toename van
eetstoornissen. Als de zelfcontrole en de disciplinering van het lichaam ge-
groeid is, ligt het voor de hand dat mensen die dit niet kunnen opbrengen in
de problemen komen. Mogelijk zien deze theorieen de sekse-specificiteit van
eetstoornissen over het hoofd. Zowel mannen als vrouwen dienen immers
een grotere mate van zelfcontrole op te brengen en zowel mannen als vrou-
wen zijn onderworpen aan de disciplinering van het lichaam. Toch worden
vooral vrouwen anorectisch. Maar misschien wordt van vrouwen een nog
grotere zelfcontrole ten opzichte van voedsel en een grotere disciplinering ten
aanzien van het lichaam verwacht.

Deskundigen die het slankheidsideaal verantwoordelijk stellen voor de
veronderstelde toename van eetstoornissen, verklaren de sekse-specificiteit in
ieder geval door er op te wijzen dat dit ideaal vooral voor vrouwen geldt.

Het uiterlijk is voor vrouwen nog steeds meer bepalend dan voor mannen.
Maar: alle vrouwen staan bloot aan het slankheidsideaal, toch worden niet
alle vrouwen anorectisch.

De verdienste van de feministische interpretaties schuilt in hun succesvolle
pogingen de aandacht te richten op de anorectische patient als subject in
plaats van als (medisch onderzoeks-)object (Van Lenning, 1992). Feministi-
sche interpretaties staan uitgebreid stil bij de sekse-specificiteit van eetstoor-
nissen. Maar: alle vrouwen in de westerse samenleving staan bloot aan tegen-

strijdige eisen en verwachtingen. Toch worden niet alle vrouwen anorectisch.

Los van de hier genoemde bezwaren, is er een meer fundamenteel probleem.
In dit hoofdstuk kwamen interpretaties aan de orde voor de veronderstelling
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dat anorexia nervosa en bulimia nervosa moderne westerse eetstoornissen zijn
die in toenemende mate voorkomen. Ik heb daarbij steeds gesproken over
'veronderstelde toename'. Maar waarom werden vanaf de jaren tachtig  ver-
klaringen aangedragen voor een veronderstelling die nog niet eens in al haar
facetten onderzocht was? Want het opvallende bij al deze verklaringen is, dat
zij ervan uitgaan dAt anorexia nervosa en bulimia nervosa moderne westerse
stoornissen zijn die steeds meer toenemen. De cultuurgebondenheid van
eetstoornissen wordt mede op grond van de aangenomen toename als een
gegeven beschouwd. Mijns inziens wordt daarbij een vraag overgeslagen,
namelijk: zijn anorexia nervosa en bulimia nervosa moderne eetstoornissen,
die verband houden met westerse invloeden en in toenemende mate voorko-
men? Deze vraagstelling vormt het onderwerp voor de volgende hoofdstuk-
ken. De vraag wordt daarbij in drie delen uitgesplitst. Eerst onderzoek ik of
het inderdaad om moderne eetstoornissen gaat (hoofdstukken 2 en 3), vervol-
gens kom ik terug op het veronderstelde verband tussen een toename van het
slankheidsideaal en een toename van eetstoornissen (hoofdstuk 4) en tenslotte
ga ik na welke aanwijzingen er zijn dat deze eetstoornissen zich inderdaad tot
de westerse samenleving beperken en dat deze eetstoornissen in toenemende
mate voorkomen (hoofdstuk  5).



2 Anorexia nervosa: modern of eeuwenoud?

In 1975 wordt de Franse tiener Valtrie Valdre opgenomen   in een psychiatri-
sche kliniek omdat ze weigert te eten en drastisch vermagerd is. De diagnose
luidt 'anorexia nervosa' (Valere, 1978). In de tweede helft van de zeventien-
de eeuw vast de achttienjarige Italiaanse non Veronica Giuliani gedurende
tenminste drie jaar permanent met water en brood (Bell, 1985). Mogen we in
het geval van Veronica Giuliani eveneens spreken over anorexia nervosa?
Dat is in essentie de vraag waardoor de geschiedschrijving van eetstoornissen
wordt beheerst. Is anorexia nervosa een moderne stoornis of is anorexia
nervosa van alle tijden?

De vraag naar de tijdgebondenheid van anorexia nervosa is van belang
voor de bredere vraagstelling naar de cultuurgebondenheid van anorexia
nervosa. Het antwoord op deze vraag geeft immers zicht op de vraag of
sociaal-culturele factoren van invloed zijn op het anorectisch syndroom (zie
ook Van 't Hof, 1994).

Binnen de tweedeling 'modern' versus 'van alle tijden' zijn verschillende
visies mogelijk op de kwestie van de tijdgebondenheid van anorexia nervosa.

Als anorexia nervosa een moderne stoornis   is,   ligt een verband met sociaal-
culturele factoren voor de hand. Als anorexia nervosa van alle tijden is, zijn
diverse opties mogelijk. Ofwel sociaal-culturele factoren hebben geen invloed
op deze stoornis. Ofwel er is w81 sprake van sociaal-culturele beYnvloeding;
het is dan de vraag of het over de tijden heen om dezelfde sociaal-culturele
ontwikkelingen gaat of dat over de tijd verschillende sociaal-culturele facto-
ren dezelfde gedragsrespons kunnen oproepen. Voorstanders van anorexia
nervosa als moderne stoornis menen dat deze eetstoornis te beschouwen is als
een reactie op maatschappelijke vraagstukken. In het eerste hoofdstuk liet ik
zien dat daarbij bijvoorbeeld verwezen wordt naar verschuivingen in de
positie van de vrouw, in het schoonheidsideaal en in de rol van voedsel
binnen onze cultuur. Degenen, die anorexia nervosa als stoornis van alle
tijden beschouwen, geloven gewoonlijk dat het anorectisch syndroom los
staat van maatschappelijke factoren (onder andere: Eckart, 1981; Parry-Jo-
nes, 1991; Schadewaldt, 1965; Skrabanek, 1983). De voedselweigering van
de religieuze Veronica Giulani uit de zeventiende eeuw is voor hen identiek
aan de voedselweigering van Val6rie Val&re uit de twintigste eeuw.

Anderen (bijvoorbeeld Bell, 1985; Habermas, 1990) menen dat verschui-
vingen in rolpatronen niet voorbehouden hoeven te zijn aan de nieuwe tijd.
Ook in vroegere perioden deden zich veranderingen voor in de man-vrouw
verhouding. Ook toen zal de aanpassing aan deze nieuwe relatievormen niet
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voor iedereen zonder problemen zijn verlopen en dit kan sommige vrouwen
aanleiding hebben gegeven hun toevlucht te zoeken in hongeren als coping-
mechanisme. Ook in deze visie is anorexia nervosa van alle tijden, maar
wordt het ten alle tijde door sociaalculturele factoren beYnvloed.

In dit hoofdstuk onderwerp ik de argumenten om anorexia nervosa als
eeuwenoude of als moderne stoornis te beschouwen aan een kritische analy-
se. Tegenwoordig wordt anorexia nervosa beschouwd als een psychisch of
psychosomatisch syndroom. Om in aanmerking te komen voor het predikaat
'van alle tijden' dienen in het verleden sporen gevonden te worden van ver-
schijnselen die zowel in symptomatologie als in betekenis overeenkomen met
de huidige stoornis anorexia nervosa. Lukt het om in de periode v66r de
tweede helft van de negentiende eeuw voorbeelden te vinden die aan deze
voorwaarden voldoen, dan wordt het meer aannemelijk dat anorexia nervosa
ontstaat als gevolg van organische, fysiologische of endocrinologische facto-
ren. De sociaal-culturele theorietn die in het eerste hoofdstuk beschreven
werden, boeten dan waarschijnlijk aan betekenis in. Tenzij in die tijd dezelf-
de sociaal-culturele factoren een rol spelen als in de periode na de tweede
helft   van de negentiende   eeuw.   Om in aanmerking te komen  voor het predi-
kaat 'moderne stoornis' moet duidelijk zijn dat de huidige anorectische stoor-
nis zowel wat betreft symptomatologie als wat betreft interpretatie wezenlijk
verschilt van op deze stoornis lijkende verschijnselen uit het verleden. Een
relatie met sociaal-culturele factoren wordt dan waarschijnlijk.

Over de geschiedenis van anorexia nervosa zijn inmiddels verschillende
overzichten verschenen (zie bijvoorbeeld Brumberg, 1988; Van Deth &
Vandereycken, 1988; Habermas, 1990). Het is niet mijn bedoeling deze
geschiedenis te herhalen, ik beperk mij in dit hoofdstuk tot een evaluatie van
de tijdgebondenheid van de eetstoornis anorexia nervosa. Daarbij ga ik eerst

op zoek naar argumenten voor de veronderstelling dat anorexia nervosa een
eeuwenoude stoornis is. Daarna worden de argumenten voor anorexia nervo-
sa als moderne stoornis op een rijtje gezet.

2.1 ANOREXIA NERVOSA ALS EEUWENOUDE STOORNIS

De term 'anorexie' stamt   van het Griekse 'an-', gebrek   aan, en 'orexis',
eetlust. Deze term kan in diverse bronnen uit het verleden worden terugge-
vonden. Schadewaldt (1965) treft de term 'anorexia' in de zin van 'gebrek
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aan   eetlust'   voor het eerst   aan bij Galenus (129-199)'. Ook Byzantijnse
schrijvers zoals Alexander van Tralles (525-605) en Paulus van Aegina (625-
690) verstaan onder anorexie 'gebrek aan eetlust' en wijten dit symptoom,
conform de humorale theorie van hun tijd, aan een overschot aan bepaalde

sappen  in  de maag (Schadewaldt, 1965:5).
De eerste Engelse bron waarin de term 'anorexie' genoemd wordt betreft

'His   maiesties   poeticall   exercises   at   vacant   hours' van koning James de
eerste uit 1591. De koning gebruikt de term in de betekenis van 'lacks of
meat'.  In een Engelse tekst uit 1651 wordt de term 'anorexie'  voor het eerst

gebruikt  in  de  zin van 'gebrek aan eetlust'. Het eerste Engelse woordenboek
dat de term opneemt betreft de editie uit 1658 door Harry Cockeram; de
betekenis is hier: 'a queesinisse of stomack' (Parry-Jones, 1991). De term
'anorexie' komt ook voor in een zestiende eeuws episch gedicht van de
Gastonse diplomaat en geleerde Guillaume de Salluste du Bartas. Brenda
Parry-Jones (1991) beschouwt dit zelfs als teken dat 'anorexia nervosa' in die
tijd zo vaak voorkomt dat Engelse en Franse lezers met deze eetstoornis
bekend waren. Maar het is de vraag of we het gebruik van de term 'anor-
exie' in klassieke teksten op mogen vatten als een teken dat de eetstoornis
'anorexia nervosa' in die tijden al bekend was. Het is meer waarschijnlijk dat
de term 'anorexie' in deze teksten bedoeld is als een symptoom bij andere

stoornissen, bijvoorbeeld de melancholie. De geschiedenis van de syndromen
'anorexia nervosa' en 'bulimia nervosa' kan dan ook niet beschreven worden
in termen van de geschiedenis van de symptomen 'anorexie' en 'boulimie'
(Zie ook: Van Deth en Vandereycken, 1988; DiNicola, 1990a). Voorstanders
van de opvatting dat anorexia nervosa en bulimia nervosa eeuwenoude stoor-
nissen zijn, hebben echter meer pijlen op hun boog. Zij stellen bijvoorbeeld
dat voedselweigering, zonder organische oorzaak, ook in vroegere tijden al
voorkwam, zij het onder een andere naam. Daarbij verwijzen sommigen naar
de vastenpraktijken die historisch gezien een belangrijk element vormen in de
Joodse, de Mohammedaanse, de Hindoestaanse en de Christelijke godsdienst.

2.1.1 'Archetypische' voorbeelden

Een ascetisch lichaamsbeeld vormt volgens Schadewaldt (1965) in veel histo-
rische perioden het ideaal en de meeste godsdiensten kennen een traditie van

1 In de geschriften van Hippocrates is geen directe verwijzing naar anorexia of anorexia
nervosa te vinden. Toch worden de Hippocratische geschriften vaak aangehaald bij de
geschiedschrijving van deze eetstoornis, omdat Hippocrates weI stelt dat jonge vrouwen als

gevolg van amenorroe aan waanvoorstellingen gingen lijden en suicidaal werden (Schade-
waldt, 1965).
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vasten (zie ook Clauser & Spranger, 1957). Zo staat in het Oude Testament
vermeld dat Mozes veertig dagen en nachten vastte op de berg Sinai, waar
Jahweh hem de stenen tafelen gaf. En Maria Magdalena vastte dertig jaar in
een grot bij Sainte Baume (Bange, Dresen en Noel, 1985). Ook de woestijn-
vaders in de vroeg-Christelijke wereld gaven zich over aan vastenpraktijken
in hun teruggetrokken ascetisch bestaan   (Van   Deth & Vandereycken,    1988).
In de legenden van de maagdheiligen, die vooral in de Middeleeuwen popu-
lair zijn, vormt vasten eveneens een steeds terugkerend thema (Bange  e.a.,
1985; De Pisan, 1984/1405).

Maar voedselweigering kan evenzeer het gevolg zijn van bezetenheid door
de  duivel.  Van  Deth en Vandereycken (1988) vermelden de geschiedenis  van
een christelijk Arabisch meisje uit de vijfde eeuw, dat voedsel weigert na het
zien van een obsceen plaatje. Volgens het meisje voedt de duivel haar 's
nachts als hij in de gedaante van een vogel tot haar komt. Pas na vijfentach-
tig dagen vasten lukt het om haar over te halen de Heilige communie tot zich
te nemen waarna de duivel haar verlaat en zij geneest. Schadewaldt (1965)
verhaalt hoe een jong herderinnetje uit het Iers-Frankische Rijk rond 660 na
Christus in het ochtendgloren overvallen wordt door een kwade geest, zodat
ze niet meer eten of drinken kon (Zie ook Diekmeyer, 1959). En volgens
Skrabanek (1983) vermeldt de Duitse Bisschop Arbeo in 764 het geval van
een jong herderinnetje dat een jaar lang weigert te eten of te drinken. Ook
hier is sprake van bezetenheid. In de hoop op een wonder brengen haar
ouders haar naar de kerk van de martelaar St. Emmeran in Helfendorf waar
haar eetlust inderdaad herstelt. Macleod (1981) oppert dat zich onder de
Middeleeuwse heksen al anorexieten bevonden, omdat men in die tijd een
gewichtscriterium hanteert   om te kunnen vaststellen of iemand   een   heks   is.
Wordt een vrouw bij weging op de 'heksenwaag' te licht bevonden, dan
wordt aangenomen  dat  zij  door de duivel bezeten  is.

Hajal (1982) beschrijft het verhaal van een jonge Arabische prins uit de
negende eeuw, die niet meer eet of drinkt. De arts Bukhtishu weet de prins
te bewegen twee appels te eten in ruil voor de door de prins begeerde mantel
van  de arts. Daarna  is de prins bereid   iets te drinken  in   ruil  voor  een  bij   de
mantel passende robe. Door het genuttigde voedsel herstelt de eetlust weer en
geneest de prins van zijn ziekte. Hajal (1982) meent dat de jonge prins aan
psychogene anorexia leed, gecompliceerd door een secundaire infectie of
door koorts. Aanwijzingen hiervoor ziet hij in: de jeugdige leeftijd van de
prins, de bezorgdheid van diens vader, de nadruk die de geconsulteerde
artsen leggen op de weigering van de prins om te eten of te drinken en de
negativistische houding van de prins.

Een soortgelijk voorbeeld van de hand van Mohammed Shafii (1972) gaat
over een jonge prins die weigert te eten en aan het waandenkbeeld lijdt dat
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hij   een  koe  is.   Hij wil geslacht worden, zodat  er een goede stoofschotel  van
hem bereid kan worden. Shafii beschrijft hoe de Perzische arts Avicenna

(980-1037) de prins behandelt met wat nu een 'paradoxale interventie' zou
worden genoemd: Avicenna laat de prins weten dat hij te mager is om ge-
slacht te worden en eerst bijgemest moet worden. Zijn advies wordt opge-
volgd en de prins eet en drinkt alles wat hij voorgezet krijgt in de hoop
uiteindelijk gedood te worden. Het gevolg is dat zijn gezondheid na een
maand herstelt. Avicenna zelf stelde de diagnose 'melancholie'. Toch meent
Shafii  dat er sprake  is van 'anorexia nervosa',  maar  dan  in de zin zoals Bliss
en Branch (1960) anorexia nervosa hebben beschreven, namelijk als een
symptoom waarmee veel psychiatrische aandoeningen gepaard gaan. In het
geval van Avicenna's prins zou het dan gaan om psychotische depressie
geassocieerdrnet anorexia.

De Arabische prinsen zijn incidentele voorbeelden waarbij naar overeen-
komsten met 'anorexia nervosa' gezocht is. Voorstanders van de opvatting
dat anorexia nervosa een eeuwenoude stoornis is, wijzen daarnaast vooral op
de heilige vrouwen in de Middeleeuwen, die met hun ascetisch gedragspa-
troon overeenkomsten zouden vertonen met dat van hedendaagse anorectische

patienten. Of ze noemen de zogenaamde'wondermeisjes' uit de 16de-19de

eeuw, die lange tijd zonder voedsel konden leven. Evenzo is het mogelijk dat
de eetstoornis anorexia nervosa in de periode v66r 1873-1874 onder andere

diagnosen (bijvoorbeeld: de zenuwtering, de chlorose, tuberculose, hysterie,
sitomania en hypochondrie) werden gegroepeerd. In de volgende paragrafen
worden deze argumenten 66n voor 66n besproken.

2.1.2   Voedselweigering als toonbeeld van heiligheid

Het vroegste voorbeeld van een vrouwelijke heilige wier voedselonthouding
in verband is gebracht met anorexia nervosa is Wilgefortis, uit de achtste,
negende of tiende eeuw. Volgens Lacey (1982) vertoont Wilgefortis' levens-

geschiedenis parallellen met het veronderstelde onvermogen van anorectische
patienten om te gaan met de eisen en angsten van een volwassen seksualiteit.

Hij baseert deze veronderstelling op het gegeven dat de vader van Wilgefor-
tis haar tegen haar zin wil uithuwelijken aan de koning van Sicilie. Daarop
wordt Wilgefortis ascetisch, ze overwint haar eetlust en bidt God haar
schoonheid te verwoesten. Deze verhoort haar gebed: over haar hele lichaam
treedt haargroei op en er ontwikkelt zich een volledige baard. Als gevolg
hiervan trekt de koning van Sicilie zijn huwelijksaanzoek in. Lacey (1982)
meent dat de extreme haargroei bij Wilgefortis overeenkomt met de bij ern-
stige anorexieten bekende donsbeharing, 'lanugo' genaamd. In de versprei-
ding van de legende van Wilgefortis over het dertiende eeuwse Europa ziet



26                                              Anorexia nervosa: modern of eeuwenoud?
hij een teken dat haar verhaal de klinische ziektegeschiedenis van veel meis-
jes uit die tijd representeert. Toch is Wilgefortis volgens Lacey niet het
eerste bekende slachtoffer van anorexia nervosa uit de geschiedenis. Het
eerste slachtoffer zou al in de vierde eeuw gevallen zijn: 'Eustochium's
sister, Blessila, also under St Jerome's tutelage,  died of just such a regimen
of fasting and is possibly the earliest recorded victim of anorexia nervosa'
(Lacey, 1982:1817).

Ook Nederland kent een eigen vastenheilige: Liedwy (of Liedwien, Lidwi-
na,   Liduina of Lidia) van Schiedam (1 1380-1433), die vanwege visioenen,
weldaden en voedselweigering al tijdens haar leven bekendheid verwierf en
postuum,   in 1890, heilig wordt verklaard.   Net  als bij Wilgefortis beginnen
de problemen als haar vader er op haar twaalfde op aandringt dat ze ingaat
op een van de vele huwelijksaanzoeken. Liedwy weigert dit en verzoekt om
Gods hulp bij haar streven lichaam en leven aan God te wijden. Haar gebed
wordt verhoord: begin  1396  of 1397 breekt  zij  een  rib  van haar rechterzij  bij
een val op het ijs en wordt uiteindelijk bedlegerig. Ze slijt haar dagen in een
verduisterde kamer, slaapt en eet bijna niet meer. Om vast te leggen dat hier
sprake is van een wonder, worden Liedwy's verschijnselen op verzoek van
haar biechtvader in 1420 of 1421 uitvoerig beschreven in een officiele oor-
konde van het stadsbestuur van Schiedam. Over haar voedselweigering staat
in dit document: "So certificeren wij ende geven te kennen bidden te weten
alle goeden luyden voirscreven orkonden nu ende tuygen inder wairheid mit
desen brief van zeer wonderlycken stucken ende dingen die bynnen der stede
van Scyedamme voirscreven gevallen ende geschiet syn ende dagelix aen
eenre maget geschien genoemt lydewy peter dochter dats te verstaen dat die
selve maget ziec geweest ende gequelt heefft in hair bedde dair sy noch also
in leit wel xxiiu jair langk tot onser vrouwen lichtmisse lest voirleden ende
nie bynnen deser tijt gebessicht en heefft dan ter weke omtrent een pinte
wyns mit wat water off mit wat sukers off mit een cleyn luttelkijn pijpcan-
neele gwreven wtgesteken binnen drie die ierste jaeren dat sij doe tusschen
tyden een luttels van enen appel ende een luttelkijn broets ende wat zoeter
melc att off dranck" (Geciteerd in: Van Oerle, 1980b:263). De Nederlandse
psychiater Stolk (1980) meent dat Liedwy aan anorexia nervosa leed: "Het
niet willen trouwen in het begin, wat gevolgd wordt door een periode van
onduidelijke malaise en door een extreme voedselweigering, doet sterk den-
ken aan anorexia nervosa" (Stolk, 1980:121). Stolk meent dat de val op het
ijs niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor Liedwy's bedlegerigheid.
De oorzaak van haar lijden moet eerder gezocht worden in haar levenswijze:
haar voedselweigering en haar bedlegerigheid veroorzaken haar klachten.
Stolk voelt zich in deze bevindingen gesteund door het in 1958 gepubliceerde
onderzoek van De Wilde naar de skeletresten van een vrouw die zo goed als
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zeker de heilige Liedwy was. Het skelet vertoont beschadigingen die het
gevolg kunnen zijn van decubitus, het rOntgenbeeld van de schedel toont aan
dat de vrouw aan kalkgebrek leed, terwijl uit de vorm en de bouw van de
lange beenderen valt af te leiden dat ze aan ondervoeding leed. De beenderen
van bekken en dijbeen tenslotte vertonen afwijkingen die specifiek zijn voor
osteomalacie; een ziekelijke zwakte van het bot die veroorzaakt kan worden

door gebrek aan vitamine D (Stolk, 1980:138). Volgens Stolk zou Liedwy's
voedselweigering kunnen berusten op een weerstand tegen de zich aandienen-

de, vrouwelijke ontwikkeling en het daaraan verbonden rolgedrag, op agres-
sie tegen de ouders, angst voor een volwassen lichaamsvorm en daarmee

voor het verlies van het kind-zijn. Factoren die in sommige hedendaagse
theorieen kenmerkend worden geacht voor de problematiek van anorectische

patienten (bijvoorbeeld Bruch, 1973; 1978; Crisp, 1970; 1979; 1983; Palaz-

zoli, 1974; Lafeber, 1971; Van der Loo, 1973).
Ook Catharina van Siena (1346-1380) wordt vanwege haar vasten soms

beschouwd  als een vroeg voorbeeld van anorexia nervosa  (Bell,   1985;   Ram-

pling, 1985). Volgens David Rampling (1985) onderdrukte Catharina evenals

hedendaagse anorectische patienten haar seksuele gevoelens,     had    ze    een

symbiotische relatie met haar moeder en ondernam ze diverse pogingen zich
van haar moeder los te maken.

In tegenstelling tot de tot nu toe beschreven voorbeelden die zich beperken

tot een enkele casus, baseert de Amerikaanse historicus Rudolph Bell (1985)

in zijn boek 'Holy Anorexia' de veronderstelling van anorexia nervosa als
eeuwenoude stoornis op een analyse van biografische en autobiografische
geschriften van 261 1taliaanse heilige vrouwen uit de periode 1200-1800. Hij
komt tot de conclusie dat 39% tekenen van anorexia vertoont. Hij beschrijft
drie verschillende vormen van 'heilige anorexia'.   Zo is Catharina van Siena

het prototype van de heilige die zichzelf tenslotte doodhongert. Daarnaast

maken sommige religieuze vrouwen in de tienertijd een anorectische periode

door, waarvan zij uiteindelijk herstellen. De in de inleiding genoemde Vero-
nica Giuliani is hier een voorbeeld van. Tenslotte komt het anorectisch ge-
dragspatroon ook bij getrouwde vrouwen en moeders voor. Bell beschrijft de
levensverhalen van de dertiende eeuwse Umiliana de' Cherchi, Margaretha
van Cortona en Angela van Foligno. Hij legt een verband tussen de ontwik-

keling van heilige anorexia en de ondergeschikte, afhankelijke rol van vrou-
wen  in de patriarchale Middeleeuwse maatschappij. Vrouwen hebben daarin
twee toekomstperspectieven: als echtgenote en moeder, 6f als kloosterlinge.

Voelen zij niet voor het huwelijk en het moederschap, dan is intrede in het
klooster het enige alternatief. Dit wekt vaak verzet bij de familie omdat een

huwelijk economisch gewin met zich meebrengt. Voedselweigering kan dan
worden aangegrepen als pressiemiddel bij een dreigende uithuwelijking.
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Binnen het klooster of de lekenorde vormen ascetische praktijken onderdeel
van de religieuze regels. Ascese heeft daarbij als doel de beteugeling van de
lichaamsbehoeften ter verheffing van de ziel. Sommige vrouwen overdrijven
het vasten echter en gaan beduidend verder dan de officiele vastenregels
voorschrijven. Deze vrouwen krijgen van  Bell het stempel 'heilige anorexia'.
Hij vermeldt bijvoorbeeld dat Catharina van Siena vanaf haar zestiende een
dieet van brood, rauwe groente en water volgt, en vanaf haar vijfentwintigsteniets meer eet, behalve de hostie. Ze drinkt slechts een beetje koud water en
kauwt op wat bittere kruiden, die ze grotendeels weer uitspuwt. Om te voor-
komen dat ook maar het geringste kruimeltje voedsel afdaalt naar haar maag,
steekt ze iedere dag stengels van venkel en andere planten in haar mond metde bedoeling om over te geven. Over Veronica Giuliani schrijft hij dat haar
gehele rantsoen op vrijdagen ter herinnering aan de vijf wonden van Christus
uit slechts vijf sinaasappelpitten bestaat. Maar ook wordt Veronica weleens
betrapt op stiekeme vreetbuien in de keuken van het klooster. In haar vita
wordt dit echter uitgelegd  als  het  werk  van de duivel,  die de medezusters  wil
doen geloven dat Veronica alleen maar doet alsof ze niet kan eten. Maar Bell
meent: "We recognize here, of course, a description of the repetitive binge-
eating/vomiting pattern typical of acute anorexic behaviour" (Bell, 1985:76).

Het gedragspatroon van deze vrouwen wordt volgens Bell in die tijd ge-
zien als bewonderenswaardig en wordt zelfs ten voorbeeld gesteld aan alle
vrouwen. Wdl meenden sommige kerkvaders dat religieuze vrouwen zich ook
in hun matiging dienden te matigen.

Waarop baseert Rudolph Bell nu zijn veronderstelling dat het bij de voed-
selweigering van deze 'heilige vrouwen' eveneens om anorexia nervosa gaat?
Hiertoe zoekt hij in de levens van de 'heilige vrouwen' vooral naar een
analogie met de prototypische ontwikkeling van anorexia nervosa zoals deze
door de psychiater Hilde Bruch (1973) beschreven is. In Bruch's egodynami-
sche visie op anorexia nervosa staat het streven naar identiteit en autonomie
centraal. De anorectische patiante is verwikkeld in een strijd om los te ko-
men   van haar ouders, vooral   van haar moeder   (zie ook hoofdstuk   3).    Bell
meent dat hetzelfde geldt voor de heilige vrouwen uit de Middeleeuwen. Of
de anorexia 'heilig' is of 'nervosa' hangt volgens hem af van de cultuur
waarin het gedrag zich openbaart. Zowel de vrouw met de heilige anorexia
als de vrouw met anorexia nervosa tracht de controle over haar eigen leven
te verwerven door het nastreven van een maatschappelijk zeer gewaardeerd
ideaal.   In  onze  tijd  is dat slankheid;  in  de late Middeleeuwen  was dat heilig-heid. Maar in essentie vormen anorexia nervosa en 'heilige anorexia' voor
Bell dus twee kanten van dezelfde medaille. In beide gevallen gaat het om
jonge vrouwen die zichzelf verhongeren vanuit een streven naar onafhanke-
lijkheid en naar een eigen identiteit in een samenleving die hen daarvoor
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geen ruimte biedt: "The medieval Italian girl striving for autonomy, not
unlike the modern American, British, or Japanese girl faced with the same
dilemma, sometimes shifted the contest from an outer world in which she
faced seemingly sure defeat to an inner struggle to achieve mastery over
herself,  over her bodily urges.  In this sense the anorexic response  is  time-
less" (Bell, 1985; 55-56).

Ook Habermas (1990) geeft een psychologische interpretatie aan de voed-
selweigering van heilige vrouwen. Hij ziet in de voedselweigering van heili-
ge vrouwen en anorectische patienten een parallel met de door Anna Freud
(1936) beschreven puberteits-ascese. Beiden vormen een reactie op de seksu-

ele rijping en de intensivering van het driftleven in de puberteit. Noch de
heilige noch de hedendaagse anorectische pati8nte slaagt erin zich te kwijten
van de ontwikkelingstaak van de adolescentie, namelijk zich losmaken van
het gezin. Vanwege verschillen in de historische context krijgt dit conflict
echter bij de heilige vrouwen een andere gestalte dan bij de anorectische
patienten: de heiligen verzetten zich tegen plannen hen uit te huwelijken door
hun lichaam de huwelijkswaarde te ontnemen. De intrede in het klooster
maakt het loskomen van het gezin mogelijk. De anorectische patiente loopt
niet langer het gevaar uitgehuwelijkt te worden. Zij kiest voor voedselweige-
ring als vorm van zelfbevestiging omdat ze zich door een gebrek aan zelfver-
trouwen en binding aan de familie niet in staat voelt tot een meer volwassen
vorm van conflicthantering. De heilige in de middeleeuwen had als alterna-
tief het klooster, er stond haar een rol als non en mogelijk zelfs als heilige
ter beschikking. Dit alternatief ontbreekt tegenwoordig en dit kan volgens
Habermas wel eens de reden zijn dat de magerzuchtige er niet in slaagt de
overgang van het gezin naar de samenleving te maken.

Aan de 'heilige anorexia' kwam volgens Bell een einde omdat de kerkelij-
ke autoriteiten in de zestiende eeuw zich, mede als gevolg van de Reforma-
tie, in toenemende mate zorgen maken over de gevaren van deze populaire
devotie. Ze waren vooral bevreesd dat religieuze vrouwen zich hierdoor
teveel los zouden maken van de kerkelijke regels. Vanaf die tijd wordt de
godsvruchtige ascese in toenemende mate veroordeeld als ketters en demo-
nisch. In plaats van de ascetische levenshouding komt volgens Bell een mo-
del van dienstbaarheid en lijdzaamheid. Kluistering aan het ziekbed gecombi-
neerd met het bedrijven van liefdadigheid wordt als officieel teken van heilig-
heid aanvaard, omdat dit geen bedreiging vormt voor het kerkelijk gezag. In
de levensbeschrijvingen van heilige vrouwen wint het verdragen van pijnlijke
ziekten dan ook in toenemende mate aan betekenis. Vanaf de zeventiende en
vooral vanaf de negentiende eeuw wenden vrouwen met een roeping tot
heiligheid zich af van de versterving en wijden zich aan de liefdadigheid. Zo
komt er volgens Bell een einde aan de heilige anorexia als middel tot reli-
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gieuze zel fontplooiing. Toch vinden   we   nog   tot   ver   in de twintigste   eeuw
incidentele gevallen van religieuze vrouwen wier leven overeenkomsten
vertonen met dat van de heilige vrouwen uit de late Middeleeuwen. De
Waalse Louise Lateau zou bijvoorbeeld van 1871 tot aan haar dood in 1883
nauwelijks meer gegeten hebben. Bekend is ook de Duitse Therese Neumann
die claimde van 1922 tot haar dood in 1962 niets anders dan de heilige hostie
te hebben ingenomen (Van Deth en Vandereycken, 1988). En in 1986 be-
schrijft Pina-Cabral hoe binnen de katholieke boerensamenleving in het Alto
Minho gebied nog steeds een religieuze traditie bestaat waarbij bepaalde
vrouwen niets anders eten of drinken dan de hostie. Deze reine, maagdelijke
vrouwen staan in hoog aanzien in hun geloofsgemeenschap (In: Bynum,
1988).

2.1.3 Wondermeisjes: voedselweigering als kunststukje

Naast 'heilige vrouwen' leidt ook het verschijnsel van de wondermeisjes uit
de vroeg moderne tijd tot speculaties dat anorexia nervosa een eeuwenoude
stoornis is (bijvoorbeeld Diekmeyer, 1959; Von Baeyer, 1959; Schadewaldt,
1965; Skrabanek, 1983). Het gaat hier om jonge meisjes waarvan geloofd
werd dat ze lange tijd zonder voedsel konden leven en daarbij toch gezond
bleven. Margaretha Weiss (1529- + 1549)   uit het Duitse Roed weigert   bij-
voorbeeld vanaf haar tiende gedurende waarschijnlijk drie jaar alle voedsel
(Klimm, 1952; Skrabanek, 1983; Diekmeyer, 1959). En Morgenthaler
(1926) beschrijft de geschiedenis van Apolonia Schreier uit het dorpje Gals
in Zwitserland, die op haar zeventiende aan een tien jaar durende vasten
begon (van 1601 tot 1611). Alberdingk Thijm (1871) en Krul (1894) verha-
len van Eva Vliegen uit Meurs, die zich 17 jaar van voedsel zou hebben
onthouden. Krul (1894) vermeldt daarnaast de geschiedenis van de dienst-
bode Engeltje van der Vlies die bijna 32 jaar niets gegeten of gedronken zou
hebben toen zij in 1853 op 66-jarige leeftijd overleed.

Over de manier waarop deze meisjes zonder voedsel in leven wisten te
blijven, deden de meest rare verhalen de ronde. Volgens een tijdgenoot van
Eva Vliegen, Frans van Dusseldorp, beweerde  Eva  "  . . .  om den anderen dag
bij zonsopgang en naar gewoonte ook nu, iets zoets als van honig te proeven,
wat eenigen tijd aanhield. Daarna gevoelde zij zich lekker (refecta) en dankte
God, zooals men na het eten doet" (In: Krul, 1894:402).

66Van Engeltje van der Vlies werd gezegd, dat zij ...  een  vleesboom  in
het lichaam had en dat deze boom, die haar voedde en laafde, werd gevoed
door de lucht, die stroomde   door het venster, dat altijd openstond"   (Krul,
1894:409).
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Het idee dat een mens van de lucht alleen kan leven, was volgens Van
Deth en Vandereycken (1988; 1992) een favoriete verklaring voor de lange
vastenpraktijken van de wondermeisjes. Sommige medici trachten voor het
vermogen zonder voedsel te overleven een meer rationele verklaring te vin-
den. Zo verklaart de wetenschapper en arts Bucoldianus de voedselweigering
van Margaretha Weiss in termen van de in zijn tijd gangbare humorale theo-
rie. Volgens hem kan warmte niet zonder vochtigheid bestaan; lichaams-
warmte wordt onderhouden door dagelijks te eten en te drinken. Hij verwon-
dert zich er dan ook over dat Margaretha Weiss een normale lichaamswarmte
heeft en nog wel vocht afscheidt in de vorm van tranen en neusvocht. Wan-
neer niet gegeten of gedronken wordt kan alleen een ziekte zoals de melan-
cholie voor de vochtigheid zorgen, die een natuurlijke warmte mogelijk
maakt. Een andere mogelijkheid bestaat daarin dat een goede slaap, rust en
normale hartslag voor voldoende vochtigheid voor het hele lichaam zorgen
(Diekmeyer,   1959: 110). Ook anderen menen  dat het medisch gezien mogelijk
is dat een mens kan overleven zonder voeding. In 1669 publiceert John
Reynolds   bijvoorbeeld  een  verhandeling   onder   de   titel: "A Discourse upon
Prodigious ABSTINENCE: occasioned By the Twelve Months Fasting of
MARTHA TAYLOR, the Famed Derbyshire DAMOSELL: Proving that with-
out any Miracle, the Texture of Humane Bodies may be so altered, that Life
may be long Continued without the supplies of MEAT & DRINK. With an
Account of the Heart, and how far it is interessed in the Bussiness of Fer-
mentation " (In: Hunter & Macalpine,   1963:  232).

Maar tijdgenoten van de wondermeisjes zijn vaak wel beducht voor be-
drog. De voedselonthouding kon door de meisjes (of hun ouders) namelijk
gebruikt worden als bron van inkomsten omdat het publiek dit wonder graag
met eigen ogen aanschouwde. Van de Nederlandse Maria van Dijk is bij-
voorbeeld bekend dat zij zich in 1767 onder andere op de kermissen van
Utrecht en Amsterdam voor geld liet zien (Van Deth en Vandereycken,
1988). Uit het relaas van Frans van Dusseldorp blijkt dat ook Eva Vliegen
niet  afkerig   was van enige geldelijke ondersteuning: "Nog vertelde   zij,   dat
graaf Maurits tweemaal haar een bezoek gebracht en goed bedacht heeft" (In:
Krul, 1894:402).

Om vast te stellen of er werkelijk sprake was van wonderbaarlijke voedsel-
onthouding, stelde men wondermeisjes wel voor een bepaalde tijd onder
surveillance. De bekende arts Johannes Wier (1518-1588) beschrijft in zijn in
1577 verschenen traktaat 'De commentitiis jejuniis' bijvoorbeeld tien gevallen
van vastenzwendel, waaronder Barbara Kremers uit Unna die na drie weken
observatie door hem op oplichterij betrapt werd. Margaretha Weiss ondergaat
in   1541 een dergelijke controle in opdracht  van de bisschop van Speyer.   Na
tien dagen observeren, kon geen bedrog worden vastgesteld. Later wordt zij
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nog eenmaal vijf dagen en eenmaal twaalf dagen geobserveerd zonder dat
oplichterij aan het licht gebracht wordt (Skrabanek, 1983). De predikant van
Meurs onderwerpt Eva Vliegen zes dagen en nachten aan een controle, zon-
der dat hij haar op zwendel kan betrappen. Maar uiteindelijk gaat zij toch de
geschiedenis in als bedriegster: op haar drieenvijftigste treft men op haar
kamer allerlei etenswaren aan en verdwijnt zij in het gevang (Van Deth en
Vandereycken,  1988). In de beeldengalerij van het Oude Doolhof te Amster-
dam stond vroeger een wassen beeld  van het 'Bessie van Meurs', (het 'oudje
van  Meurs')  " . . . 'dat leugenachtig  wijf, dat zeide  in  geen  17 jaar gegeten  te
hebben, en de kruimels zaten nog aan haar mond. Zij maakte werklijk eene
beweging met de hand, om deze getuigen van hare geveinsdheid te verdrij-
ven" (Alberdingk Thijm, 1871:471).

Op de ontdekking dat wal gegeten wordt, stonden soms zware straffen.
Eind achttiende eeuw wordt de boerendochter Anna Maria Kienker uit Os-
nabruck bijvoorbeeld veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Daarnaast
nagelt   men   haar   66n   uur   aan de schandpaal, vergezeld   van het opschrift:
publieke bedriegster. Ook haar ouders en haar broer krijgen een veroordeling
wegens medeplichtigheid (Skrabanek, 1983).

Controle op de voedselweigering kan echter ook de dood tot gevolg heb-
ben. Halverwege de zestiende eeuw treft dit lot Margaretha Ulmer. Maar ook
de twaalflarige Sarah Jacobs uit Wales, die tussen October 1867 en Decem-
ber 1869 zonder voedsel zou hebben geleefd,  moet een achttiendaagse  bewa-
king   met   de dood bekopen (Skrabanek,    1983;   Van   Deth & Vandereycken,
1988). Het bedrog van Engeltje van der Vlies wordt pas na haar dood in
1853 vastgesteld. Sectie wijst uit dat Engeltje aan een slokdarmvernauwing
leed, wat de opvallende vermagering verklaart. Maar bovendien blijkt uit de
autopsie dat het darmkanaal zowel plantaardig als dierlijk voedsel bevatte en
de conclusie luidt dan ook: . . . ,  dat het vermeende wonder niets anders  is66

.dan een jarenlang voortgezette mystificatie van het lichtgeloovige publiek
(Krul, 1894:408).

Volgens Krul bevonden zich in Engeltjes huisje te Pijnacker twee aan
elkaar grenzende bedstedes die door middel van een luikje ter hoogte van het
hoofdeinde met elkaar verbonden waren: "Onopgemerkt kon Engeltje alzoo
gevoed en gelaafd worden... desnoods  in het holletje  van den nacht"  (Krul,
1894:408).

Schadewaldt (1965) meent dat de voedselonthouding van de wondermeisjes
in essentie hetzelfde is als de voedselweigering van anorectische patienten.
Zelfs in de ontmaskering van wondermeisjes als bedriegsters die stiekem
voedsel tot zich nemen, ziet hij overeenkomsten met het bij anorexia nervosa
bekende verschijnsel van het heimelijk voedsel verzamelen en opeten. In
1959 concludeerde ook Diekmeyer met betrekking tot Margaretha Weiss dat
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het  gaat  om een vroeg voorbeeld van 'Pubertdtsmagersucht: Als argumenten
hiervoor noemde hij overwegend overeenkomsten in lichamelijke sympto-
men. Daarnaast meende Diekmeyer dat Margaretha schizoide trekken gemeen
heeft met anorectische patienten. Hij baseerde deze veronderstelling voorna-

melijk op overgeleverde portretten die mogelijk van Margaretha Weiss zijn.
In 1965 sluit Schadewaldt zich bij zijn bevindingen aan: "Es sprechen also
offensichtlich medizin- wie kunsthistorische Grunde fOr das Vorliegen einer
anorexieahnlichen Erkrankung" (Schadewaldt, 1965:8).

Ook Skrabanek (1983) gelooft dat de wondermeisjes eigenlijk geplaagd
werden door anorexia nervosa. Bij een bespreking van een officieel rapport
over het wondermeisje Katharina Binder die rond 1556 in Heidelberg leefde,
merkt hij bijvoorbeeld op: "This report is probably the first which mentions
amenorrhoea  as a symptom of anorexia nervosa" (Skrabanek,   1983: 114).

In de loop van de negentiende eeuw verandert de houding ten opzichte van
de wondermeisjes geleidelijk: langdurig vasten wordt meer en meer geinter-
preteerd als een teken van ziekte. Tekenen hiervan zien we bijvoorbeeld in
de verontwaardiging die ontstaat naar aanleiding van de dood van Sarah
Jacobs. In een editorial in The Medical Press uit 1870 staat: "We cannot see
what science has to do with the pretences of a child of twelve, aided by a

needy father of a numerous family, and why it should ever have entered into
the minds of any medical men to employ four nurses to watch a girl in order
to teach the foolish habitants of South Wales that a human being requires a
certain number of ounces of albumen, starch, oil and water daily, in order to
keep alive" (geciteerd in Skrabanek,    1983: 120).   In de tweede helft   van  de

negentiende eeuw is het verschijnsel 'wondermeisjes' dan ook over het hoog-
tepunt heen. Maar de fascinatie met voedselonthouding blijft bestaan, zowel
van de kant van het volk als van de kant van de geneeskunde. Hongeren
wordt nu vooral een spektakelstuk en de medische wetenschap draagt hiertoe
zelfs rechtstreeks   bij.   Van   Deth en Vandereycken (1988) beschrijven  hoe
deze rage in gang wordt gezet door de experimentele voedselonthouding van
Henry S. Tanner, een arts die ervan overtuigd is dat vasten een remedie
vormt tegen een aantal kwalen. De gevestigde wetenschap wijst Tanner's

veertigdaagse beproeving af, omdat er onvoldoende wetenschappelijke con-
trole op het experiment zou zijn geweest. Als blijkt dat Tanner er mede door
een weddenschap flink op verdient, wordt de hele proef opgevat als zwende-

larij. Tanners hongerexperiment vindt echter veel navolgers: mensen   die
hopen via hun hongerkunsten gemakkelijk een boterham te verdienen door
weddenschappen af te sluiten op hun vermogen zonder voedsel te leven.

Sommigen bedienen zich van bedrog bij de uitvoering van hun spektakelstuk.
Van Deth en Vandereycken (1988) noemen de hongerartiest Siegfried Herz,
die in 1926 veel geld verdient door zich in een glazen kast op te laten sluiten
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en 44 dagen te hongeren. Na een onderlinge ruzie verklaart zijn manager
drie maanden later dat de hongerkunstenaar tijdens zijn hongerproef 's nachts
chocolade toegediend kreeg  via de leidingen  van het radiotoestel.  Toch  is  het
hongeren niet van risico ontbloot. Om tot de toppers te behoren moest men
minstens de veertig dagen van Tanner evenaren. Een aantal hongerkunste-
naars bekoopt het dan ook met de dood.

In de eerste decennia van de twintigste eeuw verliest de hongerkunst, als
vorm van vermaak, snel haar populariteit. Op treffende wijze komt dit tot
uiting in Franz Kafka's verhaal 'Ein Hungerkunstler' (1922), waarin een
hongerkunstenaar nostalgisch terugblikt naar de hoogtijdagen van de honger-
kunstenaars en doorgaat met vasten terwijl niemand nog belangstelling voor
hem  heeft.

2.1.4 De herinterpretatie van casussen uit het verleden

Voorstanders van de opvatting dat het bij anorexia nervosa om een eeuwen-
oude stoornis gaat, zien gelijkenissen met ziektebeelden uit het verleden. Zo
zijn zenuwtering, tuberculose, chlorose en hysterie in verband gebracht met
deze  eetstoornis.

In 1689 publiceert de arts Richard Morton (1637-1698) zijn drie-delig
werk  'Phthisiologia,  seu  Exercitationes  de  Phthisi: dat vijf jaar  later  in het
Engels vertaald wordt als: 'A treatise  of  Consumptions'.  In het eerste  deel,
getiteld: 'Of Original consumption   from the whole Habit    of   the   Body',
spreekt Morton over 'nervous atrophy' of 'Nervous Consumption'.    Het
betreft hier een vorm van uittering die gepaard gaat met verlies van eetlust,
spijsverteringsstoornissen, amenorroe, constipatie, hyperactiviteit, sterke
vermagering en een onverschillige houding van de patiente ten opzichte van
haar gezondheidstoestand. Morton meent  dat deze toestand wordt veroorzaakt
door heftige hartstochten van de geest ('violent Passions of the mind'), het
onmatig drinken van sterke drank en ongezonde lucht en door 'Sadness and
Anxious Cares'. Hij beschrijft twee ziektegeschiedenissen, waarvan die van
de 18-jarige dochter van Mr. Duke uit St. Mary Axe regelmatig wordt aan-
gehaald als het eerste klinische voorbeeld van anorexia nervosa (bijvoorbeeld
Beumont, 1991; Hunter & Macalpine, 1963; Lafeber, 1971; Schadewaldt,
1965; Silverman, 1983; 1987; Weeda-Mannak, 1984). De casus is zo vaak
beschreven dat ik mij hier beperk tot de tweede ziektegeschiedenis, die van
de zestienjarige zoon van de predikant M. Steele. Deze tweede casus kreeg
wonderlijk genoeg minder bekendheid, misschien omdat het hier om een
mannelijke patitnt gaat en dit niet past bij de veronderstelde seksespecificiteit
van anorexia nervosa. De zoon van Steele lijdt sinds twee jaar aan verlies
van eetlust, die volgens Morton het gevolg is van hard studeren en 'harts-
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tochten  van de geest'. Morton schrijft aanvankelijk medicijnen  voor,   maar

deze helpen niet. Pas daarna adviseert hij de jongen rust, frisse lucht, bewe-
ging  en een dieet, waarna de jongen gedeeltelijk opknapt.

Morton's beschrijving van zenuwtering vond in zijn tijd weinig erkenning.
Verwijzingen naar deze stoornis in de medische literatuur na Morton zijn
schaars. Maar in 1765 publiceert de Engelse neuroloog Robert Whytt over
nerveuze, hypochondrische of hysterische stoornissen waarin hij een hoofd-

stuk wijdt aan 'nervous atrophy' (In: Van Deth & Vandereycken, 1988).
Whytt doelt hiermee op een lichamelijke uittering als gevolg van een afwij-
kende gevoeligheid van de zenuwen van de maag, waardoor een afkeer van
voedsel ontstaat. Beumont (1991) meent dat het door Whytt omschreven
ziektebeeld betrekking heeft op anorexia nervosa. Bij 'nervous atrophy' kan
een geringe neiging tot eten soms plotseling omslaan in een onnatuurlijk
verlangen naar vast voedsel. Whytt beschrijft dit laatste bij een jongen van
veertien jaar en volgens Beumont alterneert het gedrag van deze jongen
tussen anorexia en bulimia. Ook Whytt's beschrijving van nerveuze atrofie

krijgt in zijn tijd weinig aandacht en wordt pas in onze eeuw in verband

gebracht met de hedendaagse anorexia nervosa (Silverman, 1983).
Sommige deskundigen leggen een verband tussen de bijna gelijktijdige ver-

dwijning van 'chlorose' en de opkomst van de diagnose 'anorexia nervosa

op het eind van de vorige eeuw (b.v. Beumont, 1991; Eckart, 1981; Loudon,
1980; 1984). Chlorose, oftewel bleekzucht,   is een ziektebeeld, dat vooral  bij
jonge meisjes voorkwam en gekenmerkt werd door: amenorroe, bleekzucht,
zwakte, vermagering en eetlustverstoringen waarbij sprake is van een afkeer

van  voedsel,  met name vlees.   De term chlorose wordt  voor het eerst geintro-
duceerd in 1615 door Jean Varandal, maar het ziektebeeld is al bekend sinds
de dagen van Hippocrates (460-377 v Chr.), zij het toen onder de naam
'febris alba virginum' oftewel de Maagdenziekte. Deze benaming is ontleend
aan het feit dat de stoornis vooral voor zou komen bij vrouwen in de leeftijd
van 14-22 jaar en toe te schrijven zou zijn aan de ongetrouwde status van
deze vrouwen. De gedachte dat chlorose veroorzaakt wordt door seksuele

onthouding houdt lang na Hippocrates stand. Volgens Ambroise Pard (1627)
leidt het uitblijven van seksuele bevrediging tot een rottingsproces in het
lichaam door het ophopen van 'zaad' in de baarmoeder. Par6's oplossing is
dan ook dezelfde als die van Hippocrates: de ziekte verdwijnt vanzelf als het

meisje eenmaal trouwt. Nog in de periode 1750-1850 wordt chlorose be-
schouwd als een stoornis van de baarmoeder, gekarakteriseerd door amenor-
roe. Bij chlorose zou sprake zijn van een obstructie van de baarmoeder,
waardoor het bloed de baarmoeder niet meer kan verlaten en begint te rotten.
De oplossing wordt gezocht in het gebruik van purgeermiddelen en aderlaten.
In de achttiende en negentiende eeuw is chlorose geen zeldzame ziekte en in
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de negentiende eeuw stijgt het aantal gevallen zelfs aanzienlijk. Aangezien
men bleekheid in die tijd associeert met schoonheid, wordt lange tijd gedacht
dat de meisjes zichzelf opzettelijk ziek maken om zo de begeerde gelaatskleur
te verkrijgen (Starobinski, 1981). De laboratoriumgeneeskunde in de tweede
helft van de negentiende eeuw en speciaal de nieuwe medische ontwikkelin-
gen op het gebied van het bloedonderzoek maken voor het eerst een afdoende
verklaring   voor het verschijnsel  van de chlorose mogelijk. Vanaf   1850  on-
derkennen medici dat er bij chlorose sprake is van bloedarmoede als gevolg
van een ijzertekort en is behandeling mogelijk. De term chlorose verdwijnt
eind negentiende eeuw uit de medische annalen en wordt vervangen door de
term: hypochrome anaemie of ijzertekort. Mede door de stijging van de
levensstandaard (verbeterde kleding, voeding en arbeidsomstandigheden) is
de stoornis in de ontwikkelde landen inmiddels verdwenen (Loudon, 1980;
Kramer, 1942; Starobinski, 1981).

Loudon (1980) meent  dat de groep chlorotische patienten  na   1870  op  te
splitsen is in een 'Chloro-anaemie'-groep, bestaande uit ietwat oudere vrou-
wen uit de arbeidersklasse (fabrieksmeisjes en dienstmeisjes) die inderdaad
mede als gevolg van de slechte arbeidsomstandigheden aan anaemie leden, en
een groep genaamd 'Chloro-anorectici', bestaande uit meisjes   in de leeftijd
van 14-22 jaar uit de hogere en middenklasse. Bij deze laatste groep zou het
om een historische variant van anorexia nervosa gaan. Voor Loudon zijn
chlorose en anorexia nervosa niet-identieke, maar aan elkaar gerelateerde
stoornissen; eenzelfde soort psychologische reactie op de turbulentie van
puberteit en adolescentie: "It is possible that there is an inherent tendency in
each generation for some young females, reacting to the stresses which arise
from entry to adult life, to exhibit a disorder in which mental and emotional
disturbance is accompanied by abnormalities of apetite and sometimes by
amenorrhoea   . . . This suggest an evolutionary line joining the 'green-sick-
ness' - chlorosis (in the form of chloro-anorexia) - to anorexia and bulimia
nervosa, and even conceivably to a different variant in the future" (Loudon,
1984:34).

Uit een onderzoek van Parry-Jones (1985) naar negentiende eeuwse casus-
sen die klinische overeenkomsten vertonen met anorexia nervosa, blijkt dat
de diagnose anorexia nervosa in de onderzochte instituten pas in de twintigste
eeuw gesteld werd. Parry-Jones stelt verder: "The general hospital records
sampled indicate the regular diagnosis of chlorosis throughout the nineteenth
century, in keeping with Loudon's findings (1980). It remains an interesting
possibility that chlorosis, which occurred commonly in the eighteenth and
nineteenth centuries, and anorexia nervosa are analogous conditions, on the
same psychopathological continuum" (Parry-Jones,   1985: 100). Eckart  (1981)
ziet in de betekenisverschuivingen van de term 'chlorose' een andere aanwij-
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zing voor het verband tussen chlorose en anorexia nervosa. Hij geeft een
overzicht van definities van chlorose over de periode 1683-1839 en merkt
daarbij op dat pas in 1707 gesproken wordt over voedingsstoornissen bij
chlorose. Eerst  in 1830 wordt in verband met chlorose gesproken  over  'anor-
exie' in de symptoombetekenis van gebrek aan eetlust. In 1881 geeft de
Index Catalogue of the Library of Surgeon-Generals-Office nog als verwijzin-
gen  bij het steekwoord 'chlorose': 'anaemie', 'eetlust', 'dyspepsie'  en  'hop-
ping  cough',   in 1898 wordt alleen nog verwezen naar 'anaemie'   en   'maag'
en  in 1922 alleen  nog naar 'anaemie'. Daarentegen worden alle psychosoma-
tische componenten die volgens Eckart voorheen tot de stoornis chlorose
behoorden voortaan aan anorexia nervosa toegeschreven.

De feministe Theriot (1988) gelooft dat chlorose in feite een andere bena-

ming voor 'anorexia nervosa' is. De stoornis houdt voor haar verband met
sociale en culturele veranderingen  aan  het   eind  van de negentiende   eeuw.   In
die periode ontstaat een discrepantie tussen de verwachtingen die men van
vrouwen heeft en de eisen die men aan hen stelt. De toenemende industriali-
sering heeft voor vrouwen uit de middenklasse tot gevolg dat de nadruk komt
te liggen op hun rol als moeder en verzorgster; een rol waarin opoffering,
onderdanigheid en lijden centraal staan. Zij trachten dit vrouwbeeld en de
daarbij behorende taken aan hun dochters over te dragen. Maar aan het eind
van de negentiende eeuw vergroten de mogelijkheden voor vrouwen zich: ze
krijgen toegang tot onderwijs en tot meerdere soorten banen. Ook worden ze
niet langer volledig bepaald door hun lichaam; door de medische vooruitgang
op het terrein van de geboortenbeperking is het vrouwelijk lichaam niet
langer uitsluitend lijdend voorwerp. De dochters uit dit tijdvak wensen zich
niet langer te conformeren aan het vrouwbeeld dat hun moeder hen voor-
houdt. Chlorose is, volgens Theriot, dan ook een vorm van rebellie van de
kant van de dochter: een tijdelijke weigering een volwassen vrouw zoals haar
moeder te worden, zonder moeder direct af te vallen. We zien dat Theriot
een van de feministische theorieen die tegenwoordig opgeld doen voor anor-
exia nervosa, vertaalt  naar de negentiende eeuwse chlorose (zie hoofdstuk  1).
Theriot weet hiermee echter niet te verklaren waarom de term 'chlorose'
uiteindelijk vervangen wordt door de term 'anorexia nervosa'.

Eerder al meende Brumberg (1982) dat chlorose het gevolg is van de in
die tijd heersende opvatting dat de adolescentie een periode is die meisjes als
het ware predisponeert voor ziekte. De bleekzucht past bij het schoonheids-
ideaal uit die dagen: bleke, kwijnende vrouwen. Chlorose verdwijnt als de
levensomstandigheden van jonge vrouwen veranderen en zij meer bezigheden
buitenshuis gaan ontplooien. Dan past de chlorose niet meer bij het nieuwe
ideaalbeeld  voor de vrouw.



38                                              Anorexia nervosa: modern of eeuwenoud?

In beschrijvingen van de geschiedenis van anorexia nervosa worden inciden-
teel nog andere ziektebeelden genoemd, die vroege voorbeelden van anorexia
nervosa zouden zijn. Zo is tuberculose in verband gebracht met anorexia
nervosa (Macleod, 1981). Ook Gull (1868; 1874) en Las8gue (1873) wijzen
op de opvallende gelijkenis tussen deze eetstoornis en tuberculose. Maar zij
waarschuwen ervoor dat anorexia nervosa niet verward moet worden met
deze ziekte (Zie ook: Dowse, 188la), aangezien anorexia nervosa toege-
schreven moet worden aan psychische oorzaken.

Een andere geopperde mogelijkheid is dat de eetstoornis 'anorexia nervo-
sa' vroeger onder de diagnose hysterie gerangschikt werd (bijvoorbeeld:
Macleod, 1981; Skrabanek, 1983; Showalter, 1985; Shorter, 1987; 1992).
Zo  geeft de Franse arts Naudeau   in   1789 een gedetailleerd verslag   van  voed-
selweigering bij een 35-jarige vrouw. Naudeau meent te maken te hebben
met een hysterische aandoening. Zijn tijdgenoten hebben kennelijk niet de
indruk dat Naudeau een nieuwe eetstoornis beschrijft. Zijn beschrijving blijft
onopgemerkt, tot het einde van de negentiende eeuw, na de introductie van
anorexia nervosa.

Volgens Van Deth en Vandereycken (1988) rekent Pinel (1745-1826) in
zijn classificatiesysteem van ziektes: 'Nosographie Philosophique (1798)
'anorexie' samen met 'boulimie' en 'pica' tot de 'neurosen van de spijsverte-
ring'. En Erasmus Darwin (1731-1804) beschrijft anorexia onder de noemer
'ziekten  van de gewaarwording'. De Franse fysioloog en frenoloog Fleury
Imbert beschrijft in 1840 weliswaar een eetstoornis in de vorm van een
gebrek aan eetlust als gevolg van een dysfunctie van de hersenen, maar
Imbert's 'anorexie nerveuse' vindt in zijn tijd geen weerklank en raakt in de
vergetelheid (In:  Van Deth en Vandereycken,  1988: 169).

In 1859 beschrijft Chipley  in het American Journal of Insanity de eetstoor-
nis   'sitomania'.   Deze term verwijst   naar een intense afkeer van voedsel
(Brumberg, 1988; Van Deth & Vandereycken, 1995). Sitomania (of sitofo-
bie) betreft meestal een bepaalde krankzinnigheidsfase, waarbij sprake is van
vrees voor vergiftiging of van een bovennatuurlijk commando om niet te
eten. Maar Chipley onderscheidt nog een derde variant: voedselweigering bij
adolescente meisjes uit de gegoede klasse met een aanleg voor hysterie.
Chipley meent dat de meisjes met hun voedselweigering vooral de aandacht
van ouders en vrienden trachten te trekken: "Of a delicate, nervous organiza-
tion, [Miss ----) was a small eater, yet, save some disposition to moderate
attacks of hysteria, she enjoyed good health. Unfortunately, on her return
from a somewhat protracted absence from home, the small quantity of food
consumed by her attracted unusual attention and remark, and awakened
evident anxiety  on  the  part  of her friends" (In: Brumberg,   1988: 108).   Vol-
gens   Beumont (1991) beschrijft Marc6   in 1859 tijdens een lezing   voor  de
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Socittt Mtdico-Psychologique pas echt een onomstotelijk voorbeeld van
anorexia nervosa.    In 1860 wordt de lezing gepubliceerd    in de Annales

mddico-psychologiques. Marc6 beschrijft daarin "une forme de ddlire hypo-
chondriaque cons6cutive aux dyspepsies".   Het  gaat om jonge meisjes  in  de
puberteit die als gevolg van een gebrek aan eetlust of van pijn bij de spijsver-
tering het idee ontwikkelen dat ze niet hoeven of kunnen eten. Wat begint als
een maagneurose verandert zo, volgens Marcd, in een cerebrale neurose.
Pogingen hen tot eten over te halen stuiten op verzet. Ze eten zo weinig dat
ze sterk vermageren en men zich erover verbaast dat ze in leven kunnen

blijven; sommigen sterven uiteindelijk ook. Marcd acht vooral de hypochon-
drische waantoestand van belang; de behandeling moet zich dan ook niet
richten  op  de  maag,   maar   op dit waanidee. Vanwege het verzet tegen  de
behandeling dient de zieke uit haar thuisomgeving verwijderd te worden,
zodat de arts vrijheid van handelen heeft. Blijft het verzet bestaan, dan moet
de arts intimidatie en zelfs geweld toepassen. Uiteindelijk is zelfs sondevoe-
ding (sonde oesaphagienne) toegestaan. Marc6 beschrijft twee casussen: een
vrouw van negentien jaar bij wie een terugval optreedt op het moment dat
het contact met moeder hersteld wordt en een meisje van veertien jaar bij wie
eveneens sprake   is   van een terugval na terugkeer   in de thuisomgeving.    Na
een heropname geneest deze patiente weer, maar Marc6 kan niet instaan voor
een blijvende verbetering omdat ze terugkeert naar huis: 'ou elle manque
totalement de direction morale'. Maar evenals bij tuberculose, hysterie  en
sitomania wordt ook Marcd's hypochondrische waantoestand pas in de twin-
tigste eeuw in verband gebracht met anorexia nervosa.

2.2 HET BEWIJS GEWOGEN

In de inleiding stelde ik dat historische casussen, om in aanmerking te kun-
nen komen voor het predikaat anorexia nervosa, zowel in symptomatologie
als in betekenis overeen dienen te komen  met deze eetstoornis.

Wat betreft symptomatologie dienen casussen uit het verleden overeenkom-
stig de DSM-III-R criteria te voldoen aan de volgende criteria: aanzienlijk
gewichtsverlies; stoornis in de lichaamsbeleving; het gevoel hebben te dik te
zijn, zelfs bij een toestand van uitmergeling; amenorroe2. Ten aanzien van

2  De DSM-III-R hanteert de volgende criteria voor anorexia nervosa:
A Weigering een lichaamsgewicht op peil te houden dat minimaal normaal is voor de

leeftijd en de lengte. bijv gewichtsverlies dat leidt tot een lichaamsgewicht dat 15%

beneden het te verwachten lichaamsgewicht ligt.
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de betekenis moet duidelijk zijn dat de voedselweigering gezien wordt als een
psychische stoornis.   Als   we   de in paragraaf 2.1.1.-2.1.3. genoemde   voor-
beelden aan deze criteria onderwerpen, voldoet geen enkele casus hieraan.
De  voorbeelden uit paragraaf  2.1.1. over voedselweigering als gevolg  van
religieuze praktijken of als gevolg van bezetenheid komen niet in aanmerking
voor het predikaat 'anorexia nervosa' omdat het niet altijd duidelijk is in
hoeverre sprake is van aanzienlijk gewichtsverlies of van uitblijven van de
menstruatie. Bovendien wordt nergens melding gemaakt van een 'stoornis in
de manier waarop het lichaam wordt ervaren', terwijl de motieven  voor  het
hongeren zover we kunnen nagaan niet ingegeven worden door een angst te
dik te worden. Tenslotte mag bij deze casussen dan sprake zijn van vasten uit
godsvrucht of van voedselweigeren uit bezetenheid, ze kregen niet het predi-
kaat 'psychische stoornis'.  Bij  de door Shafii (1972) beschreven prins  en  de
door Hajal (1982) beschreven prins lijkt wel sprake van ziekte. Toch kunnen
ook zij niet voldoen aan de gestelde voorwaarden: het is bij deze ziektege-
schiedenissen niet duidelijk in welke mate sprake is van gewichtsverlies.
Maar bovenal is het de vraag in hoeverre deze prinsen van voedsel afzien
omdat zij zichzelf te dik vonden. Shafii reduceert het begrip anorexia boven-
dien tot zijn symptoombetekenis: gebrek aan eetlust, een reden te meer waar-
om dit voorbeeld niet voldoet aan de gestelde voorwaarden: anorexia nervosa
is immers een syndroom. Vanwege een gebrek aan informatie is de bewijs-
voering hier maar mager. Hoogstens kan gesteld dat het om opmerkelijke
gevallen van voedselweigering gaat.

2.2.1 Heilige vrouwen opnieuw bezien

Mogen   we de 'heilige vrouwen' uit paragraaf   2.1.2.    dan als anorectisch
beschouwen? Bij de vergelijking tussen de versterving van heilige vrouwen
uit de Middeleeuwen en hedendaagse anorectische patienten baseren sommige

B Intense angst om in gewicht toe te nemen of dik te worden zelfs in geval van onderge-
wicht.

C Stoornis in de manier waarop iemand zijn lichaamsgewicht, omvang of vorm beleeft,
bijv. iemand zegt zich "dik" te voelen, zelfs bij uitmergeling, is ervan overtuigd dat een
bepaaid gedeelte van het lichaam "te dik" is, zelfs als er sprake is van duidelijk onder-
gewicht.

D  Bij vrouwen, afwezigheid van ten minste drie opeenvolgende menstruele periodes als die
anders wei zouden zijn voorgekomen (primaire of secundaire amenorroe). (Een vrouw
wordt ook geacht amenorroe te hebben als menstruatie uitsluitend verschijnt na de toe-
diening van hormonen, bijv. het toedienen van oestrogenen) (Koster van Groos, 1989).
In historische casus ontbreken exacte cijfers over de  mate van gewichtsverlies meestal,
vandaar dat ik hier het criterium 'aanzienlijk gewichtsverlies' hanteer.
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auteurs (Lacey, 1982; Rampling, 1985; Stolk, 1980) zich op 66n enkele
casus. Een beschrijving van de lotgevallen van 66n enkele persoon uit een
bepaalde tijd kan inzicht geven in de culturele context van die bepaalde

periode. Zo geeft de historicus Ginzburg (1981) met zijn verslag over het
proces tegen de molenaar Mennochio een levendig beeld van het leven van
een eenvoudig handwerksman in het zestiende eeuwse Italie. Maar het is een
andere zaak om 66n enkele historische casus te gebruiken als bewijsvoering
voor de stelling dat anorexia nervosa historische wortels heeft. Op die manier
bestaat het risico van valse projectie van twintigste eeuwse anorectische

symptomen op 66n enkele casus uit het verleden (Eckart, 1981). In het geval
van Wilgefortis bijvoorbeeld kan evengoed gesteld worden dat de baardgroei
indicatief  is voor hirsutisme in plaats van lanugo.

Bell baseert zijn veronderstelling op meerdere casussen. Maar: het is niet
duidelijk op grond van welke criteria hij besluit dat er sprake is van 'heilige
anorexia'. Hij vermeldt slechts terloops  dat hij onder heilige anorexia  alle
historisch relevante voorbeelden van zelfuithongering door vrome vrouwen
verstaat: "If, as I propose, holy anorexia - broadly defined to include all
historically relevant types of self-starvation by pious women - has existed for
centuries in western European society  . . . "  (Bell,   1985: 86).

Beoordeeld naar de voorwaarden uit de inleiding voldoen ook heilige
vrouwen  niet  aan de criteria  voor de diagnose 'anorexia nervosa'.  Uit  me-
disch-historische bronnen over heilige vrouwen blijkt inderdaad dat zij een
aantal symptomen met anorectische patianten gemeen hebben: voedselonthou-

ding, vermagering, amenorroe, constipatie, slapeloosheid en hyperactiviteit
bijvoorbeeld. Maar veel van deze symptomen zijn louter effecten van het
hongeren. Een angst om dik te worden of aanwijzingen voor een gestoorde

lichaamsbeleving komen we in de geschriften over deze vrouwen niet tegen.
Bij de psychiatrische evaluatie van personen uit een andere tijd is sprake

van een methodologisch probleem van de beschikbaarheid en de betrouw-
baarheid van de bronnen. Onze kennis over de heilige vrouwen uit de Mid-
deleeuwen berust bijvoorbeeld grotendeels op hagiografieen. De biografen
van deze heilige vrouwen schreven met de uitdrukkelijke bedoeling de claim
van heiligheid aannemelijk te maken. Om dit doel te bereiken werd het met
de waarheid niet altijd even nauw genomen. De historica Brumberg meent
dan ook dat diegenen die de ascese van heilige vrouwen gelijkstellen aan de
voedselweigering van hedendaagse anorectische patienten: " . . . naively adopt
and apply the biomedical and psychological models of anorexia nervosa as if
there was absolute certainty about the etiology of the disease and as if there
were complete, verifiable case histories available on historic subjects. In
actuality, the documentary evidence for the congruence of anorexia mirabilis
and anorexia nervosa is exceedingly weak and usually rests either on inter-
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pretative acts of faith or on inconclusive medical 'evidence' such as the fact
that the individual lost her appetite, did not eat or stopped menstruating.
(This   sequelae of symptoms   need not necessarily mean anorexia nervosa)"
(Brumberg, 1988:42).

Volgens Brumberg is voor een retrospectieve diagnosticering van heilige
vrouwen tot anorectische patianten inzicht in hun psychosociale functioneren
nodig. Maar de overgeleverde verhalen over heilige vrouwen werden niet
geschreven met het oog op psychiatrische diagnosticering. Het gevaar van
speculatief psychiatrisch herinterpreteren  is  dan ook groot. Rudolph  Bell,
bijvoorbeeld, schrijft de feiten naar zijn opvatting toe. Zo weet hij de sugges-
tie van overeenstemming tussen heilige vrouwen en anorectische pati8nten
vooral te bereiken door 66n kenmerk van heilige vrouwen te isoleren: het
vasten, terwijl dit slechts 66n onderdeel vormt van de ascetische praktijken
uit die tijd (Bynum, 1987;1988; Beumont, 1991; Habermas, 1990). Maar het
niet-eetgedrag moet gezien worden binnen de meer algemene Middeleeuwse
traditie van zelfvernietiging en zelfverminking (Schilders, 1990). Naast de
anorexia vormt ook zelfkastijding een beproefd middel bij de beteugeling van
de lichaamsbehoeften. Bell refereert weliswaar aan voorbeelden van zelfkas-
tijding zoals geseling met ijzeren kettingen of met een touw vol knopen, het
slapen op een houten plank of het dragen van een harig kleed van geitevel.
Maar anders dan bij de voedselweigering beschouwt hij deze gedragingen
niet als symptomatisch voor een geestesziekte. Het effect van het isoleren
van een bepaald gedrag (niet-eten), van andere gedragingen   die   daar   mee
geassocieerd zijn, kan de indruk wekken dat er een sterkere overeenkomst
bestaat tussen heilige vrouwen en anorectische patienten dan gerechtvaardigd
is  (zie ook Bynum,   1987).

Het is echter vooral de vraag of Bell door op de levens van 'heilige vrou-
wen' een hedendaagse psychologische verklaring te plakken niet een anachro-
nistische vergissing begaat. Bell adopteert Bruchs visie als verklaringsgrond
voor het gedrag van de veertiende eeuwse heilige en gaat in hun levens op
zoek naar een soortgelijke dynamiek. Ook in onze tijd is nog onbekend wat
nu  precies de etiologie van anorexia nervosa is. Zoals   we in hoofdstuk  3   nog
zullen zien vormt de theorie van Bruch slechts 66n van de mogelijke interpre-
taties.   En  zel fs   als aan anorexia nervosa een streven   naar een eigen identiteit
en autonomie ten grondslag ligt, hoeft dit in onze tijd nog niet hetzelfde te
betekenen als in de tijd van de heilige vrouwen. Ook als we de in de inlei-
ding gestelde voorwaarden hanteren, komen heilige vrouwen niet in aanmer-
king  voor de diagnose 'anorexia nervosa':   er is misschien wel sprake  van
aanzienlijk gewichtsverlies en mogelijk ook van amenorroe, maar we vinden
nergens aanwijzingen dat 'heilige vrouwen' geplaagd werden door een stoor-
nis in de manier waarop het lichaam wordt ervaren of het gevoel hebben te
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dik te zijn. Maar bovenal werd de voedselweigering van 'heilige vrouwen' in
hun  tijd niet gezien  als een psychische stoornis.

Daarom   is ook Brumbergs argument in feite anachronistisch: zij stelt
immers dat inzicht nodig is in het psychosociale functioneren van heilige
vrouwen om een vergelijking te kunnen maken met huidige anorectische

patienten. Maar het is waarschijnlijk dat het psychosociale functioneren van
deze vrouwen in die tijd volstrekt niet aan de orde was. Hun gedrag werd
niet opgevat als een psychische stoornis, maar had een religieuze intentie.
Van Deth en Vandereycken (1988) wijzen er mijns inziens dan ook terecht

op dat het gedrag van heilige vrouwen in hun tijd een heel andere betekenis
had en alleen daarom al niet gelijkgesteld kan worden met het gedrag van
anorectische patianten. Bynum (1987; 1988) plaatst de voedselweigering van
Middeleeuwse vrouwen in de context van hun tijd. Voedsel vormde toen een
centraal onderdeel van de religieuze beleving van vrouwen. Dit wordt ook
gesymboliseerd  in  hun  taal: er wordt gesproken  over 'hun honger  naar  God',

'hun  dronken  zijn  van de heilige wijn'. Voedsel  was een middel om religieu-
ze idealen van lijden en dienstbaarheid aan anderen tot uitdrukking te bren-

gen. Liedwy van Schiedam vermenigvuldigt bijvoorbeeld eten en drinken om
het onder de armen uit te delen. De lichamen van deze vrouwen vormen zelf
ook weer een bron van voedsel: ze scheiden olie van hun vingertoppen, hun
borsten geven melk (ook al waren het meestal maagden) en ze genezen ziek-
ten   met hun speeksel. Volgens Bynum bevordert de Middeleeuwse cultuur
dus een specifieke vorm van eetlustcontrole in vrouwen, waarin de collectie-
ve waarden van die tijd weerspiegeld werden, maar die van een geheel ande-

re orde is dan de eetgedragingen van hedendaagse anorectische patienten.
Het zoeken naar overeenstemming tussen heilige vrouwen en anorectische

patianten betekent in feite dat vanuit een medisch model gekeken wordt naar
een verschijnsel dat ontstond in een tijd waarin een theologisch model de
norm was. Heilige vrouwen die vasten kunnen niet zomaar gelijkgeschakeld
worden met anorectische patienten. Zij leven in een andere tijd en in een
ander cultuurpatroon. Een interpretatie van hun motieven tot voedselweige-
ring dient daarmee rekening te houden. Gelijkschakeling houdt in dat het
vasten    tot een ziekte wordt gemaakt, terwijl    het    in    die    tijd    niet als ziekte

werd    beschouwd    (Van    Deth & Vandereycken, 1988; Brumberg,     1988).
Bovendien is ook de psychologisering van verschijnselen uit het verleden
naar mijn mening weer tijdgebonden. De psychologische interpretatie die
gegeven wordt hangt af van de stand van zaken van de geneeskunde, de
psychiatrie en de psychologie op dat moment. Dit wordt treffend geillus-
treerd in de geschiedenis van Liedwy van Schiedam. Spoedig na Liedwy's
dood in 1433 verschijnen de eerste publikaties waarin naar een verklaring
gezocht wordt voor Liedwy's lijden. In 1456 schrijft de Franciskaan Jan
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Brugman in zijn 'vita alme virginis liidwine' al dat Liedwy een epilepticawas en aan aanvallen van waanzin leed (Van Oerle, 1980:258). In 1911
spreekt de psychiater A. Geyl de overtuiging uit dat Liedwy een hystericawas. En in 1980 tenslotte acht de Nederlandse psychiater P.J. Stolk het weer
waarschijnlijk dat Liedwy aan anorexia nervosa leed.

2.2.2 Wondermeisjes opnieuw bezien

Gaat het dan bij de wondermeisjes om anorexia nervosa? De argumentenvoor de overeenkomst tussen wondermeisjes en anorectische patienten con-
centreren zich vooral op de lichamelijke symptomen. Maar in de overgele-verde bronnen  over deze meisjes wordt regelmatig beschreven  dat  zij,   on-
danks hun voedselonthouding, niet noemenswaardig vermagerd zijn. De
lijfarts van koning Ferdinand I, Bucoldianus, die Margaretha Weiss in 1542
onderzocht, constateert bijvoorbeeld dat zij er gezond uitziet en zich goed
voelt (Klimm, 1952:103; Diekmeyer,   1959: 109).   En  in 1602 vindt  de  arts
Lentulus dat Apolonnia Schreier na elf maanden voedselonthouding, afgezien
van een ingevallen borst en maag, niet echt vermagerd is (Morgenthaler,
1926). Ook het wondermeisje Eva Vliegen, uit het begin van de zeventiende
eeuw, was niet sterk vermagerd. Haar tijdgenoot Frans van Dusseldorp zegt
over haar: "Het gelaat, hoewel bleek, was goed gevuld; de handen volstrekt
niet uitgeteerd; ook de pols bleek bij aandachtig onderzoek vrij sterk en
geregeld te zijn" (In: Krul, 1894:402).

Deze voorbeelden lijken dus niet te voldoen aan het criterium van
gewichtsverlies als diagnostisch kenmerk voor het anorectisch syndroom. En
ook bij de wondermeisjes vinden we geen verwijzing naar een angst voordikte of een stoornis in het lichaamsbeeld. Maar zelfs al deelt een aantal
wondermeisjes (evenals de heilige vrouwen) de secundaire effecten van het
hongeren met hedendaagse anorectische patienten, dan betekent dit nog niet
dat zij anorectisch waren. Hetzelfde geldt voor de overlevenden van de con-
centratiekampen in de Tweede wereldoorlog of voor degenen uit gebieden die
geteisterd worden door hongersnood. Abstinentie van voedsel lijdt nu een-maal onvermijdelijk tot bepaalde lichamelijke symptomen. Van Deth en
Vandereycken (1992) gingen na in hoeverre vijfentwintig vastenmeisjes van
de zestiende tot de negentiende eeuw voldeden aan de volgende vijf sympto-
men: aanzienlijk gewichtsverlies, opvallende lichamelijke activiteit, ontken-
ning en verzet tegen pogingen hen weer aan het eten te krijgen, aanwijzingen
dat er sprake is van een vreemd eetpatroon (bijvoorbeeld overeten of zelfop-
gewekt braken), geen aanwijzingen dat er sprake is van een andere lichame-
lijke (t.b.c., kanker) of geestelijke (psychose, depressie) ziekte. Het materiaal
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overziend komen zij tot de conclusie dat er geen overtuigende gelijkenis in
symptomen bestaat tussen de wondermeisjes en anorectische patienten.

Bovendien kan ook voorstanders van de opvatting dat wondermeisjes
vroege voorlopers zijn van anorectische patienten verweten worden dat zij
het kenmerk van de voedselweigering accentueren, waardoor de overeen-
komst met hedendaagse anorectische patienten sterker lijkt dan gerechtvaar-
digd is. Veel van deze meisjes vertonen een reeks van symptomen, waarvan
de voedselonthouding er 66n is. Margaretha Weiss bijvoorbeeld heeft even-
eens  last van uitval  van de functies van armen en benen (Klimm,   1952: 103;
Diekmeyer, 1959:108) en ook Engeltje van der Vlies is kennelijk slecht ter
been (Krul, 1894:404).

Het is opvallend dat in de hedendaagse literatuur bij wondermeisjes (in
tegenstelling tot 'heilige vrouwen') zelden verwezen wordt naar overeenkom-
sten in psychologische motieven met hedendaagse anorectische patienten.
Skrabanek (1983) meent weliswaar dat de voedselweigering van de wonder-
meisjes ingegeven is door psychologische motieven, maar hij weidt niet
verder uit over de mogelijke achtergronden. Diekmeyer (1959) en Schade-
waldt (1965) baseren de bewijsvoering van de psychische overeenkomst
tussen wondermeisjes en anorectische patienten op de gelaatsuitdrukking van
66n enkel geportretteerd wondermeisje uit het verleden. Voor wondermeisjes
geldt echter hetzelfde als voor heilige vrouwen: hun gedrag verschilt in
motivatie, functie en betekenis van dat van anorectische patienten.

Van Deth en Vandereycken (1988; 1992) wijzen erop dat het hongeren van
de wondermeisjes in hun tijd niet beschouwd werd als ziekelijk, terwijl het
hongeren van anorectische patienten  wel  als een ziekte wordt beschouwd.   De
sociale context van wondermeisjes en die van anorectische patientes verschil-
len wezenlijk van elkaar. De wondermeisjes waren in hun tijd een attractie
voor het grote publiek terwijl het hongeren voor henzelf een lucratieve bezig-
heid was. Tijdgenoten waren niet zozeer geinteresseerd   in de vraag waarom
deze meisjes niet aten, maar meer in de vraag hoe lang ze het vol konden
houden (Skrabanek, 1983). Aan de geestestoestand van de wondermeisjes
werd niet of nauwelijks aandacht besteed. Ook uit de reactie van de omge-
ving blijkt dat wondermeisjes in een heel ander klimaat leefden dan heden-

daagse anorectische patienten. Bij de wondermeisjes overheersen bewonde-
ring en verbazing, bij de anorectische patienten medelijden, medegevoel en
zorg.

2.2.3 Andere stoornissen opnieuw bezien

Gaat het dan misschien bij sommige lijders aan zenuwtering, chlorose of
hysterie in werkelijkheid om niet geidentificeerde gevallen van anorexia
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nervosa? Ten aanzien van de zenuwtering heeft een aantal deskundigen zijn
licht over deze vraag laten schijnen. Zo meent Brumberg (1988) dat bij de
door Morton beschreven casussen geen sprake is van anorexia nervosa,
omdat ze ook symptomen vertonen die buiten het anorectisch syndroom
vallen. Maar Beumont (1991) acht dit een typische opmerking van een niet-
clinicus: het komt immers zelden voor dat iemand alle symptomen en alleen
maar alle symptomen van een bepaald syndroom vertoont. Naar zijn mening
is het niet zeker, maar wel heel waarschijnlijk dat Morton gevallen van
anorexia nervosa beschreef. Van Deth en Vandereycken (1991) menen dat
Morton's beschrijving inderdaad een voorloper van anorexia nervosa  is,  maar
dat anorexia nervosa dan tenminste tot de tweede helft van de negentiende
eeuw een zeldzaam verschijnsel is: "Immers, was het indertijd een veel voor-
komend verschijnsel, dan had de heldere beschrijving in Mortons wijdver-
spreide en gereputeerde 'Phthisiologia' in de daaropvolgende twee eeuwen
ongetwijfeld geleid tot herkenning van de kwaal" (Van Deth en Vandereyc-
ken, 1991:182).

Parry-Jones (1985) meent evidentie gevonden te hebben voor zijn stelling
dat chlorose opgevolgd werd door anorexia nervosa. Maar deze uitspraak
lijkt me enigszins voorbarig in het licht van zijn eigen resultaten. Op een
totaal van 36 000 onderzochte opnames in zes instituten over de periode
1812-1917 komt de diagnose chlorose 76 keer voor (Parry-Jones, 1985). Het
is daarbij vooral opvallend dat de diagnose 'chlorose' in het merendeel van
de  gevallen  (60 keer) gesteld  werd  in de jaren 1890-1917,  dus  na de officiele
klinische erkenning van anorexia nervost.

Wat valt er dan te zeggen over de andere ziektebeelden die overeenkom-
sten lijken te vertonen met anorexia nervosa? Dat Pinel 'anorexie' samen met
pica en boulimie onder de 'neurosen van de spijsvertering' rekende, lijkt er
op te wijzen dat hij het niet zozeer zag als een zelfstandige stoornis, maar als
een symptoom bij een stoornis. Hetzelfde geldt voor Erasmus Darwin: zijn
'anorexia' kan een symptoom zijn van de stoornis 'ziekten van de gewaar-
wording'. Fleury Imbert's 'anorexie nerveuse' lijkt  meer in aanmerking  te
komen  voor het predikaat 'anorexia nervosa',   ware  het  niet dat Imbert  deze
eetstoornis beschouwt als een gevolg van een stoornis in de hersenen. Maar
hoe zit het met Naudeau's hysterische patiente uit 1789? Als we haar be-
schrijving onderwerpen aan de in de inleiding gestelde criteria, dan valt ook

3    Op een totaal van 36.000 onderzochte opnames  in zes instituten  over de periode 1812-1917
vertoonden slechts 39 casus overeenkomsten met anorexia nervosa en werd slechts acht
keer de diagnose anorexia nervosa geconstateerd.
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zij af, alleen al omdat Naudeau nergens aangeeft dat haar voedselweigering
ingegeven werd door een vrees te dik te zijn.

2.2.4 Keuzebepaling

Volgens DiNicola (19908) bepaalt de culturele context of vasten beschouwd
wordt als een religieus fenomeen ('heilige anorexia'), dan wel als een medi-
sche stoornis ('chlorose'), dan wel als psychiatrische stoornis (anorexia ner-
vosa),  dan  weI in politieke termen begrepen wordt (hongerstaking). DiNicola
(199Ob) beschouwt anorexia nervosa als een moderne stoornis, een recent

geval binnen een historisch continuum van vasten en zelfverhongering: anor-
exia multiforme.

Een dergelijke zienswijze pasten eerder al Van Deth en Vandereycken
(1988)  toe  in  hun  boek 'Van vastenwonder tot magerzucht'.   Op de vraag  of
anorexia nervosa een cultuurgebonden stoornis is, antwoorden    zij    dat    de
magerzucht pas in de vorige eeuw werd uitgedokterd en dat we voor die tijd
gevallen van voedselweigering aantreffen die een geheel andere betekenis
hebben. Hun boek is eigenlijk niet zozeer een geschiedschrijving van het
anorexia nervosa syndroom, maar van historische gevallen van voedselweige-
ring zonder dat daarvoor duidelijk een lichamelijke oorzaak valt aan te wij-
zen. Zij schetsen daarbij de volgende rode draad: van voedselweigering als
goddelijk geinspireerd wonder of als teken van bezetenheid via voedselont-

houding als spektakelstuk naar voedselonthouding als symptoom van een
psychische stoornis in onze tijd (zie ook: Skrabanek, 1983).

Van 't Hof (1994) bekritiseert Van Deth en Vandereycken omdat zij zich
in hun geschiedschrijving beperken tot 'fact-finding'. Daarmee verklaren  ze
niet waarom het anorectisch syndroom aan het eind van de negentiende eeuw
ontdekt  werd. Zelf maakt  zij een scherp onderscheid tussen de ontdekking  en
het   ontstaan  van de stoornis.   Het gaat hierbij volgens   haar om relatief  onaf-
hankelijke processen: dat anorexia nervosa rond 1870 ontdekt werd, wil nog
niet zeggen dat het voordien als stoornis niet bestond. Zij meent dat de ont-
dekking    van de stoornis afhangt   van   wat zij noemt: de anorexia nervosa
detectie-route. Om tegenwoordig geidentificeerd te worden als anorectische

patiante moet iemand allereerst gesignaleerd worden door haar familie, ver-
volgens bij de huisarts terecht komen die niet zelf zal behandelen, maar zal
doorverwijzen naar specialisten en tenslotte door die specialisten genoteerd
worden als anorectische patient. Moet de anorectische pati8nte tegenwoordig
al diverse barritres nemen om geregistreerd te worden, vroeger waren die
volgens Van 't Hof nog groter. De voornaamste reden daarvoor is dat het
lichaam toen minder blootgesteld werd aan de blikken van anderen, zodat
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anderen ook minder snel in de gaten hadden wanneer iemand alarmerend
mager was.

Mijns inziens klopt deze detectie-route van Van 't Hof niet met de prak-
tijk: huisartsen behandelen tegenwoordig anorectische patienten vaak zelf (zie
hoofdstuk 9). Los daarvan is het onderscheid dat Van 't Hof maakt tussen
ontdekking en ontstaan van de stoornis nogal gekunsteld. Op basis van een
viertal ziektegeschiedenissen dateert ze het ontstaan van de stoornis zo'n
vijftien jaar eerder dan de ontdekking van de stoornis. Evenals Van Deth en
Vandereycken meent zij dat vasten transformeerde van publiek domein (de
wondermeisjes wier vermogen zonder voedsel te leven door tijdgenoten
letterlijk als een wonder werd gezien) naar privt domein (de anorectische
patiente). Van Deth en Vandereycken schrijven deze overgang toe aan een
seculariseringsproces, terwijl Van 't Hof meent dat de condities voor het
ontstaan van psychologisch vasten liggen in het psychologiseringsproces dat
zich tussen 1750 en 1840 voltrok. Maar naar mijn mening is dat psychologi-
seringsproces als verklaring niet specifiek voor anorexia nervosa. Ook het
ontstaan van andere psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld de neurasthe-
nie en de agorafobie, zou aan dit psychologiseringsproces toegeschreven
kunnen worden. Bovendien draagt Van 't Hof, afgezien van een paar inci-
dentele ziektegeschiedenissen die overeenkomsten vertonen met anorexia
nervosa, verder geen aanwijzingen aan voor het bestaan van anorexia nervosa
v66r de ontdekking  van deze stoornis  (zie  ook  Van den Heuvel,    1995).   Van
't Hof (1994) beschouwt met name Marcd's beschrijving van een hypochon-
drisch ziektebeeld als bewijs voor haar stelling dat de stoornis anorexia ner-
vosa kennelijk al bestond voor het ontdekt werd. Maar als we de in de inlei-
ding gestelde voorwaarden voor de diagnosticering van anorexia nervosa
hanteren, dan doorstaat ook Marc6's beschrijving de toets der kritiek niet.
De door hem beschreven meisjes hongerden immers niet uit angst dik te
worden. Hetzelfde geldt overigens voor Morton's nerveuze atrofie, tubercu-
lose en voor chlorose. Nu zou Van 't Hof tegen kunnen werpen dat ook Gull
en    Lastgue dit criterium    nog niet noemden    (zie    ook hoo fdstuk    3).    Maar
mijns inziens vormt dit een extra argument voor de tijdgebondenheid van de
stoornis anorexia nervosa.

In feite gaat een deel van mijn argumentatie ook mank aan anachronisme:
hedendaagse criteria voor anorexia nervosa zijn niet toepasbaar op casussen
uit het verleden omdat die criteria ontwikkeld zijn binnen de huidige culture-
le context. Ook Van Deth en Vandereycken (1992) menen dat moderne
criteria zoals 'preoccupatie met gewicht' en 'stoornis in het lichaamsbeeld'
die tegenwoordig essentieel geacht worden voor de diagnose, zozeer cultuur-
gebonden zijn dat ze niet geschikt zijn voor de retrospectieve diagnosticering
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van de wondermeisjes. Daarom trachtten zij bij hun analyse van de wonder-
meisjes dit probleem van de retrospectieve diagnosticering te ondervangen
door uit te gaan van observeerbare, lichamelijke criteria en gedragscriteria.
Volgens deze opvatting is een vergelijking tussen anorexia nervosa en andere
vormen van vermagering alleen mogelijk als gebruik wordt gemaakt van
criteria die bij artsen uit vorige eeuwen bekend waren, zodat zij ze genoemd
zouden hebben wanneer er bijvoorbeeld bij de wondermeisjes sprake van zou
zijn. Maar naar mijn mening miskent een dergelijke benadering de tijdgebon-
denheid van anorexia nervosa. Het zegt juist iets over de tijdgebondenheid
van dit syndroom als bepaalde symptomen die tegenwoordig tot deze stoornis
gerekend worden, te cultuurgebonden zijn om voor retrospectieve diagnosti-
cering in aanmerking te komen. Anorexia nervosa bestaat mijns inziens pas
sinds de eerste klinische beschrijvingen van Gull en Lastgue. Heilige vrou-
wen, noch wondermeisjes, noch chlorotische patienten kunnen anorectisch
zijn om de eenvoudige reden dat de diagnose 'anorexia nervosa' in die tijd
nog niet bestond. Morton's nerveuze atrofie, chlorose, tuberculose, Chipley's
sitomania en Marc6's hypochondrische waantoestand worden in hun tijd ook
niet ontdekt als een nieuwe eetstoornis. Pas in de twintigste eeuw worden
deze ziektebeelden geinterpreteerd als mogelijke voorlopers van anorexia
nervosa.

Volgens Han Fortmann (1971) wijzigen ziektebeelden zich per cultuur: men
kiest zijn symptomen uit de stalenkaart die de cultuur aanreikt. Als dat ook
voor een constellatie van symptomen geldt, dan betekent dit dat vrouwen pas
na 1873 voor het syndroom anorexia nervosa konden 'kiezen', omdat dit
syndroom voor die tijd nog niet gedefinieerd was. W81 is het mogelijk dat
bepaalde deelsymptomen van dit syndroom eerder al onder andere ziektebeel-
den als keuze beschikbaar waren. Het syndroom anorexia nervosa kreeg
geleidelijk gestalte. Daarom is het begrijpelijk dat er ook al v66r Gull en
Lastgue beschrijvingen waren die steeds meer aan anorexia nervosa doen
denken. Naar mijn idee heeft het syndroom 'anorexia nervosa' zich ontwik-
keld vanuit de hysterie. De hysterische stoornis bevat een verzameling symp-
tomen die zich clusteren rond bepaalde thema's: de motoriek, de zintuigen,
de spijsvertering. Een hysterische patiente kon verschillende symptomen
vertonen. Zo beschrijft de anaesthesist  John  Snow  hoe  hij   in   1853  een  vijf-
tienjarig meisje met chloroform behandelde. Dit meisje leed aan contracties
van de flexorspieren van het linkerbeen en van de spieren die het lichaam en
het hoofd naar links doen buigen: "The contraction of the muscles had lasted
for several weeks, but she had been ill for a much longer period, her illness
having commenced with a fever. She took an extremely small quantity of
nourishment, and was very thin. Her bowels were moved with difficulty.
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The pulse was very feeble and small and there was a tendency to coldness of
the surface... Neither the chloroform  nor any other measures  were  of any
service, and Dr. Farre informed me that the patient died a few weeks after I
saw  her" (In: Hunter & Macalpine,  1963: 1051).

Ook Edward Shorter (1992) meent dat de mens voor de uitdrukking van
zijn psychische nood kan kiezen uit een bepaalde symptomenpool, die onder
invloed van culturele en medische factoren verschuivingen ondergaat. Daarbij
kiest de mens onbewust die symptomen waarvan hij het gevoel heeft dat ze
als het ware aan zullen slaan bij de geneesheren. En daarnaast zullen pati-
enten de neiging hebben die symptomen uit te kiezen, die medisch gezien
moeilijk traceerbaar zijn. In de zeventiende eeuw is het sleutelwoord: epilep-
tische aanvallen. In de negentiende eeuw is het sleutelwoord maagpijn en
braken. Ook medische suggestie speelt hierin volgens Shorter   een   rol:   het
onbewuste kiest uit de symptomenpool altijd datgene dat de dokter het meest
interessant of het meest 'legitiem' vindt. Pathologische symptomen zijn dus
modegevoelig. Over anorexia nervosa stelt Shorter (1987): "In the years
before the phenomenon received a formal diagnostic label, the symptoms
tended to be inchoate and poorly defined because neither doctors nor patients
had yet a clear model of disease, important for patients' understanding of
how they should present their symptoms to the doctor, and for doctors'
understanding of what constitutes a legitimate 'disease' and what is merely
'play-acting

"'
(Shorter, 1987:74). In eerste instantie is zelfverhongering een

van de symptomen temidden van verschillende andere vormen van somatise-
ring. De vermenging van anorexia nervosa met andere modegevoelige symp-
tomen gebeurt vooral in de stedelijke middenklasse. Aan het eind van de
negentiende eeuw raakt zelfverhongering verbonden met andere psychosoma-
tische symptomen. Vooral de modegevoelige 'verlamming' alterneerde vaak
met anorexia. In de twintigste eeuw raakt het volgens Shorter uit de mode
om meerdere psychosomatische symptomen te hebben. De middenklasse is
nu meer geneigd symptomen te kiezen die betrekking hebben op een stoornis
van de persoonlijkheid. Zowel de artsen als de patienten zijn er nu van over-
tuigd dat zij aan een geheel nieuwe stoornis lijden: anorexia nervosa. Zo
bezien is het niet verwonderlijk dat in de periode na de eerste klinische
beschrijvingen van anorexia nervosa discussie ontstond over de vraag of het
hier om een nieuwe eetstoornis ging, of over een vorm van hysterie. Lastgue
zelf sprak over 'anorexie hyst6rique' (zie hoofdstuk 3).

Naar mijn mening is de naamgeving een cruciaal moment in de geschie-
denis van anorexia nervosa omdat er vanaf dat moment een model beschik-
baar is waarin problemen vorm kunnen krijgen. Gull (1874) kende de naam
'anorexia nervosa' toe aan een bepaald cluster van somatische, psychologi-
sche en gedragsmatige kenmerken. Sinds die naamgeving vonden binnen dit
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cluster weer diverse verschuivingen plaats. Dit illustreert des te meer dat het
bij anorexia nervosa om een tijdgebonden stoornis gaat. In de rest van dit
hoofdstuk zal ik laten zien dat anorexia nervosa naar mijn idee dan ook
inderdaad een moderne stoornis is, en dat er binnen de historisch culturele
context van het einde van de negentiende eeuw aanwijzingen zijn waarom
deze stoornis zich als het ware losweekte uit de hysterie.

2.3 ANOREXIA NERVOSA ALS MODERNE STOORNIS

In 1959 meent Von Baeyer dat anorexia nervosa een voorbeeld is van een
totaal nieuwe stoornis, ontstaan onder invloed van veranderingen   in   de   sa-
menleving. Uit een onderzoek van Hutschemaekers (1990) onder vijfentwin-
tig Nederlandse psychiaters en psychotherapeuten blijkt dat de overgrote
meerderheid anorexia nervosa  als een moderne stoornis beschouwt. De eerste
erkende klinische beschrijvingen van anorexia nervosa dateren uit de tweede
helft van de negentiende eeuw, een periode van economische, sociale en
maatschappelijke omwentelingen. De evolutie van anorexia nervosa tot afzon-

derlijk syndroom houdt mogelijk verband met negentiende eeuwse verschui-

vingen in de veranderde positie van de vrouw en het gezin en met de veran-
derde betekenis van voeding en het uiterlijk in de westerse industriele samen-

leving.

2.3.1 De veranderde positie van de vrouw

De ontwikkeling van de moderne geindustrialiseerde samenleving aan het
eind van de achttiende eeuw in Europa en later ook in Amerika had vergaan-
de gevolgen voor de relaties tussen de mensen en vooral voor de positie van
de vrouw. Door de verplaatsing van het werk naar de fabriek ontstaat een
strikte scheiding tussen prive en openbaar, tussen vrouwen- en mannen-
wereld. Tegelijkertijd werden veel van de traditioneel vrouwelijke vaardig-
heden, zoals naaien en voedselbereiding, uit het huis naar de fabriek ver-
plaatst (Bordo, 1985). Als gevolg van de maatschappelijke en economische

ontwikkelingen verandert ook de positie van het burgerlijk gezin: door de
afname van het aantal gezinsleden, veranderende normen ten aanzien van het
huiselijk leven en een andere ruimtelijke indeling van de woning neemt de

privacy toe (Arids,    1977;   Blok, 1977; Laslett,    1973). Het gezin als plaats
voor warmte en intimiteit raakt afgeschermd van de buitenwereld; een haven
in een harteloze wereld (Lasch, 1977). Het gezin centreert zich rond de zorg
voor het kind; de morele, lichamelijke en seksuele opvoeding wordt de ex-
clusieve taak van de moeder. Omdat kinderen uit de burgerij voor een be-
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paalde periode vrijgesteld worden van arbeid, ontstaat een erkenning van
puberteit en adolescentie als fasen met een geheel eigen waarde (Arias, 1973;
Peeters, 1975; 1986). Deze ontwikkelingen hebben vooral gevolgen voor de
dochters  van de burgerij. Hen staat nog slechts 66n toekomstperspectief open:
dat van huisvrouw en moeder4. Hun opvoeding is dan ook volledig gericht
op die toekomst. Uitgesloten van werk en in veel gevallen van een voortge-
zette opleiding, slijten zij hun dagen grotendeels in ledigheid op de sofa, in
afwachting van het moment waarop ze een eigen huishouding kunnen behe-
ren. Rond 1870-1900 beijveren vooral vrouwen uit de middenklasse zich
voor het recht van de vrouw op werk en op een opleiding, en voor stemrecht
voor de vrouw (Showalter, 1985). Feministische auteurs menen dat het niet
toevallig is dat de medische wereld tegen deze achtergrond de eerste gevallen
van anorexia nervosa optekent. Het was een tijd waarin conflicterende eisen
aan vrouwen gesteld werden: het ontstaan van nieuwe mogelijkheden en het
voortbestaan van oude verwachtingen (Bordo, 1985). LasEgue (1873) noemde
destijds als aanleiding voor de voedselweigering van anorectische patienten
een retle of vermeende teleurstelling in de liefde. Een motief dat nog tot in
de jaren dertig van deze eeuw wordt herhaald (bijvoorbeeld Farquharson en
Hyland, 1939; Ryle, 1939). Door niet te eten ondermijnen deze meisjes hun
gezondheid en daarmee hun toekomstkansen op de huwelijksmarkt (Brum-
berg, 1988).

De historicus Edward Shorter (1987) beschouwt anorexia in de context van
de negentiende eeuwse familie als een van de nieuwe 'neuroses van de inti-
miteit'. De dreiging  zich te verhongeren  is pas effectief  in een gezinsklimaat
waarin de gezinsleden door onderlinge affectie aan elkaar verbonden zijn.
Anderzijds belemmeren sterke familiebanden het losmakingsproces van het
jonge meisje. Shorter gelooft dat het sentimentele gezin van de negentiende
eeuw een eigen emotionele dynamiek bevatte en dat deze dynamiek nieuwe
conflicten opriep in de strijd voor psychologische separatie en persoonlijke
autonomie. Bruch (1973) beschreef dat anorexia nervosa vaak optreedt in
ogenschijnlijke harmonieuze gezinnen met brave, gehoorzame dochters.
Shorter concludeert eveneens uit historische gevalsbeschrijvingen dat ano-
rexia nervosa vaak voorkomt in gelukkige, liefhebbende middenklasse gezin-
nen. Via voedselweigering zonden jonge vrouwen naar hun autoritaire of
overbeschermende ouders de boodschap uit dat ze hen los moesten laten.

4 Pas aan het eind van de negentiende eeuw worden de universiteiten ook voot vrouwen
opengesteld. In 1878 is Aletta Jacobs de eerste afgestudeerde vt·ouw in Nederland.
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2.3.2 De veranderde betekenis van voeding en van het uiterlijk

Maar waarom grijpt het Victoriaanse meisje nu juist specifiek naar voedsel-
weigering als wapen in haar strijd om onafhankelijkheid? Mogelijk vormt
voedsel voor dit verzet het instrument bij uitstek, vanwege de betekenis die
voedsel binnen de negentiende eeuwse middenklasse heeft verworven. Voor
het eerst in de geschiedenis beschikt een groot segment van de bevolking
over voldoende en kwalitatief goede voeding. In haar voeding onderscheidt
de middenklasse familie zich van de lagere klassen. Voedselinname is een
manier om de eigen identiteit en de goede smaak tot uitdrukking te brengen

(Elias, 1939; Mennell, 1989; Van Otterloo, 1990). Binnen de middenklasse
vormt voedsel een manier om uitdrukking te geven aan de onderlinge liefde,
maar is tevens een middel tot verzet. Ongehoorzaamheid van kinderen wordt
vaak bestraft met een 'zonder eten naar bed'. Door netjes het bord leeg te
eten, laat het kind blijken de zorg en liefde van de ouders te waarderen.
Omgekeerd kunnen kinderen door een weigering te eten, hun verzet tegen de
ouders kenbaar maken. Vanuit deze visie is voedselweigering dus een ade-
quaat wapen in de strijd tegen de ouders (Brumberg, 1988; Orbach, 1986).

De voldoende beschikbaarheid van voedsel gaat gepaard met een veran-
dering in het schoonheidsideaal naar breekbaar, teer, etherisch, zwak. Deze
tendens zet in ten tijde van de Romantiek toen voor zowel mannen als vrou-
wen bleekheid, tengerte en magerte in de mode kwamen. De voor die tijd
meest typerende ziektes hebben vooral te maken met 'wegteren'.   Dit  komt
het sterkst tot uiting in de ziekte tuberculose, die dan ook wel 'de tering'
wordt genoemd. Susan Sontag (1978) beschrijft in Illness as a Metaphor dat
tuberculose in het midden van de achttiende eeuw, als men nog niet weet dat
de ziekte door een bacil veroorzaakt wordt, een romantisch aura had. Alleen
gevoelige, delicate karakters zouden het slachtoffer van tuberculose worden.
Omdat deze persoonlijkheidskenmerken in die tijd in de hogere klassen in
hoog aanzien stonden, raakte het tengere, ziekelijke en bleke uiterlijk van de
tuberculose-lijder in de mode. Een tuberculeus uiterlijk wordt aantrekkelijk
gevonden als teken van distinctie: via ziekte kan men zich onderscheiden van
de anderen, van de hardwerkende massa. Sontag meent dat je een lijn kunt
doortrekken van deze mode in de achttiende eeuw, die in het begin zowel
vrouwen als mannen aanspreekt, naar de 20ste eeuwse slankheidscultus,
waarin het tuberculeuze uiterlijk meer en meer het ideale uiterlijk voor vrou-
wen werd. Ook Philippe Perrot (1987) beschrijft deze ommekeer naar een
gevoelig, bleek en mager uiterlijk rond de achttiende eeuw. Ook de bleek-
groene gelaatskleur van de lijder aan chlorose werd al vanaf de zeventiende
eeuw felbegeerd en desnoods met kunstmatige middelen nagestreefd. Gold dit
ideale lichaamsbeeld aanvankelijk voor beide seksen, later werd deze schoon-
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heidsnorm uitsluitend aan vrouwen opgelegd. Het is dan ook geen wonder
dat weinig eten eind vorige eeuw een vaak voorkomend symptoom is (Brum-
berg, 1988; Perrot, 1987; Sontag, 1987; Lawrence, 1984). Het is onvrouwe-
lijk om veel te eten. Weinig eten past nu eenmaal beter bij het ideaal van de
etherische bleke vrouw. Een grote eetlust   is een teken   van een gebrek   aan

zelfbeheersing. Een mager lichaam symboliseert het ideaal van Victoriaanse
vrouwelijkheid; de vrouw die ziel boven lichaam stelt. Gelet op deze beteke-
nis van voeding is het misschien begrijpelijk waarom symptomen die zich
centreerden rondom eten en niet-eten zich aan het eind van de negentiende
eeuw clusterden tot een afzonderlijk syndroom: anorexia nervosa.

2.4 BESCHOUWING

De opvatting dat het bij anorexia nervosa om een eeuwenoud syndroom gaat,
impliceert een zekere constantie en misschien ook weI biologische bepaald-
heid van deze eetstoornis en laat geen ruimte voor historische verschuivingen
in de betekenis van gedragingen. Het toepassen van moderne psychologische
modellen op mensen uit het verleden wekt de indruk dat de psychische ont-
wikkeling van de mens historisch gezien een constant gegeven is. In het
geval van anorexia nervosa brengt een dergelijke interpretatie het gevaar met
zich mee dat voedselweigering uitsluitend gezien wordt als een (biologisch
bepaalde) psychische stoornis, terwijl eenzelfde gedrag in verschillende tijden
en culturen iets anders kan betekenen en vanuit andere factoren gemotiveerd
kan zijn (Van den Heuvel, 1990). De retrospectieve psychopathologisering
van heilige vrouwen en wondermeisjes vertoont bovendien eveneens een
tijdgebonden karakter. In paragraaf 1.3.1. zagen  we dat Liedwy van Schie-
dam in 1456 gediagnostiseerd werd als een epileptica, in 1911 als hysterica
en in 1980 als een anorectische patiente. En zouden Schadewaldt en Skraba-
nek bijvoorbeeld ook tot de conclusie gekomen zijn dat de wondermeisjes
anorectisch waren als zij hun artikelen zestig jaar eerder geschreven hadden?
Of hadden ze dan eerder gemeend dat er sprake was van hysterie, zoals
Morgenthaler  in 1926 concludeerde  in het geval van Appolonia Schreier?  Het
risico van valse projectie van twintigste eeuwse anorectische symptomen op
66n enkele casus uit het verleden is des te groter daar dit symptomencomplex
ook tegenwoordig niet nauwkeurig afgebakend is (Eckart, 1981).

Verschijnselen zoals het vasten uit religieuze motieven, de wondermeisjes
en de hongerkunstenaars kunnen niet gelijkgeschakeld worden met anorexia
nervosa, omdat de motieven voor het vasten per periode verschillen en in
hun historische context moeten worden gezien. Er is hooguit sprake van
historische analogieen of van een familiegelijkenis tussen deze vormen van
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voedselweigering en anorexia nervosa (Peeters, 1978). 'Voedselweigering'
vormt dan de familie, waarvan 'vastenheiligen' 'wondermeisjes' en 'anorexia
nervosa' lid zijn. Zo bezien is het zeker ook relevant om, zoals Van Deth en
Vandereycken gedaan hebben, de geschiedenis van voedselweigering op de
langere termijn te bestuderen; een dergelijke studie biedt immers inzicht in
de verschillen en overeenkomsten tussen opeenvolgende generaties van deze
familie. In de geschiedenis van de familie 'voedselweigering' is sprake van
overeenkomsten tussen de verschillende generaties (in alle gevallen gaat het
om afzien van voedsel), maar ook van verschillen (in alle gevallen lopen de
motieven om van voedsel af te zien uiteen, terwijl in alle gevallen een ver-
schillende historische en culturele betekenis aan deze voedselweigering wordt
gehecht).

Het syndroom 'anorexia nervosa' behoort dan tot de generatie waarin
voedselweigering gezien wordt als teken van psychische stoornis. Het anorec-
tisch syndroom evolueert vanuit andere psychische stoornissen. Aanvankelijk
zijn voedselweigering en de daarbij behorende lichamelijke gevolgen sympto-
matisch voor hysterie of neurasthenie. Maar aan het eind van de negentiende
eeuw ontstaat onder invloed van de tijdgeest de behoefte die syndromen te
clusteren tot een nieuw afzonderlijk syndroom: anorexia nervosa.

Samenvattend kunnen we concluderen dat het thema 'voedselweigering'
een thema is dat door de eeuwen heen steeds weer opduikt en aandacht krijgt
en dat de geschiedenis van de stoornis 'anorexia nervosa' een recent onder-
deel   vormt   van dit overkoepelende thema 'voedselweigering'.   Pas   met   de
introductie van de term anorexia nervosa in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw wordt het mogelijk om anorexia nervosa als afzonderlijke klini-
sche entiteit te onderscheiden. In de voorafgaande tijd doen zich weliswaar
verschijnselen voor waarbij je kunt spreken van een zekere familiegelijkenis
met anorexia nervosa, maar aan die verschijnselen worden in verschillende
periodes verschillende betekenissen gehecht. Ik ga er dan ook van uit dat pas
over anorexia nervosa gesproken kan worden sinds de eerste erkende klini-
sche beschrijvingen van dit syndroom door Gull en Lastgue. Dit betekent dat
de vraag naar de tijdgebondheid van anorexia nervosa bevestigend beant-
woord kan worden. Dit tijdgebonden karakter komt ook tot uiting in de
klinische geschiedenis    van deze eetstoornis. Anorexia nervosa is sinds    de
eerste klinische omschrijvingen geen statisch syndroom; sinds 1873/4 hebben
zich weer verschillende verschuivingen in de criteria en zelfs in de betekenis
voorgedaan. In het volgende hoofdstuk staan deze veranderingen centraal.
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Op 24 oktober 1873 houdt de Britse arts Sir William Withey Gull (1816-
1890) een lezing voor de 'Clinical Society of London', getiteld 'Anorexia
hysterica (apepsia hysterica)' (Anonymous,    1873).    In 1874 publiceert   het
tijdschrift Transactions of The Clinical Society of London deze lezing onder
de titel: 'Anorexia Nervosa (Apepsia Hysterica, Anorexia Hysterica)'.  Dit  is
de eerste keer dat de term 'anorexia nervosa' in de annalen van de medische
geschiedenis opduikt. Aan Sir William Gull komt dan ook de eer toe deze
eetstoornis de nu nog gangbare naam te hebben gegeven. Er zijn volgens
Van Deth en Vandereycken (1988) echter goede redenen om te betwisten dat
Gull   beschouwd kan worden   als de ontdekker   van dit syndroom. Eerder   al,

in   april 1873, verscheen in Frankrijk een artikel   van de psychiater Ernest
Charles Las8gue (1816-1883) getiteld 'De l'anorexie hysttrique'.   Lasdgue
bespreekt hierin acht patienten tussen  de   18   en   32  jaar die lijden   aan   een

vorm van ziekelijke vermagering zonder dat sprake is van een organische
oorzaak. Conform de Franse traditie rekent hij deze spijsverteringsstoornis
tot de hysterie. Hij rechtvaardigt zijn artikel met de opmerking dat de stoor-
nis vaak genoeg voorkomt om niet van een bijzonderheid te spreken (LasE-
gue, 1873:386).

Al in september 1873 verschijnt een tweedelige Engelse vertaling van
Lastgue's artikel in the Medical  Times  and  Gazette. Ook Gull is op de hoog-
te van deze publikatie. In zijn artikel uit 1874 erkent hij dat Lasdgue hetzelf-
de syndroom beschrijft, maar eist hij impliciet toch de ontdekking van dit
syndroom voor zichzelf op: "It is plain that Dr. Lasdgue and I have the same
malady in mind, though the forms of our illustrations are different. Dr.
Las6gue does not refer to my address at Oxford, and it is most likely he
knew nothing of it. There is, therefore, the more value in his Paper, as our
observations have been made independently" (Gull, 1874:25). Met 'my ad-
dress at Oxford' doelt Gull op zijn lezing over klinische geneeskunde voor de
'British Medical Association' te Londen. Deze lezing wordt in 1868 gepubli-
ceerd in The Lancet en beslaat  5 V pagina.  E6n zin daaruit is gewijd  aan het
onderscheid tussen buikziekten en een ziektebeeld dat Gull met 'hysteric

apepsia' aanduidt: "At present our diagnosis is mostly one of inference, from
our liability of the several organs to particular lesions; thus we avoid the
error of supposing the presence of mesentric disease in young women emaci-
ated to the last degree through hysteric apepsia, by our knowledge of the
latter affection, and by the absence of tubercular disease elsewhere" (Gull,
1868:175).
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In de negentiende eeuw is de competitie binnen de academische wereld groot.
Ellenberger (1970) beschrijft hoe geleerden elkaar in die tijd de eer van
nieuwe ontdekkingen betwisten. Als ongeschreven regel geldt dat degene die
er het eerst over publiceert, als ontdekker geboekstaafd wordt. Gull's verwij-
zing  naar zijn uitspraak over 'hysteric apepsia'   in   1868  is  door  Van  Deth  en
Vandereycken (1988) dan ook geinterpreteerd als poging bekend te worden
als  ontdekker van 'anorexia nervosa'.   Maar  die  ene zin vormt  wel  een  erg
magere basis om de ontdekking van een nieuw syndroom te rechtvaardigen
(zie ook Brumberg, 1988). Gull's pogingen zijn in zoverre succesvol dat hij
in de Engelstalige literatuur vaak genoemd wordt als degene die de eerste
beschrijving van anorexia nervosa gegeven heeft. In de Franstalige literatuur
wordt Lasdgue als ontdekker genoemd. Maar als Gull in zijn artikel uit 1874
zelf niet gewezen had op zijn uitspraak over 'hysteric apepsia', was de passa-
ge volgens Van Deth en Vandereycken naar alle waarschijnlijkheid in de
vergetelheid geraakt en was de eer van de ontdekking aan Lastgue toegeko-
men  (zie ook Vandereycken  &  Van  Deth, 1989). Aangezien anorexia nervosa
zich naar mijn mening vanuit de hysterie tot een afzonderlijke stoornis heeft
ontwikkeld. is Gull in feite toch degene die het syndroom ontdekte. Hij was
immers de eerste die de noodzaak zag dit syndroom af te bakenen van de
hysterie door het de naam 'anorexia nervosa' te geven. Lastgue onderkende
in feite nog geen afzonderlijk syndroom, maar een variant van hysterie.
Dit hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van het anorectisch syndroom vanaf
de eerste klinische beschrijvingen door Gull en Las8gue. Duidelijk zal wor-
den dat de opvattingen over het anorectisch syndroom vanaf deze eerste
beschrijvingen zowel wat betreft diagnostische criteria als wat betreft etiolo-
gie en behandeling voortdurend verschuiven.

3.1  DE EERSTE KLINISCHE BESCHRIJVINGEN (1873-1914)

In de negentiende eeuw is het idee dat jonge vrouwen gevoelige zenuwen
hebben en eerder het slachtoffer worden van spijsverteringsklachten wijdver-
breid (Drinka, 1984; Brumberg, 1988). Ook Gull stelt: "That mental states
may destroy appetite is notorious,  and  it  will be admitted that young women
at the ages named are specially obnoxious to mental perversity" (Gull, 1874:
25).   Voor  Gull was anorexia nervosa primair een psychogene stoornis.   Toch
gaat hij nauwelijks in op de psychische achtergronden. Hij besteedt vooral
aandacht aan de lichamelijke aspecten van de voedselweigering. Als kenmer-
ken van anorexia nervosa onderscheidt Gull: langdurige voedselweigering
met als gevolg extreme vermagering, geen symptomen van een interne ziek-
te, een verlaagde pols- en ademhalingsfrequentie, een verlaagde lichaams-
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temperatuur, obstipatie, amenorroe en ontbrekend ziekteinzicht. Hij is vooral

geimponeerd door de hyperactiviteit van deze vermagerde meisjes en acht
"the persistent wish to be on the move" (Gull, 1888:517) een onderdeel van

de pathologie (Zie ook: Gull, 1874:23). Ook zijn behandeling is voorname-

lijk gericht op bestrijding van de lichamelijke symptomen door een voedzaam

dieet, warme kleding en versterkende middelen zoals kwikzilver en ijzer-
preparaten. Hij behandelt zijn patientes veelal thuis, soms zelfs op afstand.

Voor de patiente  K.R.,   die   Gull   in 1888 beschrijft, wordt een verpleegster

ingehuurd (Gull, 1888:517). De huisarts en de moeder van de patiente hou-
den Gull schriftelijk op de hoogte. Toch pleit Gull er voor de patiente ge-
scheiden van haar omgeving te behandelen: "The patients should be fed at

regular intervals, and surrounded by persons who would have moral control
over them; relations and friends being generally the worst attendants" (Gull,
1874:26).

Ook Lastgue meent dat de 'anorexie hyst6rique' een psychogene oor-
sprong heeft.   Meer  dan Gull besteedt hij aandacht  aan de psychische kenmer-

ken  van de stoornis. Lastgue  (1873  a  en b) meent  dat de eetstoornis  in  drie

fasen verloopt. In de eerste fase vermindert een meisje in de leeftijd van 15-
20 jaar haar voedselinname vanwege vage maagklachten. Gestrande huwe-

lijksplannen of vage emotionele redenen vormen de aanleiding. Binnen enke-

le  weken  gaat het echter  niet  meer  om een tijdelijke afkeer van voedsel,  maar

gaat de voedselweigering onbepaald door. De patiente slaat maaltijden over
of laat bepaalde voedingsmiddelen zoals brood, vlees of groenten weg. Om-
dat de voedselvermindering in gradaties verloopt, valt het de overige gezins-
leden in eerste instantie niet eens zo op. Vooral ook omdat de gezondheid

van de zieke nauwelijks aangetast lijkt en ze niet sterk vermagert.
In de tweede fase openbaart zich de psychische stoornis: de patiente blijft

ontkennen dat er iets aan de hand is. Lasdgue vergelijkt de typische ontken-

ning  van de ziekte  met  de voor hysterie kenmerkende '6gale indifference'.
Als de patiante er op gewezen wordt dat ze te weinig eet om te kunnen le-

ven, geeft zij steevast dezelfde uniforme antwoorden: ze eet genoeg, ze is
niet magerder geworden en meer voedsel kan ze eenvoudigweg niet verdra-

gen. Deze ontkennende houding wordt nog versterkt door de bezorgdheid
van de familieleden over het welzijn van de patiente. Het gezin heeft twee
methoden ter beschikking, die uitputtend beproefd worden: bidden en smeken

of dreigen. Maar het mag niet baten. De voedselweigering blijft aanhouden

totdat de weerstand het begeeft en de zieke de derde fase in gaat. Dit is de
cachectische fase met als symptomen: amenorroe, droge huid, bleekheid,

constipatie, ingevallen buik en extreme depressie. De vermagering en daar-
mee de algehele zwakte schrijdt voort. De hyperactiviteit maakt plaats voor
asthenie, de patiente houdt nu vrijwillig het bed. Familie en vrienden voelen
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zich wanhopig. Pas in deze derde fase staat de patiente open voor behande-
ling omdat tot haar door begint te dringen dat de voedselweigering gevaarlijk          I
is.   Op   grond   van zijn eigen ervaring met patienten meent Lastgue   dat   deziekteduur zo rond de achttien maanden tot twee jaar ligt. Maar zelfs bij min
of meer herstelde pati8nten valt het hem op dat ze vaak een beperkte of somsook een buitenissige eetlust blijven houden.

3.1.1 Afzonderlijke stoornis of hysterische variant?                                                      1

De publikaties van Lastgue en Gull zetten de toon voor latere artikelen over
anorexia nervosa.  In de discussie volgend  op de lezing  van  Gull  in  1873  voor
de 'Clinical Society of London' blijkt dat het syndroom bij verscheidene
toehoorders bekend is. Gull rangschikt op dat moment de voedselweigering
nog onder de hysterie, zoals ook blijkt uit zijn benaming 'anorexia hysterica'
(Anonymous, 1873:527). De toehoorders  bij de lezing verschillen hierover
echter van mening. Drie van de acht stellen zelfs expliciet dat er geen sprake
is van hysterie, 66n medicus opteert voor een organische oorzaak.

Uit het verslag van de lezing blijkt dat Gull de term 'hysterie' wil gebrui-
ken, omdat er iets mis is met het psychisch evenwicht van deze patienten,zonder dat gesteld kan worden  dat ze krankzinnig zijn (Anonymous,   1873:
528).   Ook   komt   het   voor  dat deze pati8nten nog andere hysterische sympto-
men vertonen. Overigens vermelden zowel Gull als enkele andere deskundi-
gen tijdens deze discussie al dat sommige anorectische patienten ook braken.

De Berdt Hovell is het niet eens met Gull's visie dat er sprake is van een'mental perversity'. Hij meent:    "To   my   mind, the morbid condition   thus
caused or induced would be better designated   by   the term neurosis, which
more reasonably implies, if it does not more accurately define it" (De Berdt
Hovell, 1873:873). Een neurose is het gevolg van een morele of lichamelijke
shock, met als symptomen: verlies van lichamelijke en morele kracht en
verhoogde gevoeligheid voor pijn en voor andere bronnen van irritatie. De
neurose bevindt zich voor De Berdt Hovell dus tussen het lichamelijke en het
psychische in. Volgens hem is bij anorexia nervosa sprake van irritatie van
de maag of van het gevulde rectum en de behandeling moet dan ook bestaan
uit een voedingsdieet, uit medicijnen die het rectum ontladen en uit de zoge-
naamde morele behandeling.

De Berdt Hovell geeft de voorkeur aan  de term 'anorexia puellaris', omdat
de stoornis vooral bij jonge vrouwen voorkomt. De stoornis treft volgens
hem patientes wier lichamelijke of morele kracht verzwakt is, hoewel het
intellect niet noodzakelijk gestoord is.
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In zijn artikel   uit 1874 betoont  ook  Gull zich duidelijk tegenstander  van  de
rangschikking van anorexia nervosa onder hysterie. Etymologisch verwijst de
term 'hysterie' naar 'uterus' (baarmoeder). Voor aanhangers van deze verkla-
ring kan hysterie logischerwijs alleen bij vrouwen voorkomen, terwijl Gull
meent dat anorexia nervosa  ook bij mannen voorkomt': "We might  call  the
state hysterical without committing ourselves to the etymological value of the
word, or maintaining that the subjects of it have the common symptoms of
hysteria. I prefer, however,  the more general term 'nervosa', since the disea-
se   occurs in males   as   well as females,    and is probably rather central   than

peripheral" (Gull, 1874:25-6). Nu vindt Gull dus dat 'anorexia nervosa' niet
in verband gebracht mag worden met de hysterie omdat het om een psychi-
sche stoornis gaat. En in de tweede helft van de negentiende eeuw overheerst
de opvatting dat aan hysterie een organische oorzaak ten grondslag ligt.
Charcot blijft bijvoorbeeld vasthouden aan de gedachte dat uiteindelijk voor
hysterie een organische lesie gevonden zal worden (Drinka, 1984). MiCale
(1989) beschrijft de theorie8n van de oogchirurg-opthalmoloog Robert Brude-
nell Carter (1828-1918) en van Briquet (1796-1881). Carter geloofde dat een
sterke emotie een impressie communiceert naar het sensorisch deel van de
hersenen, waar het wordt omgezet in emotionele energie. Het surplus van
deze emotionele energie treft het zwakste orgaan van het lichaam. Briquet
(1796-1881) meent dat bij hysterie de pathologie zetelde in het encephalon:
het affectieve deel van de hersenen. De stoornis wordt veroorzaakt door een
interactie van factoren zoals jeugd, geslacht, emotionele dispositie, opvoe-
ding, voorgaande ziektes en stress.

Anderzijds   legt   Gull in hetzelfde artikel  uit   1874  toch   weer een verband
tussen anorexia nervosa en hysterie door in het 'addendum' naar aanleiding
van de extreme vermagering van een 15-jarige Miss te schrijven: "The case
appears to be an extreme instance of what I have proposed to call 'Apepsia
hysterica,' or 'Anorexia Nervosa.' (See 'Address on Medicine at Oxford,'
1868.) I believe it to be essentially a failure of the powers of the gastric
branches of the pneumogastric nerves" (Gull, 1874:26). In feite zien we hier
dat Gull in hetzelfde artikel enerzijds een verband tussen anorexia nervosa en

hysterie afwijst, anderzijds voor de verklaring van het ontstaan van anorexia
nervosa teruggrijpt op een theorie die destijds gangbaar was voor hysterie,
namelijk dat sprake is van bepaalde hysterische toestanden van de pneumo-

1 Overigens illustreert Gull zijn artikelen over anorexia nervosa uitsluitend met gevalsbe-
schrijvingen van meisjes. Maar in 1896 bespreekt Drummond in The Northumberland and
Durham Medical Journal onder de titel: "A Case of Anorexia Nervosa", bijvoorbeeld een
geval van ernstige vermagering bij een jongeman van vijfentwintig jaar, die al vijf jaar in
bed ligt
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gastrische zenuw die van centrale oorsprong, dus mentaal of psychisch be-
paald zijn. Dit is mijns inziens eens te meer een aanwijzing dat anorexia
nervosa evolueerde vanuit de hysterie.

In 1881 komt de Londense arts Thomas Stretch Dowse op de hypothese
van de pneumogastrische zenuw terug. Hij meent dat bij anorexia nervosa
sprake is van een functionele stoornis van de pneumogastrische zenuw, gele-
gen in het gebied van de medulla oblongata. Het gaat om een soortgelijke
functiestoornis als bij hysterie, catalepsie en sommige vormen van melancho-
lie. Dowse knoopt aan bij de opvattingen van Schroeder van der Kolk betref-
fende melancholie met verhoogde eetlust. Schroeder van der Kolk vond in
die gevallen vaak irritatie van de medulla oblongata, zodat druk op het bo-
venste deel van de nek niet verdragen werd. Ook toonde hij aan dat als de
pneumogastrische zenuwen geYrriteerd worden er een min of meer volledige
afwezigheid van het gevoel van honger ontstaat. Schroeder van der Kolk
geloofde dat de anorexia en melancholie veroorzaakt worden door een over-
beladen toestand   van de colon met vastgehouden faeces, een algemene   ver-
stopping van de circulatie of door overdreven seksuele opwinding.

In   1888   is in Engeland de discussie   op een hoogtepunt  rond de vraag   of
anorexia nervosa   een   vorm van hysterie   of een eigenstandige stoornis    is.
Gull's laatste artikel uit 1888 vormt wederom aanleiding tot deze discussie.
Gull spreekt in dit artikel over 'perversions of the ego' als oorzaak van
anorexia nervosa, zonder echter uit te leggen wat hij daar precies mee be-
doelt. Volgens Silverman (1987) wordt een week na Gull's publikatie in een
redactioneel opgemerkt dat Gull zijn oorspronkelijke veronderstelling dat het
om een stoornis van de pneumogastrische zenuw gaat ingeruild heeft voor 'a
deeper view'. De redacteuren merken verder  op dat Hovell verheugd  is  over
Gull's beslissing de term 'anorexia hysterica' te vervangen door 'anorexia
nervosa'.

Op 31 maart 1888 beschrijft Mackenzie een casus van een 19-jarig sterk
vermagerd meisje. Diplomatiek is zijn artikel getiteld: 'On a case of anorexia
nervosa vel hysterica'. Mackenzie stelt:   "It   is not necessary to reopen   the
question of whether such cases should be called hysterical on the present
occasion, but it is desirable to extend a knowledge of cases of the kind, first
and most graphically described by Sir William Gull at the Clinical Society,
because I am convinced such cases sometimes pass unrecognised, and that
lives are thereby lost" (Mackenzie, 1888:613). Toch blijft de kwestie van de
diagnostische classificatie actueel. Zo beschouwen anderen anorexia nervosa
toch nog duidelijk als een vorm van hysterie (bijvoorbeeld Edge, 1888). Op
28 april 1888 stelt Playfair dat de anorexia secundair is aan overspannenheid
of spanningen: "I have seen many instances in young girls which have follo-
wed severe study for some of the higher examinations for women now so
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much in vogue. Other common causes of an analogous kind are domestic
bereavements, money losses, disappointments in love, strain of over-athletic
work, which I have seen operate in both sexes, and the like" (Playfair,
1888:818). Voor functionele neurosen die door dergelijke oorzaken ontstaan,
is volgens Playfair de term 'neurasthenie' meer geschikt. Centraal bij deze
stoornis staat volgens  hem  wat Gull noemde: "the perversion  of  the  ego".
Tussen de regels door bestempelt hij patienten met deze stoornis tot 'harde-
ned neurotic sinner'.

Naar aanleiding hiervan verzet De Berdt Hovell (1888) zich nogmaals tegen
het concept 'perversion  of  the ego'. Volgens  hem is eerder sprake  van  een
verlies van morele kracht als gevolg van een zenuwschok veroorzaakt door
bijvoorbeeld een ongeluk, een operatie of overspannenheid. Dit leidt er toe
dat de patiibnte tot weinig of niets in staat   is.   Maar als medici deze houding
van de patiente interpreteren als koppigheid en haar daar naar behandelen,
dan ontstaat vanzelf een irritatie bij de patiente die gemakkelijk beschouwd
kan   worden als 'perversion  of  ego'. De Berdt Hovell sneert vervolgens:
"The moral perversion of ego on the part of the patient is thus, to my mind,
the consequence of the mental perversion of opinion on the part of the physi-
cian, and in due time 'the hardened neurotic sinner' is the result. Let me
assure Dr. Playfair that my difficulty in this class of case has been to disabu-
se the family and friends of this theory of the perversion of ego; but where
the medical attendant is imbued with it this difficulty becomes an impossibili-

ty" (De Berdt Hovell, 1888:949). Dit citaat impliceert dat leken kennelijk de
terminologie van medici overnemen. Ondanks De Berdt Hovell's kritiek,
duikt het begrip 'perversion of the ego' ook in latere publikaties nog op. Zo
merkt Collins   in   1894 naar aanleiding  van de psychologische kenmerken  van
een zeveneneenhal arig meisje met anorexia nervosa op: "Such is the picture
of the perverted  ego  in  this and other cases  of the  kind,  at  once the cause  of
the anorexia and the central feature of this curious ailment - a gloomy self-
concentration, which seems to extract a morbid vanity from the compassion
evoked by bodily misery, coupled with a spurious piety" (Collins, 1894:
202).

Ook de veronderstelling dat anorectische patienten in feite neurasthenisch

zijn, wordt bekritiseerd. Myrtle (1888) meent dat geen sprake is van neuras-
thenie omdat de patient  niet  eet of drinkt en steeds in beweging  is.   Bij  neu-
rasthenie daarentegen  eten en drinken patienten  wel, maar bewegen nauwe-

lijks (Myrtle, 1888:899). Omdat het gaat om een stoornis van de maagzenu-
wen, acht hij de benaming anorexia nervosa het meest correct. Aan het einde
van de negentiende  eeuw  is  de term anorexia nervosa ingeburgerd.
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3.1.2 De worteling van de nieuwe stoornis in de internationale
literatuur

Rond de eeuwwisseling verschijnen vooral Engelse en Franse artikelen over
anorexia nervosa omdat in die landen de beschrijvende psychiatrie voorop
staat, terwijl in Duitsland de verklarende psychiatrie de boventoon voert
(Van Deth & Vandereycken, 1993; Habermas, 1990; Van 't Hof, 1994).
In Engeland en Frankrijk centreert de discussie lange tijd rond de vraag
welke plaats anorexia nervosa inneemt binnen het diagnostisch classificatie-
stelsel. Daarnaast  gaat de aandacht  uit  naar de psychische factoren. In Duits-
land ligt de nadruk meer op een somatische verklaring.

De Engelstalige literatuur
Hoewel anorexia nervosa rond de eeuwwisseling in Engeland erkend wordt
als syndroom, blijft de gelijkenis tussen anorexia nervosa en hysterie nog
lang bestaan. Als centraal kenmerk van hysterische patienten wordt vaak
genoemd dat zij de aandacht willen trekken. Nog in 1908 schrijft Gee in een
hoofdstuk over: 'Nervous atrophy (atrophia nervosa: Anorexia nervosa)' dat
deze eetstoornis bij jonge vrouwen in de puberteit de vorm van een melan-
cholie aanneemt: "The melancholy seems to arise from a morbid excess of
that craving for sympathy which is common to all mankind, as is especially
strong in the female sex. A young maiden with small experience of the
world, expects more from life than life can give: the sympathy desired is not
forthcoming; hence dissatisfaction and discontent" (Gee, 1908:42).

In navolging van de Britse deskundigen, erkennen ook Amerikaanse artsen
Gull als ontdekker van anorexia nervosa. Maar zij rangschikken deze eet-
stoornis in navolging van Las8gue meestal onder de hysterie; als hysterische
maag- of spijsverteringsstoornis (bijvoorbeeld Allbut, 1905; Wilks, Osler,
1878; In: Brumberg, 1988). Geinspireerd  door de Britse theorieen, heerst  in
de Anglo-Amerikaanse literatuur eveneens discussie over de vraag waardoor
anorexia nervosa veroorzaakt wordt. Zo meent Inches (1895) dat anorexia
nervosa niet veroorzaakt wordt door een 'perversion  of the  ego', een 'mental
perversion'  of een 'moral obliquity', maar eerder  toe te schrijven  is  aan  een
slecht doorvoed cerebrum. Ook deze Amerikaan vindt dat de stoornis over-
eenkomsten vertoont met neurasthenie, maar beschouwt anorexia nervosa in
ieder geval als een eigenstandige stoornis. Hoewel Sir Weir Mitchell
(1885:242)  op de hoogte   is van Gull's publikatie over anorexia nervosa  uit
1874, beschouwt hij anorexia als een symptoom bij hysterie. In zijn boek
Lectures   on  Diseases   of  the   nervous   system.   Especially   in women. beschrijft
Sir Weir Mitchell (1885) dat hij een patiente er op betrapt dat ze voedsel
onder haar kussen verborgen hield. In een afscheidsbrief bekent deze vrouw:
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"The game I have played on you I have played on others, and in my restric-
ted life, I have found it very amusing. You must not blame my maid, as I
paid the woman who cleaned  the  room to bring  me  food.   I  found that doctors
got tired of my sore back, and that they ceased to feel interest in me, a thing
I never did like, so I began to complain of queer symptoms; and as this often
aroused new interest, I went on experimenting until I hit the starvation idea,
which has done very well  . . .  I hope you will not tell my docter at home,  you
would take away a good deal that is pleasant, and spoil an interesting case,
too" (In: Mitchell, 1885:92).

Mitchell beschouwt dit als een bewijs dat hysterische vrouwen hun symp-
tomen gebruiken om de aandacht te trekken. Uitgaande van de veronderstel-
ling dat anorexia nervosa zich vanuit de hysterie ontwikkeld heeft, kan dit
voorbeeld ook gezien worden als een uiting van de behoefte van de kant van
patienten aan het eind van de negentiende eeuw aan een nieuwe symptoom-
constellatie rond voedselweigering en spijsvertering.

Conform Shorter's theorie over het kiezen uit de symptomenpool tracht de
patiente uit dit voorbeeld haar symptomen dusdanig te kiezen dat ze de inte-
resse wekken van de mensen uit de nabije omgeving.

Dat het ook in de eerste jaren na de klinische beschrijvingen nog voorkomt
dat patienten naast anorectische ook hysterische symptomen vertonen, blijkt
bijvoorbeeld uit een door Lloyd (1893) beschreven casus. Zijn patiente is
extreem vermagerd en lijdt daarnaast aan tremoren van alle ledematen en van
hoofd en nek. Lloyd maakt een onderscheid tussen het door hem beschreven

geval van hysterische anorexie en de door Lastgue en Gull beschreven casus-
sen. Bij Lastgue en Gull is sprake van voedselweigering en vermagering, bij
de patiente van Lloyd gaat de anorexie samen met hysterisch braken en is
daarom gevaarlijker. Lloyd stelt: "This hysterical perversion is not new,
even in literature,   but  is not often  seen   in an extreme degree" (1893:277).
Ook voor de Amerikaanse arts McGillicuddy (1896) zijn zowel anorexia als
bulimia symptomen bij hysterie.

Aan het eind van de negentiende eeuw passen medici zowel in Engeland
als Amerika bij anorexia nervosa nog steeds in essentie de behandeling toe
die gebruikelijk is bij hysterie: een rustkuur volgens de principes van Sir
Weir Mitchell. Deze kuur wordt bij voorkeur in een instituut gevolgd en
bestaat uit een dieet met overvloedige voeding, massages, faradisatie en het
vermijden van de stimulerende effecten van lezen en schrijven. Hoewel de
artsen er niet altijd even graag voor uitkomen, moeten ze regelmatig over-
gaan tot sondevoeding (bijvoorbeeld: Dowse, 18818; Dowse, 188lb; Mac-
kenzie, 1888; Edge, 1888; zie ook: Brumberg, 1988). De patiente wordt
genezen verklaard zodra een acceptabel gewicht bereikt   is.    Soms is herstel

onmogelijk en sterft de patiente (Stephens, 1895). Andere deskundigen wij-
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zen een behandeling in een instituut af en menen dat de anorectische patiente
het beste in haar thuisomgeving kan worden behandeld (Myrtle, 1888; De
Berdt Hovell, 1888). In de jaren tachtig van deze eeuw komt deze discussie
terug in de vorm van de keuze tussen ambulante behandeling of intramurale
behandeling (bijvoorbeeld: Bruch, 1982; Weeda-Mannak, 1984).

De Franstalige literatuur
In het Frankrijk van Lastgue staat de hysterie door het werk van Charcot
volop in de belangstelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat LasEgue de
stoornis indeelt bij de hysterie. Maar eind negentiende eeuw proberen diverse
Franse deskundigen de anorectische stoornis als het ware los te weken van de
hysterie.  Op een congres voor psychiaters en neurologen  in 1895 gebruikt  P.
Sollier de term 'anorexie mentale' om een duidelijk onderscheid te maken
tussen deze eetstoornis en anorexie hystdrique. Erfelijke antecedenten, de
hysterische geestestoestand, stigmata, hysterogene punten, anesthesie vooral
rond de maag, het plotselinge ontstaan, de minder snelle vermagering en het
vaak voorkomen van braken zijn aanwijzingen voor hysterische anorexie.
Sollier vermoedt dat de anorexie mentale van centrale oorsprong is en be-
trekking heeft op een abnormale ontwikkeling van het zenuwstelsel. Een
maagaandoening verhult vaak dat sprake is van een dysfunctie van het ze-
nuwstelsel. De behandeling is overigens voor anorexie mentale    en    voor
anorexie hystdrique hetzelfde: dwangvoeding, isolatie en koudwaterbaden.
Als na twee maanden geen verbetering is ingetreden, beveelt Sollier een
verblijf  in de bergen aan (Sollier,    1895).   In 1895 houdt M. Sollier  op   het
Congr2s de m2decins alitnistes et neurologistes te Bordeaux een lezing over
'anorexie mentale'.   In de discussie die volgt  op M. Sollier's lezing merkt
R6gis   op   dat   hij   zel f verscheidene soortgelijke gevallen diagnostiseerde  als:
'anorexie cachectique de la nubilitt:  Het gaat om voedselweigering bij  meis-
jes in de puberteit, het denken is niet gestoord en er is geen sprake van
waandenkbeelden. Volgens R6gis is bij deze meisjes sprake van een revolte
van het kind tegen de zich ontwikkelende vrouw. De behoefte terug te keren
naar de aseksuele lichaamsvormen van v66r de vrouwelijke ontwikkeling ligt
ten grondslag aan de vermagering (Ragis, 1896). Ragis is daarmee de eerste
die oppert dat er bij anorexia nervosa sprake is van een angst voor volwas-
senwording en seksuele ontwikkeling, een gedachte die later door anderen
weer is opgepakt (Janet, 1903; Lafeber, 1971; Van de Loo, Vandereycken &
Eykmann, 1981; Thoma, 1961). De anorexie ontstaat volgens R6gis door
diverse oorzaken: nu eens door gebrek aan eetlust, dan weer door vermoeid-
heid of een teveel aan intellectuele inspanning. Wat de aanleiding ook is,
daaronder ligt een functionele maagstoornis.
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Ook Debove (1895:242) maakt een duidelijk onderscheid tussen anorexia
nervosa en hysterie. Maar in hetzelfde jaar 1895 meent zijn landgenoot Gilles
de   la   Tourette   toch   nog dat anorexia nervosa   een   vorm van hysterie   is.    In
zijn 'Traitd clinique et th6rapeutique de l'hystdrie' geeft hij zowel Las8gue
als Gull krediet  voor de ontdekking  van deze stoornis.  Dan  zegt  hij: "A dater
de 1873, l'anorexie hystdrique entra de plainpied dans la nosographie m6di-
cale; mais le terme lui-mtme ne tarda pas A devier de son acception primiti-
ve: anorexie devint synonyme d'inanition. Alors que l'anorexie de Lastgue-
Gull est une manifestation primitive de t'hysttrie et que l'inanition n'en ets
que la rdsultante, l'usage s'etablit d'appeler aussie anorexiques les individus
tomb6s dans l'inanition A la suite des manifestations gastriques que nous
avons 6tudites et qui sont tout A fait ind6pendantes de la maladie de Last-
gue"   (De la Tourette, 1895:284-285).   We  zien  hier  hoe  De la Tourette  een
onderscheid maakt tussen anorexia nervosa en door hem bestudeerde verma-
gering als gevolg van spijsverteringsstoornissen. Hij stelt voor in het laatste
geval te spreken over 'anorexie secondaire' en bij de door Lasdgue bedoelde
Stoornis over 'anorexie vraie ou primitive'. Bij anorexie primitive is sprake
van een 'perversion mentale'. De stoornis  komt  vaak  voor bij personen  bij
wie sprake is van een mengeling van hysterie en geestelijke degeneratie. De
oorzaak van de voedselweigering blijft vaag. Sommigen doen het om slank te
worden, anderen als gevolg van sensorische illusies, anderen willen gewoon
niet eten (De la Tourette, 1895:288). Met betrekking tot de sensorische
illusies hanteert Gilles de la Tourette de term 'macropsie'. Letterlijk betekent
dit: het vergroot zien van een voorwerp als gevolg van afwijkingen van het
oog. Mogelijk doelt De la Tourette hier op het symptoom dat later bekend is
geworden als de stoornis in het lichaamsbeeld, waarbij anorectische patienten
zichzelf als te dik ervaren ondanks het tegendeel (DSM-III,  1980).

De beroemde Franse psychiater Pierre Janet (1895-1947) maakt een nieuw
onderscheid. In zijn boek Etat Mental des Hystdriques van 1893-1894 spreekt

hij  nog  enkel  over  'anorexie  hysttrique'.  Later  maakt  hij  in  het boek Navro-
ses et idkes fixes I (1898) een onderscheid in hysterische en psychasthene
anorexie. In Les Obsessions et la Psychasttnie (1903) werkt hij dit onder-
scheid verder uit naar aanleiding van zijn bekende patiante Nadia. In 1906 in
de lezingen die hij verzorgt op Harvard spreekt Janet weer over hysterische
anorexie. Bij hysterische anorexie is volgens Janet (1903) sprake van een
werkelijk verlies aan eetlust, maar patienten met de psychasthene vorm heb-
ben geen echte anorexie. Zij hebben nog steeds een hongergevoel, maar
willen daar niet aan toegeven tegenover anderen. 's Nachts staan ze echter op
om stiekem voedsel te stelen. Vrouwen met psychasthene anorexie zijn bang
te   dik te worden   en   op te groeien   tot een volwassen vrouw.    Zo   komt   de
voedselweigering van Janets patiente Nadia voort uit de wens kind te blijven
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en niet te groeien (zie ook: Van Deth & Vandereycken, 1988; Tuiten &
Panhuysen, 1989).

Volgens Janet namen zowel Lasegue als Charcot aan dat patienten met
hysterische anorexie lijden aan een 'id6e fixe'. Dit is een waanachtig denk-
beeld   dat de aanleiding vormt   tot de voedselweigering.    Het    kan   gaan   om
angst voor pijn bij de spijsvertering, een wens te willen vermageren, schaam-
te te eten terwijl andere mensen honger lijden of gewetenswroeging over het
eten van dode dieren. Vaak ook is er sprake van een verkapte suYcidepoging:
de meisjes willen dood vanwege teleurstellingen in liefde, vriendschap of
gezinsleven.

Omdat patienten met hysterische anorexie noch geur, noch smaak hebben,
is   het naar Janets mening waarschijnlijk  dat hun spijsvertering gestoord   is.
De gewaarwording van bewegingen en secreties van de maag vormen het
startpunt voor het gevoel van eetlust. Bewegingloosheid en ongevoeligheid
van de maag leiden tot verlies van eetlust. Anorexie ontstaat dan door anes-
thesie   van   de   maag. Bij hysterische anorexie is zelfs sprake van diverse
anesthesieen: in de mond, op de tong, op de wangen, in het spijsverterings-
kanaal, de anus en het rectum, de maag en de kleine darm. Ook is er sprake
van anesthesie van smaak en geur. Patienten met hysterische anorexie kunnen
het voedsel niet meer naar hun lippen brengen, niet kauwen, niet slikken,
niet poepen. Janet's patiente Marceline, bijvoorbeeld, vindt eten maar een
vieze handeling. Janet meent dat deze dissociatie van de voedingsfunctie zijn
algemene theorie over hysterische verlammingen en amnesie bevestigt. Deze
theorie komt er op neer dat de patiente vergeten is hoe ze moet lopen, adem-
halen, etcetera. Bij hysterische anorexie is sprake van een dissociatie van de
voedingsfunctie   tot   aan   het   punt van vermagering   en dood. Janet spreekt   in
dit kader zelfs  over 'de grote functionele verlamming' (Janet, 1965:247).

Naast de anaesthesiean van mond en maag trekt de excessieve lichaams-
beweging van anorectische patienten de aandacht. Charcot en Lastgue veron-
derstellen nog dat anorectische patienten zoveel wandelen, omdat ze hun
omgeving ervan willen overtuigen dat ze niets mankeren. Voor Janet houdt
de hyperactiviteit eerder verband met de onderdrukking van vermoeidheid.
Onder het kopje Tics Of respiration and alimentation behandelt Janet (1965)
ook bulimia. Hij maakt een onderscheid tussen bulimia en hysterisch braken.
Bij bulimia kan de patient niet stoppen met eten en vraagt voortdurend om
voedsel. Het komt voor bij hysterie, maar is volgens Janet vooral een psy-
chastene impuls. Hysterisch braken kenmerkt zich door overdreven, langdu-
rig braken na elke maaltijd. Dit braken gaat steeds sneller, gemakkelijker en
leidt  tot de meest gevaarlijke vermagering.   Als   men de patienten het braken
verhindert, worden ze angstig, geagiteerd en verliezen uiteindelijk het be-
wustzijn in een grote hysterische aanval. Waar Janet nog een onderscheid
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maakte tussen de symptomen bulimia en hysterisch braken, bevat het heden-
daagse syndroom 'bulimia nervosa' beide elementen: overmatig eten gevolgd
door braken.

In de Franstalige literatuur leveren Dejtrine en Gauckler (1911) tenslotte
nog een bijdrage aan het afgrenzen van anorexia nervosa als afzonderlijke
stoornis. Zij onderscheiden een primaire vorm van anorexia nervosa bij
meisjes in de puberteit en een secundaire vorm die bij beide seksen voor-
komt: de voedselweigering volgt hier op spijsverteringsproblemen, waardoor
het hongergevoel verdwijnt en de patient zwak wordt (In: Beumont, 1991).

Aan het eind van de negentiende eeuw komt de behandeling van anorexie
hystdrique of anorexie nerveuse in Frankrijk overeen met de behandeling in
Engeland: voornamelijk voedingsdieten, maar ook: laxeermiddelen, maag-
spoelingen, koudwaterbaden, statische elektriciteit, oefeningen, massages,
gymnastiek en ontspanning (Sollier, 1895). Conform de tradities van de
morele of zedekundige behandeling wordt de houding van de arts door Fran-
se deskundigen eveneens bepalend geacht voor succes.   Deze   moet   een   over-

tuigende indruk maken en gezag uitstralen. Veel geciteerd is Charcots nadruk
op een autoritaire benadering  van de patiente ("Quand  j'ai  vu  que vous atiez
la  maitre,  j 'ai  eu peur..." Geciteerd   in:   Van  Deth & Vandereycken,   1988:
194). Maar ook de Zwitserse arts Paul Dubois (1904) acht de houding van de
arts van belang: "I do not in any wise, undervalue the favorable influence of
rest and milk diet. I know also that with those patients whose condition
borders on insanity isolation is imperative; it exercises an efficacious moral
restraint   upon the patients.    But   the   cure   is   made   by a psychic conversion
under the influence of mental representations. Success depends    upon   the

physician's gift of persuasion" (Dubois, Am. vert. 1908:256). Maar soms
mislukt de behandeling ook. In 1895 meldt Debove twee fatale gevallen van
'anorexie nerveuse'.

De Duitstalige literatuur
Pas tien jaar na de eerste beschrijvingen van anorexia nervosa verschijnen
Duitstalige publikaties over deze eetstoornis. Vandereycken, Habermas, Van
Deth en Meermann (1991) noemen onder andere de volgende auteurs: Stiller
(1884), Oser (1885), Rosenthal (1886). Hoewel deze auteurs verwijzen naar
de publikaties van Gull en Lasdgue, aarzelen zij om hun patienten de diagno-
se 'anorexia nervosa' toe te kennen. Meestal noemen zij de stoornis 'hysteri-
sche anorexie' of 'gastrische neurose' of neurasthenie (zie ook Habermas,
1990).
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In de jaren negentig van de negentiende eeuw verschijnen nog enkele Duits-
talige publikaties over anorexia nervosa, die in de vergetelheid raakten (o.a.
Stichl, 1892; Soltmann, 1894; Kissel,    1896; 1898; Binswanger 1896a;
1896b; Dornbluth, 1896; en Riegel, 1897). Ook nu leggen de deskundigen
hun eigen accenten en stellen sommigen andere benamingen voor. De kinder-
arts Otto Soltmann (1894) gebruikt de term 'anorexia cerebralis' om te bena-
drukken dat de oorzaak van de stoornis in de hersenen ligt. Het zou gaan om
een stoornis van het in de corticale gebieden gelegen hongerbewustzijn.
Soltmann beschrijft een geval van anorexia nervosa bij een twaalfiarige jon-
gen die hij succesvol behandelde met elektriseertherapie. Het succes van deze
behandeling is volgens Soltmann gelegen in de verhoging van de bloedtoe-
voer naar de hersenen, waardoor het hongergevoel gestimuleerd wordt. Na
de publikaties van Soltmann verschijnen in de negentiende eeuw nauwelijks
nog duitstalige publikaties over anorexia nervosa (Van Deth & Vandereyc-
ken, 1988). Volgens Vandereycken e.a. (1991) is het gebrek aan interesse
voor de psychische eetstoornis anorexia nervosa te verklaren omdat eetpro-
blemen binnen de Duitse medische wereld vooral gezien werden als maag-
neurose. Binnen de Duitse psychiatrie ging de aandacht vooral uit naar neu-
rasthene stoornissen. Tot aan het eind van de negentiende eeuw prevaleerde
onder Duitse psychiaters en internisten de term 'nerveuze dyspepsie'.

Ook Sigmund Freud (1856-1939) is wel bekend met anorexia nervosa,
maar schrijft er slechts incidenteel over. Dit terwijl Young-Bruehl (1989)
suggereert dat zijn eigen dochter Anna Freud enige tijd aan deze stoornis zou
hebben geleden. Uit de schaarse verwijzingen blijkt dat Freud anorexia ner-
vosa bij jonge meisjes beschouwt als een vorm van melancholie waar de
seksualiteit onontwikkeld   is.    Al    in    1893    in het samen met Joseph Breuer
(1842-1945) geschreven 'Studien Ober Hysterie' (1893) wordt de voedselaf-
keer van Frau Emmy von N betiteld als 'anorexie' en een voorbeeld
genoemd van fobische angst als gevolg van onopgeloste associaties met een
emotioneel beladen gebeurtenis uit het verleden. In 1905 leidt zijn behande-
ling van patiente Dora eveneens tot de conclusie dat haar gebrek aan eetlust
een gevolg is van melancholie en van een onvoldoende ontwikkelde seksua-
liteit. Ook in 'Aus der Geschichte einer infantilen Neurose' (1918) interpre-
teert Freud de fase van voedselweigering in de kinderjaren van een jonge
Rus (bijgenaamd 'De Wolvenman') als uiting van een gefrustreerde seksuele
ontwikkeling in de orale fase, een periode waarin seksuele opwinding en
eetdrift nog samen gaan. In dit verband maakt Freud de volgende opmerking:
"Es ist bekannt, dass es in weit vorgeruckteren Jahren, bei Mfidchen in den
Zeiten der Pubert  oder bald nachher, eine Neurose gibt, welche die Sexual-
ablehnung durch Anorexie ausdruckt; man wird sie in Beziehung zu dieser
oralen Phase des Sexuallebens bringen durfen"  (GW,   12de  band: 141).  In  het
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verzameld werk van Freud bevindt zich nog 66n passage waarin hysterische
anorexie ter sprake komt: "Man wird nicht zur psychoanalyse greifen, wenn
es sich um die rasche Beseitigung drohender Erscheinungen handelt, also
zum Beispiel bei einer hysterischen Anorexie" (GW, 1942, vijfde band, pg
22). Ook hieruit blijkt dat Freud de anorectische stoornis nog als onderdeel
van hysterie beschouwde.

3.1.3 Voorlopige evaluatie

Samengevat centreert de discussie zich na de eerste beschrijvingen door Gull
en Lastgue rond de diagnostische plaatsbepaling van de anorectische stoor-
nis: is het een afzonderlijk syndroom of is het een symptoom bij hysterie?
Verschillende deskundigen opperen nieuwe benamingen: Hovels 'anorexie
puellaris' (1873), Soltmanns 'anorexia cerebralis' (1894), Solliers 'anorexie
mentale' (1895), Ragis' 'anorexie cachectique de la nubilit6' (1895), Deboves
'anorexie nerveuse' (1895), Janets 'psychasthene anorexie'   (1898). Dit wijst
naar mijn idee op de behoefte bij deskundigen te kunnen differenti8ren tussen

hysterie en een afzonderlijke stoornis rond voeding. Dit verklaart ook de
aanwezigheid van overwegend Franse namen in het rijtje. In de Engelstalige
literatuur had de afbakening immers al plaatsgevonden door Gulls benaming
'anorexia nervosa'. In Frankrijk bleef de associatie met hysterie lange  tijd
bestaan als gevolg   van  de daar gangbare benaming 'anorexie hystdrique'.
Uiteindelijk overwint binnen de Franse literatuur de term 'anorexie nerveuse'

(Van Deth & Vandereycken, 1988).
De behoefte 'anorexia nervosa' als afzonderlijk syndroom af te bakenen

komt waarschijnlijk voort uit het feit dat patiantes in toenemende mate een
beeld presenteerden dat zich centreerde rond symptomen met betrekking tot
voedselweigering en spijsvertering, maar atypisch was voor hysterie. In de
negentiende eeuw is geen sprake van een eenduidige theorie over hysterie,
maar van verschillende opvattingen op verschillende tijden en plaatsen. Res-
tanten van de aan Hippocrates toegeschreven theorie (dat hysterie het gevolg
is van wandelingen van de baarmoeder) en de theorie van Galenus (dat hyste-
rie veroorzaakt wordt door vaporeuze substanties uit de baarmoeder) zijn
eind negentiende eeuw nog gangbaar (Drinka, 1984; Veith, 1965; MiCale,
1989). De etiologie voor hysterie werd deels organisch verklaard.  Ook  in de
eerste klinische beschrijvingen van anorexia nervosa vinden we verwijzingen
naar een eventuele organische oorzaak. Zo verwijst Gull met zijn theorie
rond de pneumogastrische zenuw naar een lichamelijke component. Maar ook
Inches' slecht doorvoed cerebrum, Solliers abnormale ontwikkeling van het
zenuwstelsel, Janets anesthesie  van  de maag, Soltmanns storing  van de corti-



72                                   Anorexia nervosa: de klinische geschiedenis

cale gebieden in de hersenen wijzen op pogingen anorexia nervosa organisch
te verklaren.

Toch was anorexia nervosa atypisch voor hysterie omdat het ook bij jon-
gens voor kon komen, terwijl hysterie als een typisch vrouwelijke kwaal
bekend stond. Het feit dat anorexia nervosa ook bij jongens voorkwam,
maakte tevens dat het niet toegeschreven kon worden aan een stoornis van de
baarmoeder. Dit verklaart waarom Gull aanvankelijk opteerde voor de bena-
ming  'hysterie', maar later  toch de voorkeur  gaf aan de benaming 'anorexia
nervosa'.

In het vorige hoofdstuk zagen   we   dat   het geen nieuw fenomeen    is,    dat
vrouwen niet of weinig eten. Wat wel nieuw is, is de behoefte van medici
om dit gedrag als een afzonderlijke stoornis op te vatten. In de negentiende
eeuw krijgt gaandeweg de afbakening tussen neurose en psychose gestalte.
Een psychose was een erfelijke, in de constitutie verankerde, stoornis. Er
bestond behoefte aan een categorie waarin psychische stoornissen zonder
erfelijke component konden worden ondergebracht. Dit werd de categorie
van de neurosen (Hutschemaekers, 1990). Anorexia nervosa is niet de enige
stoornis die aan het einde van de negentiende eeuw aan het firmament van de
psychiatrie verschijnt.   In 1869 introduceert George M. Beard in Amerika  de
'neurasthenie', een stoornis die gekenmerkt wordt door lichamelijke  en  gees-
telijke uitputting (Hutschemaekers, 1990). In 1872 wordt de agorafobie
geintroduceerd (De Swaan, 1979). Janets patiente Nadia had bijvoorbeeld,
naast anorexia nervosa, ook last van agorafobie. En in 1873 beschrijft Kris-
haber onder de naam 'cerebro-cardiac neuropathia' een aan de latere angst-
neurose verwante stoornis (Ellenberger, 1970)2. Ook bij deze nieuwe stoor-
nissen wordt vaak een relatie gelegd met ontwikkelingen in de moderne
samenleving. Zo brengt Beard de neurasthenie in verband met de moderne
manier van leven in Noord-Amerika: hectisch, gericht op werk en prestaties.
En in Europa beschouwt men de neurasthenie al snel als een typische bescha-
vingsziekte (Drinka, 1984). In de negentiende eeuwse psychiatrische litera-
tuur worden bij neurasthenie regelmatig spijsverteringsstoornissen genoemd.
We zagen dat William Playfair (1888) zelfs voorstelt anorexia nervosa te
beschouwen als een variant van de neurasthenie. Het ontstaan van de agor-
afobie aan het eind van de negentiende eeuw tenslotte is door De Swaan
(1979) in verband gebracht met de beperking van de bewegingsvrijheid van
jonge vrouwen in die periode.

2 Dit terwijl in deze periode twee typisch achttiende eeuwse neurosen uit het zicht verdwij-
nen. Met de neergang van de aristocratie verdwijnen de 'vapeurs' van de society-vrouwen
en 'hypochondrie', een typische mannenziekte, raakt uit de mode (Ellenberger, 1970).
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In het vorige hoofdstuk wees ik al op veranderingen in het negentiende eeuw-
se cultuurpatroon, die de nieuwe anorectische symptoomconstellatie van de
kant van de patienten aannemelijk maken: de veranderde positie van de
vrouw, de veranderde betekenis van het uiterlijk en het lichaam en de veran-
derde betekenis van voeding.

Hoe dan ook, in de periode na de eerste beschrijvingen zijn de medici er
overwegend van overtuigd dat anorexia nervosa of hysterische anorexie een

psychogene stoornis  is. De voedselweigering gebeurt omwille van emotionele
reden en de ernstige, soms fatale organische gevolgen zijn het resultaat van
extreme vermagering. Als aanleiding wordt vaak genoemd: studie of intellec-
tuele bezigheden, gebroken liefdes of huishoudelijke problemen. Over de
behandeling bestaat meer overeenstemming: die is vooral gericht op herstel
van de voedingstoestand en het lichaamsgewicht. Vanwege de schadelijke
invloed die van het gedrag van de ouders (vooral de moeder) uitgaat, achten
de meeste artsen verwijdering van de anorectische patiente uit het gezin de
beste methode (o.a. Gull, 1874; Playfair, 1888; Debove, 1895; Zie ook:
Brumberg, 1988). Deze behandelingsvoorkeur stoelt op adviezen voor de
behandeling van hysterische patitntes van Sir Weir Mitchell (1885) in Ameri-
ka en van Charcot (1890; Zie: Habermas, 1990) in Frankrijk.

3.2 VERWARRING (1914-1940)

Het begin van de twintigste eeuw kenmerkt zich door de opkomst van de
experimentele geneeskunde en de endocrinologie. Rond 1914 ontdekt Morris
Simmonds tijdens een autopsie een atrofie van de hypofysevoorkwab bij een
extreem magere vrouw. Dit ziektebeeld wordt naar zijn ontdekker 'ziekte van
Simmonds' genoemd. Vanaf die tijd krijgen onverklaarbare vormen van
extreme vermagering regelmatig de diagnose ziekte van Simmonds. In de
jaren dertig beschrijven Kylin en Von Bergmann een speciale vorm van de
ziekte van Sirnmonds, de zogenaamde Postpubertatsmagersucht, die vooral
bij meisjes tussen de zestien en de twintig jaar voor zou komen (Lafeber,
1971). Dit draagt er nog eens extra toe bij dat typische gevallen van anorexia
nervosa behandeld worden als gevallen van de ziekte van Simmonds. De
deskundigen nemen aan dat de atrofie van de hypofysevoorkwab het gevolg
is van een tekort aan hormonen. Daarom is de behandeling zuiver endocrino-
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logisch: toediening van bijnierschorshormonen, schildklierpreparaten, corti-
son, ACTH of insuline, maar ook: implantatie van kalfshypofysei.

Spreekt Moeller in 1924 nog over 'nervOse anorexie', Duitse deskundigen
na hem hebben het vooral over 'hypophys8:re Kachexie' (Graubner, 1925;
Steinitz, 1932), 'zerebral-hypophysSre Magersucht' (Zondek & Koehler,
1928), 'endogene Magerkeit' (Thannhauser, 1930) of 'endogene Magersucht'
(Grote & Meng, 1934) (In: Magendantz & Proger, 1940).

Maar ook in de Engelstalige literatuur uit deze periode hebben publikaties
over de ziekte van Simmonds de overhand (bijvoorbeeld: Calder,  1932;  Stri-
ker, 1933; Brougher, 1933; Silver, 1933. In: Magendantz en Proger,
1940)4. Toch zijn uit diezelfde periode ook publikaties over anorexia nervo-
sa bekend (bijvoorbeeld: Venables, 1930. In: Magendantz en Proger, 1940).
In 1930 erkent de Amerikaan Berkmann   al dat anorexia nervosa een onder-
scheiden klinische stoornis is, . . .   a physiologic disorder secondary  to  a

.

psychic disturbance" (Berkmann, 1930:423). In datzelfde jaar beschrijft de
Britse arts Conybeare een fataal geval van anorexia nervosa bij een 42-jarige
vrouw. Zelfs nu nog zien we in deze beschrijving een vermenging met hyste-
rische symptomen: "While in the ward the patient had a number of 'fits'
similar to those described before admission. Consciousness did not appear to
be completely lost, and there were no signs of organic nervous disease. It
was thought that the attacks were hysterical in character" (Conybeare, 1930:
32). Voor Berkmann en Conybeare is 'anorexia nervosa' duidelijk een psy-
chische stoornis. Opvallend genoeg refereert   geen van twee8n   aan   een   even-
tuele verwarring met de ziekte van Simmonds. Maar tegen het eind van de
jaren dertig ontstaat in Europa een levendige discussie over de vraag of
anorexia nervosa  nu  wel  of  niet een endocriene stoornis  is.

3.2.1 Hernieuwde erkenning als psychisch syndroom

Het Engelse tijdschrift 77te Lancet neemt het voortouw in de discussie over
het onderscheid tussen anorexia nervosa en de ziekte van Simmonds. In 1936
verwijt Ryle artsen dat ze de oorzaak voor anorexia nervosa trachten te
leggen bij stoornissen in de interne secretie. "I believe, however, and shall
hope to show, that the origins of the disease are, as Gull maintained, to be

3  Magendantz en Proger (1940) noemen bijvoorbeeld: Von Bergmann (1934) en Kylin (1937)
als voorstanders van de implantatie van kalfshypofyse.

4 In het artikel van Magendantz en Proger (1940) zijn geen verwijzingen te vinden naar
eventuele Franstalige publikaties over de Ziekte van Simmonds of anorexia nervosa in de
periode 1910-1940.
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sought in a disturbance of the mind and a prolonged insufficiency of food,
and in nothing more" (Ryle, 1936:893).

In 1937 toont Sheehan aan dat bij de ziekte van Simmonds sprake is van
een lesie van de voor-hypofyse veroorzaakt door een trombose, de cachexie
is geen specifiek symptoom  van de hypofyse verschrompeling. Deze ontdek-
king maakt een onderscheid tussen de ziekte van Simmonds en anorexia
nervosa mogelijk. Toch ligt in de discussies over de differentiate diagnostiek
de nadruk aanvankelijk sterk op de lichamelijke en endocrinologische aspec-
ten. Weliswaar wordt nu erkend dat anorexia nervosa een psychische stoornis
is, maar de deskundigen veronderstellen dat de verhongering leidt tot endo-
crinologische en hypofysaire gevolgen. Psychologische factoren vormen
aanleiding tot de voedselweigering (Sheldon, 1937; Sheldon & Young, 1938;
Ryle, 1939; Ross, 1938).

De Amerikaan H.B. Richardson (1939) is van mening dat anorexia nervo-

sa primair een psychische stoornis is. De diagnose ziekte van Simmonds mag
pas gesteld worden nadat eerst getracht is te achterhalen of er sprake is van
neurotische factoren en nadat eerst geprobeerd is de voedselinname te verbe-

teren. Nog in hetzelfde jaar schrijft Richardson samen met Rahman en Ripley
een artikel over de psychiatrische aspecten van anorexia nervosa. De auteurs
beschouwen anorexia nervosa als een neurose met compulsieve, obsessieve,
angstige en depressieve trekken, waarbij ook vaak schizofrene kenmerken
worden geobserveerd.  Door te benadrukken dat de endocriene stoornis  soms

al   optreedt  v66r de vermagering, zetten  zij de achterdeur  toch  weer  open
voor een meer endocrinologische verklaring. De auteurs concluderen: "This
leaves us with the association of a neurosis with an endocrine defect of relati-
vely mild intensity, both of which become manifest at or near puberty

.

(Rahman, Richardson & Ripley,   1939: 363).

De Canadezen Farquharson & Hyland (1939) noemen anorexia nervosa een
metabolische stoornis van psychische oorsprong, maar op grond van de
differentiele diagnostiek tussen de ziekte van Simmonds en anorexia nervosa

sluiten zij een endocrinologische oorzaak uit. Magendantz en Proger (1940)
menen dat individuen op emotionele problemen kunnen reageren door anor-
exia te ontwikkelen. Met het voortduren van de anorexia ontstaan fysiolo-
gische symptomen die het gevolg zijn van het gewichtsverlies. Slechts die
individuen waarbij bepaalde voorwaardescheppende factoren aanwezig zijn,
reageren op deze manier op emotionele conflicten. De auteurs opperen dat
hier mogelijk primaire endocrinologische factoren een rol spelen.
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3.2.2   Etiologie en behandeling

Het onderscheid tussen de ziekte van Simmonds en anorexia nervosa is nu
duidelijk, maar de deskundigen wagen zich vooralsnog nauwelijks aan een
interpretatie van de psychische oorsprong van anorexia nervosa. Meestal
beperken zij zich tot de opsomming van de aanleiding tot de voedselweige-
ring aan de hand van een behandelde casus. Genoemd worden bijvoorbeeld:
problemen thuis, negatieve opmerkingen over het figuur door kameraadjes,
lichte spijsverteringsproblemen, schoolproblemen, liefdesproblemen, heim-
wee, verwennerij door de ouders, examens en overwerk, herstel van een
operatie of ziekte en problemen in de moeder-dochter relatie (Farquharson &
Hyland, 1939; Ryle, 1939). Ryle (1936) pleit er voor niet te zoeken naar 66n
'causa causans', maar alert  te  zijn  op een veelheid aan contribuerende facto-
ren: "In these cases heredity, the natural instabilities of adolescence and
young womanhood, parental incompatibilities or over-solicitude, vanity,
jealousy, a desire  to  be   'in the centre  of the picture,' morbid enjoyment  of
being the centre of anxiety and the sense of power over the mother obtained
thereby, constipation, or an incidental dyspepsia, convalescence from an
illness or operation, a too conscientious industry at school or university, or a
mental shock may severally or in combination provide the background for
the disease" (Ryle, 1936:895).

De opvattingen van de psychoanalyticus Heinrich Meng (1934) uit Basel
kenmerken de overgangstijd van anorexia nervosa als endocriene stoornis
naar anorexia nervosa als psychische stoornis. Hij meent   dat   er bij mager-
zucht sprake is van een orgaanpsychose: de psychische stoornis leidt tot
beschadiging van bepaalde organen; met name van de hypofyse. De orgaan-
stoornis  is  dus een uitdrukking  van een ik-stoornis. De ik-stoornis bij mager-
zucht wordt veroorzaakt door de sterke binding met de moeder in de pre-
oedipale fase. Hierdoor zijn deze patienten niet in staat de oedipale fase goed
af te wikkelen. Ze blijven zich identificeren met de moeder, waardoor de
genitale rijping wordt geremd. In de puberteit, als de conflicten uit de kin-
dertijd weer actueel worden, heeft dit tot gevolg dat de patient terugschrikt
voor volwassenwording.

Toch blijven verwijzingen naar endocrinologische factoren opduiken.
Nicolle (1939) meent bijvoorbeeld dat anorexia nervosa is geworteld in de
fysiologische en psychologische problemen van de adolescentiefase. School-
en thuisomgeving stellen te grote fysieke en mentale eisen aan deze pati-
enten. Psychologisch gezien is sprake van een vrees voor seksualiteit, fysio-
logisch gezien is sprake van een primaire stoornis van de eierstokken.
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Vanaf het moment dat anorexia nervosa succesvol onderscheiden is van de
ziekte van Simmonds wordt behandeling met thyrofde, endocriene prepara-
ten, insuline of vitamine B-injecties nadrukkelijk afgeraden (Richardson,
1939; Ryle, 1936; 1939). Opnieuw wordt geadviseerd dat de patiente, voor
het welslagen van de behandeling, beter uit het ouderlijk milieu verwijderd
kan worden en opgenomen dient te worden in een ziekenhuis (Farquharson &
Hyland, 1939; Ryle, 1939). De behandeling richt zich in de meeste gevallen

I op herstel van de normale voedingstoestand, waarbij nog steeds gebruik
wordt gemaakt van de Weir Mitchell methode. Als de eetlust hersteld is
kunnen de psychologische problemen aangepakt worden. ...  but  this  is  not64

always necessary, as in many instances they have been forgotten in the seve-
rity of the illness that followed or they have solved themselves by the time
the  patient  has come under treatment.   A few straightforward conversations
are   sufficient to reveal and straigthen   out most mental tangles.   No   form   o f

deep analysis is ever required" (Hurst in: Ryle, 1939:34).
In de discussie over anorexia nervosa in de Proceedings of the Royal

Society of Medicine in januari 1939 merkt Dr. Henry Yellowlees op dat hij
het vreemd vindt dat alle sprekers erkennen dat er bij anorexia nervosa spra-
ke   is  van een psychologische oorzaak ( " . . . rather glibly summarized  as
'mother-daughter relationship'"),   maar   in de behandeling zo weinig ruimte
laten voor psychotherapie. Hierop reageert Dr. Weber  weer  met:   "   . . .   in
severe cases of anorexia nervosa it seemed to him almost criminal to waste
time in anything like psycho-analytical investigations (however interesting
they might be) at the commencement of treatment" (Ryle, 1939:36). Richard-
son (1939), daarentegen, meent dat een behandeling die puur gericht is op
gewichtshersel symptomatisch is. Psychotherapie is noodzakelijk om de
neurose te behandelen (zie ook: Farquharson & Hyland, 1939; Rahman,
Richardson & Ripley, 1939). In ieder geval is anorexia nervosa aan het eind
van de jaren dertig internationaal weer een erkend syndroom. In de zestiende
editie van Osler's The principles and practice of medicine (1947)  wordt  een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen anorexia nervosa en de ziekte van
Simmonds. Anorexia nervosa wordt   in dit handboek   voor de student genees-
kunde enerzijds opvallend genoeg nog steeds opgevat als een variant van
hysterie, anderzijds als een maagneurose. Deze editie erkent al dat de licha-
melijke symptomen het gevolg zijn van de voedselweigering5. En met de

5     Onder de paragraaf 'neurosen   van   de maag' behandelt dit handboek eveneens 'nerveus
braken' en 'bulimia'. Bulimia wordt besproken als symptoom bij lichamelijke stoornissen
zoals diabetes mellitus, maar ook bij psychische stoornissen zoals hysterie.
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erkenning van het onderscheid tussen anorexia nervosa en de ziekte van
Simmonds ontstaat opnieuw ruimte voor psychologische verklaringen.

3.3 PSYCHOANALYTISCHE INTERPRETATIES (1940 -1960)

Deze periode kenmerkt zich door pogingen de onderliggende dynamiek van
anorexia nervosa te doorgronden. In Frankrijk wordt de etiologie van 'anor-
exie mentale' nog lang verklaard in termen die voor hysterie gangbaar zijn.
Cornil, Schachter en Vague   (1945: 121-2) menen tenminste: "Le ddbut  est
marqu6 par un choc affectif ou psycho-sexuel. Le refus de l'alimentation est
souvent au d6but volontaire, dans un but esthetique, ou le dlsir d'attirer
l'attention sur soi. "

Ook Andr6 Binet (1947:94)6 meent dat de 'anorexie mentale' ontstaat naar
aanleiding van 'un choc affectif ou psychosexuel' en dat veel vrouwen hun
voedselinname aanvankelijk vrijwillig beperken vanuit esthetische motieven.
Maar in Amerika ontstond rond de jaren veertig een psychoanalytisch ge-
inspireerde benadering (Beumont,   1991).

3.3.1    Van eten word je zwanger

In 1939 interpreteren Rahman, Richardson en Ripley de onderliggende  dyna-
miek van anorexia nervosa als volgt: "The neurosis serves as a protection
against the assumption of normal sexual relationships. Instances are cited in

"which eating symbolized impregnation and obesity symbolized pregnancy
(Rahman, Richardson & Ripley, 1939:364). In 1940 stellen de Amerikanen
Waller, Kaufman en Deutsch dat bij anorexia nervosa sprake is van een orale
bevruchtingsfantasie. Volgens de auteurs worden eten en bevruchting in de
fantasie van het kind aan elkaar gekoppeld omdat veel kinderen op de vraag
waar de babietjes vandaan komen als antwoord krijgen dat men een baby
krijgt door te eten. Deze koppeling wordt vervolgens verdrongen vanwege
het taboe op de seksualiteit. Ontstaan er problemen en conflicten in de puber-
teit, dan worden deze verdrongen fantasie8n rond eten en seksualiteit weer
geactiveerd. De handeling van eten wordt nu symbolisch gelijkgesteld met de
bevruchtingsfantasie. Overeten leidt tot gratificatie van de fantasie van zwan-
gerschap. Ontstaat er echter schuld of angst in relatie tot deze gratificatie,
dan treedt voedselweigering op. Resten    van deze theorie    over de orale

6  Niet te verwarren met de bekende psycholoog Alfred Binet. Andre Binet was professor aan
de gynaecologische kliniek van de medische faculteit te Nancy.
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bevruchtingsfantasie vinden we nog lang terug in de psychoanalytische litera-
tuur over anorexia nervosa (zie bijvoorbeeld Fenichel, 1945; Jessner &
Abse, 1960). Maar psychoanalytische verklaringen voor het ontstaan van
anorexia nervosa concentreren  zich  toch  al  snel  op de moeder-kind relatie.

3.3.2 Moeder heeft het gedaan

Bij Lorand (1943) zien we weer iets terug van de visie dat de anorexia dient
als middel om de volwassenheid en daarmee volwassen seksuele relaties
tegen te gaan. Hij onderschrijft de theorie over de orale bevruchtingsfantasie
nog wel, maar benadrukt vooral het belang van de vroege hechtingsrelatie
met de moeder. Hij legt daarbij een verband tussen de orale bevruchtings-
fantasie en de oedipale fase: "The desires which primarily concerned mot-
her's breast, food, and getting love from mother became in later stages
identified with desires to have everything mother possessed - including fat-
her's love. This, in turn, was associated with early ideas of oral impregna-
tion" (Lorand, 1943:289).

Eissler (1943) deelt Lorand's visie over het belang van de vroege hech-
tingsperiode, maar benadrukt vooral de ambivalente moeder-dochter relatie.
De moeder zorgt wel voor alle materiele aspecten van de opvoeding, maar
verzuimt de baby aandacht te geven in de vorm van lichamelijk contact en
tederheid. Dit verklaart de afhankelijke relatie van de dochter met de moe-
der: de dochter blijft hopen dat de behoefte aan liefde en tederheid toch nog
ooit vervuld zal worden. Het verklaart tevens de stoornis in het lichaams-
beeld bij deze patienten. Lichamelijke tederheid stimuleert het leren kennen
van bepaalde lichamelijke gewaarwordingen en leert het kind te genieten van
het eigen lichaam. Gebrek aan dergelijke stimulatie leidt tot ongevoeligheid
ten opzichte van het eigen lichaam. In de latere egopsychologische benade-

ring van Hilde Bruch (1973) en van Mara Selvini Palazolli (1974) vinden we
weer elementen van deze opvatting terug7

Eisslers nadruk op de rol van moeder wekt verbazing als we in zijn be-
schrijving van een pati8nte lezen hoe hij terloops vermeldt dat de vader
incestueuze handelingen met haar bedreef en zelfs dat de zwangerschap van

7 Eissler meent dat bij anorexia nervosa sprake is van een 'deformation of the ego in favor
of the mother'.   Het  ego  van de patiente  is  als  het ware ingekrompen, doordat ze gelooft
dat de kern van haar ego in de moeder zit. Door dit zwakke ego is de patiente niet in staat
zelfstandig te functioneren. Bruch (1973) en Selvini-Palazolli (1974) benadrukken daarente-
gen dat de moeder het kind beschouwt als een deel van de eigen persoonlijkheid. Dit leidt
tot een vervaging van de egogrenzen en daardoor eveneens tot een onvermogen van de
patiente zelfstandig te functioneren.
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een jonger zusje mogelijk veroorzaakt werd door de vader. Over de gevolgen
van dergelijke ervaringen op de ontwikkeling van zijn patiente gaat Eissler
echter  niet  in.  Hij  laat  de  rol  van de vader volledig buiten beschouwing.
Binnen de psychoanalytische literatuur na Eissler blijft de nadruk liggen op
de abnormale moederbinding en de regressie naar de orale fase, waardoor
separatie en individuatie in de adolescentiefase problematisch wordt (bijvoor-
beeld: Deutsch, 1944; Jessner & Abse, 1960; Thoma, 1961). Vanaf de jaren
zestig verliest de klassieke psychodynamische benadering zijn hegemonie. In
het spoor van de ontwikkeling van nieuwe therapeutische orientaties ontstaan
nieuwe visies op anorexia nervosa.

3.4 MODERNE THEORIEEN (1960-1995)

Het  lijkt  erop dat anorexia nervosa  in de jaren vijftig weinig aandacht kreeg.
Zo diagnostiseerde de fenomenoloog Binswanger (1957) zijn patiente Ellen
West als schizofreen. Achteraf is zij weI geherdiagnostiseerd als een anorec-
tische of bulimische patitnte (Bijvoorbeeld: Bruch, 1973; Lafeber, 1971;
Macleod, 1981; Beumont, 1991; Vandereycken & Van de Loo, 1992). In de
jaren zestig komt het anorectisch syndroom meer in de belangstelling te
staan. Dit is waarschijnlijk te danken aan het werk van de Amerikaanse
psychiater Hilde Bruch. Vanaf die tijd wordt anorexia nervosa belicht vanuit
een egopsychologische, een gedragstherapeutische en een systeemtheoretische
visie. Deze benaderingen gaan uit van een psychogene oorsprong voor anor-
exia nervosa. Daarnaast ontstaat weer een somatopsychologische benadering
waarin gezocht wordt naar een organische grondslag voor anorexia nervosa.
De verschillende benaderingen volgen elkaar op en bestaan lange tijd naast
elkaar. Binnen de multidisciplinaire benadering tenslotte worden de psychi-
sche, sociale en biologische aspecten van de anorexia nervosa problematiek
geintegreerd  in  66n  model.

3.4.1 De egopsychologen

De egopsychologen borduren voort op de psychodynamische visie (bijvoor-
beeld: Bruch, 1965; 1973, 1978, 1982; Lafeber, 1971; Van de Loo, Vande-
reycken, & Eykmann, 1981; Selvini Palazolli, 1965, 1974; Sours, 1974).
Enerzijds menen egopsychologen dat bij anorexia nervosa sprake is van een
vrees voor volwassen-worden en volwassen, seksuele relaties. Anderzijds
benadrukken ook egopsychologen het belang van de vroege hechtingsrelatie
tussen moeder en kind en de daarmee verbonden problemen met het losma-
kingsproces. Maar in plaats van de driftmatige visie van de psychoanalyse,
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legt deze stroming de nadruk  meer op stoornissen  van   het ego (Noordenbos,
1988; Sours, 1974). Als gevolg van een gebrekkige identiteits- en autonomie-
ontwikkeling, kunnen deze meisjes de ontwikkelingstaken van de adolescen-
tieperiode niet aan. Zij slagen er niet in zich los te maken van vooral de
moeder en op eigen benen te staan. Als gevolg hiervan kenmerken zwakke
egogrenzen en ik-zwakte de anorectische persoonlijkheid.

De bekendste verklaring voor de gebrekkige identiteits- en autonomieont-
wikkeling komt van de voortrekster van de egopsychologische benadering, de
Amerikaanse psychotherapeute Hilde Bruch. Zij beschrijft in haar standaard-
werk Eating Disorders, Obesity, Anorexia Nervosa and the Person Within
(1973) dat ouders van anorectische patienten vanaf de vroegste jeugd niet zijn
ingegaan op de natuurlijke behoeften en lichaamsimpulsen van het kind, maar
steeds hun eigen invulling van die behoeften aan het kind hebben opgelegd.
Wanneer het kind bijvoorbeeld huilt vanwege kou, geeft de moeder het te
eten en vice versa. Een dergelijk proces voltrekt zich op alle terreinen van
het leven, waardoor een adequate waarneming van affectieve tekens en van
lichaamssignalen onmogelijk wordt en zich een verstoord lichaams- en zelf-
beeld ontwikkelt. Op het gebied van de voedingsfunctie resulteert dit in een
verkeerd ontwikkeld hongerbewustzijn: interne honger- of verzadigingssigna-
len worden niet meer accuraat waargenomen, zo zelfs dat hongergevoelens
later worden ontkend. Ook de waarnemingsprocessen zijn ernstig verstoord
en dit biedt een verklaring voor de vertekening van het lichaamsbeeld (het
zichzelf onveranderlijk als te dik ervaren). Doordat de ouders het kind alles
uit handen nemen, ontstaat uiteindelijk een fundamenteel gevoel van ondoel-
treffendheid en hulpeloosheid. Aanvankelijk lijken deze kinderen zich pro-
bleemloos te ontwikkelen: het zijn brave, gehoorzame meisjes die steeds
beantwoorden   aan de verwachtingen   van hun ouders.    Maar   in de puberteit
(de fase waarin voor het eerst zelfstandig gedrag verwacht wordt) komen ze
in de problemen doordat ze niet in staat zijn eigen beslissingen te nemen.
Door middel van afslanken trachten zij een gevoel van eigenwaarde te ver-
werven.

De behandeling binnen de egopsychologische benadering bestaat uit indivi-
duele psychotherapie met nadruk op herstel van de identiteits- en autonomie-
ontwikkeling. Toch vermeldt Bruch   in   1965   nog   dat bij patianten   met   ano-
rexia nervosa in de New York State Psychiatry Institute insuline-shock thera-
pie wordt toegepast. In het belang van de therapeutische relatie wordt vaak
als voorwaarde gesteld dat de patiente eerst een acceptabel gewicht moet
hebben bereikt (bijvoorbeeld, Bruch, 1982). Bij levensbedreigende gevallen
gebeurt dit soms door middel van sondevoeding.



82                                      Anorexia nervosa: de klinische geschiedenis

3.4.2 De cognitief-behaviouristische benadering

Eind jaren zestig begin jaren zeventig komt de gedragstherapeutische behan-
deling voor anorexia nervosa in zwang. Deze benadering werkt in eerste
instantie vooral vanuit principes van de operante conditionering (Steinhausen,
1981). Aangenomen wordt dat het eetgedrag van de anorectische patiente
aangeleerd is en dus ook afgeleerd kan worden. Gewenst gedrag wordt be-
krachtigd door middel van beloningen, ongewenst gedrag bestraft. Door in
gewicht toe te nemen kan de patiente punten verdienen, die omgezet kunnen
worden in beloningen. Zij kan de punten bijvoorbeeld ruilen voor toestem-
ming om te telefoneren, een boek te lezen, televisie te kijken, naar de radio
te luisteren, haar post te lezen, bezoek te ontvangen of op huisbezoek te gaan
(Azerrad & Stafford, 1969; Fairburn, 1981; Halmi, 1983). Deze benadering
is exclusief gericht op gewichtsherstel en gaat niet in op de onderliggende
dynamiek van de stoornis. Het gevolg is soms dat patienten zich ogenschijn-
lijk conformeren aan de behandeling, om na ontslag uit het ziekenhuis weer
in het oude gedragspatroon te vervallen (Valtre, 1978). Er rijzen dan ook al
snel twijfels over het effect van deze behandeling (Bemis, 1978; Bruch,
1973;   Eckart  e.a.,   1979). De oplossing wordt gezocht   in een integratie  van
gedragstherapie met cognitieve therapie (bijvoorbeeld Fairburn, 1981; Pilay
& Crisp, 1981).

Cognitieve gedragstherapeuten raken geinteresseerd in het anorectisch syn-
droom omdat bij anorexia nervosa sprake is van irrationele, verwrongen
gedachten die soms zelfs aanblijven nadat gewichtsherstel bereikt is (Garner
& Bemis, 1982). Het meest uitgesproken voorbeeld betreft de stoornis in het
lichaamsbeeld, waarbij patienten ervan overtuigd zijn te dik te zijn ondanks
hun vaak skeletachtig uiterlijk. Cognitieve gedragstherapie richt zich op het
bijstellen van deze irrationele gedachten. Binnen de cognitieve-gedragsthera-
peutische hoek zijn bovendien modellen ontwikkeld voor het ontstaan van
anorexia nervosa (Garner en Bemis, 1982; Vandereycken, 1977). Anorexia
nervosa wordt daarbij gekarakteriseerd als een gewichtsfobie waaraan een
vrees te dik te worden ten grondslag ligt (zie ook Crisp, 1970; 1983). Aan-
genomen wordt dat anorectische patienten vlak voor het uitbreken van de
anorectische problematiek een fase doormaken waarin ze zich depressief en
ongelukkig voelen en zich meer en meer terugtrekken. Deze fase kan het
gevolg zijn van een interpersoonlijk conflict, een verandering in de levenssi-
tuatie of een ontwikkelingscrisis. Negatieve opmerkingen over dikker worden
leiden tot een angst voor afwijzing. Zij krijgen het idee dat zij zich vast beter
zouden voelen wanneer zij slanker zouden zijn. Dit idee wordt aangedragen
door het culturele slankheidsideaal. De meeste patienten ervaren een gevoel
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van controle en macht doordat ze er in slagen hun voedselinname te beper-
ken. Complimentjes vanuit de omgeving sterken hen in hun vermageringsge-
drag.   Een te extreme vermagering roept echter eveneens afwijzing   op.   Maar
de anorectische patiente blijft volharden in dit gedrag, doordat vermageren
ondertussen een angstreducerende respons is geworden. Dit wordt nog bevor-
derd door de invloed die de patiente door haar gedrag over haar omgeving
verwerft.

De behandeling is gericht op het veranderen van de irrationele gedachten
over   eten en gewicht volgens de methode van Ellis. De stoornis   in   het   li-
chaamsbeeld wordt aangepakt via de videovervormingsmethode. Daarbij
wordt aan de proefpersoon gevraagd op de monitor het vooraf vervormde
beeld van zichzelf zodanig te corrigeren tot het overeenkomt met de werkelij-
ke lichaamsafmetingen. Tevens maakt de cognitieve benadering gebruik van
didactische hulpmiddelen zoals voorlichting aan de patienten en van gedrags-
technieken zoals rollenspel, desensitisatieprocedures en assertiviteitstraining.

3.4.3 De systeem-theorie

In de tweede helft van de zeventiger jaren komt de systeemtheoretische bena-

dering voor anorexia nervosa op. Anorexia nervosa wordt hierin niet langer
beschouwd als een individuele stoornis, maar als een stoornis waarbij het
gezinsdysfunctioneren tot uitdrukking wordt gebracht in de pathologie van
het kind. Het symptoom kan worden verklaard vanuit de interacties van de
gezinsleden (Minuchin, Rosman en Baker, 1978). Naar buiten toe maakt het

gezin een harmonieuze indruk. Maar ondanks de schijn van echtelijke een-
heid zijn de ouders vaak diep teleurgesteld in elkaar.

De Italiaanse psychotherapeute Selvini-Palazolli (1965; 1974; zie ook:
Selvini Palazolli, Boscolo, Cecchine & Prata, 1976; Selvini Palazolli, Bosco-

10, Cecchine & Prata, 1977) is aanvankelijk een voorstandster van de ego-
psychologische benadering, maar stapt vanwege de geringe behandelresulta-
ten later over op een systeemtheoretische benadering8. Zij meent dat het

8  In haar egopsychologische periode meende Selvini Palazolli (1965; 1974) dat de oorsprong
van de gebrekkige autonomie-ontwikkeling van de anorectische patiente gezocht moet
worden in de fase waarin de zuigeling afhankelijk is van de moeder en de moeder als een

verlengstuk van zichzelf ziet. Als de moeder de voedingsrelatie als louter instrumenteel

beschouwt, dan leert het kind het eigen lichaam te ervaren als een slecht object; als de
geincorporeerde moeder. Als de puber in de adolescentiefase tot ego-ontwikkeling moet
komen, gaat zij de strijd aan met haar lichaam teneinde het ge'i'ncorporeerde object geschei-

den te houden van haar ego. Het gevolg is een reactivatie van de gevoelens van hulpeloos-

heid uit de zuigelingentijd.
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anorectisch kind de rol van het 'zwarte schaap' op zich neemt, om de stabi-
liteit in het gezin te handhaven en te voorkomen dat ondergrondse conflicten
boven water komen. Vanwege deze bufferfunctie in het gezin, lopen pogin-
gen op eigen benen te staan schipbreuk. Nu het anorectisch syndroom zich
heeft geopenbaard, kan de verantwoordelijkheid worden afgeschoven op de
ziekte. Zo menen de ouders dat alles wat zij doen enkel uit zorg voor hun
dochter gebeurt en die zorg kan hen toch niet verweten worden. De patiente
zelf heeft er verdriet van dat haar ouders zich zorgen maken, maar zij is nu
eenmaal in de greep van een ziekte waarover zij geen controle heeft en waar-
voor zij niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Via de anorexia nervosa
rebelleert zij als het ware zonder rebels te lijken tegen de normen en waar-
den in het gezin. Het gevolg van dit alles is dat de verstoorde communicatie-
patronen blijven bestaan en er niets verandert. De taak van de gezinstherapie
bestaat eruit de interne, rigide regels van het systeem te veranderen zodat de
anorectische patiente aan haar eigen ontwikkeling en zelfstandigheid kan gaan
werken. Om te bereiken dat de regels binnen het systeem veranderen wordt
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van paradoxale technieken. Het bestaande
gedrag wordt voorgeschreven of er wordt gewerkt met familierituelen
(Cailla, Abrahamsen, Girolami & Sorbye, 1977; Selvini Palazolli    e.a.,
1977).

Ook Minuchin (1983) meent dat het voor de anorectische patiente moeilijk
is zich in de adolescentiefase los te maken van het gezin. Zijn verklaring is
niet specifiek voor gezinnen met een anorectische patiente, maar geldt voor
psychosomatische gezinnen in het algemeen. Volgens deze theorie presenteert
het psychosomatische gezin zich als een symbiotische eenheid, waarbij de
grenzen met de buitenwereld sterk zijn en de grenzen binnen het gezin zwak.
Individualisering wordt niet toegestaan en het recht op autonomie wordt
ontzegd. Minuchin en zijn staf (1978) zijn vooral bekend geworden door de
maaltijdsessies met het hele gezin als methode om het gedrag te veranderen.

3.4.4 De somato-psychologische benadering

Ook de laatste dertig jaar is gezocht naar mogelijke lichamelijke oorzaken
voor anorexia nervosa. Daarbij wordt nog steeds vooral gedacht aan een
stoornis van de hypofyse of van de hypothalamus (o.a. Russell, 1977;
Szmukler, 1987). Soms wordt een biologische grondslag verondersteld als
aanvulling bij de psychologische factoren. Minuchin en zijn medewerkers
(1978) geloven bijvoorbeeld dat er naast de typische gezinsstructuur en de
betrokkenheid van het kind in de ouderlijke conflictrelatie een fysiologische
kwetsbaarheid   voor het ontwikkelen van anorexia nervosa bestaat. Anderen
veronderstellen een genetische oorsprong voor anorexia nervosa (bijvoor-
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beeld: Holland, Hall, Murray, Russell & Crisp, 1984, in: Szmukler, 1987).
Ook is de hypothese geopperd dat anorexia nervosa het gevolg is van neuro-
transmitter stoornissen, bijvoorbeeld in de regulering van dopaminergische
systemen (Halmi, Owen, Lasley & Stokes, 1983). Vanwege het voorkomen
van depressieve symptomen is bovendien geopperd dat anorexia nervosa een
variant van een affectieve stoornis is (Zie: Szmukler, 1987). Uit onderzoek
van Walsh (1982) blijkt echter dat het bij depressie en anorexia nervosa om
twee endocrinologisch verschillende stoornissen gaat. Tenslotte ziet Szmukler
(1987) wel wat in de hypothese dat bij anorexia nervosa sprake is van versla-
ving, zoals bijvoorbeeld in de zin van alcohol-verslaving.

Tegenover de somato-psychologische benadering staat onderzoek waaruit
blijkt dat anorexia nervosa primair een psychogene stoornis is en dat de
lichamelijke en endocrinologische verschijnselen een gevolg zijn van de
voedselweigering (bijvoorbeeld: Fichter, Doerr, Pirke & Lund, 1982; Ploog,
Fichter, Doerr & Pirke,  1981;  zie  ook  Van de  Loo e.a., 1981). Anderzijds  is
er ook bewijs dat de bij anorectische patifEnten optredende hormonale stoornis
van de hypothalame-hypophyse-gonadale as (lage waardes voor gonado-
trophines en oestrogenen) niet herstellen na gewichtsherstel. Dit wijst er
volgens Russell (1977) op dat de endocriene stoornis bij anorexia nervosa
slechts deels een gevolg is van gewichtsverlies en ondervoeding. Deze veron-
derstelling wordt nog versterkt door het gegeven dat de amenorroe bij som-
mige patienten al voor het gewichtsverlies optreedt en niet bij alle patienten
na gewichtsherstel weer terugkeert. Toch hoeft dit geen bewijs voor de fysio-
logische interpretatie te zijn. Al in 1939 erkent Sheldon dat de amenorroe bij
veel patienten optreedt   v66r de vermagering,    maar hij meent   dat   hier   een
psychische oorzaak aan ten grondslag ligt (In: Ryle e.a, 1939).

Tot nu toe ontbreken de technieken en de theoretische basis om de hier
genoemde hypothesen over een somatische oorzaak voor anorexia nervosa te
kunnen bevestigen of verwerpen (Szmukler, 1987). De bewijsvoering loopt
steeds stuk op de kip-of-ei kwestie: Zijn de fysiologische verschijnselen het
gevolg van de psychische stoornis of worden de psychische verschijnselen
mede veroorzaakt door de met voedselweigering gepaard gaande fysiologi-
sche veranderingen? Meer specifiek vraagt Russell (1977) zich af: beschadigt
het gewichtsverlies de hypothalamus, interfereert de psychische stoornis met
de functie van de hypothalamus of zijn de endocrinologische effecten en de
psychopathologische symptomen relatief onafhankelijke uitdrukkingen van
een primair hypothalamisch defect waarvan we de etiologie nog niet kennen?
Voor geen van deze opvattingen is tot nu toe afdoende bewijs gevonden. De
laatste jaren gaan er dan ook steeds meer stemmen op om anorexia nervosa
als multidisciplinaire stoornis te beschouwen.
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3.4.5 De multidisciplinaire benadering

Eind jaren tachtig ontstaat de multicausale en multidisciplinaire theorie uit
onvrede met benaderingen die zich eenzijdig richten op individuele, gezins-
of fysiologische factoren. Volgens deze theorie is bij anorexia nervosa sprake
van een wisselwerking tussen sociale, culturele, psychische en biologische
factoren (bijvoorbeeld: Orbach, 1986; Spangenberg & Noordenbos, 1984;
Szmukler, 1987)

Een van de bekendste multicausale modellen is dat van Garfinkel en Gar-
ner  (1982). Dit model  gaat  uit van predisponerende, precipiterende en perpe-
tuerende factoren. Predisponerende factoren bevorderen het ontstaan van
eetstoornissen onder bepaalde omstandigheden. Garfinkel en Garner onder-
scheiden predisponerende factoren op individueel niveau (bijvoorbeeld ego-
zwakte, vrees volwassen te worden, persoonlijkheidsontwikkeling), op ge-
zinsniveau (bijvoorbeeld obesitas van de moeder, bepaalde ouder-kind inter-
acties)    en op cultureel niveau (het slankheidsideaal    en de prestatiedruk).
Precipiterende factoren zijn de 'stressoren' die de eetlust uiteindelijk uitlok-
ken. De aanleiding tot het ontstaan van eetstoornissen kan bijvoorbeeld lig-
gen bij gezinsproblemen, bij verandering van omgeving (verhuizing of kost-
school) of bij het uitbreken van een persoonlijke ziekte. Perpetuerende facto-
ren houden de ontstane eetstoornis in stand. Het kan hier gaan om fysiologi-
sche, cognitieve, persoonlijke of culturele factoren. Tegenwoordig erkennen
de meeste deskundigen dat bij anorexia nervosa meerdere factoren een rol
spelen.

3.5 DIAGNOSTISCHE CRITERIA EN EEN NIEUWE VARIANT

In  paragraaf 3.1.1. zagen  we dat zowel   Gull als Lasegue een aantal voorna-
melijk somatische kenmerken van anorexia nervosa beschreven. Toch duurde
het nog tot de tweede helft van de twintigste eeuw voordat overeenstemming
werd bereikt over de diagnostische criteria voor anorexia nervosa. In deze
paragraaf wordt de ontwikkeling van deze diagnostische criteria in kaart
gebracht met speciale aandacht voor de verschuivingen in deze criteria en de
implicaties daarvan voor de diagnose.

3.5.1 Van kenmerken naar diagnostische criteria

Begin jaren vijftig wordt anorexia nervosa gediagnostiseerd op grond van
drie kenmerken: voedselweigering, gewichtsverlies en amenorroe (Bruch,
1973). In 1960 omschrijven Bliss and Branch de eetstoornis als een gewichts-
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verlies van twaalf kilo of meer, dat toegeschreven kan worden aan psycholo-
gische oorzaken. Deze definitie reduceert anorexia nervosa tot een enkel
symptoom, namelijk: gewichtsverlies. Dit maakt het moeilijk anorexia nervo-
sa te onderscheiden van andere psychogene stoornissen waarbij gewichts-
verlies kan optreden, zoals bijvoorbeeld schizofrenie en depressie. Omdat de
door Bliss en Branch beschreven patienten in leeftijd uiteenliepen van vijftien
tot zesenvijftig jaar, waarbij meer dan de helft ouder was dan dertig jaar,
wordt hun definitie van anorexia nervosa ernstig bekritiseerd. Zo concludeert
Bruch (1973) dat hun benadering vaag is. Anorexia nervosa moest niet be-
schouwd worden als een enkel symptoom of een symptoomcomplex, maar als
een afzonderlijke ziekte-entiteit, waarbij zowel psychologische als gedragsas-
pecten betrokken waren.

In 1969 noemt Dally als criteria voor de vaststelling van anorexia nervosa:
een gewichtsverlies van tenminste 10% van het oorspronkelijke lichaamsge-
wicht gecombineerd met een weigering om te eten, een amenorroe die gedu-
rende tenminste drie maanden bestaat, geen indicaties voor een psychose of
een organische ziekte, aanvangsleeftijd tussen de elf en de vijfendertig jaar.
Naast het expliciet vermelden van het criterium van de amenorroe, is met
name het vierde criterium opvallend vanwege het brede leeftijdsbereik. In
latere periodes zal dit ingedamd worden tot de bovengrens van vijfentwintig
jaar.

In 1970 stelt G.F.M. Russell de volgende criteria voor: gedrag gericht op
een reductie van het lichaamsgewicht (bijvoorbeeld beperking van de voed-
selopname, zelfopgewekt braken, purgeren en excessieve lichaamsbeweging),
een vrees te dik te worden en een waanachtige stoornis van het lichaams-
beeld, amenorroe en somatische afwijkingen zoals acrocyanose, hypokalemie
en hongeroedeem. Door het vermelden van de vrees om dik te worden, is
Russell de eerste die een expliciet psychopathologisch criterium opneemt in
de diagnosestelling.

Noch de criteria van Russell, noch die van Dally vinden wijdverbreide
erkenning. Dit gebeurt w81 met de criteria die Feighner, Robins, Guze,
Woodruff, Winokur en Munoz in 1972 voor anorexia nervosa opstellen:
aanvangsleeftijd v66r het 25ste jaar, een gewichtsverlies van tenminste 25%
van het oorspronkelijk lichaamsgewicht, een abnormale houding ten opzichte
van eten of gewicht, er is geen sprake van een lichamelijke oorzaak voor de
anorexia en het gewichtsverlies, er is geen sprake van een andere psychiatri-
sche stoornis (in het bijzonder geen primaire affectieve stoornissen zoals
schizofrenie, obsessief-compulsieve stoornis of fobie) en de patiente vertoont
op zijn minst twee van de volgende kenmerken: amenorroe, lanugo, brady-
cardie, hyperactiviteit, bulimische episoden, (zelfopgewekt) braken.
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In vergelijking met Russell en Dally zijn de criteria van Feighner en me-
dewerkers meer gespecificeerd. Zo hanteert Russell geen leeftijdscriterium en
evenmin een criterium  voor de  mate van gewichtsverlies. Dally heeft  w61  een
leeftijdsgrens en een criterium voor gewichtsverlies, maar deze zijn bedui-
dend soepeler dan die van Feighner en consorten. Feighner en mede-auteurs
spreken daarentegen weliswaar over een gewenst lichaamsbeeld van extreme
slankheid, maar vermelden geen vrees voor overgewicht. Daarnaast valt op
dat de groep van Feighner in tegenstelling tot Russell duidelijke criteria voor
een differentiele diagnose geeft.

Hill (1977) bekritiseert de Feigner-criteria echter omdat deze alleen van
toepassing zijn op ernstige anorexia nervosa gevallen, waardoor veel milde
gevallen buiten beschouwing worden gelaten die klinisch als anorectisch
worden beoordeeld. Een patient die bezig is anorectisch te worden, past in
dit schema pas als ze de latere fasen van de ziekte heeft bereikt. Gevolg kan
zijn dat de anorexie niet vroegtijdig herkend wordt. Vandereycken en Meer-
mann (1984) voegen daar aan toe dat de Feighner-criteria geen rekening
houden met personen die voorafgaand aan het lijnen te dik zijn en door te
vermageren nu een 'normaal' gewicht hebben verkregen. Centraal zou veel-
eer de onverbiddelijke wens om gewicht te verliezen moeten staan en nitt het
werkelijke gewichtsverlies. Tevens menen   zij   dat een organische ziekte   ano-
rexia nervosa nog niet hoeft uit te sluiten, terwijl amenorroe naar hun me-
ning niet beschouwd kan worden als een noodzakelijk criterium omdat im-
mers ook jongens anorectisch kunnen worden. Ook is het de vraag in hoe-
verre lanugo, bradycardie en hyperactiviteit als essentiele kenmerken van
anorexia nervosa beschouwd kunnen worden. Verder worden de Feighner-
criteria bekritiseerd omdat anorexia nervosa ook voorkomt bij pati8nten
waarbij de aanvangsleeftijd hoger ligt dan 25 jaar.

Terwijl de Feighner-criteria een vermenging met andere psychiatrische
stoornissen uitsluiten, veronderstellen anderen juist dat bij anorexia nervosa
schizofrene componenten (o.a. Lafeber, 1971; Bruch 1973) of obsessief-
compulsieve elementen (Halmi, 1974) eveneens een rol spelen.

3.5.2    Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

Tegenwoordig wordt in de klinische praktijk vooral gebruik gemaakt van het
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders om tot de diagnose
anorexia nervosa te komen. De DSM-III uit 1980 hanteert de volgende crite-
ria: intense angst om dik te worden, die niet afneemt als het gewichtsverlies
voortschrijdt, stoornis in de lichaamsbeleving bijvoorbeeld zich 'vet' voelen,
zelfs bij een toestand van uitmergeling, gewichtsverlies van tenminste 25%
van het oorspronkelijk lichaamsgewicht of, indien jonger  dan   18  jaar,   een
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gewichtsverlies van 25 %  van de  som van het oorspronkelijk lichaamsgewicht
en de volgens de groeitabellen te verwachten gewichtstoename, weigering om
een lichaamsgewicht te handhaven dat minimaal normaal is voor de bijpas-
sende leeftijd en lengte, geen aanwijsbare lichamelijke ziekte die het
gewichtsverlies kan verklaren (Ree & Koster van Groos, 1984).

Als differentiele diagnose vermeldt de DSM-III: lichamelijke ziekten met

gewichtsverlies, boulimie, depressieve stoornissen en schizofrenie met bizar-

re eetpatronen.
Vergeleken met Feigher en zijn collega's (1972) noemt de DSM-III (1980)

voor anorexia nervosa geen leeftijdscriterium. Daarnaast is alleen sprake van
een stoornis in het lichaamsbeeld, de gestoorde houding ten opzichte van
voedsel vormt niet langer een criterium. Verder worden de amenorroe, lanu-
go, bradycardie, hyperactiviteit, bulimische episoden en het braken niet
langer beschouwd als diagnostische kenmerken voor anorexia nervosa.

Ook de DSM-III  gaat  uit  van een statisch gewichtsverlies  van  25 %,  waar-
door milde gevallen buiten beschouwing worden gelaten en een ontwikke-
lende anorexia nervosa mogelijk niet tijdig wordt onderkend. Weeda-Mannak

(1984) meent verder dat de DSM-III criteria onbevredigend zijn, omdat ze de
amenorroe buiten beschouwing laten. Daarnaast meent zij dat deze criteria de
anorectische kenmerken te veel benadrukken en dat er te weinig aandacht
wordt besteed   aan de psychologische kenmerken   van deze stoornis.    Met
name het gewichtsverliescriterium  van  25 % voor anorexia nervosa wordt  te
statisch geacht. In de herziene versie van de DSM-III-R (1987) is het ge-
wichtsverlies  dan ook veranderd   in een minimum  van 1 5% . Tevens   is  nu  als

voorwaarde toegevoegd dat bij vrouwen sprake moet zijn van amenorroe die
tenminste drie maanden bestaat.

In   1994  werd  de DSM opnieuw bijgesteld, resulterend  in de DSM-IV.   De
criteria voor anorexia nervosa blijven in grote lijnen hetzelfde. Alleen wor-
den nu bepaalde subtypes onderkend: het zogenaamde 'restricting   type',
waarbij de patiente zich niet overgeeft aan eetbuien of purgeergedrag zoals

zelfopgewekt braken en het misbruiken van laxeermiddelen of diuretica.
Daarnaast onderkent de DSM-IV het 'Binge-Eating/Purging  type': de patiante
die zich tijdens de anorectische periode regelmatig overgeeft aan vreetbuien

en  purgeergedrag.

3.5.3 Anorexia nervosa en varianten van de stoornis

De eetstoornis bulimia nervosa wordt pas in de zeventiger jaren van deze
eeuw als afzonderlijk syndroom naast anorexia nervosa onderscheiden. In de

negentiende eeuw worden de symptomen 'bulimia' en 'braken' vaak be-
schouwd als een vorm van hysterie (bijvoorbeeld Bristowe, 1883; Culling-
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worth, 1870; Hyde Salter, 1868; Robinson, 1893). Ogle (1870) beschrijft
bijvoorbeeld een geval van hysterie bij een 20-jarige vrouw, waarbij sprake
is van voedselweigering en braken (Ogle, 1870:57). Naast voedselweigering
en braken is er bij deze vrouw ook sprake van longproblemen. Ook de door
Cullingworth (1870) beschreven patiente lijdt naast braken aan andere symp-
tomen: ze kan bijvoorbeeld niet lopen en is bedlegerig. Dit lijkt wederom
een  bevestiging  van de hypothese  dat  v66r 1873 hysterische patienten diverse
symptomen hadden   en   pas   na    1873 de symptomen betreffende voedingspro-
blemen (en braken) geclusterd werden in de eetstoornis anorexia nervosa.

Sutherland (1881) beschrijft een geval van chronisch braken dat noch aan
een organische oorzaak, noch aan hysterie toegeschreven kan worden. In
1883 schrijft Bristowe een artikel over wat hij noemt 'functional vomiting of
hysteria'. Hij illustreert zijn verhaal   met een aantal casussen; opvallend
daarbij is dat hij bij drie mannelijke patienten weliswaar erkent dat zij braken
zonder organische oorzaken (maar vanwege oesophageale obstructie), maar
slechts bij de vrouwelijke casussen over hysterie spreekt. Bristowe verwijst
nergens naar anorexia nervosa,   noch  naar  Gull of Lasague.

In 1932 beschrijft de psychoanalyticus Wulff een complex van symptomen
op oraal gebied ...   die,   soweit  ich  sehe,   noch nie beschrieben worden

6,

sind" (Wulff, 1932:281). De pati8nten eten daarbij bij tijd en wijle zeer veel;
ze zijn verslaafd aan voedsel zoals anderen aan alcohol. Deze vreetbuien
worden afgewisseld met periodes waarin de voedselinname sterk beperkt
wordt. Bij 66n pati8nte beschrijft Wuiff dat de vreetbuien soms betindigd
worden door buikpijn of braken. Hij noemt het braken dus nog niet als type-
rend kenmerk. De periodes tijdens de vreetbuien kenmerken zich door een
hekel aan het eigen lichaam. Wulff meent dat het complex ontstaat naar
aanleiding van liefdesverdriet: de eetbuien zijn een vervanging voor redle
seksuele bevrediging. Er is sprake van een afwijzing van de vrouwelijke
geslachtsrol en ook van de vrouwelijke lichaamsvormen. De oorzaak ligt
volgens hem in het bekende vrouwelijke castratiecomplex en in onbewuste
homoseksuele gevoelens. De genuttigde etenswaren verwijzen onbewust naar
de  penis.

Criteria voor bulimia
Vanaf de eerste klinische beschrijvingen van anorexia nervosa hebben som-
mige anorectische patitnten zo nu en dan last van vreetbuien gepaard aan
braken (bijvoorbeeld Bruch, 1965; Rahman, Richardson & Ripley, 1939;
Waller e.a. 1940). Noch Russell in 1970, noch Feighner en zijn medewer-
kers (1972) geven aparte criteria voor bulimia nervosa. Feighner e.a. be-
schouwen bulimie en zelfopgewekt braken nog als een mogelijk bijbehorend
kenmerk van anorexia nervosa. Ook Bruch (1973) ruimt in haar standaard-



Diagnostische criteria en een nieuwe variant                                       91

werk over eetstoornissen geen aparte ruimte in voor bulimia nervosa. W61
meent zij dat het anorectisch proces in twee fasen verloopt. De eerste fase
kenmerkt zich door volledige restrictie van de voedselinname, terwijl in de
tweede fase bulimische episoden optreden.

In de tweede helft van de zeventiger jaren zien onderzoekers steeds meer

patienten met onbedwingbare vreetaanvallen gevolgd door zelfopgewekt
braken of gebruik van laxeermiddelen. In 1976 maken Beumont en zijn
medewerkers, bij hun onderzoek naar anorectische patienten, al een onder-
scheid tussen zogenaamde 'dieters' (die zich beperken tot reductie van de
voedselinname) en een groep 'vomiters-purgers' (waarbij sprake is van buli-
mische episoden gepaard aan braken). Boskind-Lodahl en Sirlin (1977) trach-
ten een afzonderlijk syndroom te onderscheiden onder de naam 'gorging-

purging syndrome'. Palmer (1979) spreekt  over het 'dietary chaos-syndrome'
en  Kornhaber  (1979)  over 'the stuffing syndrome'. Tenslotte wordt erkend
dat een vorm van overeten gecombineerd met braken kan voorkomen bij
individuen met een normaal gewicht, zonder dat eerst sprake is van anorexia
nervosa. Hierdoor ontstaat de behoefte aan de definitie van een nieuw syn-
droom. De in 1979 door Russell geintroduceerde term 'bulimia nervosa'
wordt uiteindelijk algemeen geaccepteerd ter aanduiding van een afzonderlijk

syndroom met een specifieke constellatie van symptomen. Russell noemt als
kenmerken: sterke behoefte zich te overeten, het vermijden van de dikmaken-
de effecten van voedsel door zelfopgewekt braken, het gebruik van laxeer-
middelen of beiden en een vrees te dik te worden. Deze ontwikkelingen
leiden tot een aparte vermelding van de diagnose bulimia onder de categorie
eetstoornissen van de DSM-III (1980).

De diagnose anorexia nervosa moet onderscheiden worden van de diagnose

bulimia: "In rare instances an episode of Anorexia Nervosa occurs in an
individual with Bulimia, in which case both diagnoses are given" (DSM-III,
1980:69). Volgens de DSM-III kenmerkt bulimia zich door: terugkerende

periode van 'vreetaanvallen' (snel verorberen van een grote hoeveelheid
voedsel in een kort tijdsbestek, gewoonlijk in minder dan twee uur), min-
stens drie van de volgende kenmerken: (1) consumptie van hoog calorisch
gemakkelijk te nuttigen voedsel gedurende een aanval (2) heimelijk eten
gedurende een aanval (3) het beeindigen van zulke 'vreet-episodes' door
buikpijn, slaap, zelf opgewekt braken of ingrijpen van buitenaf. (4) herhaalde
pogingen om gewicht te verliezen door het houden van zeer strenge diiiten,
zelf opgewekt braken, of het gebruik van laxantia en/of diuretica (5) frequen-
te gewichtsschommelingen van meer dan 5 kilo t.g.v. de afwisseling van
'vreten' en vasten; weten dat het eetpatroon abnormaal is en de vrees niet in
staat te zijn vrijwillig met het eten te stoppen; depressieve stemming en

minderwaardigheidsgedachten  na de 'vreetaanvallen'; de bulimische episoden
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zijn niet het gevolg van anorexia nervosa of enig bekende lichamelijke ziek-
te.

Met name met dit laatste punt beoogt men klaarblijkelijk om anorexia
nervosa en bulimie duidelijk van elkaar af te grenzen. Dit brengt het pro-bleem met zich mee dat mensen die na een aanvankelijk anorectische fase
bulimisch worden, moeilijk te classificeren zijn. Boskind-Lodahl deed in
1976 at het voorstel voor deze groep de term 'bulimarexics' te reserveren en
Russell (1979) oppert  voor deze groep de benaming 'bulimia nervosa'.  Te-vens uit hij kritiek op de DSM-III-criteria voor bulimie omdat deze geenaandacht schenken aan de angst voor dik-zijn of dik-worden.

Hij stelt voor de volgende criteria te hanteren bij het vaststellen van buli-
mia nervosa: een sterke onbedwingbare neiging tot episodische eetaanvallen;
pogingen om gewichtstoename als gevolg van het onbeheerste eetgedrag teverhinderen door een of meer van de volgende methodes: zelfopgewektbraken, misbruik van laxeermiddelen, hongeren en/of het gebruik van eetlus-
tremmende middelen; een ziekelijke angst dik te worden; een eerdere periode
van anorexia nervosa.

Binnen de DSM-III-R criteria voor bulimia nervosa wordt anorexia nervo-
sa onderscheiden van bulimia nervosa doordat bij de laatste diagnose het
gewicht niet onder een minimaal normaal gewicht komt. Treedt anorexia
nervosa op bij een persoon met bulimia nervosa, dan worden nog steeds
beide diagnosen gegeven. Deze herziene versie spreekt verder over de dia-
gnose 'bulimia nervosa' in plaats van 'bulimia'.   Dit keer wordt   voor  de
diagnose bulimia nervosa een minimum van twee eetbuien per week geduren-
de tenminste drie maanden gesteld. Tevens wordt gesteld dat sprake is van
een gevoel van gebrek aan controle over het eetgedrag tijdens de vreetbuien.

In de herziene versie komt ook iets terug van een vrees te dik te worden
bij bulimische patienten, namelijk in het criterium van de aanhoudende over-
bezorgdheid over lichaamsomvang en gewicht.

DSM-IV (1994) handhaaft deze criteria globaal. Alleen wordt het criterium
van de overbezorgdheid over het gewicht nu omschreven als beinvloedingvan de zelfevaluatie door lichaamsvorm en gewicht. En ook bij bulimia
nervosa worden nu subtypes onderscheiden: het 'purging type' dat zich over-
geeft aan zelfopgewekt braken of het misbruik van laxeermiddelen, en het'nonpurging type' dat zich gedurende de episode van bulimia nervosa over-
geeft aan vasten of excessieve lichaamsbeweging.

De continuiimhypothese
De onderscheiding van bulimia nervosa als afzonderlijke stoornis en de on-
derkenning van bulimische episoden bij anorectische patienten is voor som-migen aanleiding tot een pleidooi voor een dimensionele benadering van
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eetstoornissen (bijvoorbeeld Garner, Olmstedt & Garfinkel, 1983; Vande-
reycken & Pierloot, 1981; 1983).

Holmgren e.a. (In: Bergh, 1984) ontwikkelden bijvoorbeeld een model dat
anorexia nervosa en bulimia nervosa samenbrengt onder 66n noemer: het
anorectisch-bulimisch conflict tussen enerzijds een gewichtsfobie en ander-
zijds een obsessie voor eten. Het gaat hierbij dus om het conflict tussen het
anorectisch streven van de patiant en de bulimische neigingen. Verschillen
tussen patitbnten treden op in de manier waarop ze het conflict beleven en hoe
ze er mee omgaan. De anorexia-kant van het conflict heeft betrekking op een
panische angst voor gewichtstoename, onafhankelijk van het gewicht van de
patient op dat moment. De bulimische kant houdt in dat de patient voortdu-
rend in gedachten en handelingen met voedsel bezig is en bij vlagen de nei-
ging heeft zich schrokkerig en onbeheerst vol te proppen. Voor het vaststel-
len van de diagnose maakt het niet uit of de patient nu veertig of honderd
kilo weegt, aangezien het bulimisch gedrag ook bij obesitas voorkomt. Het
gedrag van de patient wordt beschouwd op een continuum met aan de ene
kant totale beheersing van de vreetbuien en aan de andere kant een totaal
gebrek aan controle. Afhankelijk van het gewicht en van bepaalde gedragspa-
tronen, zoals bijvoorbeeld braken, komen verschillende fysiologische stoor-
nissen voor, zoals: afwijkingen in de elektrolytenbalans, langzame polsslag,
lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur, krampaanvallen, juveniele haar-
groei, verstopping, caries, oedeem en amenorroe (In: Bergh, 1984)

Eerder al hadden Vandereycken en Pierloot (1981) de statische wijze be-
kritiseerd waarop eetstoornissen worden beschreven. Het onderscheiden van
afzonderlijke syndromen in de vorm van anorexia nervosa of bulimia of
obesitas wordt door hen gezien als een veronachtzaming van het gegeven dat
deze stoornissen alternerend in 66n individu kunnen voorkomen. Zo kan
iemand die anorectisch is omslaan in een bulimische gedragswijze of zelfs in
obesitas.

Daarom stellen Vandereycken en Pierloot een dimensionele benadering van
eetstoornissen voor, waarbij de eetstoornissen op een continuum geplaatst
worden met anorexia nervosa aan het ene einde, bulimia nervosa in het
midden en obesitas aan het andere uiteinde. Een individu kan een van deze
Stoornissen ontwikkelen, maar ook kan er sprake zijn van graduele overgan-
gen van de ene stoornis naar de andere.

Het schema van Vandereycken en Pierloot is het meest volledige, aange-
zien zij een aparte categorie voor obesitas (subgroep V) onderscheiden.
Hierdoor zijn alle mogelijke gewichtstoornissen in hun schema vertegenwoor-
digd. In de vorige paragraaf zagen we echter dat de DSM-IV enkel subtypes
bij anorexia nervosa en subtypes bij bulimia nervosa onderscheidt.
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3.6 B SCHOUWING

In het voorgaande hebben we kunnen zien hoe de eetstoornis anorexia nervo-
sa eerst als het ware losgeweekt moest worden van de hysterie. In de discus-
sie over anorexia nervosa ten tijde van de eerste beschrijvingen door Gull en
Lastgue, zijn elementen te herkennen van de gedachtengang rond de hysteri-
sche stoornis. Over hysterie bestonden toentertijd verschillende verklaringen
naast elkaar: restanten van de theorie van de wandelende baarmoeder naast
meer organisch getinte verklaringen. Zo ook wordt het anorectisch ziekte-
beeld in de Engelstalige literatuur aan het eind van de negentiende eeuw
verklaard in termen die gangbaar waren voor hysterie. Deskundigen schrij-
ven de stoornis bijvoorbeeld toe aan een 'perversion of the ego' of aan een
'loss of moral strength'. Anderen opteren  voor  een meer organische verkla-
ring, bijvoorbeeld Inches met zijn slecht doorvoed cerebrum. Veel deskundi-
gen in die periode blijven 'anorexia nervosa' zien als een vorm van hysterie.
Ook de behandeling is dezelfde als voor hysterie: verwijdering uit het thuis-
milieu en een mestkuur. Maar bij de aanvang van de twintigste eeuw is de
term 'anorexia nervosa' in de Engelstalige literatuur ingeburgerd en wordt
het als een eigenstandige stoornis beschouwd. Ook in Frankrijk onderneemt
men pogingen deze eetstoornis af te scheiden van de hysterie (b.v. Sollier,
1895; Debove, 1895). Tezelfdertijd menen anderen dat de door Gull en
Lastgue beschreven eetstoornis tot de hysterie behoort.

De periode 1914-1940 is de periode van de verwarring tussen anorexia
nervosa en de ziekte van Simmonds. In 1937 weet Sheehan duidelijk te ma-
ken dat vermagering geen noodzakelijk symptoom bij de ziekte van Sim-
monds is. Hierdoor wordt een onderscheid tussen deze stoornis en anorexia
nervosa mogelijk. Maar in de discussies rond anorexia nervosa komt nu de
vraag centraal te staan of deze eetstoornis primair endocrinologisch bepaald
wordt, dan wel een primair psychische stoornis is. Rond de veertiger jaren
beschouwen de deskundigen anorexia nervosa overwegend als een psychische
stoornis. De verklaring voor deze stoornis is conform de psychiatrische
traditie van die tijd psychoanalytisch. De theorie van de orale bevruchting
wordt daarbij al snel vervangen door de psychodynamische opvatting waarin
de moeder-dochter relatie centraal staat en waardoor de dochter in de adoles-
centiefase niet tot separatie en individuatie komt.

In lijn met de psychoanalytische theorie stellen ook de egopsychologen dat
bij anorexia nervosa sprake is van een vrees voor volwassen worden. Als
gevolg van de vroege hechtingsrelatie tussen moeder en kind ontstaan proble-
men met het losmakingsproces. Centraal in de egopsychologische visie staat
vooral de gebrekkige identiteits- en autonomieontwikkeling die het gevolg is
van de te grote gehechtheid aan de moeder.
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Dat de theorievorming rond anorexia nervosa de ontwikkelingen binnen
het psychiatrisch en psychologisch discours volgt, blijkt uit het gegeven dat
eind jaren zestig de gedragstherapeutische benadering voor deze eetstoornis
gehanteerd wordt, gevolgd door de systeemtheoretische benadering halver-
wege de jaren zeventig. Als binnen de psychiatrie   in de jaren tachtig   de
organische benadering weer meer de overhand begint te krijgen, herleven de
theorie8n over endocrinologische factoren bij anorexia nervosa. Omdat de
vraag naar de etiologie een open einde heeft, ontstaat eind jaren tachtig
tenslotte de multidimensionele benadering.

In  paragraaf 3.5. zagen  we  dat   het   tot de tweede helft  van de twintigste
eeuw duurt alvorens pogingen ondernomen worden eenduidige criteria voor
anorexia nervosa op te stellen. En sinds die eerste internationaal erkende
criteria van Feighner en zijn medewerkers is de diagnostiek rond deze eet-
stoornis in beweging gebleven. Wanneer we de geschiedenis van de diagno-
sestelling op het gebied van eetstoornissen overzien, valt op dat er een nei-
ging bestaat de diagnostische criteria in allerlei richtingen steeds rekbaarder
te maken. Was Bruch in 1973 nog een voorstander van zeer stringente crite-
ria, geleidelijk ontstaat een verschuiving naar lichtere criteria. Zo wordt
bijvoorbeeld in de praktijk niet meer zo zwaar getild aan het criterium van
een  gewichtsverlies  van  25 %  van het oorspronkelijk lichaamsgewicht (Bergh,
1984).

Zelfs de criteria van de DSM-III worden voortdurend bijgesteld. Het is de
vraag of dit gebeurt omdat het syndroom verandert of omdat onze perceptie
van het syndroom verandert. Daarnaast werden uit de oorspronkelijke dia-
gnose anorexia nervosa andere klinische vormen losgeweekt. De meest sail-
lante ontwikkeling betreft het onderscheid van een nieuw syndroom rond
eetproblemen: 'bulimia nervosa',    in   1979.    Naar mijn mening ontwikkelde
bulimia nervosa zich vanuit het anorectisch syndroom zoals het anorectisch
syndroom zich ontwikkeld heeft vanuit de hysterie. Eerst werd bulimia ner-
vosa als afzonderlijk syndroom afgescheiden, daarna kreeg men oog voor
patienten die zowel anorectisch als bulimisch waren. Dit komt in de DSM-IV
tot uiting in het binge-eating/purging type bij anorexia nervosa en het non-
purging type bij bulimia nervosa. Zoals in de etiologie uiteindelijk een multi-
dimensionele benadering de overhand kreeg, ontstond ten aanzien van de
diagnostisering geleidelijk de opvatting dat eetstoornissen op een dynamisch
continuum geplaatst dienen te worden. Naar mijn mening onderstreept de in
dit derde hoofdstuk beschreven discussie rond anorexia nervosa en bulimia
nervosa het tijdgebonden karakter van deze eetstoornissen. De etiologische,
therapeutische en diagnostische ontwikkelingen rond anorexia nervosa zijn
vanaf de allereerste beschrijvingen voortdurend in beweging gebleven.



4 De westerse cultuur en het slankheidsideaal

In het eerste hoofdstuk beschreef ik dat vaak een verband wordt gelegd
tussen een toename van eetstoornissen en een toenemende druk om slank te
zijn. Sinds de Tweede Wereldoorlog en vooral sinds de jaren zestig zou
slankheid steeds meer in de mode zijn. Dit zou gepaard zijn gegaan met een
toename van het aantal anorectische pati8nten en sinds de tachtiger jaren ook
van bulimische patienten (bijvoorbeeld Boskind-Lodahl, 1976; Bruch, 1978;
Chernin, 1983; Garfinkel & Garner, 1982; Lafeber, 1971; Orbach, 1986;
Schwartz, Thompson & Johnson, 1982; Van Maanen; 1992).

Het veronderstelde verband lijkt op het eerste gezicht logisch: de eetstoor-
nissen anorexia nervosa en bulimia nervosa beperken zich voornamelijk tot
meisjes en vrouwen en ook het slankheidsideaal is vooral op vrouwen ge-
richt. In tWeede instantie roept dit veronderstelde verband een aantal vragen
op. Allereerst is het de vraag of het belang van het slankheidsideaal sinds de
Tweede Wereldoorlog en vooral sinds de jaren zestig inderdaad is toegeno-
men.

Garner, Garfinkel, Schwartz en Thompson (1980) onderzochten zes popu-
laire Amerikaanse damesbladen over de periode 1959-1978. Zij zien een
stijging van het aantal artikelen over dieet en slanke lijn in deze bladen als
aanwijzing voor een toename van het belang van het slankheidsideaal. Toro,
Cervera & Perez (1988) analyseerden advertenties in tien Spaanse vrouwen-
tijdschriften van de maand mei over de jaren 1984, 1985 en 1986 om na te
gaan of commerciele advertenties afslanken aanmoedigen. Direct of indirect
bleek  22.5 %  van de advertenties gewichtsverlies  aan te moedigen. Estheti-
sche in plaats van gezondheidsmotieven domineerden. De auteurs menen dat
adverteren gezien mag worden als culturele risicofactor voor anorexia nervo-
sa.

Maar deze onderzoeken beperken zich tot de naoorlogse periode. De
veronderstelling dat eetstoornissen sinds de vijftiger jaren toenemen als ge-
volg van een toenemende druk slank te zijn, doet de vraag rijzen hoe het dan
zit met het slankheidsideaal in de periode v66r de vijftiger jaren. Bestond dit
schoonheidsideaal toen niet? De eetstoornis anorexia nervosa bestond toen in
ieder geval   al   wel. Mijn vraagstelling richt   zich   ook   op de periode   v66r  de
vijftiger jaren.

Meer specifiek luidt de vraag: blijft het belang van het slankheidsideaal in
de twintigste eeuw gelijk over de tijd of is sprake van veranderingen in de
zin van toe- of afname? Als het slankheidsideaal steeds even belangrijk is,
dan is het verband met een eventuele toename van eetstoornissen minder
eenduidig. Als het draagwijdte van het slankheidsideaal toeneemt, dan wordt
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een verband met een eventuele stijging van eetstoornissen waarschijnlijk. Als
de draagwijdte afneemt, wordt een verband met een eventuele stijging van
eetstoornissen weer minder waarschijnlijk. Om licht te werpen op deze
vraagstelling, ga ik in dit hoofdstuk na in hoeverre er sprake is van een
toename   van het belang   van het slankheidsideaal in Nederland. Maar eerst
bestudeer ik sinds wanneer de vrees voor overgewicht als symptoom bij
anorexia nervosa genoemd wordt.

4.1  DE VREES TE DIK TE WORDEN

Vanaf de jaren zestig benadrukken Bruch en Selvini-Palazolli dat de vrees
voor overgewicht een centraal kenmerk van anorexia nervosa is. Vanaf de
jaren zeventig wordt de vrees te dik te zijn een belangrijk diagnostisch crite-
rium voor anorexia nervosa (o.a. Feighner, J.P., Robins,   E.,   Guze,   S.B.,
Woodruff, R.A., Winokur, G., & Munoz, R., 1972; DSM-III, 1980; DSM-
III-R, 1987; DSM-IV, 1994) en vanaf 1987 ook voor bulimia nervosa (DSM-
III-R, 1987; DSM-IV, 1994). Dit strookt met de gedachtengang dat het
slankheidsideaal vanaf de jaren zestig steeds meer gewicht krijgt.
Waren ook de eerste anorectische patienten al gepreoccupeerd met hun ge-
wicht? Habermas (1990) merkt op dat geen van de Engelse en slechts 66n
Duitstalige gevalsbeschrijving uit de negentiende eeuw een vrees voor over-
gewicht vermeldt.

En uit opmerkingen over patientes in de artikelen van Gull blijkt inderdaad
eerder dat Britse medici in die dagen molligheid als teken van gezondheid
zien. Zo schrijft een huisarts over Gull's patiente  miss  C.:"...and  I  trust  I
may one day send you a plump photograph, like what she was two years
ago" (Gull, 1874:27). In 1888 schrijft Gull zelf over zijn 14-jarige patiente
K.R.: "The patient,  who was a plump healthy girl until the beginning of last
year (1887), ...". En in 1895 schrijft ook Stephens over het 16-jarig meisje
dat aan anorexia nervosa overlijdt: "Up to ten months previously to admissi-
on the patient had been a remarkably well-made, plump, and healthy looking
girl,  . . . " (Stephens, 1895:31). Volgens Mazur (1986) kreeg het schoonheids-
ideaal van het fragiele, tere vrouwtje uit het midden van de negentiende
eeuw, rond 1880 concurrentie van een meer robuuste rivale. Toen kwam als
gevolg van de stijgende populariteit van het theater in de hogere kringen een
voller figuur (zoals bijvoorbeeld dat van de actrice Lillian Russell) in de
mode. Jonge vrouwen trachtten door bewust veel te eten te voldoen aan dit
mollige ideaalbeeld. Maar tegen het einde van de negentiende eeuw is dit
beeld niet langer in trek. In enkele Duitstalige publikaties uit die periode
wordt de vrees dik te worden al expliciet als kenmerk van anorexia nervosa
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genoemd (bijvoorbeeld Stichl, 1892; LOwenfeld, 1894; DOrnbluth, 1896; In:
Vandereycken e.a., 1991).

Ook Lastgue sprak zelf nog niet over 'een gevoel te dik te zijn' of 'een
wens slanker te worden' als symptoom bij zijn patientes. Volgens Van Deth
en Vandereycken (1988) beschrij ft Dr. Rist (1878) in een Zwitsers tijdschrift
onder de term 'anorexie idiopathique' als eerste een zestienjarig anorectisch
meisje dat zichzelf te dik vond en minder ging eten om te kunnen vermage-
ren. Eind negentiende eeuw vinden we ook in Franstalige publikaties regel-
matig meldingen van een vrees te dik te zijn en een wens af te slanken. In
1892 stelt Wallet in een artikel in de Nouvelle Iconographie de la Salp2tri2re
dat anorectische patienten overmatig wandelen om dunner te worden:  door de
lichaamsbeweging wordt het opgenomen voedsel sneller verteerd. Hij be-
schrijft een zeventienjarig meisje dat voedsel weigert omdat ze bang is dat
men haar te dik vindt en een vijftienjarige die met eten stopt omdat ze het
idee kreeg te dik te zijn (In: Brumberg, 1988:165; Zie ook: Van Deth &
Vandereycken, 1988:197-8). Ook R6gis (In: Sollier, 1896:369) vermeldt dat
de voedselweigering bij anorectische patienten aanvankelijk begint vanuit de
wens te vermageren. Een wens die volgens R6gis niet ongewoon is voor
meisjes van die leeftijd. Gilles de la Tourette (1895) noemt de wens om slank
te worden eveneens als aanleiding voor de voedselweigering van anorectische

patienten.
Ook Charcot is ervan overtuigd dat er bij 'anorexie hyst6rique' sprake is

van angst voor zwaarlijvigheid. In zijn lezingen voor de Harvard University
in Boston in 1906 verhaalt Pierre Janet hoe Charcot bij een pati8nte met
anorexie hysttrique een roze lint aantrof dat strak rond haar taille gesnoerd
zat. De patiente bekende dat het lint de uiterste maat van haar taille aangaf:
"I prefer dying of hunger to becoming big as mamma" (Janet, 1965:234).
Volgens Janet zocht Charcot sindsdien overal naar het rozekleurige lint als
teken van een vrees voor zwaarlijvigheid. Toen Charcot de vrees voor over-
gewicht eenmaal had vastgesteld, gingen ook zijn volgelingen er op letten.
Tot in de jaren dertig vermelden vooral Franse auteurs een vrees voor over-
gewicht als symptoom bij magerzucht en de meesten daarvan waren verbon-
den aan de Salpatriare, het instituut waar Charcot had gewerkt. In 1903
maakte Janet zelf melding van de vrees voor overwicht bij zijn patiente
Nadia (Janet, 1919). Hij meent dat de voedselweigering bij hysterische ano-
rexie berust op het idde fixe te willen vermageren.

Ook in de Anglo-Amerikaanse literatuur vinden we al vroeg verwijzingen
naar een vrees voor overgewicht. Amerikaanse auteurs verwijzen daarbij
nogal eens naar casussen uit de Franse literatuur. McGillicuddy (1896) be-
schrijft bijvoorbeeld Wallet's casus van de zeventienjarige Miss B.: "She still
contrived to get more exercise than was good for her, as she had the fixed
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notion that repose would fatten her, and she thought that her looks were
improved by extreme thinness" (McGillicuddy,   1896: 179). Daarnaast citeert
McGillicuddy een casus van Brissand en Souques over een dertienjarig meis-
je dat geplaagd werd omdat ze te dik was en daardoor weinig gaat eten en
braken. "For some time her wish to grow thin was somewhat latent,
although a fixed idea, but at the age of sixteen the teasing became too much
for her to bear, and she absolutely refused food. She became alarmingly
emaciated, and was several times at the point of death" (McGillicuddy, 1896:            1
180). Ook andere patientes gaan hongeren naar aanleiding van opmerkingen
over hun gewicht. Zo beschrijft Brumberg (1988) hoe de arts MacKenzie in
1897 in het dossier van een patiente aantekent: "She gives no reason for her
abstaining from food but one of her friends states that she refuses to take
food on account of her mothers [sid talking to her about being so fat"
(Brumberg, 1988:159).

Uit het bovenstaande valt op te maken dat anorectische patientes lang voor de
jaren zestig de wens hadden slank te zijn. Dit lijkt te wijzen op de aanwezig-
heid van het slankheidsideaal sinds minstens het einde van de negentiende
eeuw. Mazur (1986) meent dat de opkomst van de massamedia in de twintig-
ste eeuw heeft geleid tot meer uniforme standaarden voor schoonheid en
mode in Europa en Amerika dan ooit daarvoor. In de jaren 1910-1930 ken-
merkt het schoonheidsideaal zich door een zorgeloze jongensachtige stijl
waarin de modebewuste vrouw haar borsten afplatte, haar maag inhield en
haar haren bobte (Bordo, 1985-6; Mazur, 1986; Perrot, 1984). Het silhouet
was plat, het corset werd afgelegd, alle vrouwelijke seksuele kenmerken
verdwenen, maar de benen moesten nog steeds lang en slank zijn. Het
schoonheidsideaal was duidelijk tenger. Zoals we al zagen in het vorige
hoofdstuk is dit de periode waarin weinig geschreven werd over anorexia
nervosa, vanwege de verwarring van deze eetstoornis met de ziekte van
Simmonds. In de literatuur over de ziekte van Simmonds komen geen ver-
wijzingen voor naar de vrees te dik te zijn.

Het is waarschijnlijk ook de tijd waarin Ellen West leefde, de beroemde
patiente van Binswanger: Zij had duidelijk een obsessie met de slanke lijn.

1 Binswanger publiceerde zijn verhaal over haar in 1944, maar uit zijn beschrijving blijkt dat
Ellen naar alle waarschijnlijkheid zo'n twintig jaar eerder leefde. Zo werd zij nog gediag-
nosticeerd door Kraepelin (1856-1926): "Da die Kurve sich seit Ende November wieder
wesentlich senkt, wird anfangs Dezember Kraepetin konsultiert, der eine Melancholie
diagnostiziert" (Binswanger, 1957:82). Strikt genomen is uit dit citaat niet op te maken of
het om Emil Kraepelin gaat, maar dit lijkt me wei waarschijnlijk. Op pagina 85 staat nog:"

Kraepelin habe die vom Analytiker angenommene Zwangsneurose abgelehnt, eine richtige
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Zij spreekt als volgt over haar wens mager te zijn: "So muss ich mir jetzt
erst mein Ideal ansehen konnen, dieses Ideal von Dunnsein, Korperlos sein,
und  erkennen:  'Es  ist eine Fiktion'.  Dan  kann  ich das Leben bejahen"  (Bins-
wanger, 1957:74). Ellen werd echter door Binswanger als schizofreen gedia-
gnosticeerd. Achteraf   is   zij wel gediagnosticeerd   als een anorectische   of
boulimische patiente (bijvoorbeeld Bruch, 1973; Lafeber, 1971; MacLeod,
1981; Vandereycken & Van de Loo, 1992).

Vanaf de jaren dertig, als de eerste publikaties over het onderscheid tussen
anorexia nervosa en de ziekte van Simmonds verschijnen, noemen deskundi-
gen een vrees te dik te zijn of te worden weer als aanleiding voor de voed-
selweigering bij anorexia nervosa (bijvoorbeeld: Ryle, 1936; Farquharson
and Hyland 1939; Richardson, 1939). De Zwitserse psychoanalyticus Meng
erkende in 1934 al dat de wens tot slankheid een motief voor de voedselwei-
gering vormt: "Auffallenderweise wurde bei drei Patientinnen in Erfahrung
gebracht, daB sie eine ironische Bemerkung in der Pubertatszeit Ober die
spontane Korperentwicklung durch die Reigung sehr ernst nahmen  . . .  Aus-
sehen wie eine erwachsene Frau und normale KOrperfOlle haben bedeute
Sinnlichkeit, es verrate eine starke Sexualitat. Bei zwei Patienten war die
Hauptfrage, welche Mittel zur VerfOgung stonden, um ein plotzlich einset-
zendes Dickwerden abzubremsen. Hier reihten sich Phantasien Ober enorme
Korperausdehnung und Schwangerschaftsbeforchtungen an, die uber das
neurotische MaB hinausgingen und an die GrOBenwahnideen der Psychotiker
erinnern" (Meng, 1934:449). Meng erkende zelfs al dat sprake is van een
Stoornis in het lichaamsbeeld: "Die narziBtische Identifizierung ist wohl auch
dafOr mit verantwortlich, daB im Aufbau der Korpers und des Korpersche-
mas Defekte entstehen, die narziBtisch Oberbesetzten Organe lassen eine der
inneren und 8uBeren Realit81 angepaBte Verteilung im Korperschema nicht
zu" (Meng, 1934:451). Maar ook Meng legt geen relatie met het slankheids-
ideaal. Het lijkt   er   op   dat de patienten reageren   op een cultureel bepaalde
norm: slankheid, maar dat medici deze norm geen plaats geven in de etiolo-
gie van het syndroom. Mogelijk omdat medici toen nog niet open stonden
voor de invloed van culturele factoren op ziektebeelden. Die indruk krijg ik
althans uit de discussie na afloop van een lezing van Nicolle over 'prepsy-
chotic anorexia'. Nicolle erkent de invloed van het slankheidsideaal: "In all
cases I have seen, behind the trivial excuses offered lurks a fanatical desire
to be thin and a dread of obesity. Miss M. said: 'I am terrified of getting

Melancholie angenommen und ihr erklart, die Zwangsgedanken wurden mit der Melancho-
lie schon verschwinden; was nachher mit der fixen Idee geschehe, werde man doch schon
sehen."
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fatter or even of not getting thinner "' (Nicolle, 1939:158). Volgens Nicolle

associeert het anorectische meisje de molligheid van de adolescentie met een
gevoel van seksuele insufficiantie en probeert ze hier wat aan te doen door af
te vallen. In de discussie na de lezing noemt Paterson Brown Nicolle's uitleg
van de etiologie oppervlakkig: "She has related the not eating to a fear of
growing fat, and consequently sexually unattractive to the male. This expla-
nation is superficial and inadequate as it does not recognize the active repudi-
ation of sexuality which is going on in these cases and which I should like to
stress.   At the deeper  and more primitive level  of  the mind where this occurs

"the ingestion of food symbolizes impregnation and obesity pregnancy
(Nicolle,    1939: 162). Met andere woorden:    In deze jaren waarin anorexia
nervosa vooral psychoanalytisch geinterpreteerd wordt, plaatsen deskundigen
de vrees voor dikte vooral in het kader van een vrees voor seksualiteit of,
meer specifiek: van een onbewuste vrees zwanger te raken (Waller, Kaufman

& Deutsch, 1940).
In 1939 vermeldt Ryle expliciet dat sprake  is  van een slankheidsideaal.  Hij

vraagt zich af of de op dat moment volgens hem al weer afnemende sprei-
ding van het slankheidsideaal heeft geleid tot een toename van anorexia
nervosa: "The spread of the slimming fashion, now happily on the wane, and
the more emotional lives of the younger generation since the War might have
been expected to provide a general increase, but these influences may well
have been counteracted by the growth of a healthy athleticism among girls
and young women and the greater freedom from restraints which they now
enjoy" (Ryle, 1939:735).

Ook bij twee casussen in het artikel van Magendantz en Proger (1940) is
sprake van de wens te vermageren. In beide gevallen vormen negatieve
opmerkingen van anderen (de schoolarts, de leraar, kinderen op school) over
hun gewicht de aanleiding tot de voedselweigering. Toch noemen Magen-
dantz en Proger het slankheidsideaal niet als contribuerende factor bij het
ontstaan van anorexia nervosa.

In het vorige hoofdstuk zagen we dat het in de jaren veertig en vijftig
relatief stil is rond de eetstoornis anorexia nervosa. Inmiddels is het jongens-
achtige schoonheidsideaal van de roaring twenties vervangen door het ideaal-
beeld van de vrouw met de slanke taille, slanke heupen, platte buik en stevi-
ge borsten (Mazur, 1986). De vrouw dient tegelijkertijd slank te zijn en over
weelderige vrouwelijke vormen te beschikken. Vanaf midden jaren zestig
komt de nadruk weer meer te liggen op een tenger uiterlijk. In diezelfde tijd
is als gevolg van verbeterde voeding en gezondheidszorg juist sprake van een
stijging van de gemiddelde lengte en het gemiddelde gewicht van vrouwen.

In die periode groeit met het werk van Hilde Bruch ook de belangstelling
voor de eetstoornis anorexia nervosa weer. Prominent in de theorie van
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Bruch is de stoornis in het lichaamsbeeld. Uit de casussen in haar voordracht
op het symposium te G6ttingen in 1965 blijkt de invloed van het slankheids-
ideaal: "Up to the age of 13 she had been plump, for which she blamed her
parents. Her weight had reached nearly 140 pounds  and had earned   her   the
nickname of Two-Ton Tilly  . . .  She was terrified and dared  not eat anything
because she dreaded being taunted for growing even fatter. A seeming mira-
cle happened: she began to grow thinner, and was admired for it. It was like

I a new life to her - and she even changed her name" (Bruch, 1965:81). Op
hetzelfde symposium schetst Schadewaldt (1965) ten aanzien van anorexia
nervosa een ontwikkeling van voedselweigering uit religieuze motieven naar
voedselweigering vanwege het slankheidsideaal. Von Baeyer    (1965: 151)
meent echter:   " DaB  kann man sicher sagen  fOr die Bedeutung des Magerseins
an sich, aber es ist fraglich, ob das auch zutrifft fOr die doch von der bloBen

gewollten Magerkeit abweichende, autodestruktive Krankheit der Anorexia
nervosa". Met andere woorden:  de wens mager  te zijn wordt wel beinvloed
door het slankheidsideaal,  maar dit ideaal is onvoldoende verklaring  voor  de
etiologie van anorexia nervosa. Zelf ziet Von Baeyer een verband met de
emancipatie, waardoor de positie van de vrouw veranderde. In de zeventiger
jaren wordt het slankheidsideaal binnen de gedragstherapeutische richting
echter als afdoende verklaring voor het ontstaan van anorexia nervosa gezien.
Crisp (1970) karakteriseert anorexia nervosa niet voor niets als een gewichts-
fobie. Binnen de multidisciplinaire theoriean die in de jaren tachtig ontstaan
neemt het slankheidsideaal als contribuerende factor bij het ontstaan van
anorexia nervosa steeds een belangrijke plaats in (bijvoorbeeld Garfinkel &
Garner,   1982).

De hier beschreven voorbeelden uit de klinische geschiedenis maken het
aannemelijk dat het slankheidsideaal vanaf de eerste klinische beschrijvingen
een belangrijke aanleiding vormt om tot beperking van de voedselinname
over te gaan. Typerend voor anorectische patienten van vroeger en van nu is
dat zij niet meer kunnen stoppen met lijnen ook al bewijst hun uiterlijk al
lang dat zij geen grammetje te veel wegen. De vraag is nu of we, afgezien
van de klinische literatuur, in bronnen uit de jaren voor de tweede wereld-
oorlog verwijzingen kunnen vinden   naar het slankheidsideaal.    Als   dit   het
geval is, wordt een verband tussen het slankheidsideaal en een toename van
eetstoornissen na de tweede wereldoorlog minder aannemelijk.

4.2 HET SLANKHEIDSIDEAAL IN DE LIBELLE

Om na te gaan in hoeverre sprake is van een stijging van het belang van het
slankheidsideaal analyseerde ik advertenties, artikelen, brieven en rubrieken
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in het vrouwenblad Libelle rondom de thema's afslanken, slank blijven, dik
zijn of worden. Het damesblad Libelle bestaat sinds 1934 en leent zich dus
goed voor een dergelijk onderzoek. Een andere reden voor de keuze van
Libelle heeft betrekking  op het lezersbereik  van  dit blad. Volgens marketing-
cijfers bereikte Libelle met een gemiddelde oplage van 760 000 in 1994 66n
op de 2,46 vrouwen in Nederland (Stielstra, 1994). Een blad als Libelle is
eigenlijk een soort 'vakblad' voor de huisvrouw: naast allerlei ontspannende
artikelen bevat het blad een keur van huishoudelijke tips en richtlijnen. Lan-
ge tijd heeft de inhoud van Libelle vooral een praktisch karakter, vanaf de
jaren zestig bevat Libelle in toenemende mate ook psychologisch getinte
artikelen, die de lezeres bijstaan in haar rol van moeder en echtgenote. De
artikelen die in de loop der jaren verschenen, reflecteren maatschappelijke
ontwikkelingen in zoverre ze van belang worden geacht voor de Nederlandse
(huis)vrouw. In het voorwoord bij de jubileumuitgave 'Libelle 50' karakteri-
seert de hoogleraar massacommunicatie en massapsychologie professor Brou-
wer  Libelle als een eigentijds blad: " . . . naijlend in vergelijking met de voor-
hoede, en voorgaand bij het bredere publiek" (Brouwer, 1984:7). De keuze
voor het vrouwenblad Libelle is dan ook mede ingegeven door de gedachte
dat tijdschriften zoals Libelle de tijdgeest reflecteren.

Artikelen en advertenties in het tijdschrift 'Libelle' over de periode 1935-
1992 werden geanalyseerd op het slankheidsideaaP. Over de periode 1935-
1992 werd om de vier jaar 66n jaargang van de Libelle inhoudelijk geanaly-
seerd. Wanneer een jaargang ontbrak of onvolledig was, werd de jaargang
daarv66r of daarna geanalyseerd. Op deze manier werden de volgende jaren
doorgenomen: 1935, 1939, 1942, 1948, 1951, 1955, 1960, 1964, 1968,
1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992. Van elke onderzochte jaargang werden
de volgende nummers gecodeerd: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 523.
Wanneer een nummer niet aanwezig was, of er teveel pagina's aan het num-
mer ontbraken, werd het nummer v66r of na het steekproefnummer geanaly-
seerd. In totaal werden zo 195 Libelles over de periode 1935-1992 doorgeno-
men.

2  Daarbij werd gebruik gemaakt van het archief van drukkerij Spaarnestad in het Foto- en
grafisch Centrum in Haarlem En van bewaard gebleven jaargangen in de bibliotheek in
Eindhoven. De eerste jaargang Libelles dateert uit 1934, maar in het Foto- en grafisch
Centrum bevinden zich de jaargangen vanaf  1935.

3    Op toevallige wijze werd bepaald  dat 13 nummers  uit 66n jaargang werden geanalyseerd,
dat nummer 4 het eerste nummer was en dat daarna oplopend elk vierde nummer werd
geanalyseerd.
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Advertenties en artikelen werden geanalyseerd op de onderwerpen figuur en
gewichtsproblemen. Onder figuur en gewichtsproblemen werden verstaan:
inzendingen, publikaties of advertenties rondom afslanken, aankomen, te dik
of te dun zijn, maar ook dieet- en fitnessoefeningen gerelateerd aan afslan-
ken, figuur/gewicht#

De analyse viel in drie delen uiteen:
a. Een kwalitatieve analyse aan de hand van citaten uit advertenties en

artikelen in de Libelle.
b.     een kwantitatieve registratie  van het aantal  in de onderzochte periode  ver-

schenen advertenties over de lijn en van de sekse van de consument en de
produktfunctie van deze advertenties5.

c.  een kwantitatieve registratie van de inhoud van artikelen in de Libelle6.

4  Het onderzoek werd uitgevoerd door twee personen. Ten behoeve van het onderzoek was
een codeboek ontworpen. Om na te gaan of beide personen aan de gebruikte codes dezelf-
de scores toekenden, werd de proportie overeenstemming berekend. Dit gebeurde volgens

D
B+C+D

de formule:
Waarbij D het totaal aantal overeenkomstige scores is (dus  1-1) en B het aantal keren dat
onderzoeker 1 iets had ingevuld en onderzoeker 2 niet (1-0) en C het aantal keren dat
onderzoeker 2 iets ingevuld had en onderzoeker 1  niet (0-1). De interbeoordelaarbetrouw-
baarheid bedroeg: .90 voor de registratie van de advertenties, .63 voor de uitgebreide
inhoudelijke analyse van de advertenties en .71 voor de registratie van de at·tikelen.

5  Bij de analyse van de advertenties werden de volgende categorieen geturfd:
•  jaar, nummer en totaal aantal pagina's van het onderzochte steekproefnummer
•  het totaal aantal advertenties in dat nummer,
• het aantal advertenties in de categorie voeding, in de categorie drank, in de categorie

gezondheidsmiddeltjes, in de categorie kleding, in de categorie schoonheids- en
lichaamsverzorging en in de categorie voor specifieke dieten.

Voor de inhoudelijke analyse kwamen die advertenties in aanmerking waarbij een relatie
werd gelegd tussen het gebruik van het aangeprezen produkt en figuur/gewicht van de
gebruiker. Dit verband komt tot uiting in verwijzingen naar de slankmakende eigenschap-
pen, bestanddelen en effecten van het aangeprezen produkt. Bij dit onderzoek werd een
onderscheid gemaakt in tekstanalyse en beeldanalyse.

6  Bij de analyse van de inhoud van de Libelle-steekproefnummers werd van elk steekproef-
nummer het jaar, het nummer en het aantal pagina's genoteerd. Vervolgens werd geturfd
hoeveel artikelen betrekking hadden op de lijn. Daarbij werd een onderverdeling gemaakt
in artikelen met als onderwerp: ondergewicht, overgewicht, artikelen over specifieke dieten
en over fittness of gym.  Ook  werd het aantal artikelen over voeding geturfd en  werd als
subcategorie daarbij het aantal artikelen over slankrecepten geturfd. Tevens werd het aantal
artikelen over kleding geturfd, met als specifieke subcategorieen kleding voor slanken en

kleding voor grote maten.
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In de volgende paragrafen worden de resultaten beschreven.

4.3 KWALITATIEVE ANALYSE LIBELLE 1935-1992

Deze paragraaf illustreert de ontwikkeling van het slankheidsideaal over de
onderzochte steekproefaren aan de hand van citaten uit advertenties en uit
artikelen over mode en voeding. Ten behoeve van een historische vergelij-
king worden daarbij achtereenvolgens de volgende periodes beschreven:
1935-1951, 1955-1972, 1976-1992:

4.3.1 1935-1951

Deze eerste periode kenmerkt zich vooral door de oorlogsjaren. In deze
paragraaf komt tot uiting hoe de oorlog duidelijk een verschuiving markeert
in de aandacht voor de slanke lijn. Eerst worden de veranderingen in de
advertenties besproken, daarna komen de artikelen aan bod. Daarbij beschrijf
ik de ontwikkelingen in artikelen rondom voeding en in mode-artikelen.

Advertenties
In 1939 staan er al advertenties voor afslankprodukten in de Libelles. In
deze advertenties wordt vooral het gemak benadrukt waarmee gewichtsverlies
bereikt kan worden. In een advertentie voor het 'mousseerend druivenzout'
van WEX, beweert  mej. A.W. bijvoorbeeld  dat haar gewicht  door  een  dage-
lijks glas 'Wex' van 132 pond naar 102 pond daalde, zonder dat zij dieet
hield of oefeningen deed (Libelle, 1939, nr. 4, pg. 63). En adverteerders
voor het vermageringsmiddel 'Bonkora' stellen:

6, Lijdt geen honger. Het is raadzaam, zeer vet voedsel te vermijden,
maar   U kunt gerust flink   eten van voedsel, zooals    in de brochure   bij
elke flesch BonKora wordt aangeraden. U behoeft dus geen oogenblik
honger te lijden of zelfs trek te hebben. Laat daarom Uw dikte Uw
gezondheid en bekoring niet bederven en ziet er niet ouder uit dan
noodzakelijk" (Libelle, 1939 nr. 4, pg. 74).

7 Elke periode wordt gevormd door vijf onderzochte steekproeijaren. In de periode 1935-
1951 zijn dit: 1935, 1939, 1942, 1948, 1951. Voor de periode 1955-1972 betrof het de
steekproefaren: 1955, 1960, 1964, 1968 en 1972. En voor de periode 1976-1992 ging het
om de steekproefaren: 1976, 1980,1984,1988, 1992.

8    In   steekproefjaar 1935 werden  nog geen advertenties  in de Libelle afgedrukt, daarom  be-
gint de analyse  hier  met het steekproefjaar  1939.
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Het achterliggend motief voor slankheid lijkt dus ook in deze periode al: een
jeugdig uiterlijk.

Een tweede verschil met tegenwoordig betreft de taal waarin de boodschap

verpakt wordt. In 1939 is de boodschap weinig subtiel. Bij een plaatje met
twee slanke dames in badpak en 66n mollige dame in een gestippeld katoentje
staat bijvoorbeeld te lezen:

" Wilde   ook  wet   graag   in badpak, maar...  haar  figuur  laat  het  niet  toe.
Die overtollige dikte  wekt de lachlust  op  van de omstanders  e n. . .  zij
schaadt Uw gezondheid" (Libelle, 1939, nr. 28, pg. 94).

Naast de zoetjes, de wonderpilletjes en drankjes wordt in 1939 actief reclame

gemaakt voor corsetten,  want:   "M66r  is  er niet noodig om slanker  te  zijn!"
aldus de advertentie voor het D.W. corset (Libelle, 1939, nr. 12, pg. 57).
En:

"Het geeft niet of 'n dame zwaarlijvig is, 'n opgezette maag, breede

heupen en zware buste heeft, want door een Ski-Speciaal Corset, teza-
men met de bekende Ski Nelly bustehouder, wordt iedere onregelmatig-
heid in het figuur gecorrigeerd" (Libelle, 1939, nr. 40, pg. 78).

Uit bovenstaande voorbeelden mag duidelijk zijn dat in 1939 de nadruk ligt
op de slanke lijn. Dik-zijn wordt zelfs verwerpelijk geacht: "Er is geen ex-
cuus voor overtollige dikte", aldus een advertentie voor BonKora (Libelle,
1939, nr. 32, pg. 73). Toch trof ik in 1939 ook de volgende advertentie aan:

"Zijt gij te mager? Ee'n behandeling  thuis,  die  tot  verrassende  resultaten
leidt, en waardoor magere en zwakke personen, gezonde, flinke men-
schen worden. Personen, vooral die welke 10 tot 20 pond beneden het
normale lichaamsgewicht blijven, zullen gelukkig worden bij het volgen
van een Sargolkuur" (Libelle, 1939, nr. 11, pg. 60).

Maar het valt op dat deze advertentie zich, in tegenstelling tot de meeste
advertenties voor afslankprodukten, niet expliciet op vrouwelijke consumen-
ten richt. Bovendien zijn dergelijke advertenties een uitzondering.

In   de vooroorlogse periode is duidelijk sprake   van een slankheidsideaal.

Tijdens de oorlog is dit afgelopen. In 1942, het oorlogsjaar uit de steekproef,
trof ik geen advertenties voor afslankprodukten. In het eerste onderzochte

jaar na de oorlog staat in de Libelle een advertentie voor chocolade vermage-
ringsbonbons:

46

10  jaar  jonger  door   Marsil. A:Is herboren, slank en jeugdig wordt U,
als U dat overtollig gewicht kwijtraakt. Marsil chocolade vermagerings-
bonbons hebben dit wonder  al voor zovele vrouwen tot stand gebracht.
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Zij  werken  snel,   zeker  en  absoluut onschadelijk. Marsil chocolade ver-
mageringsbonbons maken Slank" (Libelle, 1948, nr. 17, pg. 23).

Maar verder zijn ook in 1948 advertenties voor afslankprodukten een zeld-
zaamheid. Dit verandert vanaf de vijftiger jaren, dan vinden we weer meer
advertenties voor afslankprodukten. Dikte wordt daarbij vaak toegeschreven
aan een stoornis in de stofwisseling, waardoor overtollige voedselresten niet
worden afgevoerd. Zo stellen advertenties voor het afslankmiddel Bonkora
bijvoorbeeld:

"Achtergebleven voedselresten stapelen misvormend vet, laag voor laag,
tussen de weefsels onder de huid. Zo ontstaat lelijke dikte. De vloeibare
BonKora vindt snel zijn weg door het organisme, doet opgehoopt vet
wegsmelten en trekt door een proces van dehydratie vocht met zich mee
om dit langs natuurlijke weg te verwijderen. Van nieuwe vet-afzetting is
geen sprake meer" (Libelle, 1951, nr. 24, pg. 50).

En een andere advertentie voor hetzel fde produkt:
"  Bovendien lost BonKora het reeds   in de weefsels opgehoopte vet gelei-
delijk op" (Libelle, 1951, nr. 4, pg. 59).

Eigen inspanning   is   dus niet nodig.   Ook   in deze naoorlogse periode hoeft
vermageren de lijnster geen moeite te kosten, je hoeft er niets voor te doen,
vet verdwijnt als sneeuw voor de zon:

" Geen  hongerkuur -  geen zware  gymnastische  oefeningen -  geen  gevaar-
lijke bestanddelen. 'Ben speciaal  dieet  is  niet  nodig.   BonKora  bevat  geen
gevaarlijke stoffen, thyreoide of klierextracten: het is absoluut veilig.
Begin vandaag nog met BonKora. U zult bemerken dat u zich prettiger,
jeugdiger en opgewekter gevoelt naarmate uw hinderlijke dikte weg-
smelt. BonKora maakt u slank" (Libelle, 1951, nr. 4, pg. 59).

Wat beloven nu de advertenties voor corsetten en afslankmiddeltjes in de
eerste jaren na de tweede wereldoorlog aan toegevoegde waarde? Volgens
deze advertenties staat slank  voor: 'er aardiger uitzien', ' flinker', 'gezonder',
'aantrekkelijker', 'soepel', '616gance', 'fitter', 'levenslustiger'.    Maar    de
afslankprodukten beloven de consument vooral een nieuwe jeugd.

Dik daarentegen betekent: 'lelijk', 'zit in de weg', 'afschuwelijk', 'overtol-
lig', 'ontsierend', 'ontneemt uw zelfvertrouwen', 'ongezond', 'hinderlijk'.
Dik-zijn is duidelijk iets om je over te schamen. In een advertentie voor
corsetten staat bij een plaatje van een vrouw die haar jas uittrekt bijvoorbeeld
te   lezen:
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"Durft U dat ook? Durft U ook zo rustig overal uw jas uit te trekken?
Veel dames houden haar mantel liever aan, omdat haar figuur niet
helemaal correct is" (Libelle, 1951, nr. 4, pg. 50).

Dikte kan vooral voor vrouwen hun kansen op de huwelijksmarkt aardig in
de weg zitten:

"Was u maar slanker... dan liep hij u niet voorbij!" (Libelle, 1951, nr.
21,  pg.   57).

Aldus de advertentietekst bij een illustratie van een mollige dame en een
slanke jongeman in tenniskostuum.

Kort samengevat vinden we al v66r de tweede wereldoorlog advertenties

voor afslankprodukten. Na de stilte rond slankheid in de oorlogsjaren en vlak
daarna, wordt in 1951 weer meer geadverteerd voor afslankprodukten. In
1939 en in de eerste jaren na de oorlog wordt vooral geadverteerd voor
produkten waarmee de consument slank kan lijken (corsetten bijvoorbeeld) of
voor dieetpreparaten waarmee de consument zonder enige moeite slank kan
worden. Dikte wordt veroordeeld. Het is niet alleen slecht voor de gezond-
heid, het is vooral esthetisch afkeurenswaardig. In 1939 richt het slankheids-
ideaal zich op specifieke lichaamsdelen. Taboe zijn: 'een opgezette maag,
breede heupen en zware busten'. Opvallend  is  ook  dat er nauwelijks informa-
tie is over de bestanddelen van het produkt. Het blijven vage 'wondermiddel-

tjes'. De advertenties benadrukken vooral dat honger lijden bij vermageren
niet  nodig  is. Dat vermageren gemakkelijk  is  en geen moeite hoeft te kosten.
In de volgende twee subparagrafen zal blijken of uit de artikelen in de jaren
1935-1951 eenzelfde teneur spreekt.

Artikelen: voeding en de slanke lijn
Vanaf het begin publiceert Libelle wekelijks een menu. Het menu voor de
week van 21 tot 27 januari 1935 bijvoorbeeld luidt:
Maandag: Zuurkool met aardappelen, gebakken worst, rijst met boter en

suiker.

Dinsdag: Runderlapjes, slaboonen uit 't zout of gedroogde slaboonen,
aardappelen, broodschoteltje met krenten en rozijnen.

Woensdag: Varkenscarbonade, Chineesche kool met gebakken aardap-
pelen, Riz Glac6, vanieljesaus.

Donderdag: Hach6, roode kool, aardappelen, gebakken grutjes met stroop-
saus.

Vrijdag: Aardappelsoep met kaas, Brusselsch lof met gekookte eieren,
gewelde boter, aardappelen, eierpannekoeken.
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Zaterdag: Gevulde selderijknol (met gehakt), aardappelpurte, karnemelk
met  gort.

Zondag: Witte ragoutsoep, kaassouff16, kalfsrolletjes met stoofsla,

aardappelen, keizerinnerijst.
(Libelle, 1935, nr. 2, pg. 46).

Aardappelen, vlees, groenten: Hollandser kan bijna niet zou je zo zeggen.
De weergegeven gerechten kunnen worden gekarakteriseerd als 'stevige
kost'. Toch staat in nummer  17 van dezelfde jaargang een recept  voor  'ma-
gere tomatensoep' (Libelle, 1935, nr 17, pg. 42).
Al in de eerste jaren publiceert Libelle artikelen met als onderwerp: de slan-
ke lijn. Voedingsleer maakt in die tijd gebruik van begrippen uit de psycho-
logie:

66 Van invloed op den vetaanwas is zeker het temperament. Phlegmati-
sche naturen worden dik. Daarom hebben de dikken den naam, gelijk-
matig, vertrouwenswaardig en ongevaarlijk te zijn" (Libelle, 1935, nr.
3, pg. 35).

Over de oorzaak van 'vetaanwas' bestaat geen twijfel:
„
In de ontwikkelingsjaren ligt de oorzaak van overvloedigen vetaanwas

bij hen, die anders gezond zijn, bijna altijd alleen in te rijkelijke voe-
ding en minder  in het gebrek aan lichamelijke beweging  . . . Op latere
leeftijd leidt bij vrouwen, naast een goed leventje, gemakzucht en niet
gebruiken der spieren tot vetaanwas, bij de mannen draagt veel bier- en
wijngebruik hiertoe bij" (Libelle,  1935, nr. 3, pg. 35).

Het   advies   om   af te slanken kwam vooral   neer   op: eet alles   (zel fs zoetighe-
den), maar met mate. Vooral aan het ontbijt en de lunch moest zo weinig
mogelijk gebruikt worden. Dit advies lijkt weinig af te wijken van heden-

daagse voedingsadviezen, behalve dat tegenwoordig juist een stevig ontbijt
wordt aanbevolen. Toch blijkt uit de volgende richtlijn in een artikel uit 1935
dat er wel degelijk verschillen bestaan:

"Bij het opstaan 's morgens een glas heet water met een weinig citroen-
sap. Voor het ontbijt: slappe thee of koffie, dun geboterde toast en een

appel. Lunch: een klein portie koud of warm mager vleesch met blad-
groenten of sla. Beter is het geen aardappelen te gebruiken of anders

gebakken en dan zonder boter. Avondeten: geen soep. Indien bij de
lunch aardappelen gebruikt zijn, dan niet weer, goed gekookt vleesch,
en verder gestoofd fruit.
Hierbij vooral niet te veel drinken en slechts na de maaltijden" (Libelle,
1935, nr. 13, pg. 39).
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Met name het advies vooral niet te veel te drinken lijkt tegengesteld aan de
huidige richtlijn minstens 66n tot anderhalve liter water per dag te gebruiken.

In de oorlogsjaren en in de eerste naoorlogse jaren verschijnen nauwelijks
kookartikelen, die specifiek aandacht besteden aan de slanke lijn. Een ver-
band met de schaarste in die dagen ligt voor de hand. In de oorlogsjaren is
het wekelijks menu dan ook wat kariger:
Zondag: Gehakt. Gestoofde wortelen. Aardappelen. Hangop met bes-

sensapsaus.

Maandag: Groentegehakt. Aardappelen, Lammetjespap.
Dinsdag: Stevige bruine-boonensoep.
Woensdag: Gebakken bloedworst. Roodekool. aardappelen.
Donderdag: Savoyekoolstamppot. Haagsche bluf.
Vrijdag: Gebakken kaas. Bietensla. Aardappelen.
Zaterdag: Uiensoep. Koolraap. Aardappelen.
(Libelle, 1942, nr. 8, pg. 30).

Direct na de oorlog is de bevolking voor een groot gedeelte slecht gevoed of
ondervoed. Aanvankelijk ligt de nadruk dan ook vooral op voedzame gerech-
ten:

66 Met fijne hapjes of soepjes A la dit of dat is hun honger niet snel ge-
stild, hoe smakelijk ze dan ook mogen wezen. Neen, wat ze hebben
moeten is stevige kost, die 'n bodem legt in hun lege maag en hen
bestand maakt tegen Aprilse  kou  en  hard  werk  of  . . . spel" (Libelle,
1948, nr. 7, pg. 18).

In de jaren vijftig leeft de aandacht voor de slanke lijn weer op. Ook nu
geldt als remedie tegen vetafzetting: matiging. Maar de lezeres wordt nu
door deskundigen voorgelicht over de belangrijkste principes uit de voedings-
leer. Zo schrijft de arts J.M.R.A. Kijzer bijvoorbeeld:

"Matig is, wanneer men aan het lichaam, vooropgesteld dat dit het
normale gewicht heeft en niet in de groei is, niet mddr voedsel toevoegt
dan het verbruikt. Nu kunnen we de voedingswaarde van de verschillen-
de levensmiddelen uitdrukken in caloriein. Een calorie is de hoeveel-
heid warmte, nodig om 66n kilogram water van veertieneneenhalve
graad tot vijftieneneenhalve graad te verwarmen. Dit is de grote of
kilogramcalorie. Wij meten dus de voedingswaarde met een warmtemaat
en  we  doen dat omdat 't voedsel   in ons lichaam 'verbrandt', net zoals
de kolen in de kachel" (Libelle, 1951, nr. 4, pg. 8).
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Hiermee introduceert zij  als  het ware het 'calorieen-tellen':
"Met uw halve flesje melk krijgt u een driehonderd, met 66n ons mager
rundvlees maar honderdachttien calorieen, tegenover vierhonderd met
vet varkensvlees. Edn ons suiker geeft u ook vierhonderd calorieen en
een gewoon theelepeltje suiker al dertien" (Libelle, 1951, nr. 4, pg. 8).

De verschillende dieten uit die dagen vat Kijzer als volgt samen: "Het komt
.allemaal een beetje op hetzelfde neer: weinig vet en koolhydraat, ruim vlees

(Libelle, 1951, nr, pg. 8).
In datzelfde jaar heeft de lerares koken en voedingsleer Martine Wittop

Koning een rubriek: 'De slanke lijn', waarin aandacht besteed wordt   aan
slank worden en slank blijven. Ook zij gaat uitvoerig in op de betekenis van
caloriean, vet, koolhydraten en eiwitten in de voeding. Zij waarschuwt voor
een onoordeelkundig schrappen van voedingsmiddelen: "Wie als leek niet
goed op de hoogte is van voeding en van voedingsstoffen, kan, door een
ondoordacht negeren van de eiwitnorm, de lichaamsweefsels zo intens uitput-
ten, dat de kans Op t.b.c. het slot van het experiment zou kunnen worden"
(Libelle, 1951, nr. 22, pg. 58).

Om de caloriedn binnen de perken te houden, kunnen vetten, suiker en
koolhydraten geschrapt worden, maar dienen eiwitten onderdeel uit te maken
van het dieet. Vermageren is volgens haar vooral geboden vanaf het veertig-
ste jaar, omdat men dan minder beweegt, een tragere stofwisseling heeft en
maatschappelijk in een positie is gekomen die het mogelijk maakt van 'het
goede der aarde' te genieten.

"Geven ze aan die verleiding gehoor, dan raakt voor hen de slanke lijn
verloren - na verloop van tijd zelfs z6, dat niet enkel aesthetische maar
ook hygienische bezwaren zich voordoen en ze medische raad moeten
inwinnen" (Libelle, 1951, nr. 24, pg. 59).

Uit dit laatste citaat blijkt al dat Martine Wittop Koning een slanke lijn voor-
al noodzakelijk achtte voor de gezondheid. Ze zag het dan ook als haar
roeping het gezonde koken onder de Nederlandse bevolking te verbreiden.
De jongere generatie raakt snel gewend aan de nieuwe theorieen over voe-
dingsleer, maar het kost meer moeite om moeder ertoe te bewegen afstand te
doen van de haar vertrouwde, goed gare bereidingswijze. Wittop Koning
raadt moeder om zich ten bate van de gezondheid van het gezin open te
stellen voor de moderne voedingsleer: "Op die manier promoveert de huis-
vrouw  zich van kookster tot hygieniste en dat is waarlijk geen kleinigheid!"
(Libelle, 1951, nr. 36, pg. 59).

Samenvattend wordt in deze eerste periode een ontwikkeling in gang gezet
van voedzame, goed gare Hollandse kost naar het propageren van een nieuwe
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bereidingswijze met behoud van vitamines. Deskundigen trachten deze prin-
cipes van de moderne voedingsleer op de Nederlandse huisvrouw over te
brengen. De Hollandse maaltijd (soep, aardappelen, vlees, groenten, toetje)
is nog favoriet. Evenals bij de advertenties verdwijnt in de artikelen over
voeding de aanvankelijke aandacht voor de lijn in de oorlog en kort daarna
om begin jaren vijftig weer voorzichtig op te komen.

Artikelen: mode en slanke lijn
In de vooroorlogse jaren brengen Amy Grosskamp ten Have en Caty Ver-
beek de Libelle-lezeressen op de hoogte van de nieuwste collecties van Nina
Ricci, Patou, Worth, Alix, Balenciaga, Lelong, Heim, Rochas, Rouff en
Lanvin.

Uit de modeartikelen in die vooroorlogse jaren spreekt duidelijk dat slank-
heid  de  norm  was:

66 Worden er momenteel opvallend veel plooirokken gebracht, zo hand-
haaft de nauwe, slankafkleedende rok zich toch glansrijk en zal wel niet
ten doode gedoemd worden zoolang de moderne vrouw op haar slanke
silhouet gesteld blijft" (Libelle, 1939, nr. 3, pg. 13).

Dat dit ideaal niet voor iedere vrouw is weggelegd, blijkt uit het volgende
citaat:

"Vrouwen echter ook, die door bouw of constitutie de ideale maten
absoluut niet kunnen benaderen, zelfs niet ten koste van hongeren of
andere dwaze en schadelijke methoden. En daarbij dan nog de capri-
cieuze en onbarmhartige mode, die maar geen rekening wil houden met
de in Holland zeer zeker groote categorie van vrouwen, die beduidend
zwaarder zijn dan op haar weegboekje als ideaal-gewicht aangegeven
staat" (Libelle, 1939, nr. 3, pg. 14).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was van een invloed van de Parijse mode-
huizen op de mode geen sprake. De vrouw moest zelf maar zien hoe ze zich,
zo goed en zo kwaad als het ging, wist te kleden. Mede vanwege de grote
schaarste tijdens de oorlogsjaren, resulteerde dit in een uniformachtige,
praktische  mode met weinig sierdetails (Van Beurden,   1990).

Kort na de oorlog hernemen de Parijse couturiers hun invloed en schrijven
zij een nieuwe mode voor. Vooral de door DIOR geintroduceerde  New  Look
brengt de gemoederen in beweging. Deze New Look kenmerkt zich door:
lange, wijde rokken, de terugkeer van de taille, ronde heupen en een afto-
pende schouderlijn. Door haar romantische uitstraling lijkt deze mode vooral
bedoeld om de vrouw weer VROUW te maken. De Londense mode-ontwer-
per Hardie Amies verwoordt het ook letterlijk zo:
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"Het werd hoog tijd om nu eens wat anders te brengen. Sinds ongeveer
1926 zaten we met de jongensachtige silhouet. Het leek er op of alleen
de bakvis in tel was. Bovendien werd de wereld beu van al die vrou-
wenknieen,   . . .   Ik  voor  mij  ben  blij,  dat  we  weer  tot  deze mode geraakt
zijn en wel doordat door de onttroning van de bakvis, flapper of gargon-
ne, precies zoals u het verschijnsel wilt noemen, de werkelijke vrouw,
die uiteindelijk toch het ideaal van de man is, weer op haar voetstuk
komt te staan" (Libelle, 1948, nr. 8, pg. 2).

Toch wordt deze New Look zeker in Nederland niet zonder slag of stoot
geaccepteerd. Een belangrijke reden is dat deze nieuwe mode in een tijd van
schaarste wel erg veel stof vergt. Textiel is nog op de bon. De New Look is
dan ook niet voor iedereen weggelegd. Het zijn nog steeds de jaren van de
wederopbouw en dit betekent dat de Nederlandse vrouw wonderen moet
verrichten met haar huishoudgeld.

In de eerste jaren na de oorlog bevatten de Libelle-artikelen al verwijzin-
gen naar de wenselijkheid van slankheid. In een artikel naar aanleiding van
de eerste televisie-modeshow in 1948 schrijft de mode-journaliste Caty Ver-
beek bijvoorbeeld:

"Het tweede model is uitstekend geschikt voor wat zwaardere figuren,
daar dit model met nauwaansluitende taille en wijd, recht neervallend
rokgedeelte het grote voordeel heeft slank af te kleden" (Libelle, 1948,
nr. 17, pg. 12).

Voor een vrouw die zich weet te kleden is lingerie in de jaren vijftig een
essentieel onderdeel van de garderobe:

"U weet, dat uw nieuwe jurkje, al is het nog zo flatteus, de fouten van
uw figuur niet verdoezelt, als uw corset deze niet op de eerste plaats
zoveel mogelijk corrigeert en ook, dat het effect van uw nieuwe mantel-
pakje te niet wordt gedaan door een verkeerd gekozen bustehouder"
(Libelle, 1951, nr. 49, pg. 4-5).

Samenvattend zien we ook in de mode-artikelen een periode van betrekkelij-
ke stilte in de aandacht voor de slanke lijn gedurende en kort na de oorlog.
Maar in de vooroorlogse jaren en begin jaren vijftig staat het slankheids-
ideaal   in de mode-artikelen centraal. Daarbij   zien   we een ontwikkeling  van
het jongensachtige silhouet in de jaren twintig naar het 'smalle-taille-ronde-
heupen-silhouet' van de New Look in de jaren vijftig (Libelle, 1987, nr. 15,
pg. 31). Uit deze omschrijving blijkt al dat de erkenning van ronde, vrouwe-
lijke vormen in de jaren vijftig niet betekent dat de nadruk op slankheid
verdwijnt. Alleen  gaat  het  nu om 'plaatselijke slankheid': een smalle taille.
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Uit de aandacht voor slankafkledende modellen blijkt tegelijkertijd dat erkend
wordt dat niet iedere vrouw aan dit schoonheidsideaal kan voldoen.

We kunnen concluderen dat in de jaren 1935-1951 zowel in de advertenties
als in de artikelen over mode en voeding veel aandacht voor de lijn is in de
vooroorlogse jaren, weinig aandacht voor de lijn gedurende en vlak na de
oorlog en een hernieuwde nadruk op slankheid vanaf de jaren vijftig.

4.3.2 1955-1972

Deze paragraaf beschrijft hoe in de jaren van stijgende welvaart het slank-
heidsideaal tot uitdrukking komt in advertenties en in artikelen over voeding
en over mode.

Advertenties
In de jaren vijftig ligt de nadruk vooral op advertenties voor corsetten. Want
wie om de een of andere reden niet slank kan worden, kan nog altijd slank

lijken. Een Camp corset is dan ook:
66 ...  het juiste antwoord  op Uw vermoeidheid  en Uw figuurprobleem.
Camp voor een jeugdig charmant figuur" (Libelle, 1955, nr. 41. pg.
69).

En de Playtex girdle, gemaakt van het fantastisch-elastische Fabricon belooft:
"U behoudt Uw natuurlijke bewegingsvrijheid - Uw figuur wordt jeug-
diger, eleganter - U wordt centimeters slanker, zonder enige moeite"
(Libelle, 1955, nr. 40, pg. 18).

Soms is het echter geen kwestie van te veel, maar juist van te weinig. Wie
een te kleine buste heeft, kan zijn toevlucht nemen tot Peter Pan 'Hidden
Treasure':

66 ...  vult de kleine tekortkomingen van de natuur volledig aan" (Libel-
le, 1955, nr. 40, pg. 111).

Af en toe benadrukken de advertenties voor corsetten en beha's niet de posi-
tieve bijdrage aan de slanke lijn, maar wekken de suggestie van gezondheid
en toename van bewegingsvrijheid. Volgens WALA kunnen vrouwen hun
moederrol bijvoorbeeld beter vervullen als ze een corset dragen, omdat dit in
elke houding prettig en gemakkelijk zit (Libelle, 1955, nr. 44, pg. 44). En
bij een plaatje van een huisvrouw die vol enthousiasme haar keukenkastjes
sponst, staat te lezen:
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66

Zij schept weer vreugde in haar werk sinds zij haar WALA draagt. In
haar Wala wordt zij niet moe" (Libelle, 1955, nr. 12, pg. 69).

Maar corsetten zijn er niet alleen voor vrouwen met figuurproblemen, een
corset is ook belangrijk voor vrouwen met een goed figuur. Voorkomen is
immers ook dan al beter dan genezen:

66 ...   onmisbaar  voor die verrukkelijke steun  en het behoud  van  haar
figuur en gezondheid tot in lengte van jaren" (Libelle,  1955, nr.  28, pg.
49).

Naast corsetten wordt verder geadverteerd voor afslankmiddeltjes. Eigen
inspanning is nog steeds niet nodig. Toch zijn de beloofde resultaten verbluf-
fend:

66

. . . ,  na iedere Carrugan-dag wijst de weegschaal  weer  ca.  2  pond  min-
der aan en bent u dus w66r 'n stap verder op de weg naar 616gance en
jeugd" (Libelle, 1955, nr. 44, pg. 102).

Ook nu getuigen de advertenties voor afslankprodukten meestal van weinig
subtiliteit. Neem bijvoorbeeld de advertentie  voor de afslankpillen BonKo-
rets: Het plaatje  bij de advertentie toont een volslanke  dame in avondjapon
voor haar spiegel. De tekst luidt:

64

Mijn spiegel jokt. Zelfs een elegante japon maakt lelijke dikte niet

mooi" (Libelle, 1951, nr. 40, pg. 57).

In de jaren zestig is afslanken met de speciale afslankprodukten nog steeds

een fluitje van een cent ("Pastils/808. Snel afslanken met een minimum aan
wilskracht", Libelle, 1968, nr. 24, pg. 102) en de resultaten zijn nog steeds
verbluffend ("Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt kunt u de le week
3-5  kg aan gewicht verliezen! ", Libelle,  1972,  nr.  44,  pg.  17).

Slank heeft nog steeds positieve connotaties zoals: 'rank', 'geluk', 'levens-
vreugde', 'een beter mens', 'charmant', 'sierlijk', 'stevig', 'begeerlijk',
'mooi',    'gezond' en wordt geassocieerd met 'jong   zijn'   of 'weer jonger
worden':

"Te dik betekent te oud. Met BonKorets wordt u in enkele weken 'jaren
slanker' - zoveel jonger, zoveel gezonder. En vaak betekenen minder
kilo's ook jaren langer prettiger leven! Vermager snel en makkelijk; na
de maaltijd een dragee en u verliest ponden per week. En jaren van uw
uiterlijke leeftijd" (Libelle, 1964, nr 4. pg. 22).
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Dik is synoniem aan: 'ongezond', 'lelijk', 'pappig', 'slap', 'niet-op-uw-best'.
Bij een plaatje van het onderlichaam van een zittende vrouw met korte rok,
die verkrampt haar benen bij elkaar houdt, staat bijvoorbeeld te lezen:

"Het risico van korte rokken met dikke dijen. Korte rokken maken
korte metten met dikke dijen. Wees eens heel eerlijk tegen uzelf. Kan
het  nog  of  bent  u  toe aan Minus + ? Vooral  als  u gaat zitten,  valt  het  zo
op, die akelige vetkussentjes. Men ziet er meer van dan u denkt. Ver-
jaag   z e. . .   snel... met Minus + . . .E n dan voelt  u zich helemaal  op  uw
gemak, 66k als u gaat zitten" (Libelle, 1968, nr. 16, pg. 15).

Ook de corsettenfabrikanten beloven jeugd:
"Uw rug? Voelt u niet meer. Uw figuur? Ziet er jaren jonger uit. Uw
Camp?  Zult u nooit meer willen missen  . . . Het corrigeert  . . .   U  bent
slanker. U voelt zich jonger  . . .   Niet voor niets  zijn er miljoenen  vrou-
wen in 90 landen ter wereld die hun steun vinden bij Camp" (Libelle,
1972, nr. 20, pg. 104).

Bovendien kunnen met corsetten eveneens verbluffende resultaten worden
geboekt:

"Iedere vrouw wenst een step-in die haar verzekert van een volledige
correctie van heupen, buik en taille. Hier is de nieuwe Playtex 'V Con-
trol' step-in, die u er onmiddellijk 3 kilo slanker doet uitzien" (Libelle,
1968, nr. 44, pg. 108).

Tot de jaren zestig wordt geadverteerd voor dieetpreparaten waarmee   de
vrouw zonder moeite af kan vallen en voor corsetten die het figuur corrige-
ren. Daarna adverteren fabrikanten in toenemende mate ook voor voedings-
middelen en dranken met slankmakende eigenschappen: Hero Tomatesap ('in
uw lijn En goed voor uw lijn'), E-10 ('de sinas voor de slanke lijn'), grape-
fruits ('Het beste recept om op gezonde wijze zienderogen af te vallen: dage-
lijks een Jaffa grapefruit') en zelfs eieren ('Ze houden u slank, geven energie
en gezondheid voor het hele gezin'). Ook melk bezit slankmakende eigen-
schappen. In 1964 adverteert het Nederlands Zuivelbureau met een speciaal
melkdieet, want:

"Slank-zijn is in! Met het beroemde 7-daagse melkdieet raakt u kilo's
kwijt - zonder extra kosten, moeite, slapte. U hebt alleen wat wilskracht
nodig" (Libelle, 1964, nr. 36, pg. 101).

Die laatste zin wijst er al op dat afslanken toch niet meer zo vanzelf gaat als
in de periode 1939-1951.
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Vanaf 1960 verschijnen meer advertenties voor kunstmatige zoetstoffen
(b.v. Sucrosa, Libelle, 1960, nr. 18 pg. 92). Met zoetjes is nu niet alleen
een jaren jonger uiterlijk op eenvoudige manier te bereiken, het is ook ge-
zonder:

"De SLANKE WAARHEID
is er jaaaAaaaren jonger uitzien.
is een knipoogje krijgen van de weegschaal.
is wat aan uw gezondheid doen" (Libelle, 1972, nr. 44, pg. 17).

Daarentegen wordt voor sommige produkten vanaf 1972 niet langer geadver-
teerd met hun slankmakende eigenschappen, maar blijkt het om dood-ordinai-
re  laxeermiddelen  te gaan (bijvoorbeeld: Minus + Libelle,   1972,   nr.   9,  pg.
34, Bonkorets, Libelle, 1972, nr. 7, pg. 108). Ook worden er nieuwe pro-
duktsoorten uitgevonden (bijvoorbeeld Gourmevit slankheidsmaaltijd, Libelle,
1972, nr. 40, pg. 124).

Nieuw is ook dat het in 1972 zo langzamerhand de beurt lijkt aan de
mannen om op hun lijn te letten:

"Japie z'n vader is dit jaar geen millimeter gegroeid. (Nergens). Toch
eet  ie  elke  dag  King Corn Stout . . . Allemaal groeizame bestanddelen.
Maar nee hoor, geen millimetertje gegroeid. Dat komt ervan als je
volwassen bent. Dan is King Corn wel lekker, goed voor spieren, tan-
den en bloedvaten, maar je groeit er niet van. Ook niet bij de broek-
riem" (Libelle, 1972, nr. 9, pg. 111).

Opvallend is vooral dat in 1972 geleidelijk de algehele levenswijze van de
Nederlandse burger aan de kaak wordt gesteld:

"De levenswijze van vandaag vraagt om calorievrij zoet: Natrena S.
Waarom? We hebben het te goed! We verwennen   onszelf  teveel.   Lui
achteroverleunend zoeven we in comfortabele auto's naar ons werk.
Trappen lopen? Kom nou, als het even kan pakken we toch zeker de
lift. We spannen ons lichaam nauwelijks nog in. En we eten er goed en
veel van. Geen wonder dat al te veel mensen gebukt gaan onder een
fors overgewicht. Een typisch gevolg van de 'luie' levenswijze van deze
tijd. Onze tijd vraagt om andere eetgewoonten, gezonde lichaamsbewe-
ging en om minder dikmakende calorieen!" (Libelle, 1972, nr. 12, pg.
100).

Samenvattend weerspiegelen advertenties in de jaren vijftig vaak waarde-
oordelen, die betrekking hebben op het uiterlijk. 'Slank' wordt daarbij geas-
socieerd met schoonheid en met positieve kenmerken, terwijl 'dik' alkeurens-
waardig is. Tot de jaren zestig is dit ideaal schijnbaar zonder moeite te berei-
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ken: ofwel door het gebruik van wondermiddeltjes, ofwel door lingerie, die
de gebruikster slank doet lijken.

Vanaf de jaren zestig verandert het assortiment produkten voor de slanke
lijn. Produkten waarvoor in de periode 1939-1960 geadverteerd werd vanwe-
ge hun slankmakende werking, blijken na 1960 vaak gewone laxeermiddelen
te zijn (b.v. BonKora, BonKorets). Daarnaast wordt in toenemende mate
geadverteerd voor slankmakende voedingsmiddelen en dranken. Begin jaren
zeventig weerspiegelen de advertenties voor afslankprodukten een tendens om
de burger te motiveren tot een gezonde levensstijl, waarin uiteraard het
geadverteerde produkt uitstekend   past.    In de volgende subparagrafen wordt
nagegaan of eenzelfde tendens in de artikelen over voeding en mode te be-
speuren valt.

Artikelen: voeding en de slanke lijn
In de loop van de jaren vijftig worden de menu's meer uitgebreid (b.v. Li-
belle, 1955, nr. 36, pg. 126). Dat het allemaal meer overdadig wordt, blijkt
uit de column van Martine Wittop Koning waarin ze pleit voor een regel-
matig leven, een afwisseling van arbeid en rust, ook voor de spijsverterings-
organen:

"Het verlies van de slanke lijn, wanneer de grens van de middelbare
leeftijd is bereikt, vormt in vele gevallen het uiterlijke kenteken van een
disharmonie in de inwendige orgaanfuncties, zo al niet geheel, dan toch
voor een groot deel het gevolg van een (onbewust) vergrijp aan het
levensrhythme" (Libelle, 1955, nr. 40, pg. 119).

In de jaren zestig nemen andere deskundigen de fakkel van Wittop Koning
over. Zo stelt vermageringsdeskundige dr. Jos de Cock: "U kookt net als
moeder...  maar  is dat wel de goede manier?"  De Cock stelt dat ons lichaam
bepaalde stoffen (bijvoorbeeld: waterstof, koolstof, stikstof, fluor, kalium,
calcium, ijzer) nodig heeft: "De natuurlijke voedingsmiddelen bevatten
meestal voldoende hoeveelheden van deze stoffen, doch u moet er als huis-
vrouw voor zorgen dat we die stoffen ook in ons lichaam krijgen en dat ze
niet doodgekookt worden bij de bereiding" (Libelle, 1960, nr. 15, pg. 121).
De nadruk komt steeds meer te liggen op gezonde voeding met voldoende
vitaminen.

Nieuw is ook dat vanaf de jaren zestig in de artikelen expliciet aandacht
wordt besteed aan diaten om af te slanken. Zo verschijnen in 1964 in de
Libelle vier artikelen onder de noemer   'Wij   zijn  te dik', waarin  op   vaak
humoristische wijze een overzicht wordt geboden van wat er op dat moment
op de slankheidsmarkt te koop is. Volgens de schrijfster is overgewicht een
recent probleem:
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66 Is het een tijdsverschijnsel? Een rage die straks misschien wel weer zal
overwaaien? Enigszins, want het schoonheidsideaal van deze tijd is de
hyperslanke den, die nooit ook maar 66n onsje aan lichaamsgewicht te
veel heeft" (Libelle, 1964, nr. 9, pg. 46).

In het laatste artikel van de reeks is het afgelopen met de humor en dienen de
lezeressen serieus aan het afslanken te gaan met een door Libelle's keukenre-
dactrice samengestelde vermageringskuur (Libelle, 1964, nr. 12, pg. 61).

De artikelen richten zich meestal op de vrouw. Zo nu en dan wordt aan-
dacht besteed aan het overgewicht van de man. Maar dan nog wordt het als
de verantwoordelijkheid van de echtgenote gezien, haar man te helpen af te
vallen. Ze dient die gerechten te koken, die niet alleen smakelijk zijn, maar
ook geen bedreiging vormen voor de lijn (Libelle, 1968, nr. 8, pg. 41).

Vanaf 1968 worden de artikelen over te dik zijn en afslanken voor het
eerst voornamelijk opgebouwd  rond de verhalen van 'ervaringsdeskundigen'.
Onderliggende boodschap van deze verhalen: "wat zij kan, kan jij ook, als je
er maar moeite  voor  doet". Het begint  met een serie artikelen getiteld  'Het
bestaat  niet  dat  u ons slanker krijgt', waarin drie Libelle-lezeressen als proef-
konijn fungeren voor de vermageringskuur van een Franse kruidenspecialist.
Achttien dagen volgen zij de kuur in zijn villa aan de Franse Rivitra om na
afl oop per persoon zo'n tien kilo te zijn afgevallen (Libelle, 1968, nr. 41,
pg. 78-83; Libelle, 1968, nr. 42, pg. 94-97; Libelle, 1968, nr 43, pg. 52-55;
Libelle, 1968, nr. 44, pg. 91-93).

In 1972 verschijnt een artikel over de ervaringen van een 'Amersfoortse
moeder met twee kinderen' die dankzij de Simeonskuur weer 'twenny-kleren'
kan dragen (Libelle, 1972, nr. 8, pg. 97). Het principe van deze kuur berust
op het idee dat overtollig vet verdwijnt door toediening van het zwanger-
schapshormoon HCG gedurende maximaal 40 dagen, gepaard aan een dieet
van 500 calorieen per dag. Duidelijk zal zijn dat zo'n extreme inperking van
de calorie-inname alleen al voldoende is voor een aanzienlijk gewichtsverlies.
In datzelfde jaar worden de lezeressen opgeroepen mee te doen aan Libelle's
SLIM (Slank-is-mooi)-wedstrijd. Beloning: een slank figuur. De oproep gaat
vergezeld van de successtory van Jeannette Chapell, die de hoofdprijs in een
Engelse afslankwedstrijd won.

"Maar voor haar was niet de prijs het belangrijkste, maar de ontdekking
voor het eerst in negenentwintig jaar, wat het is om een aantrekkeluke
vrouw te zijn" (Libelle, 1972, nr. 3, pg. 79).

Zes weken lang begeleidt Libelle de deelneemsters aan de wedstrijd met
praktische tips om op een gezonde en verantwoorde manier af te slanken. In
nummer 33 worden de winnaressen gepresenteerd: "Tien vrouwen die u niet
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meer zou herkennen; tien totaal nieuwe mensen, gezonder, blijer, jonger: de
winnaressen van Libelles SLIM-wedstrijd" (Libelle, 1972, nr. 33, pg. 71).
Eveneens in dat jaar presenteert Libelle haar uitscheurbare 'Gezonde Kook-
boek':

"De recepten in dit kookboek zijn - en dat h66rt zo bij recepten - in de
eerste plaats lekker. Erg lekker en in de tweede plaats ook nog gezond:
mager en met vrij weinig calorieen" (Libelle, 1972, nr. 45, bijlage).

De samenstellers van dit kookboek geven regelmatig aan hoeveel calorieen

het gerecht per persoon oplevert. Zij besteden eveneens aandacht aan magere
bereidingswijzen zoals grilleren of koken in aluminiumfolie en het gebruik
van meervoudig onverzadigde vetzuren:

"Als u met deze vetten bakt, kunt u zich af en toe toch eens te buiten

gaan aan iets lekkers zonder dat de weegschaal u onmiddellijk straft
voor de zonde" (Libelle, 1972, nr. 48, bijlage).

Samenvattend zien we in deze tweede periode hoe met het stijgen van de
welvaart de principes van de moderne voedingsleer in de artikelen over eten
geleidelijk voet aan de grond krijgen. Vooral vanaf de jaren zestig krijgt het
slankheidsideaal de nodige aandacht in artikelen over voeding. Libelle publi-
ceert specifieke di8ten en er verschijnen regelmatig succesverhalen van erva-

ringsdeskundigen.

Artikelen: mode en de stanke lijn
Al in 1955 merkt de moderedactie in een overzichtsartikel over de mode
sinds 1946 op dat de mode weer 'omgezwenkt' is van de 'uitzonderlijke
vrouwelijke lijn' naar 'het hyperslanke, bijna jongensachtige figuur, dat
herinneringen oproept aan de kledingstijl van de twintiger jaren' (Libelle,
1955, nr. 18, p. 38). Enerzijds geldt ook in de jaren zestig het devies: 'Weet
wat je met je figuur kunt hebben':

"Wilt u een bikini, wees dan extra-kritisch. U moet 6f een onberispelijk
figuur hebben 6f er niet verder mee komen dan uw priv6-balkon

.

(Libelle, 1964, nr. 14, pg. 11).

Anderzijds gaat hetzelfde artikel vergezeld van oefeningen die u
'6

. . . ,  indien  u er vroeg genoeg mee begint, verzekeren  van een figuur
dat bij dat nieuwe, zo modieuze badpak past" (Libelle, 1964, nr. 14,
Pg. 8).

Met andere woorden: een slank figuur krijg je niet zomaar, daar moet je wel
wat voor doen.
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In de jaren zestig ligt het ideale gewicht aanzienlijk lager dan in de jaren
dertig.  Bij een lengte  van  1.50 m geldt  in  1967 een gewicht  van  47.5  kilo
terwijl in 1939 voor diezelfde lengte nog een ideaal gewicht van 51 kilo gold
(De  Groot  &  Kunz,   1984: 112).   Maar  naar de indeling  van de modematen  te
oordelen, heeft de term 'slankheid' in de jaren vijftig tot zeventig ook weer
een andere betekenis dan tegenwoordig: de maten 38,40 en 42 en soms ook
44 worden tot de slanke maten gerekend en de maten 46, 48 en 50 tot de
grote maten (bijvoorbeeld: Libelle, 1951, nr. 25, pg. 32; Libelle, 1955, nr.
53, pg. 50). In deze periode is maat 42 kennelijk de gemiddelde maat van de
Nederlandse vrouw:

"Wij, Nederlandse huisvrouwen, volgen noch de 'A'-, 'B'- of 'X'-lijn.
Wij volgen gewoon de lijn van de minste weerstand: de lijn van onze
financian en de lijn van onze maat tweetnveertig. Boezem of geen
boezem ..." (Libelle, 1955, nr. 12, pg. 12).

En:
"Het was haar een doorn in het oog dat Mies 'een gewone 42' aankon,
terwijl zij, mevrouw Janse, alles moest laten maken  wat  ze  op  de  afde-
ling 'grote maten' niet kon vinden" (Libelle, 1955, nr. 28, pg. 16-19).

Uit de volgende citaten uit een modeartikel (1968) met voor elke maat wat
wils, blijkt eveneens dat de opvattingen over 'slank' en 'dik' sindsdien ver-
schoven zijn:

"Om te beginnen voor de maten 40,  42,  44, de gewone maten dus,..."
(Libelle, 1968, nr. 36, pg. 44).

"Ook aan de jonge vrouw met grote maten (46-48-50) heeft Libelle in
dit nummer gedacht: ..." (Libelle, 1968, nr. 36, pg. 53).

"Ook de wat minder jonge vrouw, die de mode in kleine maatjes moet
zoeken (38-40-42) . . . " (Libelle,  1968,  nr.  36,  pg.  54).

In de zeventiger jaren komt hier verandering in. Zo publiceert de moderedac-
tie in 1972 al meer patronen voor maat 36 en zelfs 34 (bijvoorbeeld: Libelle,
1972, nr. 24, pg. 21).

Kort samengevat is slankheid in de jaren 1954-1972 een ideaal, dat nu
eenmaal niet voor iedereen is weggelegd. Daarom ligt de nadruk in de mode-
artikelen vooral op de kwaliteit van slankafkledende modellen. Opvallend is
vooral dat 'slank' in die jaren een andere betekenis heeft dan tegenwoordig:
slank  is de 'gewone  maat 42'. Concluderend  zien  we  in de jaren 1955-1972
hoe het slankheidsideaal zowel in de advertenties als in de artikelen over
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mode en voeding weer meer benadrukt wordt. In de jaren vijftig geldt nog
vooral dat slankheid zonder veel moeite te bereiken moet zijn. Uit de artike-
len over speciale dieten en uit de artikelen over succesvolle lijnsters in de
jaren zestig en zeventig blijkt meer en meer dat slankheid niet aan komt
waaien, maar verworven moet worden via discipline, matiging en een gezon-
de levenswijze.

4.3.3 1976-1992

Vanaf de tweede helft van de zeventiger jaren gaat de aandacht voor de

slanke lijn hand in hand met het propageren van een gezonde levensstijl. Dit
komt zowel in de advertenties als in artikelen over voeding en mode tot
uitdrukking.

Advertenties
In deze periode wordt nog steeds reclame gemaakt voor figuurcorrigerende
lingerie, zoals 'Camp funktionele foundation':

"Klachten over een vermoeide rug verdwijnen, uw figuur wordt slanker

en u voelt zich jaren jonger" (Libelle,  1976, nr.  14, pg. 75).

En zo nu en dan ook nog voor wondermiddeltjes 'die vermageren zonder

moeite' propageren, bijvoorbeeld:
"Ja, uw beurt is gekomen om werkelijk slank te zijn en wij kunnen u
verzekeren dat u met deze verbazende methode zeer snel kilo's zult
afvallen, zonder medicijnen, zonder wilskracht en alles etende wat u
lekker vindt!" (Libelle, 1988, nr. 4, pg. 32).

Toch schemert in veel advertenties door dat je van het slikken van tabletjes
alleen niet slanker wordt:

"Om af te slanken moet u uw eetgewoonten aanpassen: minder eten en
vooral minder vet eten.... Zelfs een kleine hoeveelheid Veze1Slank kro-
kantmix onderdrukt het hongergevoel langdurig" (Libelle, 1984, nr. 24,
pg. 75).

De in de begin jaren zeventig geconstateerde trend om op je gezondheid te

letten, zet door in 1976:
"Lief hif Ik hou je in konditie. Met trimmen en sporten.  Met of zonder

dieet. Bruin in de zomer. Sauna in de winter. Want je lijf is je leven.

Bij zoveel zorg past 'n zorgvuldige weegschaal. Zo'n beroemde van

Krups ..." (Libelle, 1976, nr. 40, pg. 78).
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En:
" Natrena  is  zoet  zonder  calorieen.  Een  te dik figuur  is  niet  gezond.   Laat
staan mooi. We zouden met z'n allen gewoon wat verstandiger moeten
eten en drinken. Dat betekent: matig zijn met produkten als brood,
aardappelen, rijst en suiker. En bij voorkeur vet-arme en calorie-arme
voedingsmiddelen gebruiken..." (Libelle,  1976,  nr.  44,  pg.  82).

Ook produkten die van oudsher niet zo'n goede naam hebben op het gebied
van de slanke lijn, proberen een graantje mee te pikken:" Echte boter   is niet vetter dan margarine. En lichter verteerbaar.    En

lekkerder. En zeker niet slechter voor de lijn. Punt uit" (Libelle, 1976,
nr. 20, pg. 27).

Maar opvallend zijn vooral de advertenties die melding maken van het aantal
calorieen dat met behulp van het produkt bespaard kan worden:

"Met   Balance:   1000  calorieen  minder  per  dag   =   1   Kilo  slanker  per
week met Balance" (Libelle, 1976, nr. 15, pg. 32).

En:
66

Er zijn nu ook magere melkprodukten in poedervorm voor de koffie.
W81 echt van melk. Friesche Vlag 'Echt & Mager' is zo'n produkt. Het
bevat   maar    1 %    vet   en   ca    1 /3 minder kalorieen dan coffee-whiteners.
Dat vindt Friesche Vlag gezonder en beter  voor  de lijn..." (Libelle,
1976, nr. 44, pg. 50).

En:
6, ...  Met Natrena vloeibaar en Natrena zoetjes bespaart  u  m66r  dan
1000 calorieen per week. En u weet: te veel calorieen maken dik. U
kent toch 't gezegde: Maak je niet dik, dun is de mode" (Libelle, 1976,
nr. 44, pg. 82).

En:
"E-10 Speciaal Cerise: wie 't 66nmaal geproefd heeft, wil nooit meer
wat   anders.    NEt zo lekker als gewone cerise.   Maar   wel veel minder
kalorieen:  8  per glas (gewone cerise:   +   100) . . . " (Libelle,   1980,  nr.
36, pg. 15).

De advertenties voor afslankprodukten zijn nog steeds vooral gericht op
vrouwelijke consumenten. Toch staat in Libelle nummer 4 van 1984 een foto
van een man die op zijn hoofd staat met als begeleidende tekst: "En in de

.koffie doet hij zoetjes van Natrena. Natrena lekker zoet en zonder calorieen
(Libelle, 1984, nr. 4, pg. 18).
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In deze periode wordt ook geadverteerd voor speciale diaten:
" Trouwe vriend   van de slanke   l(in.   Dat is brood. Per sneetje volkoren
slechts 70 kcal. En brood bevat ijzer, plantaardig eiwit, zetmeel, vitami-
ne B en voedingsvezel. Mits verstandig belegd, is brood een uitmun-
tende basis voor dagelijkse slankmaaltijden. Slanktip: Het brood-wissel-
dieet is een uitkomst als je een paar kilo wilt afslanken. De ene dag uit-
sluitend volkorenbrood, koffie of thee zonder toevoegingen. De andere

dag weer eten wat je wilt. Vraag de folder 'Wisseldieet' aan bij de
Stichting Voorlichting Brood . . . " (Libelle,  1984,  nr.  20,  pg.  82).

En:
" Niet    de   moed,    maar   de   kilo's   verliezen. Het Weight Watchers Quick
Start plus Programma werkt snel, en blijvend. Hou maar op met de
hongerdi8ten die je toch nooit afmaakt. 's Werelds beroemdste slankma-
kers hebben een afslankprogramma samengesteld zonder bedenkelijke
pillen of crtmes, zware oefeningen of vervelende dieten. Een program-
ma waarmee je bovendien opmerkelijk snel resultaten boekt" (Libelle,
1988, nr. 36, pg. 149).

Het is niet langer nodig dikte te verwerpen om uiterlijke redenen, het argu-
ment is nu vooral dat slank synoniem is aan gezondheid. Maar opvallend is
ook de impliciete verwijzing in advertenties dat je vermageren 'voor jezelf'
doet en dat afslanken een vorm van 'aandacht voor jezelf'  is.

Het duidelijkst blijkt dit uit de advertentie voor Era. Deze advertentie laat
een stripverhaaltje zien van een winkelende vrouw. De begeleidende tekst

luidt:

"Ik vind dat ik af en toe de dagelijkse sleur best eens mag doorbreken.
Van tijd tot tijd krijg ik het op m'n heupen, je weetwel, zoiets van ... ik
laat  de  boel nou lekker  eens  de boel,  en dan... Trakteer ik mezelf  op
een fijn middagje... heeft ieder mens recht  op  vind  ik, een avontuurlijk
nieuw kleurtje... een nieuwe bloes, kortom een heerlijk middagje  voor
mezelf de  stad  i n. . .  zeg maar rustig: een beetje aandacht voor mezelf
...  en  't klinkt misschien  gek,  maar  ik  vind dat  bij een beetje aandacht

voor mezelf...  ook een beetje aandacht voor m'n lijn hoort,  want als je
er een beetje leuk uitziet... tja, misschien  dat ik daarom altijd  era  ge-
bruik...ook  op een beschuitje tussendoor,  voor de kleine trek, gezellig

een kopje thee d'r bij, heel kleine dingetjes ... maar zijn 't niet juist de
kleine dingen die je vaak een fijn gevoel geven? Plantaardig bevat 50%
minder calorieiin. Een beetje aandacht voor jezeu is ook een beetje
aandacht voor je lijn" (Libelle, 1980, nr. 48, pg. 82).
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Ook in de jaren negentig lijkt de trend van aandacht voor jezelf uit gezond-
heidsoverwegingen door te zetten. In deze jaren is het thema milieuvervuiling
aan de orde van de dag. We zien dan ook dat het motto 'zorgen voor jezelf
en voor je lijf' gekoppeld wordt aan de nieuwe trend van aandacht voor het
milieu. Zo adverteert Spa met:

6, Leef je leven en kies wat goed voor je is. Onderhoud je lichaam.
Zuiver het. Met Spa blauw blijf je trouw aan wat puur in je is. Het
water dat licht drinkt en licht verteert. Licht mineraalhoudend. Spa
blauw. De jaren komen en gaan. Maar Spa blauw blijft je lessen"
(Libelle, 1992, nr. 24, pg. 82).

Spa komt uit een milieu-zuivere bron. De oproep om 'zuiver' te leven geldt
ook voor ons lichaam: daar mogen geen 'onzuivere' stoffen in terecht ko-
meng

Samenvattend zet de tendens om 'slank' te incorporeren in een gezonde
levensstijl door tot in de jaren tachtig, hoewel ook in deze periode nog wel
advertenties voor 'wondermiddeltjes' worden aangetroffen. Maar opvallend is
dan vooral de verschuiving naar de boodschap: "afslanken doe je voor zelf,
het is een vorm van aandacht voor jezelf. Een aandacht die je verdient, je
doet jezelf tekort als je het niet doet. "

In de volgende paragrafen wordt nagegaan of deze relatie tussen afslanken
en individuele zelfontplooiing ook tot uitdrukking komt in artikelen over
voeding en mode.

Artikelen: voeding en de stanke lijn
In de jaren zeventig en tachtig ligt de nadruk op gezonde voeding: Muesli
wordt in toenemende mate verwerkt in gerechten op het weekmenu en aan
vegetarisch koken wordt de nodige aandacht besteed. Onder de noemer 'An-
ders eten' wordt in 1980 regelmatig een menu zonder vlees of vis gepre-
senteerd.

Daarnaast komt de nadruk steeds meer te liggen op creatief improviseren
en doen ook mannen in de jaren tachtig op kookgebied een zuinig duitje in
het zakje. In nummer 33 van jaargang 1988 vertelt een man, wiens vrouw
meestal kookt: "Maar koken  is  wel een hobby  van  me.   In het weekeinde
vind ik het leuk om dit heerlijke gerecht te maken. Ik noem het 'groenten-
symfonie', een bijzondere combinatie van lekkere verse groenten,   kip   en

9  Met dank aan Karel Soudijn, die mij op deze nieuwe trend attendeerde.
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witte bonen, is heel eenvoudig te bereiden. En wat ik ook belangrijk vind:
het is calorie-arm!" (Libelle,  1988,  nr.  33,  pg.  29).

Ook in de periode 1976-1992 verschijnen regelmatig speciale artikelen of
zelfs reeksen artikelen gewijd aan de slanke lijn. Soms lijkt het erop alsof het
damesblad haar lezeressen 'lijnen' als een soort hobby voorhoudt, zoals
bijvoorbeeld met Libelle's dieetclub in 1976: "Slank nu af samen met tien-
duizenden 'lijners

'"
. Libelle's dieetclub is:

" ...  een  club  die  u, in samenwerking met diatiste Bonnie Buurke  van
het Voorlichtingsbureau voor de voeding, gaat helpen met slank wor-
den.

En, ga d'r maar even voor zitten, mAAndenlang kunt u rekenen op
oefeningen om dijen, heupen en taille weer in het gareel te krijgen.
Kunt u tips verwachten om de moed niet te verliezen. Kunt u de schaar
pakken om stapels recepten   uit te knippen... Schrijf me alstublieft.
Over dat slank worden. Over wat u dwars zit bij dat dieet. Over die
moeilijke uren waarin u zo'n trek had" (Libelle, 1976, nr. 6, pg. 9).

De tweede aftevering belooft zelfs: "Doe mee met Libelles Dieetclub en
wordt ook een stuk gelukkiger" (Libelle, 1976, nr. 7, pg. 40-41). In Libelle
nummer 35 van dat jaar staat dan het succesverhaal van vijf lezeressen, die
door Libelle's dieetclub 'samen 80 kilo' afvielen.

In de jaren tachtig opent Libelle zelfs een speciale Libelle dieet-telefoonlijn
waar lezeressen met vragen over dieten terecht kunnen. Zo nu en dan ver-
schijnen er artikelen met persoonlijke faalervaringen: "Twintig jaar aan de
lijn. Honderd kilo afgevallen, 120 kilo aangekomen" (Libelle, 1980, nr. 13,
pg. 76). Maar in de meerderheid betreffen het succesverhalen ("Tien vrou-
wen vielen in tien weken samen 78 kilo af onder telefonische begeleiding"
(Libelle, 1984, nr. 37, pg. 54). "Alle vier bereikten ze hun ideale gewicht!
Een gewdldige prestatie" (Libelle, 1986, nr. 11, pg. 84). "Christine viel 16
kilo af. Nettie  viel   56  kilo af" (Libelle,   1988,   nr.   40,   pg.   56-57).   " . . .
5...10...20...30...40...50...57 kilo erdf. De lijn van Mieke" (Libelle, 1988,
nr.  44,  pg.  42).

Ook in die jaren veel aandacht voor specifieke afslankmenu's, bijvoor-
beeld: 1980: Libelle's slanke zomerkeuken, Libelle's afslankmenu Compleet
Dieet, 1984: Het-kies-uw-eigen-type-dieet, Libelles dieetmaand: het Vezel-
dieet, Libelles dieet-enquete, Libelles dieetweek, het wisseldieet, het-zo-
blijft-u-slank-dieet, Libelles computerdieet, 1988: het Wit-Dieet, het elke-
dag-anders-dieet, vijf succes-dieten, Slank  &   fit,    1992: het Grote mineralen
Fit dieet,  het 35 + slank blijf-plan, het 1000 calorieen dieetboek.

Samenvattend: Bij het bereiden van eten wordt in deze periode, als van-
zelfsprekend, gelet op vitaminen dn calorieen. Daarnaast blijkt de aandacht
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voor de slanke lijn in deze laatste periode in toenemende mate door de vele
speciale dilften die Libelle publiceert.

Artikelen: mode en de slanke lijn
In deze laatste periode wordt in mode-artikelen nauwelijks nog expliciet
aandacht besteed aan de lijn. In 1988 treffen we nog een artikel aan waarin
een relatie gelegd wordt tussen figuur en kleding. Vrouwen   met een kleine
gestalte wordt aangeraden: "Probeer uw figuur te verlengen, dat maakt stan-
ker en eleganter" (Libelle, 1988, nr. 44, pg. 11). Hier en daar ook aandacht
voor mode in grotere maten: "Een bodystocking kleedt beter af en geeft
meer  ondersteuning  dan  een  set  van  beha  en slip..." (Libelle,   1992,  nr.  44,
pg. 15).

Maar werd maat 42 in de jaren 1955-1972 nog gerekend tot de kleine
maten, in 1976 gaat dit niet langer op:

"Maat 42? Dat maak je mij niet wijs!
Niemand geloofde het op het eerste gezicht toen ze Sisi en Marion in
deze combinaties zagen lopen. Leuke modellen liggen misschien niet
voor het grijpen als je een beetje aan de mollige kant bent, maar met
wat durf zijn er vlotte mogelijkheden genoeg, zelfs voor de aller-groot-
ste maten" (Libelle, 1976, nr. 22, pg. 21).

Vooral in het laatste decennium wordt in modeartikelen echter nauwelijks
nog aandacht aan de slanke lijn besteed. De beschrijvingen beperken zich
voornamelijk tot de kleding en bevatten slechts impliciet verwijzingen naar
de slanke lijn. Bijvoorbeeld: "Een schitterende, sluikvallende japon met een
mooie grote vierkante kraag ..." (Libelle, 1984, nr. 35, pg. 25). Of: "De
marineblauwe plooirok valt kuitlang en geeft daardoor aan het geheel een
nostalgisch sluik silhouet..." (Libelle,  1984,  nr.   16,  pg.  29).  Of:  "Ook het
slank-gesneden gilet is deze winter extra lang...  en valt tot over de heupen

"

(Libelle, 1992, nr. 48. pg. 16). Alleen uit de woorden 'sluikvallend', 'sluik'
en 'slank-gesneden' valt impliciet op te maken dat ook in het afgelopen
decennium in de mode het slankheidsideaal de boventoon voert.

Samenvattend zien we in deze laatste periode een verandering in wat als
'kleine maat' en wat als 'grote maat' beschouwd wordt. De normale maat 42
van de jaren vijftig is de grote maat 42 van de jaren tachtig en negentig
geworden. Maar vooral opvallend in deze laatste periode is de afwezigheid
van verwijzingen naar het figuur in artikelen over mode.
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4.3.4 Evaluatie

Uit de inhoudelijke analyse van artikelen over voeding en mode en van
advertenties voor slanke lijn produkten wordt duidelijk dat het slankheids-
ideaal ook al in de vooroorlogse periode en in de jaren vijftig bestond. Maar
er zijn inhoudelijke verschuivingen. In die eerste periode ligt de nadruk op
het gemak waarmee de consument/lezeres gewichtsverlies kan bereiken.
Vooral de advertenties benadrukken dat het gebruik van het geadverteerde
produkt voldoende is om kilo's kwijt te raken. Lukt het niet om aan het
slankheidsideaal te voldoen, dan bestaat nog altijd de mogelijkheid om slank
te lijken door het dragen van corsetten en van slankafkledende kleding. In de
mode uit de vooroorlogse jaren is 'de gagonne' favoriet, en regelmatig
verschijnen er artikelen over de slanke lijn.

Tijdens de oorlog is het zowel in de artikelen over mode en voeding als in
de advertenties 'stil' rond de lijn. Maar na de tweede wereldoorlog is sprake
van een verfijning en uitbreiding van de technieken om slankheid aan de
vrouw te brengen. In de eerste periode beperken de advertenties zich tot

produkten om slank te lijken of tot dieetpreparaten waarmee de ponden zon-
der moeite verdwijnen. Vanaf de jaren zestig komen daar de calorie-arme en

suikervrije voedsel- en drankprodukten   bij. De reclametechnieken werken
ook steeds verfijnder. In eerste instantie wordt de consument vooral verleid
met de belofte van schoonheid en jeugd, vanaf de jaren zeventig draagt het
gebruik van een produkt voor de slanke lijn niet alleen bij aan het uiterlijk,
maar  ook aan de gezondheid.

In de artikelen over mode zien we een verschuiving van het jongensachtige
silhouet uit de vooroorlogse periode naar de meer vrouwelijke vormen van
de New Look in de jaren vijftig. Vanaf de jaren zeventig ligt de nadruk weer

meer op een androgyne uitstraling.
Ook de inhoud   van de artikelen over voeding en dieten verschuift.   In   de

kookrubrieken verschuift de nadruk van voedzame gerechten kort na de
oorlog naar magere bereidingswijzen met behoud van vitamines volgens de
moderne voedingsleer. Vanaf de jaren zestig verschijnen er artikelen over
dieten en speciale vermageringskuren.

Vanaf vooral de jaren zeventig komt in de advertenties en in artikelen over

voeding steeds meer naar voren dat slankheid met voldoende inspanning en
wilskracht kan worden verworven. Hulpmiddel daarbij is het caloriean tellen.

Slankheid past binnen een gezonde levenswijze. In de jaren tachtig zijn deze

opvattingen over gezondheid en slankheid gemeengoed geworden en is het
caloriearme eten helemaal ingeburgerd. Bij het bereiden van eten wordt in

deze periode als vanzelfsprekend gelet op vitaminen en calorieen.
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Begin jaren zeventig weerspiegelen advertenties en artikelen een tendens
om de burger te motiveren tot een gezonde levensstijl, waarin uiteraard het
geadverteerde produkt uitstekend past. Deze tendens om 'slank' te incorpore-
ren in een gezonde levensstijl zet door in de jaren tachtig, hoewel ook in
deze periode nog wel advertenties voor 'wondermiddeltjes' worden aange-
troffen. Maar opvallend   is dan vooral de verschuiving   naar de boodschap:
'afslanken  doe  je   voor  je   zelf,  je doet jezelf tekort  als  je  het   niet   doet'.
Slankheid staat in toenemende mate in het teken van individuele zelfontplooi-
ing: slank is synoniem met aandacht hebben voor jezelf. Uit de afwezigheid
van verwijzingen naar het figuur in artikelen over mode blijkt dat de bood-
schap 'slank is de norm' inmiddels dusdanig gernternaliseerd is, dat het niet
langer nodig is deze norm nog eens expliciet te verwoorden. De analyse van
het slankheidsideaal over de periode 1955-1972 laat tevens zien dat de bete-
kenis van het begrip 'slank' relatief is. Slank-zijn in die jaren houdt in:
kleren in de maten 38, 40 of 42 kunnen dragen, na 1976 wordt maat 42
geassocieerd met mollig.

De analyse van advertenties en artikelen in de Libelle heeft duidelijk ge-
maakt dat de inhoud van het slankheidsideaal over de jaren 1935-1992 veran-
derd   is. Maar betekent   dit   nu   ook   dat de aandacht   voor de slanke   lijn   is
toegenomen, zoals veel deskundigen veronderstellen? In de volgende para-
graaf wordt getracht op deze vraag een antwoord te geven aan de hand van
een kwantitatieve registratie van het aantal advertenties en artikelen over de
lijn in de onderzochte steekproe aren.

4.4 RESULTA'TEN KWANTITATIEVE REGISTRATIE

De kwantitatieve registratie heeft betrekking op het aantal in de onderzochte
periode verschenen advertenties over de lijn en op het aantal artikelen over
de lijn.

4.4.1   Advertenties en de slanke Iijn

Omdat in 1935 nog geen advertenties verschenen in de Libelle, was het jaar
1939 het eerste jaar  dat voor analyse in aanmerking kwam. Tabel  4.1   geeft
een overzicht van de advertenties over de lijn en van het totaal aantal adver-
tenties per steekproefiaar.  Uit deze tabel blijkt dat  4.3 %  van het totaal aantal
advertenties betrekking heeft op produkten voor de lijn. In 1968 verschijnen
de meeste advertenties over de lijn (7.6%) en in 1942 de minste (0%). Maar
betekent dit nu ook dat het aantal advertenties over de lijn over de jaren heen
toeneemt?
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Tabel 4.1. Advertenties over de lijn en totaal aantal advertenties per steekproefjaar

Advertenties over de Totaal aantal

Jaar                          lijn (%) advertenties

1939                    46 (6.9) 663

1942                   0                    288

1948                               4 (1.2) 347

1951                    32 (6.4) 499

1955                    23 (2.6) 885

1960                    42 (3.8) 1096

1964                                                        50 (4.1) 1213

1968                    78 (7.6) 1029

1972                    41 (4.6) 900

1976                     25 (4.0) 630

1980                    21 (3.0) 700

1984                    16 (3.1) 519

1988                    19 (4.3) 438

1992                    12 (3.5) 347

tot abs 409 9554

% 4.3 100.0

r                             -.06 ns -.03 ns
r reli .05 ns

1    r  rel=  de  correlatie  van  het aantal advertenties  over  de lijn gedeeld  door het totaal
aantal advertenties.

Na berekening van de correlatie-coefficient (Pearson's r) bleek dat het aantal
advertenties over de onderzochte periode constant blijft (r = -.03, ns) en dat
ook ten aanzien van het aantal advertenties over de lijn over de onderzochte

periode geen sprake is van verandering (r = -.06, ns). Berekening van de
correlatie-coefficient op het relatieve aantal advertenties laat het aandeel zien
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Tabel 4.2. Nadere analyse van
significante componenten                                                                                            <

Aantal advertenties Percentage advertenties
over de lijn over de lijn

Model R2 significante Rl significante
componenten componenten

lineair .00 geen .00 geen

kwadratisch .27 kwadratisch .03 geen

cubisch .32 kwadratisch .07 geen

van advertenties over de lijn ten opzichte van het totaal aantal advertenties.
Ook hier is geen sprake van verandering (r = .05, ns). Met andere woorden:
er is geen sprake van een lineaire stijging in het percentage advertenties over
de slanke lijn.

De resultaten werden nader geanalyseerd met behulp van een trendanalyse
waarbij jaar gerelateerd werd aan het aantal advertenties en het percentage
advertenties. Daarvan werd de lineaire, kwadratische en cubische trend ge-
schat. Dan blijkt voor het aantal advertenties de lineaire trend niet signifi-
cant, de kwadratische wel en de cubische niet significant. Voor het percenta-
ge advertenties over de lijn blijkt geen enkele component significant (Tabel
4.2). Deze trend blijkt  ook uit Tabel  4.1. Het aantal advertenties stijgt eerst
om dan weer af te nemen, terwijl het relatieve aantal advertenties constant
blijft over de tijd. Uit de nadere analyse van de significante componenten
komt dus naar voren dat het aantal advertenties over de lijn een duidelijk
curvilineair (kwadratisch) verloop vertoont; hun relatieve aandeel in het
totaal aantal gepubliceerde advertenties vertoont geen duidelijk verband met
de tijd. Er lijkt derhalve geen sprake van een duidelijke toe- of afname in het
relatieve aantal advertenties over produkten voor de slanke lijn (zie Tabel
4.2).

Het totaal aantal advertenties over de lijn werd uitgesplitst in een aantal
categorieen. Tabel 4.3 geeft een uitsplitsing van het soort advertenties over
de lijn per steekproefaar.

Onder de categorie 'voeding slank' worden de volgende produktsoorten
onderscheiden: magere voedingsprodukten (caloriearm, light/mager produk-
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Tabel 4.3. Percentages advertenties over de lijn in de categorietn voeding, drank,
gezondheidsmiddeltjes, kleding en de overigen slank en de som van deze advenenties
over de lijn per steekproefiaar

jaar voe- drank gezondh. kle- overige overige tot. aant.

ding slank slank ding slank aankomen adv.  lijn

slank

1939 28.3 4.3 50.0 15.2 0 2.2                46

1942            0           0          0                0            0             0                 0

1948            0           0 50.0 25.0 0 25.0         4

1951          0         0 34.4 62.5 0 3.1         32

1955         0        0 8.7 69.6 0 21.7                 23

1960 23.8 0 16.7 31.0 0 28.6         42

1964 6.0 4.0 54.0 12.0 2.0 22.0               50

1968 26.9 11.5 24.4 24.4 2.6 10.3                 78

1972 46.3 7.3 29.3 12.2 2.4 2.4                  41

1976 52.0 8.0 4.0 36.0         0              0                  25

1980 38.0 23.8 9.5 24.6 4.8             0                  21

1984 50.0 12.5 12.5 18.8 6.3             0                  16

1988 52.6 10.5 26.3 5.3 5.3       0          19

1992 41.7 8.3 0 25.0 25.0       0          12

tot

abs 110    28 113 108    10       40        409

tot % 26.8 6.8 27.6 26.4 2.4 9.8 100.0

ten, vetarme produkten), suikervrije produkten, dieetvoeding, lichtverteerba-
re voedingsprodukten en overige voedingsprodukten die expliciet betrekking
hadden op de lijn.

Onder de categorie 'drank slank' vallen: magere dranken (d.w.z. calorie-
arme, light en mager) en suikervrije dranken.

In de categorie 'kleding' worden onderscheiden: lingerie (met name corset-
ten,  step-ins, b.h.'s.), kleding voor grote maten en overige lingerie.



134 De westerse cultuur en het slankheidsideaal

In de categorie 'gezondheid slank' worden bijvoorbeeld de volgende produk-
ten onderscheiden: dieetpillen, thee, staalpillen en vitaminepillen met een
slankmakend effect.

In de categorie 'overige slank' vallen produkten die niet in de categorieen
'voeding slank', 'drank slank', 'kleding slank' of 'gezondheid slank'    zijn
onder te brengen en die toch adverteren met gevolgen voor de slanke lijn.
Een voorbeeld hiervan   is een advertentie  voor de Weight Watchers   Club.   De
categorie 'overige-aankomen' bevat advertenties voor vitamine en/of mine-
raalrijke dranken, vitamine en/of mineraalrijke produkten en overige voedza-
me produkten.

Uit Tabel 4.3 komt naar voren dat de categorie advertenties over de lijn
vooral bepaald wordt door gezondheidsmiddeltjes waarin specifiek verwezen
wordt naar de slanke lijn (27.6 %),   gevolgd door voedingsprodukten  voor  de
slanke   lijn  (26.8 %).   Een niet gering aandeel komt daarnaast voor rekening
van kledingprodukten die verwijzen naar een slankmakend of slanklijkend
effect  (24 %).   Bij de categorie 'overige aankomen'   valt  op  dat  pas  na   1972
geen advertenties meer worden geplaatst voor produkten die tot doel hebben
aan te sterken of het lichaamsgewicht te verhogen. Opvallend is dat in de
jaren v66r 1960 de advertenties voor de lijn vooral betrekking hebben op
gezondheidsmiddeltjes en kleding, na 1960 is het aanbod aan produkten voor
de slanke lijn meer gevarieerd.

Als door middel van een factoranalyse nagegaan wordt in welke mate de
zes onderscheiden categorieen samenhang vertonen, blijkt dat twee typen
factoren onderscheiden kunnen worden. De eerste factor bestaat uit de cate-
gorieen 'voeding slank' en 'drank slank'. Binnen deze factor bevinden  zich
de variabelen die betrekking hebben op een natuurlijke manier van afvallen,
n.1. door middel van het dieet. De tweede factor bestaat uit de variabelen
'kleding' en 'overige slank'. Binnen deze factor bevinden  zich de variabelen
die betrekking hebben op een artificiele manier van slank worden of lijken,
namelijk door middel van figuurcorrectie (zie Tabel 4.4).

De eigenwaarden van de eerste twee factoren bedragen:  2.83  en  1.18.  De
volgende eigenwaarden zijn kleiner dan 1. Samen verklaren deze twee facto-
ren  66.8 %  van de variantie.

Het turven van de advertenties had tevens tot doel het opsporen van adver-
tenties die voor een nadere inhoudelijke analyse in aanmerking kwamen. In
totaal werden 346 advertenties nader geanalyseerd op inhoud. Het betrof
advertenties die specifiek betrekking hadden op produkten bestemd voor de
lijn. Dat wit zeggen dat expliciet gewezen werd op effecten van het produkt
voor het figuur van de gebruiker. Bij de analyse werd zowel gekeken naar de
tekst van de advertentie als naar het eventuele beeld. Tabel 4.5 geeft de sekse
waar de tekst of de afbeelding bij de advertenties over de lijn naar verwijzen.
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Tabel 4.4. Factorladingen van advertentiecategorietn (Varimax geroteerd)

factor 1 factor 2

natuurlijk artificieel

voeding slank .82

drank slank .77

overige aankomen -.71

kleding .49

overige slank .53

gezondheid slank -.86

Uit deze tabel blijkt dat de tekst van de advertenties in de meerderheid van

de  gevallen  (64.3 %)  zich op zowel mannen als vrouwen richt.  Bij  toch  nog
34.5 %  van de advertenties richt de tekst zich expliciet op vrouwen (bijvoor-
beeld  door het gebruik van  'ZOI' , 'mevrouw,  dit  i s. . . ' , 'uw rokie'). Dit komt
vooral in de jaren 1939,  1968 en 1972 voor.

Slechts bij  1.2%  van de advertenties richt de tekst zich expliciet op mannen.
Dit  valt te verwachten, daar Libelle een vrouwenblad  is.

Tweehonderzesentwintig advertenties waren voorzien van een afbeelding
(een illustratie of een foto). Tabel 4.5 geeft aan dat het merendeel van de

afgebeelde personen bij de advertentie van de vrouwelijke sekse is. Met an-
dere woorden: zelfs als de tekst niet expliciet op vrouwen gericht is, blijkt
uit het bijbehorende plaatje vaak dat het produkt bestemd is voor de doel-
groep vrouwen. Slechts 5.4% van de afgebeelde personen betrof een man en
uit 16 advertenties was het geslacht niet op te maken. Bij 46 advertenties
waren twee personen afgebeeld, de tweede persoon was meestal een vrouw
(n=27), 16 keer betrof het een man. Bij 27 advertenties waren meer perso-
nen afgebeeld, 11 keer ging het om vrouwen, 6en keer om mannen en 16
keer om zowel mannen als vrouwen. Tabel 4.6 geeft de produktfunctie vol-
gens de advertentietekst.

Uit Tabel 4.6 blijkt dat de meeste produkten als eerste functie een afslankend
effect hebben (48.7%), in tweede instantie wordt geadverteerd met een slank-
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Tabel  4.5.   Sekse  volgens  advertentietekst  en/of volgens  beeld  bij  de  advertentie

jaar Tekst Beeld (aantal personen: 1)

vr m beide tot. vr m over- tot.

ige

1939 24 2 29 55 32 7 2 41
1942            0           0 0 0 0 0 0  0

1948       2      0 0 2 2 0 0  2

1951 12      0      6       18     15      1       1         17

1955           8          0          1            9          8          0           1               9

1960 6 0 23 29 21 0 6 27

1964 14 0 28 42 41 1 1 43

1968          25          0         47          72        37         0           4             41

1972 20 0 22 42 26 0 1 27

1976      0      0 16 16           2            0             0                  2

1980       1       0 14 15           6            1              0                  7

1984       1       1 9 11      2      2      0         4

1988      3      1 16 20          4           0            0                4

1992       1       0      7       8      0      0       0         0

tot.

abs. 117 4 218 339 196     12      16      224
% 34.5 1.2 64.3 100 87.5 5.4 18.1 100

blijvende functie  (29.2 %)  en in derde instantie  met een slanklijkende functie
(9.6%).   Nog  eens  5.5 % geeft  aan het figuur te corrigeren. Slechts bij 4.4%
van de advertenties wordt geadverteerd voor produkten met de functie 'aan-
komen in gewicht'. Opvallend  is  dat dit vooral gebeurt  in de jaren   1960,
1964,   1968  en  1972. De functies 'slank lijken', 'figuurcorrectie' en 'aanko-
men' komen na 1972 niet meer voor. De nadruk ligt na dat jaar vooral op de
functies 'afslanken' en 'slank blijven'.
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Tabel 4.6. Eerste produktfunctie van de gecodeerde advertenties over de lijn per
steekproejjaar

Produktfunctie

jaar A         B          C             D             E
F Totaal

1939    30    20     2       4        1       0      57

1942    0      0      0        0        0       0       0

1948    2     0     0       0        0       0      2

1951 11 0 5 2 0 1 1 9

1955    2      0      6        1        0       0       9

1960    9     8     6        1        5       0      29

1964 28     6     4       0        5       0     43

1968    25     28     8        8        2       1      72

1972 28     6     2       3        2       1     41

1976    8      8      0        0        0       0      17

1980    2     11      0        0        0       2      15

1984    7      4      0        0        0       0      11

1988 12          8           0              0               0             0      
     20

1992    3      1      0       0        0       4      8

totaal 167 100    33       19       15       9     343

48.7 29.2 9.6 5.5 4.4 2.6 100.0

A=   afslanken;  B = slank blijven; C= slank lijken; D= figuurcorrectie;  E = aanko-

men; F= overige (o.a. bevorderen spijsvertering, gezond blijven/worden)
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Bij 88 advertenties werd meer dan 66n produktfunctie genoemd. Vooral
genoemd worden: slank blijven (34.1%), gezond blijven of worden (31.8%)
en figuurcorrectie (28.4%)

4.4.2   Artikelen en de slanke lijn

Naast een analyse van advertenties, ging ik na in hoeverre in de artikelen in
Libelle over de periode 1935-1992 aandacht werd besteed aan de slanke lijn.
Geanalyseerd werden dezelfde steekproefnummers als gebruikt bij de analyse
van de advertenties. Niet alleen werd het aantal artikelen over de lijn gere-
gistreerd, er werd eveneens gekeken naar het aantal pagina's dat in beslag
genomen werd door deze artikelen. Het is immers mogelijk dat in jaar a
meer artikelen over de lijn verschijnen dan in jaar b, maar dat het aantal
artikelen in jaar b toch meer pagina's in beslag neemt dan in jaar a. In dat
geval wordt in jaar b de meeste aandacht besteed aan de lijn. Tabel 4.7 geeft
een  overzicht  van de resultaten. Hieruit blijkt  dat  3.1%   van het totaal aantal
artikelen betrekking heeft op de lijn. Het gaat hierbij om artikelen over
slankrecepten, speciale dieten, geslaagde pogingen af te slanken, fitness,
sport, mode die alleen weggelegd is voor slanke vrouwen en over mode voor
grote maten. Tabel 4.7 laat verder zien dat 1942 procentueel de meeste
artikelen bevat die betrekking hebben op de lijn. In dat jaar worden procen-
tueel gezien ook de meeste pagina's besteed aan de lijn. Het jaar 1984 levert
procentueel gezien het minste aantal artikelen en het minste aantal pagina's
over de lijn.

Berekening van de correlatiecoefficient laat zien dat over de totale periode
geen    sprake    is van verandering    in het aantal artikelen   (r    =. 23,    ns).    Het
aantal artikelen over de lijn correleert negatief (r = -.71, p < .01). Met
andere woorden: het aantal artikelen over de lijn neemt met de jaren af. Het
totaal aantal pagina's van de Libelle neemt met de jaren toe (r = .62, p <
.01) maar het aantal pagina's dat besteed werd aan bijdragen over de lijn
vertoont geen verandering over de onderzochte steekproefaren (r = .02, ns).

Berekening van de correlatie-coefficient op het relatieve aantal artikelen
laat het aandeel zien van artikelen over de lijn ten opzichte van het totaal
aantal artikelen. Hieruit blijkt dat het relatieve aantal artikelen over de lijn
Significant afneemt (r = -.78, p < .001). Berekening van de correlatie-
coefficient op het relatieve aantal pagina's laat het aandeel zien van pagina's
besteed aan onderwerpen over de slanke lijn ten opzichte van het totaal aantal
pagina's. Opvallend is vooral dat ook het relatieve aantal pagina's over de
lijn afneemt (r = -.63, p <  .01).

Dat wil zeggen: het absolute aantal pagina's over de lijn is weliswaar
gelijk gebleven, maar andere onderwerpen of advertenties nemen met het
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Tabel 4.7. Het aantal artikelen en het aantal (%) artikelen over de lijn,  evenals het
totaal pagina's en het aantal (%) pagina's over de lijn in de onderzochte steekproef-

jaargangen

Artikelen Pagina's

i

Jaar Totaal Over de lijn Totaal Over de lijn

1935 327 15 (4.6) 633 20   (3.2)

1939 320 18 (5.6) 1136 33 (2.9)

1942 220 16 (7.3) 440 16 (3.7)

1948 198 6 (3.0) 336 9 (2.7)

1951 363 12 (3.3) 702 19 (2.7)

1955 492 15 (3.0) 1568 25 (1.6)

1960 422 15 (3.6) 1496 31(2.1)

1964 335 7 (2.1) 1807 16 (0.9)

1968 310 10 (3.2) 1623 28  (1.7)

1972 362 10 (2.8) 1687 37 (2.2)

1976 347 10 (2.9) 1407 14  (1.0)

1980 298 4 (1.3) 1372 10 (0.7)

1984 351 4 (1.1) 1404 7 (0.5)

1988 408 11 (2.7) 1424 18 (1.3)

1992 312 4 (1.3) 1332 40 (3.0)

abs 5065 157 18367 323

% 100.0 3.1 100.0 1.8

r                 .23 ns -.71* .62* .02 ns

r rel -.78** :62*
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Tabel 4.8. Percentage artikelen met als onderwerp: te dun zijn, te dik zijn, dieet,
slankrecepten, fitness/gym, mode voor de lijn en de som van deze bijdragen over de
lijn per steekproejjaar

jaar te dik dieet/ fitness/ mode te dun totaal

zijn voeding gym voor zijn artikelen

slank de lijn                 lijn
1935         0         0 66.7 33.3       0       15

1939 5.6              0 72.2 22.3       0       18

1942         0         0 75.0 25.0       0        16

1948         0         0 33.3 66.6              0               6

1951 8.3             0 41.7 50.0       0        12

1955         0         0 53.3 46.7       0        15

1960         0 6.7 53.3 40.0       0        15

1964 42.9            0 42.9 14.3       0        7

1968 10.0 20.0 30.0 40.0              0              10

1972               0 60.0 10.0 30.0       0        10

1976 10.0 50.0 20.0 20.0              0              10

1980         0        100.0      0         0          0        4

1984 25.0 75.0          0              0               0            4

1988              0 72.7 27.3       0          0        11

1992         0         75.0      0         25.0       0        4

totabs        8         32        70        47         0       157
tot % 5.1 20.4 44.6 29.9 0.0 100.0
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stijgen der jaren meer pagina's in beslag dan het onderwerp 'slanke  lijn'.
Tabel 4.8 geeft een nadere specificatie van het soort artikelen dat betrek-

king heeft op de lijn.
De 157 artikelen waarin een associatie staat met de lijn bestaan vooral uit

artikelen over sport, fitness  of  gym  (44.6 %). Deze artikelen verschenen  met
name   in de eerste helft   van de onderzochte periode.   Het   is   ook  door  de
artikelen over fitness en gym dat het onderzochte oorlogsjaar 1942 uit deze
kwantitatieve analyse naar voren komt als een jaar waarin naar verhouding
veel aandacht voor de lijn bestaat. Tweede in orde van grootte is de categorie
'mode voor de lijn' (29.9%). In deze categorie bevinden zich mode-artikelen
waarin expliciet verwezen wordt naar de slanke lijn. Ook deze categorie
treffen we overwegend  aan  in de eerste helft  van de onderzochte periode.   De

categorie 'dieet/voeding slank', die specifiek betrekking heeft op dieetartike-
len en op artikelen met recepten over mager koken, komt daarentegen pas op
in 1960 en heeft dan ook de meeste nadruk in de tweede helft van de onder-
zochte periode. De categorie 'te dik zijn' heeft betrekking op artikelen waar-
in overgewicht centraal staat. Deze artikelen komen vooral voor na 1964.

Als door middel van een factoranalyse nagegaan wordt in welke mate de
vier onderscheiden categorieen samenhang vertonen, blijkt dat twee typen
factoren onderscheiden kunnen worden. De eerste factor bestaat uit categorie-
en die betrekking hebben op artikelen over de slanke lijn. De tweede factor
bestaat uit de categorie te dik zijn, een categorie met artikelen over overge-
wicht (zie Tabel 4.9).

De   eigenwaarden  van  de twee factoren  zijn  2.33   en   1.11; de volgende
eigenwaarde is kleiner  dan  1.  De twee factoren verklaren samen  86 %  van  de

variantie.
Vervolgens werd door middel van een correlatieanalyse nagegaan in hoeverre
de twee factoren over de advertenties en de twee factoren over de artikelen
fluctuaties over de tijd vertonen.

Berekening van de correlatiecoefficienten laat zien dat in de onderzochte
periode de artikelen over fitness en mode afnemen terwijl de artikelen over
dieet toenemen (r = -.89*). Ten aanzien van de advertenties blijkt uit de
correlatieberekening dat in de onderzochte periode sprake is van toename van
advertenties over een natuurlijke manier van afslanken (r = .64*), terwijl het
aantal advertenties  over een artificiele manier van afvallen constant blijft.
Uit een aanvullende analyse van de factorscores op de vier factoren over de
periode 1935-1992 blijkt eveneens dat sprake is van een toename van adver-
tenties over een natuurlijke manier van afslanken, terwijl advertenties over

kunstmatige slankmakers meer een golfpatroon vertonen. De artikelen over
dieten nemen toe vanaf de jaren zestig om na 1985 weer een lichte afname te
vertonen.
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Tabel 4.9. Factorladingen van aniketcategorietn (Varimax geroteerd)

factor 1 factor 2
slanke lijn- overgewicht-
artikelen artikelen

te dik .97

dieet -.99

fitness .89

modelijn .70

Tabel 4.10. Significante componenten van de verschillende factoren

Factoranalyse 1 Factoranalyse 2

Model Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

R2 * R  * R  * R 

lineair .41 lin. .22 geen .80 lin. .01 geen

kwadratisch .54 lin. .24 geen .82 lin. .04 geen

cubisch .89 lin. .32 geen .90 lin. .11 geen
kwadr. cub.

cub.

De twee factoren uit Tabet 4.4
•  Factor 1 = advertenties over natuurlijke slankmakers (natuurlijk)
•  Factor 2 = advertenties over kunstmatige slankmakers (artificieel)
De Mee factoren uit Tabel 4.9
•  Factor 3 = artikelen over dieten (slanke lijn-artikelen)
•  Factor 4 - artikelen over te dik zijn (overgewicht-artikelen)
*  = significante componenten
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Figuur  4.1.  Trends  in  anikelen  en  advertenties   1935-1992
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Artikelen over te dik zijn vertonen een piek in 1965 en een kleinere piek in
1985, maar komen verder meer constant voor (Zie Figuur 4.1).

Tenslotte werden de resultaten nader geanalyseerd met behulp van een tren-
danalyse waarin jaar gerelateerd werd aan elk van de vier factoren. Daarvan
werd de lineaire, kwadratische en cubische trend geschat. Hieruit komt naar
voren dat bij de factor 'advertenties over natuurlijke afslankers' alle compo-
nenten belangrijk zijn. Na een aanvankelijke daling, stijgt het aantal adver-
tenties over natuurlijke afslankers en nu heeft zich weer een daling ingezet.

De factor 'advertenties over kunstmatige slankmakers' blijkt bij een analy-
se van de lineaire, kwadratische en cubische componenten geen duidelijk ver-
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band met de tijd te vertonen. Bij de factor 'artikelen over dieten' blijken de
lineaire en cubische componenten belangrijk. Dit betekent in dit geval dat
aanvankelijk sprake is van een duidelijke toename met de tijd; gedurende de
laatste decennia is sprake van meer fluctuaties (zie Tabel 4.10). De factor
'artikelen over te dik zijn' blijkt bij deze analyse geen duidelijk verband met
de tijd te vertonen.

Berekening van de correlatie-coefficient tussen de factor 'artikelen over
di8ten' en advertenties over natuurlijke slankmakers toont een positief ver-
band: in tijden van meer advertenties over dieten en natuurlijke slankmakers
zijn er ook meer artikelen over dieten (r = .79*).

4.4.3 Evaluatie

Volgens veel deskundigen raakt het slankheidsideaal sinds de Tweede We-
reldoorlog en vooral sinds de jaren zestig steeds meer in de mode. Deze
deskundigen achten een verband met een toename van het aantal anorectische
patianten en sinds de tachtiger jaren ook van bulimische patienten waarschijn-
lijk.

Het onderzoek naar de mate van aandacht voor de slanke lijn in het da-
mesblad Libelle had tot doel te achterhalen of het belang van het slankheids-
ideaal gelijk blijft over de tijd of dat sprake is van veranderingen in de zin
van toe- of afname. Daarbij formuleerde ik als hypothesen dat: bij geen
verandering in dit ideaal een verband met een eventuele toename van eet-
stoornissen minder eenduidig wordt; als het ideaal toeneemt, dan wordt een
verband met een eventuele stijging van eetstoornissen waarschijnlijk; als het
ideaal afneemt, wordt een verband met een eventuele stijging van eetstoornis-
sen weer minder waarschijnlijk.

Welk licht werpt de analyse van de Libelle over de periode 1935-1992 nu
op de vraag of het belang van het slankheidsideaal na de oorlog, en vooral na
1960, is toegenomen? De gevonden resultaten leiden tot de conclusie dat
over de totale onderzochte periode sprake is van een afname in de mate van
aandacht voor de lijn. Dat wil zeggen: in de jaren 1935-1992 is in het da-
mesblad Libelle steeds sprake geweest van aandacht voor de slanke lijn.
Deze aandacht bestond al in de dertiger jaren en neemt na de tweede wereld-
oorlog eerder af dan toe. De hier gerapporteerde resultaten nuanceren dan
ook de veronderstelling dat met name vanaf de tweede wereldoorlog sprake
is  van een toenemend belang  van het slankheidsideaal. Het lijkt er eerder  op
dat het slankheidsideaal voor de hele twintigste eeuw een gegeven is en er
niet zozeer sprake is van een progressief toenemende druk om slank te zijn.
Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat het minder nodig is om voor
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slankheidsprodukten te adverteren of over slankheid te publiceren omdat het
slankheidsideaal inmiddels geYnternaliseerd  is.

W81 lijkt het erop dat na de jaren zestig, mogelijk als gevolg van de toege-
nomen welvaart, er andere manieren komen om aan de lijn te doen. Uit de
analyse van de advertenties blijkt immers dat vanaf die tijd de produkten
voor de lijn niet langer beperkt blijven tot gezondheidsmiddeltjes en kleding,
maar dat ook produkten in bijvoorbeeld de categorieen voeding en drank
genoemd worden. Kennelijk kan overgewicht nu op meer manieren aange-
pakt worden. Getracht wordt hetzelfde ideaal op alternatieve wijzen te verwe-
zenlijken. De variatie in aanpak van overgewichtsproblemen betekent echter
nog niet dat sprake is van meer of van minder aandacht voor de lijn. Over
het geheel genomen zagen we dat de aandacht voor de lijn in Libelle juist
eerder afneemt. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er
meer aandacht komt voor andere onderwerpen.

4.5 BESCHOUWING

In dit hoofdstuk werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar
het slankheidsideaal in het vrouwenblad Libelle. Uitgangspunt daarbij was
dat tijdschriften zoals Libelle de tijdgeest reflecteren, vooral voor wat betreft
zaken die vrouwen aangaan. En historisch gezien gaat de maatschappelijke
druk om slank te zijn vooral vrouwen aan. Het onderzoek bestond enerzijds
uit een kwantitatieve registratie van artikelen en advertenties over het slank-
heidsideaal, anderzijds uit een meer kwalitatieve analyse van de inhoud van
deze artikelen en advertenties. De achterliggende reden voor het onderzoek
van artikelen en advertenties in de Libelle had vooral te maken met het vaak
geopperde verband tussen een toenemende druk van het slankheidsideaal na
de tweede wereldoorlog (en vooral na de jaren zestig) en een toename van de
eetstoornis anorexia nervosa. Beoogd werd na te gaan of er sinds de tweede
wereldoorlog en sinds de jaren zestig inderdaad sprake is van een toenemen-
de druk op vrouwen om slank te zijn. Een bevestiging van dit vermoeden
zou immers de hypothese ondersteunen dat eetstoornissen toenemen tengevol-
ge   van een toename   van het belang   van het slankheidsideaal. Dit verband
gaat alleen op als inderdaad sprake is van een toenemende druk op vrouwen
om af te slanken. De bevindingen van het onderzoek laten echter zien dat
slankheid in de gehele twintigste eeuw in de mode is, maar dat de manieren
verschuiven om dit ideaal te manifesteren. Dit maakt een verband tussen het
slankheidsideaal en een stijging van het aantal anorectische patienten vanaf de
jaren zestig onwaarschijnlijk. De analyse van de klinische geschiedenis bracht
bovendien aan het licht dat ook de voedselweigering van de eerste anorec-
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tische patienten naar alle waarschijnlijkheid al beinvioed werd door de norm
tot slankheid. Met andere woorden: het slankheidsideaal vormt voor veel
anorectische patianten inderdaad de aanleiding om tot inperking van de voed-
selinname over te gaan. Maar dit ideaal is een constante in de twintigste
eeuw en kan daarom niet dienen als verklaring voor de veronderstelde toena-
me van anorexia nervosa en bulimia nervosa. De in dit hoofdstuk gepresen-
teerde resultaten roepen weer een nieuwe vraag op: Als we op grond van dit
onderzoek niet kunnen concluderen dat sprake is van een relatie tussen een

progressief stijgende druk om slank te zijn en een stijging van eetstoornissen,
hoe zit het dan met de veronderstelling van een toename van eetstoornissen?
In het volgende hoofdstuk wordt onder meer nagegaan in hoeverre epidemio-
logisch onderzoek aanwijzingen geeft voor deze veronderstelde toename.
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Als argumenten om anorexia nervosa tot cultuurgebonden stoornis te bestem-
pelen gelden vooral: de beperking  tot de westerse wereld   en de toename  van
deze eetstoornis na de tweede wereldoorlog. In dit hoofdstuk worden deze
argumenten gewogen.

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk ga ik na of anorexia nervosa ook
in niet-westerse culturen wordt aangetroffen.

Daarna richt ik me op de vraag of anorexia nervosa inderdaad in toene-
mende mate voorkomt. Tegen  de in hoofdstuk  1 gepresenteerde theorie8n  ter
verklaring van de veronderstelde toename van eetstoornissen uit de jaren
tachtig kan een fundamenteel bezwaar worden ingebracht: Zij gingen uit van
de  premisse  dAt er sprake  was  van een toename  van deze eetstoornis, evenals
van de eetstoornis bulimia nervosa. Maar was dat wel zo? Wat voor eviden-
tie bestond er in die jaren voor de veronderstelling dat eetstoornissen toene-
men? Deze vraag staat   in dit hoofdstuk centraal. Een toename van eetstoor-
nissen ondersteunt immers de veronderstelling van de cultuurgebondenheid
van anorexia nervosa en bulimia nervosa. Worden geen aanwijzingen voor
een toename gevonden, dan is het de vraag of we nog van cultuurgebonden
stoornissen mogen spreken.

Uitspraken over een toename van anorexia nervosa of bulimia nervosa
hebben vooral betrekking op de periode na de tweede wereldoorlog (Garfin-
kel en Garner 1982; Thomas & Szmukler 1985; Russell, 1985; Szmukler,
McCance, McCrone & Hunter, 1986). Over deze periode is ook het meest
bekend. Daarom  ligt de nadruk   in dit hoofdstuk op gegevens   na   1945   en
vooral na de jaren zestig. Maar wat is bekend over de frequentie van anor-
exia nervosa vanaf de eerste klinische beschrijving in 1873/4? De tweede

paragraaf bevat een historische beschouwing over de frequentie van anorexia
nervosa v66r de tweede wereldoorlog. De derde paragraaf tenslotte is gewijd
aan de vraag of de eetstoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa na de
tweede wereldoorlog inderdaad in toenemende mate voorkomen.
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5.1 ANOREXIA NERVOSA EN BULIMIA NERVOSA IN ANDERE CULTUREN OF
CULTURELE GROEPEN

Bij de term 'cultuurgebonden ziektebeelden' denkt men het eerst aan exoti-
sche syndromen zoals latah, susto  of amok: Transculturele psychiatrie  ging
er lange tijd vanuit dat alleen in niet-westerse samenlevingen cultuurgebon-
den stoornissen voorkomen. Gaandeweg erkent men binnen de transculturele
psychiatrie meer en meer dat ook westerse samenlevingen hun eigen cultuur-
gebonden syndromen hebben (Murphy, 1977; Kleinman, 1977; Cassidy &
Ritenbaugh, 1982). In de discussie over cultuurgebonden stoornissen in
westerse landen, wordt anorexia nervosa vaak aangedragen als prototype. In
1965 stelt Pflanz dat anorexia nervosa niet voorkomt onder negers in Ameri-
ka. In 1973 meent Bruch: "No reports of anorexia nervosa have come from
underdeveloped countries where there is still a danger of widespread starva-
tion or famine. It is worth mentioning that in the United States anorexia
nervosa has not been reported in Negroes or members of the underprivileged
groups" (Bruch,   1973: 13;   zie  ook  Hall, 1976; Norris, 1979). Begin jaren
tachtig wordt dit gezien als teken dat anorexia nervosa een westers cultuur-
gebonden syndroom is (Cassidy, 1982; Prince, 1983; Prince, 1985; Riten-
baugh, 1982; Swartz, 19858).

Toch verschijnen bijna tegelijkertijd de eerste meldingen over anorexia
nervosa onder zwarte mensen, onder kinderen van immigranten en in ontwik-
kelingslanden. In de volgende paragrafen zullen we bekijken in hoeverre
deze gevallen de claim van anorexia nervosa en bulimia nervosa als westerse
cultuurgebonden ziektebeelden teniet kunnen doen.

5.1.1   Eetstoornissen in niet-westerse landen

De eerste artikelen over anorexia nervosa of bulimia nervosa binnen een niet-
westerse context betreffen voornamelijk incidentele gevallen (bijvoorbeeld
Bierer, 1980). Zo beschrijft Nwaefuna in 1981 in het British Journal of
Psychiato een geval van anorexia nervosa bij een 22-jarig meisje uit Nige-
ria. Qua symptomatologie vertoont deze patiente het beeld  dat  ons  zo  ver-

1 Bij latah imiteert het individu (meestal een vrouw) gedragingen (bewegingen en spraak)
van anderen zonder hier controle over te hebben. Latah komt voor in Maleisie. Susto
ontstaat na een plotselinge schrik, komt meestal voor bij kinderen en heeft als symptomen:
slapeloosheid, apathie, depressie en angst. De bewoners van de Andes geloven dat susto
ontstaat na contact met boze geesten. Amok heeft betrekking op aanvallen van agressie
waarbij de patient (meestal een man) anderen tracht te doden. Het komt voor in Zuid-Oost
Azi8 (Berry e.a., 1992).
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trouwd is van westerse anorexieten: voedselweigering, vermagering (van 56
naar 30 kilo), amenorroe, gebruik van purgeermiddelen, zelfs is sprake van
lanugo op de rug. Als sociale factoren noemt Nwaefuna: scheiding van de
ouders, mollige prepuberale ontwikkeling, tienerzwangerschap, huwelijk en
scheiding van patiente. Deze laatste drie factoren wijken sterk af van wat ons
uit de literatuur over westerse anorectische pati8nten bekend   is. Bij westerse
anorectische patianten wordt vaak juist een vrees voor seksualiteit en volwas-
senheid geconstateerd (Lafeber 1971; van de Loo, 1973; Sommer, 1981;
Boskind-Lodahl,  1976).

Afgaande op indrukken van psychiaters worden in niet-westerse landen
lage prevalentiecijfers voor anorexia nervosa en bulimia nervosa gevonden.
In 1981 beschrijft Buhrich dat zeventien psychiaters in Maleisie bij een ge-
middelde praktijkduur van negen jaar op een totaal van 60.000 nieuwe psy-
chiatrische verwijzingen 30 gevallen van anorexia nervosa rapporteren. Daar-
onder bevond zich slechts 66n patidnte van Maleise afkomst2. Volgens Buh-
rich komt anorexia nervosa dan ook weinig voor onder de Maleise bevol-
king. Klinische indrukken zijn echter weinig betrouwbaar ten aanzien van de
schatting van prevalentie, zoals we ook in de paragraaf over epidemiologisch
onderzoek nog zullen zien.

Tot nu toe is nog weinig systematisch onderzoek gedaan naar eetstoor-
nissen in niet-westerse landen (zie ook Van 't Hof, 1994). Dergelijk onder-
zoek identificeert zelden patienten die aan alle diagnostische criteria voor
anorexia nervosa of bulimia nervosa voldoen. Wdl beantwoordt een aantal

patienten vaak aan 66n of meer criteria. Zo onderzochten Hooper en Garner
(1986) 399 zwarte, blanke en gekleurde schoolmeisjes in Zimbabwe. Ze
namen voor dit onderzoek de Eating Disorders Inventory (EDI) af. Omdat de
EDI westers gevalideerd is, namen ze ook nog interviews af. Het ging om
schoolmeisjes die 'private schools' bezochten. Twee van de blanke meisjes
en een kleurlinge beantwoordden aan de Feighner-criteria voor anorexia
nervosa. Bij vierentwintig zwarte of gekleurde meisjes was sprake van een
streven naar slankheid.

King en Bhugra (1989) onderzochten een inlandse populatie schoolmeisjes
uit een industriestadje in Noord-India met behulp van een in het Hindi ver-
taalde versie   van de Eating Attitude  Test van Garner en Garfinkel.   Van   de
574 meisjes die de vragenlijst invulden, bleek 29% boven de norm te scoren.
Dat wil zeggen: 29% vertoonde abnormaal eetgedrag,  maar dat betekent  nog

2 De geidentificeerde groep patienten (28 vrouwen, 2 mannen) had een heterogene raciale
samenstelling: negentien Chinese, acht Indiase, een Maleise en twee Euroaziatische pati-
enten.
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niet dat zij in aanmerking komen voor de diagnose anorexia nervosa of buli-
mia nervosa.

Volgens Van 't Hof (1994) is in Oost-Europa sprake van een groeiend
bewustzijn ten aanzien van de eetstoornis anorexia nervosa, maar ontbreken
de gegevens om tot een nauwkeurige schatting van de prevalentie te komen.
Onderzoek van Rathner, Tury, Szabo, Geyer, Rumpold, Forghcs, Sullner en
Pldttner (1995) naar bulimia nervosa in Oostenrijk, Hongarije en de Bonds-

republiek Duitsland in de periode v66r de politieke veranderingen in 1989
geeft, bij hantering van de DSM-III-R criteria, prevalentiecijfers van 0.6%
voor  Oostenrijk,   1 % voor Hongarije  en  0 %   voor de Bondsrepubliek Duits-
land. Wlodarczyk-Bisaga en anderen (1991) vermelden dat tot nu toe geen
enkel geval van bulimia nervosa gerapporteerd is in Polen. Wel vonden zij
bij een vergelijking van 198 fabrieksarbeidsters met 196 studentes dat de
studentes een meer afwijkend eetgedrag vertoonden:

Onderzoek in Oost-Azie berust grotendeels op 'case-studies'. In China
rapporteren Lee, Chiu en Chen in 1989 over drie patientes met anorexia
nervosa en in 1991 beschrijft Lee zestien patientes met anorexia nervosa.
Toch meent Lee dat anorexia nervosa zelden voorkomt in Chinese culturen.
Daarentegen wordt aangenomen dat de frequentie van anorexia nervosa en
bulimia nervosa in Japan stijgende is. Reeds in 1965 meldt Ishikawa dat het
aantal patienten met anorexia nervosa in Japan sinds de tweede wereldoorlog

opvallend vermeerdert, maar hij staaft deze uitspraak niet. Wel noemt hij dat
in zijn kliniek in de jaren 1955-1965 veertig patienten behandeld werden.
Andere Japanse onderzoekers noemen alleen prevalentiecijfers (bijvoorbeeld
Ikemi, Ago, Nakagawa, Mori, Takahashi, Suematsu, Sugita, & Matsubara,
1974; Mizushima & Ishii, 1983). Het enige mij bekende onderzoek dat een
indicatie geeft over een eventuele stijging van anorexia nervosa in Japan is
dat van Suematsu, Ishikawa, Kuboki en Ito (1985). Zij vonden in vergelij-
king met 1976 in 1981 in 315 instellingen in Japan een verdubbeling van het
aantal patienten met anorexia nervosa.

Al v66r de erkenning van bulimia nervosa als klinisch syndroom (Russell,
1979) beschrijven Nogami en Yabana (1977) het verschijnsel 'kibarashi-gui'
oftewel 'binge-eating' bij zestien Japanse pati8ntes.   Zes   van deze patienten
hadden als symptomen: 'streven naar magerte', 'vreetbuien', 'laxeermidde-

3  Zij namen de volgende vragenlijsten af: de EAT (Eating Attitude Test) en de BITE (buli-
mia investigatory test-Edinburgh). Resultaten:    16%    van de studentes scoorden boven   de

drempelwaarde van de EAT en 6% boven de drempelwaarde van de BITE. Bij fabrieksar-
beidsters bedroegen de percentages respectievelijk  3 %  en  2%. De onderzoekers zijn  voor-
zichtig met hun interpretatie omdat ze niet in staat waren de verkregen resultaten van de
vragenlijsten door middel van diagnostische interviews te verifiaren.
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lengebruik' of 'zelfopgewekt braken'. De auteurs delen deze patienten  in  bij
anorexia nervosa, maar tegenwoordig zou voor hen de diagnose bulimia
nervosa gelden.

Samenvattend blijkt uit de resultaten van cultuurvergelijkend onderzoek dat
tot nu toe in niet-westerse landen zelden patienten met anorexia nervosa en
bulimia nervosa worden geidentificeerd.

5.1.2 Eetstoornissen onder minderheidsgroeperingen

De eerste westerse zwarte of gekleurde patienten met anorexia nervosa wor-
den bij toeval aangetroffen bij klinisch of epidemiologisch onderzoek naar
deze eetstoornissen (zie bijvoorbeeld Warren en Van de Wiele, 1973; Ken-
dell, Hall, Hailey & Babigian, 1973; Jones, Fox, Babigian & Hutton, 1980).
Andere beschrijvingen stammen uit de klinische praktijk. Zo zagen Garfinkel
en Garner (1982) in hun kliniek voor eetstoornissen tot 1979 geen enkele
zwarte patiente met anorexia nervosa, maar sindsdien vonden zij op een
totaal van honderdtwintig verwijzingen vier zwarte pati8nten (zie ook Puma-
riega, Edwards, Mitchell, 1984;   Robinson   &   Andersen,    1985;   Thomas   &
Szmukler, 1985; Lawlor & Rand, 1985). Holden en Robinson (1988) zagen
op de speciale afdeling voor eetstoornissen in het Maudsley Hospital in Lon-
den in de periode 1979-1985 dertien zwarte vrouwelijke patienten met een
eetstoornis  (twee met anorexia nervosa  en  elf met bulimia nervosa).

Daarnaast vallen sinds de jaren tachtig beschrijvingen op van eetstoor-
nissen onder immigranten in westerse landen. Zo rapporteerden Buchan en
Gregory (1984) voor zover zij weten als eersten over een anorectische

patiente uit de middenklasse in Zimbabwe. Het ging om een zwarte studente
van Shona-afkomst, die het grootste deel van haar leven in Engeland of op
blanke kostscholen heeft doorgebracht. Patiente at niet meer en viel binnen
een maand tien kilo af. Later verviel ze in vreetaanvallen en zelfopgewekt
braken.

Ook in Amerika wordt anorexia nervosa wel eens vastgesteld bij immigran-
ten, bijvoorbeeld bij een achtjarig Japans-Amerikaans meisje (Koizuuni &
Luidens, 1984), bij drie Vietnamese vluchtelingen (Kope & Sack, 1987) en
bij twee immigranten uit de Sowjet-Unie (Bulik, 1987).

Vanaf de tweede helft van de tachtiger jaren wordt meer systematisch
onderzoek gedaan naar eetstoornissen bij allochtone bevolkingsgroepen. In
1988 stellen de Duitser Fichter en zijn medewerkers vast dat de prevalentie
van anorexia nervosa onder Griekse studenten in Duitsland twee maal zo
hoog is dan in Griekenland. Nasser (1986) vindt vergelijkbare resultaten voor
bulimia nervosa bij een onderzoek onder Arabische studentes in Londen en in
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CaYro. Zij vindt geen gevallen van anorexia nervosa,   maar   12 %   van  de  in
Londen studerende Arabische meisjes leed volgens haar duidelijk aan bulimia
nervosa, terwijl geen van de meisjes in Cairo bulimische symptomen ver-
toont. Bij een onderzoek onder 689 Amerikaanse studentes ontdekt Nevo
(1985) dat blanke vrouwen hoger scoren op een vragenlijst naar bulimisch
eetgedrag dan Aziatisch-Amerikaanse vrouwen. Drie jaar later vinden Mum-
ford en Whitehouse (1988a en b) bij hun onderzoek naar anorexia nervosa en
bulimia nervosa onder Aziatische en blanke schoolmeisjes in Engeland tegen
hun verwachting juist een hogere prevalentie bij de Aziatische schoolmeisjes.
De prevalentie voor bulimia nervosa was 3.4% bij de Aziatische meisjes en
0.6 %   bij de blanke meisjes. E6n Aziatisch meisje beantwoordde   aan   de
criteria voor anorexia nervosa (DSM-III-R), terwijl deze eetstoornis niet
voorkwam bij de blanke meisjes.

5.1.3 Culturele transitie

Uit het voorgaande blijkt dat onderzoek naar de eetstoornissen anorexia
nervosa en bulimia nervosa in een niet-westerse context grotendeels geba-
seerd is op casuistiek. Het zeldzame systematisch onderzoek is bekritiseerd
omdat het gebaseerd is op westers gevalideerde instrumenten (de EDI, de
EAT, de BITE) of uitgaat van westerse diagnostische criteria (Feighner, de
DSM). Afgezien daarvan zijn de resultaten van vragenlijstonderzoek moeilijk
interpreteerbaar omdat de gehanteerde instrumenten niet consistent dezelfde
criteria hanteren. Tevens zijn er verschillen in onderzoeksmethode: niet altijd
werden de door middel van vragenlijsten verkregen antwoorden met diagnos-
tische interviews geverifieerd. Newman, Shrout en Bland (1990) menen dat
een dergelijke tweefasenmethode het meest geschikt is bij epidemiologisch
onderzoek naar zeldzame stoornissen. Vanwege deze tekortkomingen kan
weinig met zekerheid gezegd worden over de frequentie van anorexia nervo-
sa en bulimia nervosa in niet-westerse landen.

Zetten   we de kritiek   op de gehanteerde onderzoeksmethode even opzij,
dan valt eigenlijk vooral op dat eetstoornissen in niet-westerse landen of in
niet-westerse groepen geconstateerd worden bij individuen die een culturele
transitie doormaakten: van een niet-westers cultuurpatroon naar een westers
cultuurpatroon. Dit is wel opgevat als ondersteuning van de hypothese dat
anorexia nervosa en bulimia nervosa cultuurgebonden westerse eetstoornissen
zijn. De westerse invloed op het ontstaan van eetstoornissen kan op verschil-
lende manieren tot uiting komen: Allereerst kan sprake zijn van het indringen
van westerse normen en waarden in niet-westerse culturen en dan vooral in
de hogere en middenklasse. Zo menen Hooper en Garner (1986) dat de
erosie van traditionele rollen en waarden en de introductie van nieuwe en
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vaak tegenstrijdige rollen en verwachtingen in een land als Zimbabwe kan
leiden tot een stijging van het aantal zwarte anorectische patienten. In de zich
ontwikkelende stedelijke zwarte middenklasse in Zimbabwe beschouwt men
dikte gaandeweg als ongezond en in eerste instantie werd vanuit dit standpunt
(en niet vanwege schoonheidsoverwegingen) aan afslanken gedaan. Maar als
gevolg van de gestegen welvaart zoeken zwarte jongeren naar westerse ide-
aalbeelden en leggen  ook  zij  nu  meer de nadruk op slankheid.

Ten tweede kan sprake zijn van culturele transitie, ten gevolge waarvan
individuen geconfronteerd worden met een botsing tussen twee culturen. Zo
is bij de Shona-studente van Buchan en Gregory (1984) en de Vietnamese
vluchtelingen van Kope en Sack (1987) sprake van de noodzaak tot adaptatie
aan nieuwe normen en waarden en zelfs aan een geheel nieuwe cultuur. Bij
de Shona-studente stelden Buchan en Gregory de diagnose: "Anorexia nervo-
sa with bulimia and depression in a culturally displaced young woman, with
failure to resolve her adolescent identity crisis" (Buchan & Gregory, 1984:
329). En 66n van de drie Vietnamese vluchtelingen klaagde er over dat haar
oudere broer niet wilde dat zij zich aan de Amerikaanse samenleving aanpas-
te. Het Japans-Amerikaanse meisje zou anorexia nervosa ontwikkelen omdat
haar moeder problemen had met de overgang van de Japanse naar de Ameri-
kaanse samenleving. Ook de Arabische meisjes van Nasser (1986) en de
Aziatische meisjes van Mumford en Whitehouse (1988a en b) maakten een
culturele transitie door. Wlodarczyk-Bisaga en anderen (1991) veronderstel-
len dat jonge vrouwelijke immigranten in cruciale fasen van identiteitsvor-
ming geneigd zijn op het verlies van het oude vertrouwde te reageren door
over-identificatie met de westerse modellen en deze waarden in extreme mate
overnemen (zie ook Bulik, 1987). DiNicola (199Ob) meent eveneens dat
vooral kinderen en adolescenten het risico lopen anorexia nervosa te ontwik-
kelen gedurende periodes van culturele transitie, omdat ze naast de bij die
leeftijd behorende veranderingen dan ook nog eens geconfronteerd worden
met culturele veranderingen.

Ten derde neemt soms een gehele samenleving westerse normen en waar-
den over. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het naoorlogse Japan dat naast
het eigen traditionele waardepatroon elementen van de westerse levensstijl
adopteerde. Sommige onderzoekers (o.a. Ikemi e.a. 1974; Mizushima &
Ishii, 1983) veronderstellen dat dit van invloed is geweest op de frequentie
van eetstoornissen zoals anorexia nervosa en bulimia nervosa in de Japanse
samenleving. Wlodarczyk-Bisaga en anderen (1991) nemen aan dat ook in
Polen als gevolg van recente sociaal-culturele en economische veranderingen
een tendens zal ontstaan het westerse ideaal van slankheid te imiteren.
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5.1.4 Universalisten versus relativisten

De vraag of anorexia nervosa en bulimia nervosa cultuurgebonden stoornis-
sen zijn, hangt nauw samen met opvattingen over de relatie tussen cultuur en
psychopathologie. Volgens Hutschemaekers (1990a) gaan sommige onderzoe-
kers   uit   van een 'veranderingshypothese':   als de samenleving verandert,
verandert ook de psychopathologie. Andere onderzoekers hanteren een 'stabi-
liteitshypothese': psychopathologie is stabiel over culturen. Hutschemaekers
tweedeling in 'stabiliteitshypothese' en 'veranderingshypothese' vertoont
overeenkomsten met een fundamenteel debat binnen het cultuurvergelijkend
onderzoek, namelijk: de controverse tussen de universalistisch geori8nteerde
versus de relativistisch georienteerde onderzoekers. Vanuit de universalisti-
sche positie is psychopathologie universeel, maar is de expressie van geestes-
ziekten cultuurgebonden. Verandering vindt plaats op het niveau van de
symptomatologie. Vanuit de relativistische positie zijn stoornissen cultuurspe-
cifiek, dat wil zeggen: elke cultuur creeert haar eigen unieke stoornissen
(Berry, Poortinga, Segall & Dasen, 1992). Relativisten beschuldigen univer-
salisten vaak van etnocentrisme: bij de beoordeling van psychopathologisch
gedrag hanteren universalisten westerse normen als uitgangspunt (Kleinman,
1977; Murphy, 1977; Swartz, 1985). Westerse observatoren in niet-westerse
landen kijken met een westerse diagnostische bril. Meetinstrumenten zoals
vragenlijsten over eetgedrag zijn meestal opgesteld vanuit een exclusief wes-
ters perspectief en derhalve is het de vraag of ze betrouwbaar en valide zijn
bij toepassing in een andere cultuur. Zo verklaarden Mumford en Whitehou-
se (1988a en b) de resultaten van hun onderzoek met de veronderstelling dat
bulimische gedragingen bij Aziatische meisjes vaker voorkomen, omdat hun
moeders misschien het vreet- en braakgedrag van hun dochters niet als afwij-
kend beschouwen. Volgens King en Bhugra (1989) is dit in tegenspraak met
wat bekend is over Aziatische families en blijkt hieruit duidelijk het gevaar
van cross-culturele vergelijkingen. Zelf onderwierpen zij de antwoorden van
hun Indiase onderzoeksgroep aan een nadere analyse. Uit de resultaten bleek
dat culturele en linguYstische factoren wel degelijk van belang zijn. Indiase
meisjes waren eerder geneigd positief te antwoorden op vragen die vanwege
sociale en religieuze redenen aanleiding gaven tot misverstand. Vragen die
betrekking hebben op dieten kunnen door de Indiase meisjes bijvoorbeeld
gemakkelijk verward worden met vasten om religieuze redenen.

Het onderzoek van Lee (1991) naar anorexia nervosa in China is een voor-
beeld van de 'stabiliteitshypothese' . Lee meent dat niet zozeer het syndroom
anorexia nervosa cultuurgebonden is, maar bepaalde criteria voor het vast-
stellen   van deze stoornis   wel. De zestien   door hem onderzochte Chinese
patienten met anorexia nervosa vertoonden bijvoorbeeld een atypisch beeld
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omdat bij hen geen sprake was van de diagnostische criteria 'vrees voor

overgewicht' en 'gestoord lichaamsbeeld'    (Lee   e.a., 1989). Daarentegen

presenteren Lee's Chinese patienten lichamelijke symptomen zoals 'een

opgeblazen gevoel' en 'dyspepsie'. Vanuit een cultuur-algemeen   ('etic')

perspectief worden Lee's patienten beschouwd als atypisch. Vanuit een cul-
tuur-specifiek ('emic') standpunt is het begrijpelijk dat Chinese anorectische

patienten geen intense vrees voor overgewicht of een gestoord lichaamsbeeld

vertonen, maar daarentegen klagen over een opgeblazen gevoel. Chinese

pati8nten zijn meer geneigd lichamelijke symptomen te presenteren omdat

somatisering binnen de Chinese cultuur een legitieme manier is om met
problemen om te gaan. Lee meent dan ook dat niet het syndroom anorexia

nervosa cultuurgebonden is, maar dat de symptomen 'intense vrees voor

overgewicht' en 'stoornis in het lichaamsbeeld' cultuurgebonden zijn.
Een   voorbeeld   van   de '

veranderingshypothese' vinden   we   in de opvattin-

gen van de Italiaanse psychotherapeute Mara Selvini Palazzoli (1977, 1985).
Zij constateerde dat anorexia nervosa vooral ontstaat bij patienten uit gezin-

nen die vasthouden aan traditionele normen en waarden, terwijl zij leven in
een veranderende moderne stedelijk-industriele samenleving. Volgens de
visie van Selvini-Palazolli ontstaan eetstoornissen als gevolg van problemen

bij de adaptatie aan nieuwe culturele normen en waarden. Ook voor DiNicola

(1990b) is anorexia nervosa het voorbeeld bij uitstek van een culture-change

syndroom: syndromen die optreden onder invloed van snelle economische en
sociaal-culturele veranderingen zoals culturele evolutie of menselijke migra-
tie. Voorstanders van de 'veranderingshypothese' menen dat anorexia ner-

vosa en bulimia nervosa nauw verbonden zijn met het westerse cultuurpa-
troon en vooral met het westers slankheidsideaal. In niet-westerse landen

zoals Maleisie en Zimbabwe wordt een zekere mate van molligheid vaak nog

geassocieerd met welvaart en gezondheid en is de invloed van het slankheids-

ideaal dus nog niet zo groot (Buhrich, 1981; Hooper & Garner, 1986). Op
basis van hun onderzoek menen ook Fichter en zijn medewerkers (1988) dat

de prevalentie van anorexia nervosa wordt beYnvloed door de blootstelling
aan het westerse slankheidsideaal. Er zijn aanwijzingen dat de beoordeling
van slankheid inderdaad sociaal-cultureel bepaald wordt. Furnham en Alibhai

(1983) wijzen er op dat in de westerse samenleving een inverse relatie be-

staat tussen sociale klasse en als ideaal gepercipieerd lichaamsgewicht, terwijl
het omgekeerde geldt voor niet-Westerse samenlevingen. Tevens geldt dat
hoe langer immigranten in westerse samenlevingen zijn, hoe slanker ze zijn.
Uit hun onderzoek naar de perceptie van lichaamsvormen door Keniaans

Aziatische, Britse en Keniaans Britse vrouwen blijkt dat de Keniaanse vrou-

wen, vergeleken met Britse vrouwen, dikkere gestalten gunstiger beoordeel-

den dan magere gestalten en dat de Keniaanse Britse groep in hun beoorde-



156 De epidemiologie van anorexia nervosa en bulimia nervosa

ling de Britse groep vrouwen benaderde. De relatieve zeldzaamheid van
anorexia nervosa en bulimia nervosa onder gekleurde mensen in westerse
landen wordt eveneens verklaard onder verwijzing naar het westerse levens-
patroon. Zwarte vrouwen uit de lagere sociaal-economische klassen zouden
niet gepreoccupeerd zijn met slanke lijn en daarom zwaarlijvigheid niet als
stigma ervaren (Buhrich, 1981; Robinson & Andersen, 1984). De lage pre-
valentie van eetstoornissen onder zwarte vrouwen is dan het gevolg van eengebrek aan druk uit de omgeving om af te slanken (Lawlor & Rand, 1985).
Thomas en Szmukler (1985) geloven dat ook in westerse landen het aantal
zwarte patienten met eetstoornissen inmiddels stijgt als gevolg van de toege-
nomen invloed van het slankheidsideaal. Jones en medewerkers (1980) me-
nen eveneens dat zwarte vrouwen meer onder druk gezet worden om af te
slanken als gevolg van de opwaarts gerichte sociale mobiliteit. Om te beant-
woorden aan hun nieuwe socio-economische status zullen ze meer pogingendoen om af te slanken en zal het aantal zwarte mensen met eetstoornissen
stijgen.

Van 't Hof (1994) acht het onwaarschijnlijk dat anorexia nervosa ontstaat
onder invloed van westerse invloeden. Ze constateert een aantal tegenstrijdig-
heden. Hoe komt het dan dat in Australie zo weinig gevallen van anorexia
nervosa gevonden zijn, terwijl dit toch een westers land is? En ten tweede
vraagt Van 't Hof zich af waarom zo weinig gevallen van anorexia nervosa
gevonden worden bij zwarte mensen in Amerika. Ze acht het onaannemelijk
dat dit komt doordat deze minderheidsgroepen er in slagen hun eigen cultu-
rele normen en waarden te bewaken in de Amerikaanse westerse samenle-
ving.  Waarom  lukt dit zwarte mensen  wel en immigranten  niet?

Van 't Hof meent dat alternatieve verklaringen mogelijk zijn. Zij ziet een
verband met het peil van de aanwezige gezondheidsvoorzieningen in een
land. Is dat peil hoog, zoals in de westerse wereld, dan zal een eetstoornis
eerder ontdekt worden. Is dat peil laag, dan komen patienten met een derge-
lijke stoornis misschien niet eens onder de aandacht van het medisch circuit.
Ook Buhrich wees in 1981 al op de mogelijkheid dat patienten met eetstoor-
nissen in niet-westerse landen eerder een beroep doen op traditionele gene-
zers en daardoor minder snel onder de aandacht van de moderne gezond-
heidszorg komen. Dit zou betekenen dat anorectische en bulimische patienten
wel bestaan in niet-westerse landen, maar daar vaak niet geidentificeerd wor-
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den (zie ook Robinson & Andersen, 1985)4. Het peil van de gezondheids-
voorzieningen is afhankelijk van het welvaartsniveau in een land. De alterna-
tieve verklaring voor een eventuele stijging van eetstoornissen in een land als
Japan kan zijn dat als gevolg van de hoge welvaart het peil van de gezond-
heidsvoorzieningen  hoog  is.

Naar mijn mening valt er wel het een en ander tegen Van 't Hofs argu-
menten in te brengen. Voorzover mij bekend beperkt het onderzoek in Aus-
traliB zich tot nu toe tot 66n studie (Ben-Tovim & Morton, 1990), dus valt
daar nog weinig te zeggen over de frequentie van anorexia nervosa. En
waarom zou het niet mogelijk zijn dat zwarte mensen er beter in slagen hun
culturele normen en waarden te handhaven? Zwarte mensen in Amerika
vormen over het algemeen een eigen subcultuur. De geidentificeerde anorec-
tische patienten onder immigranten waren vaak eenlingen, die mogelijk niet
opgenomen werden in een eigen culturele gemeenschap (b.v. het Japans-
Amerikaans meisje, de Vietnamese vluchtelingen). Bovendien behoren de
meeste zwarte mensen in Amerika tot de lagere sociaal economische klasse
en   we   zagen   dat het slankheidsideaal klassegebonden   is: hoe hoger   op   de
sociale ladder, hoe slanker.

Met haar verklaring schaart van 't Hof zich in het kamp van de universalis-
ten: de eetstoornis anorexia nervosa komt universeel voor, maar wordt afhan-
kelijk van het peil van de gezondheidsvoorzieningen gedetecteerd. Maar als
gevolg van het lage welvaartsniveau acht ik juist de kans op het ontstaan van
eetstoornissen in niet-westerse landen gering. Niet-eten heeft in de westerse
context van welvaart en overvloed een heel andere connotatie dan in ontwik-
kelingslanden. Pas in een omgeving waar meer dan voldoende voedsel voor-
handen is, krijgt niet-eten een signaleringswaarde. Verschillen in klachten en
syndromen worden mede veroorzaakt door de wijze waarop tegen geestes-
ziekte wordt aangekeken en dit is weer afhankelijk van wat in een bepaalde
cultuur als normaal wordt beschouwd (Hutschemaekers, 1990). In verschil-
lende samenlevingen neemt voedsel en de daaraan verbonden sociale aspecten
een geheel eigen plaats in (zie bijvoorbeeld Douglas & Gross, 1981; Tanna-
hill, 1973). Zo verklaart Lee (1991) de zeldzaamheid van bulimische sympto-
men bij zijn Chinese anorectische patienten vanuit de Chinese houding ten
opzichte van voedsel:    veel   eten is binnen de Chinese context veel minder

4 Thomas en Szmukler (1985) menen dat een verminderd gebruik van gezondheidsvoorzie-
ningen misschien opgaat voor milde gevallen van anorexia nervosa, maar dat ernstige
gevallen uiteindelijk  toch  bij de gezondheidszorg terecht zullen komen. Zij menen  dat  bij
zwarte mensen sprake is van een verminderde kwetsbaarheid voor anorexia nervosa vanwe-
ge genetisch-constitutionele factoren.
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schuldbeladen en dus zal er ook minder behoefte bestaan om het eten uit te
braken. Daarnaast gelooft Lee dat braken in de westerse cultuur een aange-
leerde gewichtscontroletechniek is; binnen de Chinese context leren vrouwen
deze techniek (nog) niet van elkaar.

Naar mijn mening symboliseren psychische stoornissen kernbetekenissen
en gedragsnormen van de cultuur waarin ze voorkomen en is de diagnose en
behandeling van een stoornis afhankelijk van cultuurspecifieke technologie en
ideologie. Symptomen van een bepaalde stoornis kunnen weliswaar ook
elders voorkomen, maar zullen daar niet worden herkend en gecategoriseerd
als dezelfde dysfunctie of hetzelfde ziektebeeld (zie ook: Cassidy & Riten-
baugh, 1982; Swartz, 1985). De uiteindelijke diagnose van een stoornis is
een kwestie van interpretatie. Deze interpretatie wordt mede beinvloed door
de culturele normen en waarden en door het prevalerende medische regime
van een samenleving.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de eetstoornissen anorexia nervosa
en bulimia nervosa beperkt blijven tot westerse landen. In die gevallen waar
deze eetstoornissen bij niet-westerse patienten voorkomen gaat het vrijwel
steeds over meisjes die op een of de andere manier met het westerse cultuur-
patroon in aanraking zijn gekomen, hetzij doordat ze deel uitmaken van de
welvarende klasse van een niet-westerse samenleving, hetzij doordat zij
vanuit een niet-westers land emigreren naar een westers land.

5.2  + 1870-1945: TOENAME JA OF NEE?

Beantwoording van de vraag of sprake is van een toename van patienten met
anorexia nervosa v66r 1900 is moeilijk vanwege de schaarse gegevens. Ar-
chieven werden   nog   niet zo nauwgezet bijgehouden  en   v66r   het  jaar   1873
kan de diagnose 'anorexia nervosa' zelfs niet in de archieven opduiken. Toch
zijn er pogingen tot retrospectieve diagnosticering ondernomen. Zo meent
Parry-Jones (1985) dat het mogelijk is na te gaan in hoeverre patienten in de
negentiende eeuw symptomen vertonen die wij nu onder de diagnose ano-
rexia nervosa rubriceren. Hij onderzocht registers van zes psychiatrische en
medische instituties  uit de negentiende eeuw: Data werden verzameld  over
patienten met een diagnose anorexia nervosa en over patienten met de klini-

5 Dit waren registers van: 1. Het 'Warneford Asylum' over de periode 1826-1900. 2.'Lit-
lemore Asylum' over de periode 1859-1889. 3. Particuliere asylums te Hook Norton
(1725-1854) en Witney (1823-1857). 4. Het 'Radcliffe Informary' in Oxford over de perio-
de 1812-1815, 1837-1839 en 1890-1917. 5. 'St. Bartholomew's Hospital' in Londen over
de jaren 1870-1871, 1876-1877 en 1880.
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sche symptomen van anorexia nervosa, maar met een andere diagnose6. Op
een totaal van 36000 opnames in de zes onderzochte instituties vond Parry-
Jones negen diagnoses van anorexia nervosa. Over de onderzochte jaren
1826-1875 (de periode v66r de officiele klinische erkenning van anorexia
nervosa) werden uiteraard geen diagnosen anorexia nervosa gevonden, 66n
diagnose werd in 1876 vastgesteld bij een vrouwelijke patiente, acht diagno-
sen (zes vrouwen, twee mannen) werden over de jaren 1890-1917 vastgesteld
en daarnaast vond Parry Jones bij veertig patientes een vermoeden van ano-
rexia nervosa, waarvan hij er dertien aantrof in registers van v66r 1900.

In zijn artikel 77ze jirst great increase Of anoreria nervosa meent Shorter
(1987) aanwijzingen te hebben gevonden dat het aantal patienten met anor-
exia nervosa vanaf de medische erkenning van dit syndroom stijgt, met name
aan het eind van de negentiende eeuw. Hij baseert zich daarbij op een achttal
uitspraken over de toename van medische autoriteiten uit die dagen. Maar het
is vreemd dat Shorter deze uitspraken als teken van een toename beschouwt.
Slechts vijf uitspraken hebben expliciet betrekking op anorexia nervosa

(Brugnoli, 1875; Dubois, 1904; Playfair, 1888) of hysterische anorexie
(Weir Mitchell, 1881; Basset 1888). De andere drie uitspraken gaan over
hyperaesthesie en neuralgia (Von Leyden, 1881), 'visceral hysteria' (Huch-
ard, 1883) en over vasten als modern modeverschijnsel (Bourneville, 1887).
Shorter interpreteert deze laatste drie uitspraken eveneens als aanwijzing voor
een toename van anorexia nervosa.

In hoofdstuk 2 heb ik al aangegeven dat retrospectieve diagnosticering niet
zonder gevaren is. Hier wil ik daar nog aan toevoegen dat het heel wel mo-
gelijk is dat hedendaagse onderzoekers de symptomen 'amenorroe' en 'dys-
menorroe' bij achttiende of negentiende eeuwse patientes misinterpreteren als
symptomen van anorexia nervosa. Uit een onderzoek van Risse (In: MiCale,
1989) blijkt bijvoorbeeld dat een bepaalde verzameling symptomen zich voor
verscheidene interpretaties leent. Aan het eind van de achttiende eeuw trof
Risse een aantal hysterische patientes met amenorroe en dysmenorroe.   Deze
symptomen zouden door Parry Jones en Shorter indicatief worden geacht
voor een retrospectieve diagnosticering van anorexia nervosa. Maar Risse
ontdekte dat deze symptomen terug te voeren waren op de specifieke situatie
van jonge, werkende vrouwen uit die tijd. De opnames van deze patienten
bleken een seizoensgebonden patroon te vertonen: ze vonden vooral   in  de

6 Zoals: voedselweigering, ondervoeding, gewichtsverlies, amenorroe en braken in de afwe-
zigheid van andere duidelijk gedefinieerde psychiatrische verschijnselen. Maar ook over
andere condities zoals: chlorose, amenorroe en voedselweigering in associatie met psychi-
atrische stoornissen.
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wintermaanden plaats. Risse veronderstelde daarom dat de amenorroe en
dysmenorroe het gevolg waren van voedingstekorten.

Om het gevaar van misinterpretaties te voorkomen koos ik er in hoofdstuk
3 voor om bij een historische benadering van anorexia nervosa de medische
en klinische definities en terminologie van de betreffende tijdsperiode in acht
te nemen. Naar mijn idee kan pas over anorexia nervosa en bulimia nervosa
worden gesproken vanaf het moment van klinische erkenning van deze syn-
dromen. Ik gaf aan dat ook v66r 1873/4 patienten al symptomen vertoonden
die overeenkwamen met het anorectisch of bulimisch beeld. Ik wees daarbij
vooral op hysterische patienten met voedingsstoornissen. Maar het gaat erom
dat die gevallen door deskundigen uit die dagen kennelijk niet als anorexia
nervosa werden geYnterpreteerd. In hoofdstuk 3 heb ik getracht aannemelijk
te maken dat de eetstoornis 'anorexia nervosa' als het ware evolueerde vanuit
de hysterie. Criterium is voor mij het moment waarop deskundigen 'anorexia
nervosa' als een volwaardig syndroom los van de hysterie gaan beschouwen.
Het onderzoek naar de frequentie van het aantal anorectische patienten begint
dan ook bij de eerste klinische beschrijvingen van dit syndroom. Daarbij
worden alleen patienten die in die periode de diagnose 'anorexia nervosa' of
'hysterische anorexie' kregen in het onderzoek naar de frequentie van deze
eetstoornis betrokken. Deze keuze wordt gemotiveerd door het gegeven dat
aanvankelijk in Engeland de benaming 'anorexia nervosa' geintroduceerd
werd (Gull, 1874), maar dat in Frankrijk de benaming 'hysterische anorexie'
gold (Lasdgue, 1873), terwijl in die periode al erkend werd dat het in beide
gevallen om dezelfde stoornis ging. Binnen deze opvatting beperkt het in
deze paragraaf beschreven onderzoek  zich  dan  ook tot 'anorexia nervosa',
omdat 'bulimia nervosa' immers pas in 1979 als afzonderlijk syndroom
onderkend  werd.

5.2.1 Voorstanders van een toename van anorexia nervosa in de

periode v66r de Tweede Wereldoorlog

Reeds bij de eerste klinische definitie van anorexia nervosa wordt in de
literatuur vermeld dat het hier niet om een zeldzaam verschijnsel gaat.
Lastgue (1873) stelt al dat hij de stoornis te vaak tegenkomt om over een
bijzonderheid te spreken. De eerste klinische beschrijvingen roepen kennelijk
veel herkenning op. In de discussie na afloop van Gull's lezing voor de
Clinical Society of London  in 1873 illustreren de toehoorders hun standpun-
ten bijvoorbeeld aan de hand van acht casus uit hun praktijk. Dr. Richard
Quain spreekt  over " . . . cases with which  he (Dr. Quain)  had  been  long
familiar" (Anonymous, 1873:528). De patienten van Gull en Lastgue komen
uit de gegoede burgerij en ook de Engelsman Fenwick (1880) vindt de eet-
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stoornis ...   much more common  in the wealthier classes of society  than46

amongst those who have to procure their bread by daily labor" (Geciteerd in
Brumberg,   1985: 104). Ook andere auteurs wijzen  op het regelmatig voorko-
men van anorexia nervosa.   In 1881 schrijft A.S. Myrtle over anorectische
patienten: "I have seen a considerable number of cases" (Myrtle, 1881:899).
En in datzelfde jaar stelt de Amerikaan Sir Weir Mitchell: "I have seen
several instances of excessive fasting" (Mitchell, 1881:244), echter zonder
aan anorexia nervosa te refereren. In 1884 beweert de Londense internist
Thomas Clifford Allbutt in zijn artikel over 'visceral neuroses' dat hij al
minstens zes gevallen van anorexia had verzameld v66r de beschrijvingen
van Lasdgue en Gull (In: Brumberg, 1988). En naar aanleiding van de laatste

publikatie  van  Gull over anorexia nervosa  in 1888 merkt de Londense gynae-
coloog William Playfair op: "I have had of late years abundant opportunities
of  seeing and treating many interesting cases  of this  kind..."  en  vond  ze  "
... of very common occurrence" (Playfair, 1888:817). Kennelijk heeft hij
evenals Gull zijn patienten gefotografeerd. . . . ,   and  I  possess a whole  al-„

bum of photographs which would cap those which Sir William has engraved"
(Playfair, 1888:818). In 1895 stelt Inches: "Most of those who describe such
cases  for  they  are  not  rare, say nothing about the menstruation  . . . "   (1895:
75). In 1904 schrijft de Bernse neuroloog Dubois: "I often see young girls
emaciated  to  the last degree  who   have not eaten for several months,..."
(Am. vertaling: 1908:251-252).

In de periode van 1900 tot 1939 is het stil rond anorexia nervosa vanwege
de verwarring met de Ziekte van Simmonds. Maar aan het eind van de derti-
ger jaren vinden we weer verwijzingen naar de frequentie van het aantal

patienten met anorexia nervosa. Zo wordt in een vergadering van de New
York Society in 1939 gesteld: "The cases are numerous, frequently being
called Simmonds' disease, or anorexia nervosa" (Brill, 1939:74). In 1940
spreken Magendantz en Proger in Amerika over een syndroom " . . . various-

ly called anorexia nervosa, hypopituitarism or incipient Simmonds' disease"

(...)  "which is evidently appearing with greater frequency" (Magendantz  &
Proger,   1940: 1973). Volgens Magendantz en Proger (1940) vonden D6jerine
en Gauckler in 1911 al dat anorexia nervosa veelvuldig voorkwam. Zelf
baseren zij de veronderstelling van een toename volledig op een toename van
het aantal publicaties over deze stoornis. V66r 1932 was er volgens deze
auteurs bijna geen Amerikaanse literatuur over dit onderwerp, maar: "The
recent appearance of many papers dealing with cases similar to those just
reported indicates that this syndrome is relatively frequently encountered 9,

(Magendantz & Proper,   1940: 1981).
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5.2.2 Argumenten tegen een toename van anorexia nervosa in de
periode v66r de Tweede Wereldoorlog

Vanaf de eerste klinische beschrijvingen lijkt het anorectisch syndroom dus
een zekere bekendheid te genieten. Maar de diverse uitspraken over het
regelmatig voorkomen van deze eetstoornis kunnen ook ingegeven zijn vanuit
de behoefte de klinische erkenning van dit syndroom kracht bij te zetten. Het
is immers opvallend dat uitspraken over de frequentie van deze stoornis vaak
gedaan worden in discussies naar aanleiding van lezingen waarin dit onder-
werp voor het eerst afgebakend wordt (bijvoorbeeld: Gull, 1873; Gull, 1874;
Gull, 1888; Myrtle, 1881; Ryle, 1939). Bovendien zijn er ook deskundigen
die de frequentie van het anorectisch syndroom relativeren. Giovanni Brug-
noli, professor in pathologie aan de universiteit van Bologna en medisch
directeur van het ziekenhuis, stelt in 1875 dat hij in zijn 40-jarige praktijker-
varing slechts twee gevallen van 'anoressia' heeft gezien, beide waren recent
(In: Shorter, 1987:75). In Duitsland stelt Soltmann (1894:5): "Selten da-
gegen, wenigstens bei uns, ist die Anorexia nervosa, wie sie als eine reine
Neurose, bei Abwesenheit jedweder nachweisbaren Organerkrankung bei
neuropathisch hereditar belasteten Knaben und M8dchen in die Erscheinung
tritt." Zoals  we in hoofdstuk 3 zagen, verklaren Habermas  (1990)  en  Van  't
Hof (1994) de geringe aandacht voor anorexia nervosa in Duitsland vanuit
verschillen in medisch-psychiatrische tradities tussen landen. In Duitsland
bestond in die tijd een meer experimentele, organisch georienteerde traditie
en dit zou verklaren waarom met name daar verwarring bestond tussen ano-
rexia nervosa en de ziekte van Simmonds. Maar ook in Amerika wordt ano-
rexia nervosa door sommigen kennelijk minder aangetroffen. James Hendrie
Lloyd merkt tenminste op: "The case which I have to report is a rare one, at
least in this country, where the grave forms of hysteria are either not as
common,   or  not as carefully observed  as in Europe" (1893:273). Een alter-
natieve verklaring zou dan ook kunnen zijn dat anorexia nervosa vooral
geYdentificeerd wordt in landen waar veel aandacht was voor hysterie (met
name Frankrijk en Engeland) en minder in landen waar hysterie niet zo'n
bekende stoornis   was. De Amerikaan J.M. Berkman meent   dat de stoornis
minder vaak voorkomt dan men zou verwachten. A review of the cases. 66

might lead one to believe that the occurrence of anorexia nervosa is not at all
infrequent; however, considering the yearly registration of patients at The
Mayo  Clinic,  and  the  fact  that this total  of 117 cases extends  over a period  of
thirteen years, it is easily seen that the disease is fairly infrequent" (Berk-
mann, 1930:412).
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Ook Ryle (1936) spreekt over een stoornis, die weliswaar niet zeldzaam is,
maar toch ook niet zo vaak voorkomt7. Zelf verzamelde hij in zestien jaar
van 'consulting practice' eenenvijftig patienten. Anorectische patienten wer-
den in die jaren kennelijk minder vaak opgenomen, want in diezelfde periode
zag Ryle tijdens zijn werk in het ziekenhuis slechts zes patienten met deze
eetstoornis. En in 1939 vermeldt Dr. Patterson tijdens de in het derde hoofd-
stuk al genoemde discussie in de Proceedings of the Royal Society of Medi-
cine in januari 1939 (Ryle,  1939) dat slechts 3.3%   van  de 273 patienten  met
eetproblemen uit Ruthin Castle aan anorexia nervosa leed.

Het lijkt erop dat de deskundigen in die dagen zelf niet goed zicht hebben

op   de   frequentie   van deze stoornis.   Maar uit opmerkingen   van   Ryle   in  die-
zelfde discussie blijkt dat de vraag of er sprake is van een toename van
anorectische stoornissen  in  deze  tijd in Engeland  al wel leeft: "Whether  we
can conclude from the increased output of papers bearing on the subject of
anorexia nervosa that the incidence of the malady itself has risen or merely
that it is receiving more frequent recognition and closer study I cannot say"
(Ryle, 1939:25). Dit kan ook aangevoerd worden als kritiek op de in de
vorige paragraaf aangehaalde veronderstelling van Magendantz en Proger dat
er sprake zou zijn van een toename van anorexia nervosa vanwege een stij-
ging van het aantal publicaties over deze eetstoornis. Een toename van het
aantal publicaties hoeft niet noodzakelijk te wijzen op een feitelijke stijging
van het aantal patienten. Het kan ook een omslag in het denken over deze
eetstoornis representeren. Het is immers de periode waarin deskundigen
anorexia nervosa, een psychogene eetstoornis, gaan onderscheiden   van   de
Ziekte van Simmonds, een lichamelijke stoornis (zie hoofdstuk 3).

Samenvattend is de vraag of er sprake is van een toename van anorexia
nervosa vooral een conceptueel probleem. Retrospectieve diagnosticering van
op anorexia nervosa lijkende gevallen brengt het gevaar van misinterpretatie
met zich mee. Maar zelfs als uitgegaan wordt van de formele diagnose-stel-
ling (anorexia nervosa of hysterische anorexie)    in de periode 1873-1940

blijven er problemen bestaan. De registratie van patienten is in deze periode
nog niet van dien aard dat simpelweg het tellen van diagnosen in archieven
uitsluitsel kan geven. Ook Shorters oplossing, de analyse van uitspraken van
deskundigen over de frequentie van deze eetstoornis, bleek problematisch.
Tegenover uitspraken over een toename staan diverse relativerende uitspra-
ken over de frequentie van anorexia nervosa. Over het geheel genomen is er

7 "Partly, however, because the text-books have accorded it small attention, and partly be-
cause it is, in its more pronounced degrees, a comparatively infrequent malady, it still
seems to escape recognition by many of those who have the immediate care of patients"

(Ryle, 1936:5903)



164 De epidemiologie van anorexia nervosa en bulimia nervosa

onvoldoende bewijs dat de diagnose anorexia nervosa in de periode 1870-
1940 veelvuldig voorkomt. Blijft de vraag of anorexia nervosa, en later ook
bulimia nervosa, in de periode na de tweede wereldoorlog in toenemende
mate voorkomen. De veronderstelling van een stijging van eetstoornissen in
deze periode berust enerzijds op klinische indrukken en op een toename van
het aantal publicaties over deze eetstoornissen, anderzijds op de resultaten
van epidemiologisch onderzoek. In de volgende paragrafen komen deze
aanwijzingen achtereenvolgens aan de orde.

5.3  DE PERIODE NA DE TWEEDE WERELDOORLOG

In hoeverre kunnen argumenten vanuit klinische hoek bijdragen aan de
bewijsvoering dat anorexia nervosa toeneemt? Wat zegt de toegenomen aan-
dacht voor eetstoornissen over een eventuele toename? Blijkt die veronder-
stelde toename uit het epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie en
incidentie van anorexia nervosa en bulimia nervosa? Vragen die in deze
paragraaf centraal staan.

5.3.1 Klinische indrukken na de Tweede Wereldoorlog

Na de tweede Wereldoorlog vermelden psychotherapeuten en psychiaters dat
gevallen van anorexia nervosa in hun praktijk sterk zijn gestegen. In de
Franstalige literatuur spreken Cornil, Schachter en Vague in 1945 nog over
66

...un   syndrome non frdquent certes, mais beaucoup moins   rare   que   la
cachexie de Simmonds proprement dite" (Cornil   e.a.,    1945: 124).   Maar   in
1959 meent de Duitser Von Baeyer al dat de Pubertiitsmagersucht veel vaker
voorkomt en dat dit verband houdt met veranderingen in het cultuurpatroon.

Vanaf de zestiger jaren melden psychotherapeuten en psychiaters met enige
regelmaat dat gevallen van anorexia nervosa in hun praktijk sterk zijn toege-
nomen. En uit onderzoek van Hutschemaekers (1990) naar de opvattingen
van vijfentwintig psychiaters en psychotherapeuten met betrekking tot veran-
dering en constanten in neurosen, blijkt bijvoorbeeld dat het merendeel ano-
rexia nervosa inderdaad als een moderne stoornis beschouwt, die sinds de
jaren zeventig toeneemt.

Waar baseren deze klinici zich op? Laten we een aantal uitspraken eens
aan een nadere analyse onderwerpen. Allereerst de opvatting van de Ameri-
kaanse psychotherapeute en expert op het gebied van eetstoornissen, Hilde
Bruch. Op een symposium in Duitsland in 1965 stelt zij: "Anorexia nervosa
has been thought of as a rare disease. It is my impression that it is a disorder
that is very much on the increase. Most patients were specifically referred to
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me since my interest in eating disorders was well known. However, I saw
only six cases between 1942 and 1954, twelve from 1955 to 1959, and 25
from 1960 to the middle of 1964" (Bruch, 1965:71)8. In haar standaardwerk

'Eating Disorders, Obesity, Anorexia Nervosa and the Person within' uit
1973 spreekt Bruch weliswaar weer over anorexia nervosa als zeldzame

stoornis, maar vijf jaar later in het populair-wetenschappelijke werk 'The
Golden Cage' (1978) meent ze toch dat het aantal anorectische patienten
sinds de jaren zestig stijgt en spreekt ze zelfs over een epidemische stoornis.

Bij geen van deze uitspraken vermeldt Bruch bronnen. Hetzelfde geldt voor
de uitspraken van de Italiaanse psychotherapeute Mara Selvini-Palazzoli. In
haar boek 'Self-starvation' uit 1974 stelt zij dat anorexia nervosa in Italie in
toenemende mate voorkomt en zich daar vanuit de middenklasse van de
samenleving onder de lagere sociaal-economische klassen verspreidt. Zij
baseert deze uitspraak op haar eigen indrukken. Ten tijde van de voedsel-
schaarste in de tweede wereldoorlog zag zij geen enkel geval van anorexia
nervosa. Pas na de oorlog toen voedsel in toenemende mate beschikbaar was,
werd zij met deze patienten geconfronteerd. Voor Selvini-Palazzoli (1985) is
anorexia nervosa dan ook 'a syndrome of the affluent society.'

Sinds de publicaties van Bruch en Selvini-Palazzoli vinden we in de klini-
sche literatuur herhaaldelijk verwijzingen naar een toename van eetstoor-
nissen (zie bijvoorbeeld: Crisp, 1977; Garfinkel & Garner 1982, Thomas &
Szmukler 1985, Russell, 1985). Alleen worden deze uitspraken zelden  gemo-
tiveerd. Er lijkt sprake van het 'rondzingen' van de boodschap dat eetstoor-
nissen toenemen. Een extreem voorbeeld trof ik aan in het boek van Susie

Orbach 'Hungerstrike' uit 1986. Op pagina 23 stelt zij dat anorexia nervosa
in de laatste tien jaar uitgegroeid is tot epidemische proporties en zij verwijst
daarbij naar een onderzoek van Duddle en naar een onderzoek van Crisp,
Palmer en Kalucy. Op pagina 32 spreekt  zij over: "Anorexia nervosa,...,
has shown a dramatic rise during the past twenty years, and more especially
in  the last decadez." Het nootnummer refereert  weer  aan het onderzoek  van

Crisp, Palmer and Kalucy naar de prevalentie van anorexia nervosa bij Lon-
dense schoolmeisjes.    Maar dit onderzoek dateert   uit    1976   en het eerder

genoemde onderzoek van Duddle stamt   uit   1973.   Het   is   op zijn minst  een

beetje vreemd om in 1986 op basis van een onderzoek uit 1976 te claimen
dat anorexia nervosa in de laatste tien jaar is toegenomen. Daar komt bij dat
Crisp en zijn medewerkers geen uitspraak kunnen doen over een eventuele

8 Op datzelfde symposium meenden ook Von Baeyer en Ishikawa dat deze eetstoornis in
toenemende mate voorkwam sinds de tweede wereldoorlog (In Meyer en Feldmann,

1965).
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stijging, omdat ze de prevalentie slechts op 66n enkel moment gemeten heb-
ben.

Ook Van 't Hof (1992;1994) beschreef hoe uitspraken in de internationale
literatuur over het vermoeden van een toename van anorexia nervosa een
eenzijdige tendens vertonen naar een bevestiging van dit vermoeden. Daarbij
baseert men zich vaak op bronnen die niet eens een uitspraak doen over een
eventuele toename, of men haalt niet-longitudinale studies aan als bewijs
voor die toename. In de Nederlandse literatuur is eveneens sprake van dit
door Van 't Hof beschreven mechanisme. Ik wil dit illustreren aan de hand
van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld betreft het werk van de Neder-
landse psychiater Lafeber.   Al  in 1965 stelt zij: "Evenals anderen krijg  ik  de
indruk dat de frequentie van anorexia nervosa toeneemt. Bewijzen kan ik dit
niet. De diagnose wordt tegenwoordig eerder gesteld en vroeger zijn door de
verwarring met de cachexie van Simmonds veel gevallen niet onderkend.
Maar de toeneming is te sterk om hierdoor alleen verklaard te worden"
(Lafeber, 1965:1721).

Lafeber baseert haar uitspraken op eigen klinische ervaring en op uitspra-
ken van Mara Selvini-Palazzoli. In 1971 stelt Lafeber nogmaals dat de
belangstelling voor anorexia nervosa is gestegen en dat het aantal gevallen
duidelijk is toegenomen. Dit keer noemt zij geen enkele bronvermelding.
Maar   in een artikel   in 1983 stelt   ze   weer dat anorexia nervosa   bij   het   ver-
schijnen van het vroegere artikel in 1965 zelden voorkwam, maar thans in en
buiten klinieken vaak gediagnosticeerd wordt. Nu verwijst ze naar uitspraken
van  De  Jong  in   1982  en van Appels  in   1983.   Maar  noch  De  Jong  noch  Ap-
pels  staven de veronderstelling  van een toename met argumenten'o.

Het tweede voorbeeld uit de Nederlandstalige literatuur laat zien dat uit-
spraken over een toename vaak klakkeloos door anderen overgenomen wor-

9 Lafeber doelt hier waarschijnlijk op een uitspraak van Selvini Palazolli in haar Italiaanse
boek L'anoressia mentate uit 1963 (Van 't Hot 1992).

10  De Jong stelt inderdaad in zijn artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie in 1982 dat hij
de indruk heeft dat het aantal patienten  met eet- en gewichtsstoornissen in de Viersprong
in Halsteren is toegenomen, maar hij nuanceert deze uitspraak ook door te stellen dat dit
naar zijn mening nog niet wil zeggen dat anorexia nervosa niet even zeldzaam is als vroe-

ger.

Appels noemt in 1983 in zijn inaugurele rede geen bron voor zijn veronderstelling dat de
hedendaagse epidemie van hart- en vaatziekten langzaam uitdooft om waarschijnlijk opge-
volgd te worden door een golf van anorexia nervosa. Ook hij is genuanceerder dan Lafe-
ber: hij erkent dat de bewijzen voor een toename indirect zijn en dat er over anorexia

nervosa nog geen enkele goede epidemiologische studie bestaat. Maar de rest van zijn
rede bestaat wel uit een sociaal-culturele interpretatie voor de toename van deze eetstoor-

nis (zie ook hoofdstuk 1).
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den. In 1987 stellen Van Strien en Van Furth in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde: "Er zijn aanwijzingen dat het aantal patienten met deze
eetstoornissen stijgt.26 Men spreekt zelfs van een epidemie. Zoals de hysterie
de psychische aandoening  was  van  de  19e  eeuw,  zo zou anorexia nervosa  of
eetstoornissen in het algemeen de modeziekte van de tweede helft van de 20e
eeuw kunnen zijn.

.

Waar baseren zij hun uitspraak op? Noot 26 uit het citaat verwijst naar een
artikel van Schwartz, Thompson en Johnson over de socio-culturele context
van anorexia nervosa en bulimia nervosa in het International Journal of
Eating Disorders uit 1982. Waar baseren deze auteurs hun uitspraak over een
toename op? Op de uitspraken van Hilde Bruch in 'The Golden Cage' uit
1978, die op haar beurt, zoals ik al genoemd heb, geen bronvermelding
noemt.

"Maar",   kan een tegenwerping zijn, "klinici grijpen de veronderstelling
van een toename toch niet uit de lucht? Hun uitspraken worden toch ook
ingegeven door hun ervaring in hun dagelijkse praktijk? En als ze daar nu
vaker geconfronteerd worden met patianten met eetstoornissen, dan is er toch

,,

sprake van een toename?
Het is inderdaad mogelijk dat een psychotherapeut nu meer patienten met

eetstoornissen ziet dan pakweg tien jaar geleden. Maar dat wil nog niet zeg-
gen dat er sprake is van een feitelijke toename van het aantal patienten met
deze problematiek in de populatie. Het kan ook zo zijn dat het aantal verwij-
zingen naar deze hulpverlener is toegenomen, juist omdat hij of zij zich
gespecialiseerd heeft in de hulpverlening aan deze patienten.

Klinische indrukken zijn bovenal subjectief: ze zijn gebaseerd op het oor-
deel   en de ervaring van hulpverleners. Maar omdat hulpverleners   ook  men-
sen van hun tijd zijn, worden hun oordelen mede gekleurd door opvattingen
in   de   samenleving. In hoofdstuk   1   heb ik laten   zien   dat als verklaring   voor
de veronderstelde toename van anorexia nervosa nogal eens verwezen wordt
naar veranderingen in de samenleving. Hutschemaekers (1990) vond bij een
nadere analyse van de opvattingen van ondervraagde psychiaters en psycho-
therapeuten dat hun oordeel over toe- of afname van neurosen vooral in
functie staat van waardeoordelen over ontwikkelingen  in de samenleving.   De
conclusie moet dan ook luiden dat klinische indrukken een onvoldoende basis
vormen als argument voor de veronderstelde toename van anorexia nervosa
en bulimia nervosa.

5.3.2   Toename van het aantal publicaties

Een tweede indirecte aanwijzing voor een toename van anorexia nervosa en
bulimia nervosa vormt de sterke stijging van het aantal publicaties over deze
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eetstoornissen. Reeds twintig jaar geleden stelde Lafeber dat de toegenomen
belangstelling voor anorexia nervosa zijn verklaring vind in het feit dat het
aantal gevallen duidelijk is toegenomen (Lafeber, 1971). Ook Mazur (1986)
meent dat het stijgend aantal publicaties over anorexia nervosa in de periode
1965-1979 een reflectie is van een stijgende incidentie van deze eetstoornis.
Zelf onderzocht ik het aantal sociaal-wetenschappelijke publicaties over
anorexia nervosa in de Psychological Abstracts over de periode 1974-1989.
Deze analyse leert dat de correlatie tussen jaar en aantal over anorexia ner-
vosa gepubliceerde artikelen een zeer sterke positieve samenhang vertoont
(r= .95, p   < .001). Het aantal artikelen over deze eetstoornis steeg  van  .21 %
per jaar in de periode 1974-1981 naar .44% per jaar in de periode 1982-
1989. Voor bulimia nervosa werd een positieve correlatie van .90 (p < .001)
gevonden. Het aantal artikelen  over deze eetstoornis steeg  van  .01%  per jaar
in  de periode 1974-1981  naar  .43 %  in de periode 1982-1989  (Van  den  Heu-
vel, 199lb). Van 't Hof (1994) verrichtte een soortgelijke analyse naar ano-
rexia nervosa in de Cumulated Index Medicus (CIM) over de jaren 1960-
1990 en vond eveneens een stijging in publikaties. In de jaren 1970-1980
verschenen zelfs meer dan twee keer zoveel artikelen over anorexia nervosa.

Wat ligt er nu meer voor de hand dan te veronderstellen dat een toename
in publicaties het gevolg is van het vaker voorkomen van de stoornis (zie
ook: Lucas, Beard, Kranz & Kurland, 1983; Schwartz, Thompson & John-
son, 1982)? Fairburn, Cooper en O'Connor (1983) menen in ieder geval dat
het aantal verwijzingen van patienten met bulimia nervosa toeneemt als ge-
volg van de gestegen belangstelling voor deze eetstoornis in de media.

We zagen dat eind dertiger jaren ook de gedachte leefde dat een toename
van het aantal publicaties over eetstoornissen een toenemend aantal patienten
reflecteerde (Magendantz & Proger,   1940, zie paragraaf 5.2.2). Ryle's  argu-
ment (Ryle, 1939) dat niet duidelijk is of een toenemend aantal publicaties
refereert aan een groeiend aantal patienten met deze stoornis of aan gestegen
aandacht voor dit syndroom geldt nu nog.

Fairburn, Cooper en O'Connor (1983) opperen als mogelijke verklaring
voor de toenemende verwijzingen dat patienten tegenwoordig als gevolg van
de publiciteit eerder voor hun eetprobleem uitkomen en dokters meer alert
zijn op de mogelijkheid dat patienten met een normaal gewicht toch een
eetprobleem kunnen hebben. "If this explanation is correct, the upsurge may
be a short-lived phenomenon during which existing cases of varying duration
will come to attention. Thereafter we would expect the referral rate to reflect
more  accurately the incidence of the condition" (Fairburn e.a.,  1983: 102).

Zelfs een toename in het aantal verwijzingen hoeft dus nog niet te beteke-
nen dat er sprake is van een werkelijke stijging van het aantal patienten met
deze stoornis. Voor een antwoord op de vraag naar de veronderstelde toena-
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me zullen we ons moeten wenden tot de bevindingen van het epidemiologisch
onderzoek  naar deze eetstoornis.

5.3.3 Epidemiologisch onderzoek

In de eerste onderzoeken naar eetgedrag van scholieren en studenten werd
regelmatig vastgesteld dat vooral meisjes zichzelf te dik vinden en aan de lijn
doen, dat sommigen 66n of meer anorectische symptomen vertonen en soms
dat enkelen het volledige anorectische syndroom ontwikkelen (o.a. Button &
Whitehouse, 1981; Huenemann, Shapiro, Hampton & Mitchell, 1966; Nylan-
der, 1971; Russell,   1970). Deze onderzoeken inspireerden   naar   alle   waar-
schijnlijkheid het epidemiologisch onderzoek naar anorexia nervosa en buli-
mia nervosa.

Prevalentie- en incidentie-onderzoek
Wat voor argumenten voeren aanhangers van de theorie van een stijgende

frequentie van eetstoornissen nu voor hun veronderstelling aan? Zij beroepen
zich vaak op prevalentie- en/of incidentie metingen bij bepaalde bevolkings-
groepen. Bij incidentie-onderzoek wordt gekeken naar het aantal nieuwe

patienten dat zich gedurende een bepaalde periode in een bepaalde groep
personen voordoet. Bij prevalentie-onderzoek wordt gekeken naar het aantal

ziektegevallen dat gedurende een bepaalde periode in een bepaalde groep
aanwezig is. De incidentie heeft dus betrekking op de (schatting van de) kans
dat een bepaalde persoon in een bepaalde groep ziek wordt, de prevalentie is
de kans dat een bepaalde persoon uit de groep op een bepaald tijdstip ziek is
(C. Rumke, 1983)".

In verschillende landen is de prevalentie van eetstoornissen inmiddels

gemeten. In de nota van de Gezondheidsraad (1989) wordt de prevalentie van
anorexia nervosa bij jonge vrouwen in westerse landen geschat op 0,5 tot 5
per 1000 en de prevalentie van bulimia nervosa bij jonge vrouwen op 10 tot
50 per 1000. Anorexia nervosa wordt geacht 10 maal en bulimia nervosa 4
maal zo vaak bij vrouwen als bij mannen voor te komen. Geschat wordt dat

11   Om tot een schatting van de incidentie of prevalentie onder de totale bevolking te komen,
kan onderzoek worden gedaan onder risicogroepen. De incidentie of prevalentie onder de
bevolking kan daarnaast geschat worden door onderzoek te doen naar de contacten met de

geestelijke gezondheidszorg van inwoners uit een bepaald, welomschreven gebied
(catchment-area) of naar de medische gegevens van alle somatische en psychiatrische zie-
kenhuizen in een bepaald omschreven gebied. In Nederland is een dergelijk onderzoek

onmogelijk, omdat hier niet bekend is wat de catchment-area van ziekenhuizen is (Hoek,
1985).
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in Nederland jaarlijks per 100.000 personen zes nieuwe gevallen van anor-
exia nervosa worden geregistreerd  en  tien van bulimia nervosa  (Hoek,   1991).
In de DSM-IV wordt voor anorexia nervosa een prevalentie genoemd van
0.5 %-1.0 % bij adolescente en jong-volwassen vrouwen: "The incidence   of
Anorexia Nervosa appears to have increased in recent decades" (DSM-IV,
1994: 543). Voor bulimia nervosa wordt in de DSM-IV een prevalentie ge-
noemd  van  1 %-3 % bij adolescente en jong-volwassen vrouwen. Wat zeggen
deze schattingen? Allereerst valt op dat de prevalentiecijfers vrij laag zijn,
van een epidemische stoornis kan nauwelijks worden gesproken. Verder zijn
de prevalentiecijfers voor bulimia nervosa over het algemeen hoger dan voor
anorexia nervosa, maar eveneens aan de lage kant. De resultaten uit epidemi-
ologisch onderzoek lopen bovendien uiteen. Terwijl sommigen in hun onder-
zoeksgroep geen gevallen van anorexia nervosa ontdekken (Clarke & Palmer,
1983; Johnson-Sabine, Wood, Patton, Mann & Wakeling, 1988; King, 1986;
Mann, Wakeling, Wood, Monck, Dobbs & Szmukler, 1983; Patton & King,
1991) vinden bijvoorbeeld Crisp en medewerkers (1976) een prevalentie van
1 op de 200 voor schoolmeisjes van 16 jaar en ouder. Ballot, Delaney, Ers-
kine, Langridge, Smit en van Niekerk (1981) vinden in Zuid-Afrika zelfs een
prevalentie van 3 op de 100 schoolmeisjes. Hoe kunnen we deze verschillen
verklaren? De onderzoeken betroffen weliswaar verschillende landen, maar
het lijkt onwaarschijnlijk dat het om culturele verschillen gaat. Immers:
studies uit Engeland rapporteren zowel hoge aantallen (bijvoorbeeld Szmuk-
ler,   1985:   1   op  de  90)   als lage (bijvoorbeeld Meadows, Palmer, Newball  &
Kenrick, 1986: 1 op de 411).

Ook de resultaten voor bulimia nervosa lopen uiteen: Hart & Ollendick
(1985)  vinden in Amerika bijvoorbeeld een prevalentie  van  17.1 % onder  234
vrouwelijke studenten, maar Schotte en Stunkard (1987) komen in Amerika
op een totaal van 994 vrouwelijke studenten op slechts 1.3%.

Fairburn en Beglin (1990) stellen naar mijn mening terecht dat de resulta-
ten van het onderzoek naar de frequentie van bulimia nervosa sterk bepaald
worden door de gehanteerde onderzoeksmethoden en criteria. Hetzelfde geldt
voor het onderzoek naar anorexia nervosa: Hoe strenger de gehanteerde
methode en criteria, hoe lager de gevonden prevalentie. Het gebruik van
verschillende methoden en van verschillende criteria bemoeilijkt tevens een
vergelijking van epidemiologisch onderzoek (Hill, 1977). In het hiernavol-
gende zal ik deze stellingen illustreren.

Criteria
Volgens de Gezondheidsraad leidt een te strenge toepassing van criteria tot
een onderschatting van de incidentie of prevalentie van anorexia nervosa. Zo
kunnen alleen ernstige anorexieten beantwoorden aan de Feighnercriteria uit
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1972. Vandereycken en Pierloot (1981) wijzen erop dat patienten waarbij de
stoornis zich begint te ontwikkelen bij toepassing van de Feighnercriteria
buiten de boot vallen. Een te milde toepassing van criteria leidt weer tot een
overschatting. Ballot en medewerkers (1981) vinden bijvoorbeeld een hoge
prevalentie voor anorexia nervosa, maar zij hanteren als enig criterium een
gewichtsverlies  van  meer  dan  20 %.

Naar mijn mening gaat het niet zozeer om een probleem van onderschat-
ting of overschatting, maar om een diagnostisch probleem: wanneer noem je
een bepaald gedrag bulimia nervosa of anorexia nervosa? Veel onderzoeken

gaan uit van DSM-III criteria. De criteria voor deze stoornissen zijn redelijk
bruikbaar in een klinische populatie, maar het blijkt moeilijk om met behulp
van deze criteria eetstoornissen op te sporen in een normale populatie (Ben-
Tovim, Subbiah, Scheutz & Morton, 1989)

Een extra probleem voor bulimia nervosa is dat de DSM-III uit 1980 geen
frequentiecriterium noemt voor de vreetbuien en het braken. Hantering van
een frequentiecriterium leidt tot aanzienlijke verschillen in de resultaten.

Halmi, Falk en Schwartz (1981) rapporteerden bijvoorbeeld een prevalentie
van   13 % voor bulimia nervosa. Maar wordt als bijkomende voorwaarde

gesteld dat er sprake moet zijn van minstens een of meer keer braken per
week, dan blijft slechts een prevalentie  van  nog  geen  2 %  over. We zagen  al
dat  Hart & Ollendick (1985) onder 234 studentes een prevalentie  van  17.1 %
vonden. Deze resultaten zijn gebaseerd op de DSM-III criteria (A,B,D),
maar werd als criterium toegevoegd dat er ook sprake moet zijn van weke-
lijks braken, dan vermindert de prevalentie    naar    1.4%. Pyle, Mitchell,
Eckert, Halvorson, Neuman  en  Goff (1983) onderzochten 1355 college   stu-
denten (780 mannen, 575 vrouwen) en vinden  dat   7.8%   van de vrouwen  en
1.4 %  van de mannen aan DSM-III-criteria voor bulimia beantwoorden.  Maar
werd een criterium van wekelijkse vreetaanvallen gesteld, dan daalde dit
aantal tot 4.5 %  bij de vrouwen en 0.4%  bij de mannen. Werd bovendien een
criterium van wekelijks braken of laxeermiddelengebruik gesteld dan daalde
het aantal verder  naar   1.0%   voor de vrouwen  en  0.3 %   voor de mannen.
Ben-Tovim en zijn medewerkers (1989) onderzochten drie verschillende

groepen vrouwen: winkelende vrouwen, schoolmeisjes en pati8ntes bij de
huisarts. Als gekeken werd naar de prevalentie van de afzonderlijke groepen,
dan was de prevalentie volgens DSM-III criteria het hoogst onder de school-

meisjes. Maar werd als bijkomende voorwaarde gesteld dat er sprake moet
zijn van minstens een keer in de maand braken dan daalde de prevalentie
voor alle groepen niet alleen aanzienlijk, maar was de prevalentie onder de

schoolmeisjes bovendien het laagst.
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Methode
Naast de verschillende criteria maakt ook het gebruik van verschillende
methoden een vergelijking van epidemiologisch onderzoek onmogelijk (Zie
ook Fabrega & Miller, 1995). Veel onderzoeken beperken zich bijvoorbeeld
tot het gebruik van vragenlijsten (b.v. Greenfield, Quinlan, Harding, Glass &
Bliss, 1987; Halmi   e.a., 1981; Johnson, Lewis, Love, Lewis & Stuckey,
1984; Nevo, 1984; Pope, Hudson, Yurgelun-Todd & Hudson, 1984a). Bush-
nell, Wells, Hornblow, Oakley-Brown en Joyce (1989) menen dat het enigs-
zins misplaatst is om bij het onderzoek naar bulimia nervosa volledig te
vertrouwen op zelfrapportage, omdat bekend is dat bulimische patienten
liever niet voor hun eetproblemen uitkomen. Bovendien zouden vragenlijsten
niet altijd even accuraat de kenmerken van het bulimisch syndroom meten.
Toch wordt zelden door middel van interviews nagegaan of de geidentificeer-
de gevallen werkelijk beantwoorden aan diagnostische criteria voor bulimia
nervosa (twee-fasen methode). Daarnaast is de validiteit van vragenlijsten
onzeker (Williams, Schaefer, Shisslak  e.a.,   1986).   Het   is niet duidelijk  of
respondenten de vraag opvatten zoals de onderzoeker deze bedoeld heeft.
Verstaan onderzoeker en respondent bijvoorbeeld hetzelfde onder een 'vreet-
bui'? De betekenis van de term 'binge-eating' verschilt niet alleen per dia-
gnostisch classificatie-systeem, maar kent ook grote individuele verschillen.
Als mensen zeggen dat ze last hebben van eetbuien betekent dit nog niet dat
ze hetzelfde soort eetbuien hebben als bijvoorbeeld in de DSM-III bedoeld
wordt bij bulimia nervosa. Healy, Conroy en Walsh (1985) vonden dat de
door hun onderzochte studenten zelfs bij zorgvuldige instructies toch vaak
iets anders verstonden onder een 'binge' dan wat de DSM-III met dit symp-
toom bedoelde. Eisler en Szmukler (1985) menen dat de antwoorden op de
Eating Attitude Test (EAT) afhankelijk zijn van sociale klasse. De gemiddel-
de scores van meisjes uit 'state-schools' bleken significant hoger dan van
meisjes uit 'private schools'. Dit terwijl het aantal geidentificeerde gevallen
van 'anorexia nervosa' hoger was in de 'private schools' dan in de 'state
schools.'

Onderzoekers die zich beperken tot de schriftelijke afname van vragen-
lijsten kunnen niet uitsluiten dat de door hen geYdentificeerde gevallen aan
iets anders dan anorexia nervosa lijden. De resultaten zijn beslist aan twijfel
onderhevig als afgegaan wordt op mondelinge informatie van bijvoorbeeld
leerkrachten, zoals bijvoorbeeld Crisp en medewerkers (1976) deden. Bij
deze methode moet al sprake zijn van aanzienlijk gewichtsverlies, wil de
leerkracht dit opmerken.

Bij het gebruik van een twee-fasen methode worden over het algemeen
beduidend lagere prevalenties gevonden, zeker bij het onderzoek naar buli-
mia nervosa. Soms worden op deze manier zelfs alleen of voornamelijk
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subklinische vormen van anorexia nervosa gevonden (bijvoorbeeld: Button &
Whitehouse, 1981; Clarke & Palmer, 1983; Johnson-Sabine e.a. 1988) of
treffen onderzoekers slechts 66n of meer bulimische symptomen aan onder de
risicopopulatie van jonge mensen (bijvoorbeeld: Bushnell e.a. 1990). Af en
toe wordt gesteld dat deze symptomen een eerste stap vormen naar het volle-
dige bulimische syndroom (bijvoorbeeld Killen, Taylor, Telch, Saylor,
Maron & Robinson, 1986; Hendren, Barber & Sigafoos, 1986). Maar dit
hoeft nog niet te betekenen dat deze mensen inderdaad een eetstoornis krij-
gen. Abraham, Mira, Beumont en Sowerbutts (1983) stellen zelfs dat veel
jonge vrouwen een periode met eetproblemen doormaken als onderdeel van
hun gewone ontwikkeling. Ook Szmukler (1985) waarschuwt voor de gevol-
gen  van het etiketteren als 'anorexia nervosa'.   Het kan verleidelijk  zijn  om
op basis van onderzoek in de normale populatie te concluderen dat er sprake
is van een gevaar voor de volksgezondheid. Maar volgens Szmukler mag
zo'n conclusie pas getrokken worden als aangetoond is dat er ook sprake is
van een stoornis die behandeling vereist. Tot nu toe is daar nog geen bewijs
voor. In sommige studies wordt weliswaar een positieve relatie tussen EAT-
scores en scores op een General Health Questionnaire (Mann e.a. 1983,
Cooper & Fairburn, 1983) gevonden, in andere studies werd die relatie niet
gevonden (Schwartz e.a. 1982). Zo diagnosticeerden Szmukler en zijn mede-
werkers (1986) zeven van de honderd studenten op een ballet school als
anorectisch. Een jaar later bleken alle meisjes aanzienlijk verbeterd en had
geen van hen als gevolg van hun conditie de school moeten verlaten. Er is
dus een verschil tussen deze niet-klinische gevallen en de gevallen die in het
ziekenhuis gezien worden. Aan het niet-klinische uiteinde van het spectrum
kan het weinig zinvol zijn om in termen van ziekte te spreken en zinvoller
om in termen van aanpassingsfasen aan veranderingen in voedingsbehoeften
en lichamelijke ontwikkelingen te spreken.

Naast de al genoemde methodische bezwaren is de prevalentie ook sterk
afhankelijk van de populatie waaruit men de steekproef trekt. Het prevalen-
tie- en incidentieonderzoek naar anorexia nervosa en bulimia nervosa beperkt
zich meestal tot specifieke groepen. Er is vooral veel onderzoek gedaan
onder de risicopopulatie van meisjes en jonge vrouwen. Mogelijk vanwege
de 'gemakkelijke beschikbaarheid' richt dit onderzoek van de risicopopulatie
zich bovendien bijna uitsluitend op studenten en middelbare scholieren. Deze
groep kan nauwelijks representatief geacht worden voor de risicogroep van
vrouwen in de populatie. Maar soms wordt de groep studenten afgezet tegen
een andere onderzoeksgroep. Hart en Ollendick (1985) rapporteerden bij-
voorbeeld voor bulimia nervosa een hogere prevalentie voor studentes aan
een universiteit dan voor werkende vrouwen. Maar de hogere prevalentie
onder studentes wordt in deze studie mogelijk beinvloed doordat de onder-
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zochte studenten tevens deelnamen aan een cursus 'Eating Attitudes' aan de
universiteit. Zo wordt   ook het extreem hoge prevalentiecijfer  (83 %)   van
Fairburn en Cooper (1982) duidelijk beinvloed door de keuze van hun onder-
zoeksgroep: zij riepen lezers van een damesblad op te reageren indien zij
gebruik maakten van zelfopgewekt braken als middel om hun gewicht onder
controle te houden.

Worden andere bevolkingsgroepen bij het onderzoek naar de frequentie
van eetstoornissen betrokken, dan vallen de resultaten beduidend lager uit.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek naar patienten met anorexia nervosa
en bulimia nervosa in huisartsenpraktijken. Meadows, Palmer, Newball en
Kenrick (1986) vinden in Engeland onder 411 patienten van twee huisartsen-
praktijken slechts 66n patient met anorexia nervosa en 66n patient met buli-
mia nervosa. King (1986) vond onder 700 patienten van vier Londense huis-
artsenpraktijken zelfs geen enkel geval van anorexia nervosa en slechts zeven
gevallen van bulimia nervosa.

Studies die zich op andere bevolkingsgroepen dan studentenpopulaties
richten zijn meestal evenmin representatief. Onderzoek in geboorteregelings-
klinieken (Stangler & Printz, 1980) brengt bijvoorbeeld het risico van onder-
identificatie met zich mee, omdat patienten met een laag lichaamsgewicht
over het algemeen weinig interesse in seksualiteit hebben (Fairburn &
Beglin, 1990).

Naast de genoemde bezwaren met betrekking tot methode en gehanteerde
criteria, worden bovendien niet altijd hoge prevalentiecijfers gevonden. Zo
kwamen Ben-Tovim en Morton (1990) in Zuid-Australie bij gebruikmaking
van dezelfde methode als Crisp en zijn medewerkers slechts op een prevalen-
tie van ongeveer 1 per 1000 jonge meisjes per jaar. Hoek en Brook (1985)
kwamen voor Assen  op een prevalentie  van  0.15  tot  0.20  per   1000  van  de
bevolking. Wordt alleen de prevalentie onder de jonge vrouwen gerekend,
dan  komen  ze  op een prevalentie  van   1.1  tot   1.5  per 1000 jonge vrouwen.
Bij een dergelijk resultaat kan niet gesproken worden van een epidemische
stoornis. Ook Whitaker en collega's (1989) vonden dat slechts een klein
percentage van een groep onderzochte studenten aan alle criteria van de
DSM-III voor anorexia nervosa of bulimia nervosa beantwoordt, met uitzon-
dering van het gewichtscriterium. De onderzoekers concludeerden: "These
findings as well as the even smaller proportion of students who meet all
criteria for the eating disorders suggest that, contrary to concern in the clini-
cal literature (Dupont, 1984), adolescent eating disorders may not be epide-
mic" (Whitaker, Davies, Shaffer, Johnson, Abrams, Walsh, & Kalikow,
1989:156-7).
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Omdat anorexia nervosa en bulimia nervosa relatief zeldzame stoornissen
zijn, zouden de steekproeven die gebruikt worden om de incidentie of preva-
lentie vast te stellen vele malen groter moeten zijn dan tot nu toe gebruikelijk
is (Patton & King, 1991). Uit een groot epidemiologisch onderzoek naar
psychische stoornissen van het National Institute of Mental Health in Ameri-
ka blijkt zelfs dat anorexia nervosa een van de minst voorkomende stoornis-
sen is (Robins, Henzer, Weisemann, Orvaschel, Gruenberg, Burke, &
Regier, 1984). De studie werd gerepliceerd in Nieuw-Zeeland (Wells, Bush-
nell, Hornblow, Joyce, & Oakley-Browne, 1989) en Canada (Bland, New-
man, & Orn, 1988) waar overeenkomstige resultaten werden gevonden. In
Amerika vonden Whitaker, Johnson, Shaffer, Rapoport, Kalikow, Walsh,
Davies, Braiman, en Dolinsky (1990) bij een onderzoek onder 5596 scholie-
ren   dat de prevalentie van depressie   (4.0 %) en dysthyme stoornis   (4.9 %)
hoger is dan de prevalentie van anorexia nervosa (0.2%) en bulimia nervosa
(2.5%).

Samengevat bieden de gevonden prevalentie-cijfers geen basis voor uit-
spraken over een epidemie van eetstoornissen. Vergeleken met andere psy-
chische stoornissen zijn eetstoornissen zeldzaam. De grote vraag is bovendien
of de resultaten van de hier geciteerde onderzoeken gebruikt mogen worden
als argument voor een toename van eetstoornissen. Het antwoord op deze
vraag luidt ontkennend. Prevalentie- en incidentiecijfers geven weliswaar een
indicatie over de mate waarin eetstoornissen voorkomen, maar zeggen niets
over het verloop in de tijd.

Soms wordt een stijging gevonden doordat een eerste meting op een later
tijdstip door andere onderzoekers gerepliceerd wordt. In 1983 repliceerden
Eisler en Szmukler het onderzoek van Crisp, Palmer, en Kalucy (1976). En
inderdaad vinden zij een toegenomen prevalentie van 1 op de 90 meisjes van
die leeftijdsgroep. Op het eerste gezicht lijkt hier dus sprake van een stijging.
Echter: terwijl Crisp en zijn medewerkers in 1976 een gewichtsverliescriteri-
um  van 30% hanteren, gebruiken Eisler en Szmukler  in  1983 een criterium
van  20%. Met andere woorden:  de door Eisler en Szmukler gevonden  toe-
name kan ook toegeschreven worden aan de hantering van mildere criteria.
Gezien de bezwaren tegen het prevalentie- en incidentieonderzoek zullen we
ons voor een antwoord op de vraag of anorexia nervosa en bulimia nervosa
in toenemende mate voorkomen, moeten wenden tot het retrospectieve onder-
zoek.

Het retrospectieve onderzoek
De eerste retrospectieve onderzoeken in medische en psychiatrische archieven
stammen  uit de zeventiger jaren (Duddle, 1973; Halmi 1974; Kendell,   Hall,
Haley & Babigian, 1973; Theander, 1970). Een aantal onderzoeken beperkt
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zich tot den archief en hierbij wordt inderdaad een stijging van het aantal
pati8nten met anorexia nervosa gevonden (bijvoorbeeld: Duddle, 1973; Hal-
mi 1974). Deze cijfers mogen niet gegeneraliseerd worden naar de totale
populatie, omdat ze niet gebaseerd zijn op een aselecte steekproef uit die
populatie.

Maar ook bij onderzoek waarbij wel uitspraken kunnen worden gedaan
over de frequentie van anorexia nervosa in de totale populatie wordt vaak
een stijging gerapporteerd (Tabel 5.1, pagina 177-179). Het eerste en meest
bekende onderzoek in archieven van psychiatrische en algemene ziekenhuizen
is ongetwijfeld het onderzoek van Theander (1970) in Zweden. In een gebied
met een populatie van 1.3 miljoen inwoners over de periode 1931-1960 vond
Theander een stijgende incidentie van .08 per 100.000 bevolking per jaar in
1931-1940 naar een incidentie van .45 per 100.000 per jaar in 1951-1960. In
vergelijking met het gemiddelde van .24 over de gehele periode van dertig
jaar,  deed zich dus in tien jaar bijna een verdubbeling van de incidentie voor.
Ook Willi en Grossmann (1983) vinden in Zurich, Zwitserland een stijgende
incidentie voor anorexia nervosa van .38/100.000 voor 1956-1958 tot
.55/100.000 voor 1963-1965  naar 1. 12/100.000 voor 1973-1975. In Neder-
land vond Hoogendoorn (1983) met behulp van cijfers van de Stichting
Medische Registratie Utrecht een stijging van het aantal anorectische pa-
tienten in algemene en academische ziekenhuizen. Hij vond een opnamefre-
quentie van 6.7 per 100.000 vrouwen in de leeftijd van 10-44 jaar in de
periode 1969/ 1970 tegen 12.7 per 100.000 vrouwen van die leeftijd in
1980/81. Voor vrouwen boven de 45 werd een klinische morbiditeit gevon-
den van 3.8 in 1969/1970 naar 3.0 in 1980/8112. Replicatie-onderzoek
waarbij vergelijkbare methoden werden gehanteerd laat soms ook een stijging
zien. Zo vonden Kendell, Hall, Hailey, en Babigian (1973) bij onderzoek in
psychiatrische case-registers voor Noord-Oost Schotland een incidentie van
1.6 per 100.000 personen per jaar en voor Monroe County (New York) een
incidentie van 0.37 per 100.000 per jaar. Als Szmukler, McCance, McCro-
ne, en Hunter (1986) het onderzoek in Noord-Oost Schotland herhalen,
komen ze op een gestegen incidentie van 4.06 per 100.000 populatie per
jaar. Ook de replicatie door Jones, Fox, Babigian en Hutton (1980) van het
onderzoek van Kendell en medewerkers (1973) in Monroe County, New
York over de periode 1970-1976 leidt tot een gestegen incidentie van 0.37

12    Hierbij moet aangetekend worden dat de diagnose Anorexia nervosa pas  in 1980 afzon-
derlijk gecodeerd werd. Daarv66r werd deze stoornis samen met 'geperverteerde eetlust'
onder 66n codenummer geregistreerd.
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Tabel  5.1.   Retrospectief  onderzoek  naar  anorexia  nen,osa *. i.Onderzoeker Plaats Methode Norm' Populatie Periode Incidentie

Theander Zuid-Zweden intramurale 225% 1.300.000 1931-'40
0.08  (N=ll)                            2

(1970) ziekenhuis 1.300.000 1941-'50 0.19 (N=25)

opname 1.300.000 1951-'60 0.45 01=58)            R.

(1931-'60) 0.24 (N=94)             9i

Duddle Engeland 638 clienten van 2 10% 1966-'67 -  (N =0)

(1973) Manchester een Student 1968-'69 -  (N = 3)

Helth Center 1970-'71 - (N=20)                                8

Halmi e.a. Amerika Iowa intramurale    25%                           - 1920-'54 -(N =43)                                    R.

(1973) algemene en 1955-'71
- (N=51)                  psychiatrische

ziekenh. opn.                                                                                        CE

Kendell e.a. Engeland psychiatrisch tellen van dia- 1961: 175.000 1965-'68 0.0 (N=0)
(1973) Camberwell 'caseregister' gnosen 1966: 172.000 1969-'71 1.54   (N = 8)

(1965-'71) 0.66 (N=8)
9   15-24 jr:  4.1

Kendell e.a. Amerika psychiatrisch tellen van dia- 1960: 586.000 1960-'64 N=9

(1973) Monroe Country 'caseregister' gnosen 1970: 712.000 1965-'69 N=15
(1960-'69) 0.37 (N=24)

9  15-24 jr: 0.8

Kendell e.a. N.O-Schotland psychiatrisch tellen van dia- 473.370 1966-'69 1.60 (N=30)

1973) Aberdeen 'caseregister', gnosen gesteld 9  15-24 jr:  10.8

intra- en extra- mbv ICD
muraal

-

ZI



3
Jones e.a. Amerika psychiatrisch tellen van dia- '60-'69:629.000 1960-'69 0.35 N=22)
(1980) Monroe *caseregister', gnosen 9  15-24 jr: 0.6

Country intra- en extra- '70-'76:629.000 1970-'76 0.64 (N=31)
muraal, zieken- 9  15-24 jr: 3.3
huisstatussen (1960-'76) 0.47 (N=53)

Hoogendoorn Nederland St. Medische tellen van dia- - 1969-'70 6.7 9 10-44 jr
(1983) Registratie gnosen 1980-'81 12.7 9 1044 jr              

Szmukler e.a. N.O.-Schotland psychiatrisch tellen van dia- - 1978-'82 4.06                    

(1986) Aberdeen 'caseregister', gnosen
9 16-25 jr:                               intra- en extra- 0.3 per 1000 0

muraal                                                          <
Willi & Zwitserland intramurale me- 225% 874.000 1956-'58 .38 (N=10)             co
Grossmann Zurich dische en psy- 1.036.000 1963-'65

.55  (N= 17)                            
(1983) chiatrische 1.135.000 1973-'75 1.12 (N=38)

statussen

Willi e.a. Zwitserland intramurale me- 2 25% 1.120.000 1983-'85 1.43 -
(1990) Zurich dische en psy-                                                                                                    0

chiatrische
statussen

Hoek e.a. Nederland psychiatrisch - 44.000 1974-'77 5.1 (N=9)              2
(1984) Assen 'caseregister', 1979-'82 5.0 (N=9)               3
Hoek (1985) intra- en extra- (1974-'82) 5.0(N=20              2

muraal 9.7 p.jr. per

100.000 vr.              

Hoek (1991) Nederland 58 huisartsen-       - 1985-'86            6.3                         e
praktijken 1987-'89 9.3
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Williams & Engeland eerste psychia- tellen van diag- 9  15-24 jr. 9  10-64 jr.

King (1987) trische opnames nosen '72: 3.212.900 1. 1972 1. 14 p. miljoen            2.

'81: 3.586.200 2. 1981 2.18 p. miljoen           24

9 45-64 jr.                                                                                    2
'72: 5.735.200
'81: 5.371.000                                                 m

Lucas e.a. Amerika medical records   15% '35: 23.000 1935-'40 13.7

(1988) Rochester Mayo Clinic DSM-III-R '80: 58.000 1955-'60 6.6

1975-'79 13.4

1935-'79) 8.2                      f

 
Lucas e.a. Amerika medical records 2 15% '35: 23.000 1935-'39 16.6 9

(1991) Rochester Mayo Clinic DSM-III-R '80: 58.000 1950-'54 7.0 9                  
1980-'84 26.3 9

'85: 60.000 (1935-'84) 14.6 (9)                   

Nielsen (1990) Denemarken eerste psychia-      - - 1973-'87 geen toename
trische opnames

Hall & Hay Nieuw-Zeeland 343 patienten 2 25% '76: 343.667 1977-'81 N=89: 859,4d

(1991) eating disorder DSM-III + '81: 336.138 1982-'86 N=81: 779,46
service arnenorroe '86: 341.694 1977-'86 N=170: 1629,

8d

M0ller & Denemarken opn. in ziekenh. ICD-8                     - 1970 0.42 (9 15-24

Nystrup (1992) (psychiatr. en 3.065.059 jr.=3.37)

somatische afd.) 1989 1.17 (9 (15-24

jr=8.97)

*   met  betrekking  tot  mate van gewichtsverlies -

**  per   100.000                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            g
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naar .64 per 100.000 personen per jaarn.
Tot nu toe is nog nauwelijks retrospectief onderzoek gedaan naar bulimia
nervosa. Maar in het schaarse onderzoek wordt soms inderdaad een stijging
gerapporteerd   (Hall   &   Hay,    1991; Pyle, Halverson, Neumann en anderen,
1986). Bij de replicatie van het onderzoek van Johnson-Sabine en medewer-
kers (1988) vinden Patton, Johnson-Sabine, Wood, Mann en Wakeling
(1990) een stijging van het aantal bulimische patienten: in het eerste onder-
zoek werd de diagnose vier keer gesteld, in dit follow-up onderzoek kon de
diagnose zes keer worden vastgesteld zijn. De tot nu toe besproken retro-
spectieve onderzoeken wijzen dus inderdaad op een toename van eetstoornis-
sen.

Bezwaren tegen het retrospectieve onderzoek
Ook het retrospectieve onderzoek over een langere tijdsperiode ontkomt niet
aan kritiek. Onderzoekers die zich beperken tot gevallen die verzameld zijn
in priv6-praktijken, universiteiten en ziekenhuisregisters (b.v. Theander,
1970, Duddle, 1973, Halmi, 1974) kunnen weinig zeggen over de frequentie
van eetstoornissen in de totale populatie. Pas wanneer het bedieningsgebied
van de onderzochte instituten bekend is, mogen de resultaten gegeneraliseerd
worden naar de totale populatie. Maar dan nog zijn de resultaten onderhevig
aan interpretatieproblemen. In de literatuur wordt er op gewezen dat de
gevonden toename net zo goed het gevolg kan zijn van verbeterde verwijspa-
tronen en hulpverlening, verbeterde registratie, veranderingen in de diagnos-
tiek of een toegenomen herkenbaarheid van de stoornis (o.a. Hill, 1977;
Theander, 1970; 1985; Weeda-Mannak, 1984). Het onderzoek van Theander
wordt bijvoorbeeld vaak aangehaald als bewijs voor de veronderstelde toena-
me van anorexia nervosa. Maar Theander (1970) zelf was terughoudend met
de interpretatie van de door hem gevonden stijging van het aantal anorec-
tische patianten in Zweden, omdat naar zijn mening vroeger alleen de ern-
stige gevallen werden opgenomen en omdat de diagnose in de latere periode
correcter gesteld werd dan in de eerste periode van zijn onderzoek.

Het retrospectieve onderzoek bestaat meestal uit 'case-register' studies:
daarbij worden de dossiers in medische archieven van ziekenhuizen of psy-
chiatrische instellingen nageplozen. Er wordt ofwel gekeken naar het aantal
diagnosen 'anorexia nervosa' of 'bulimia nervosa', ofwel   naar het geregis-
treerde klachtenpatroon en op basis daarvan wordt de diagnose 'anorexia
nervosa' of 'bulimia nervosa' gesteld. Deze methode van onderzoek levert de

13  Voor de periode 1960-1969 vinden Jones e.a. een incidentie van .35 per 100.000 perso-
nen. Dit wijkt dus nauwelijks af van de bevindingen van Kendell e.a.  in  1973.
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sterkste aanwijzingen over toe- of afname van eetstoornissen. Nadeel hierbij
is dat het onderzoek zich meestal tot 66n soort instelling beperkt (ofwel
alleen medische ofwel alleen psychiatrische) of alleen inzicht verschaft in het
aantal intramurale patienten en niet in het aantal ambulante patienten met
eetstoornissen (Patton & King, 1991). Vaak ook bestaat er twijfel over de
rechtmatigheid van de gestelde diagnose. Zo bleek uit het onderzoek van
Szmukler en medewerkers (1986) dat slechts 23 %   van het aantal geregis-
treerde diagnosen ook daadwerkelijk aan criteria voor anorexia nervosa
beantwoordde. In plaats van een werkelijke toename kan de gevonden stij-
ging volgens Jones en medewerkers (1980) ook te wijten zijn aan een effec-
tievere diagnosticering van de stoornis als gevolg van de toegenomen aan-
dacht voor het ziektebeeld in vakkringen en de populaire media. Ook binnen
het retrospectieve onderzoek zijn de verschillen in resultaten voor een deel
toe te schrijven aan het gebruik van verschillende methodes. Zo onderzoch-
ten Willi en Grossmann (1983) alleen opgenomen pati8nten, terwijl Kendell
en zijn medewerkers (1973) zowel intramurale als ambulante patienten bij het
onderzoek betrokken (Szmukler,  1985: 146)

Bij gevonden stijgingen kan daarnaast sprake zijn van artefacten. Zo vonden
Williams en King (1987) inderdaad een stijging in eerste opnames van pati-
enten met een diagnose 'anorexia nervosa' in psychiatrische ziekenhuizen.
Maar nadere analyse leerde dat deze stijging geheel toe te schrijven was aan
een stijging van vrouwen in de leeftijd van 15-24 jaar, de grootste risico-
groep voor deze eetstoornis in de populatie. Volgens Williams en King is de
gevonden stijging gerelateerd aan demografische veranderingen; over de
onderzochte periode is sprake van een relatieve stijging van het aantal jonge
vrouwen in de populatie (zie ook Nielsen, 1990). Soms ook zijn stijgingen in
de prevalentie vooral het gevolg van heropnames (Patton & King, 1991)

En bovendien wordt niet altijd een toename gevonden. Willi en Grossmann
vonden in hun onderzoek naar de incidentie van anorexia nervosa over de
periode 1956-1976 een stijging van het aantal patienten. Maar bij een uitbrei-
ding van dit onderzoek naar de jaren 1983-1985 vinden Willi, Giacometti en
Limacher (1990) niet langer een significante stijging (Zie ook Willi, Li-
macher, Grossmann en Giacometti,    1989).   Ook  in het onderzoek van Lucas,
Beard, O'Fallon, Kurland (1988) in Rochester, Amerika over de periode
1935-1979 bleek geen sprake van een significant verschil in incidentie over
de jaren heen. Bij een uitbreiding van dit onderzoek naar de jaren 1985 bleek
alleen een stijgende incidentie in de jaren 1980-84 onder de vrouwelijke
leeftijdsgroep van 10-19 jaar en vooral van 15-19 jaar (Lucas e.a., 1991).
Opvallend is dat de incidentie voor de totale populatie niet verschilt van het
onderzoek over de 45-jarige periode: ook nu wordt een overall incidentie
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gevonden van 8.2. Ook Hall en Hay (1991) vonden geen toename van ano-
rexia nervosa. Zij komen voor Wellington Nieuw-Zeeland over de periode
1977-1986 tot een stabiele jaarlijkse verwijzingsgraad voor anorexia nervosa
van 5 per 100.000 personen en voor vrouwen van 15-29 jaar tot 34 per 100-
.000 personen. Mo/ller-Madsen en Nystrup (1992) claimen over de jaren
1970-1989 een toenemende incidentie van anorexia nervosa in Denemarken.
Maar zij gaan uit van de ICD-8 306.50-59 code en deze heeft betrekking op
anorexia nervosa en andere eetstoornissen. Hierdoor blijft onduidelijk welk
aandeel het aantal nieuwe gevallen van anorexia nervosa inneemt bij de
gevonden toename.

Ook bij onderzoek naar bulimia nervosa wordt niet altijd een toename
gevonden. Hall en Hay (1991) vinden weliswaar een stijging van bulimia,
maar het is niet duidelijk of deze stijging het gevolg is van een werkelijke
stijging van de morbiditeit in de populatie 6f het gevolg is van een betere
herkenning van deze stoornis door patienten en gezondheidsdeskundigen. In
Nederland vinden Hoek, Brook, Giel, en Ten Horn (1984) over de jaren
1974-1977 een incidentie van 5.1 per 100.000 personen per jaar en in  1979-
1982 ligt deze incidentie nog steeds op 5.0 per 100.000 personen per jaar.
Uit peilingen van het NIVEL in Nederlandse huisartsenpraktijken over de
jaren 1985-1989 bleek de frequentie van eetstoornissen (anorexia nervosa en
bulimia nervosa) constant op 4 A 5 per 10.000 personen (NIVEL, 1989;
1990).

We moeten concluderen dat noch in het prevalentie- en incidentieonder-
zoek, noch in het retrospectieve onderzoek grote aantallen patienten met
anorexia nervosa of bulimia nervosa worden gevonden. Het retrospectieve
onderzoek is niet eensluidend over een toename van eetstoornissen.

5.4 BESCHOUWING

In dit hoofdstuk besprak ik verschillende onderzoeken naar de epidemiologie
van eetstoornissen: incidentie- en prevalentiemetingen en retrospectief onder-
zoek. Doel daarbij was na te gaan of er inderdaad sprake was van een epide-
mie van anorexia nervosa en bulimia nervosa in de hedendaagse samenleving
en of inderdaad het aantal patienten met deze eetstoornissen sinds de tweede
wereldoorlog dramatisch gestegen is.

Uit het overzicht van het epidemiologisch onderzoek komt vooral naar
voren dat de resultaten uiteenlopen: in het ene onderzoek wordt een toename
gevonden, in het andere onderzoek niet (zie ook Fombonne, 1995). De di-
versiteit in de resultaten bleek voor een groot deel terug te voeren op metho-
dologische bezwaren. De gevonden prevalentie hangt nogal af van de ge-
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bruikte methode: beperkt het onderzoek zich alleen tot het versturen van een
vragenlijst (bijvoorbeeld de EAT), dan wordt een hogere prevalentie gevon-
den, dan wanneer de op basis van de vragenlijst geidentificeerde patienten
ook geinterviewd worden. Hetzelfde geldt voor de gehanteerde criteria: hoe
strenger de criteria hoe lager meestal de prevalentie (Fairburn & Beglin,
1990).

Binnen het incidentie- en prevalentieonderzoek worden wel vaak meisjes
geYdentificeerd die beantwoorden aan 66n of meer criteria, maar worden
zelden uitgekristalliseerde vormen van anorexia nervosa of bulimia nervosa
waargenomen. Concluderend gelden voor het epidemiologisch onderzoek
naar anorexia nervosa en bulimia nervosa de volgende bezwaren:
1.     Door het gebruik van verschillende methoden en criteria zijn epidemio-

logische bevindingen onderling moeilijk vergelijkbaar.
2. Omdat epidemiologisch onderzoek meestal gericht  is op specifieke bevol-

kingsgroepen, mogen de resultaten niet gegeneraliseerd worden naar de
totale populatie. Prevalentie- en incidentie-onderzoek wordt meestal
beperkt tot de risicogroep van adolescente meisjes. Retrospectief onder-
zoek wordt meestal beperkt tot gehospitaliseerde of geregistreerde pa-
tienten.

3.    Omdat het prevalentie- of incidentieonderzoek meestal beperkt wordt  tot
66n meting in de tijd kan geen uitspraak gedaan worden over toe- of
afname van anorexia nervosa of bulimia nervosa.

4.  Binnen het retrospectieve onderzoek kunnen wel uitspraken gedaan wor-
den over eventuele toe- of afname. Maar als een stijging gevonden wordt,
blijft het de vraag of het om een feitelijke stijging gaat, of dat de stijging
toegeschreven moet worden aan verbeterde verwijspatronen, een veran-
derde diagnostiek  of een toegenomen herkenbaarheid  van de stoornis.

Epidemiologisch onderzoek naar anorexia nervosa en bulimia nervosa brengt
vooral een aantal tegenstrijdigheden aan het licht. Het lijkt erop dat wie
toename wil vinden deze ook zal vinden. Wie overtuigd is van het tegendeel,
heeft allerlei argumenten bij de hand om de cijfers over een gevonden toena-
me onderuit te halen. Welke data je ook neemt, er kleven altijd bezwaren
aan. Klinische indrukken zijn niet meer dan impressies; incidentie- en preva-
lentieonderzoek zegt meestal niets over het verloop over de tijd en archief-
onderzoek geeft weliswaar de trend weer, maar beperkt zich enkel tot de
geregistreerde patienten waardoor geen cijfers worden verkregen over de fre-
quentie van anorexia nervosa in de totale populatie (Van den Heuvel & Hut-
schemaekers, 1991; Van 't Hof, 1990).

Resultaten uit epidemiologisch onderzoek bieden onvoldoende argumenten
voor de veronderstelling dat anorexia nervosa en bulimia nervosa in toene-
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mende mate voorkomen. De in hoofdstuk 1 geschetste sociaal-culturele ver-
klaringen voor de epidemische stijging van deze eetstoornissen zijn dan ook
enigszins prematuur. In het volgende hoofdstuk wordt het tijd voor een her-
bezinning.



6 Eetstoornissen: wetenschap en alledaagse kennis:
een interactief systeem

In het eerste hoofdstuk besprak ik een aantal sociaal-culturele verklaringen
voor de veronderstelde cultuurgebondenheid van eetstoornissen. Ik eindigde
dit hoofdstuk met de stelling dat deze verklaringen er bij voorbaat van uitgin-
gen dat anorexia nervosa en bulimia nervosa moderne westerse stoornissen
zijn die in toenemende mate voorkomen. De veronderstelling van een toe-
name wordt in deze theorieen zelfs regelmatig gebruikt als argument voor de
cultuurgebondenheid van deze eetstoornissen. In de daaropvolgende hoofd-
stukken onderzocht ik de a priori veronderstellingen en concludeerde dat
anorexia nervosa weliswaar overeenkomsten vertoont met historische voor-
lopers zoals voedselweigering vanuit religieuze motieven, maar toch als
moderne stoornis kan worden beschouwd vanwege de specifieke psychische
betekenis die de voedselweigering van anorectische patienten binnen ons
huidige cultuurpatroon heeft. Dat anorexia nervosa een tijdgebonden stoornis
is, kwam eveneens tot uiting in het derde hoofdstuk over de verschuivende

opvattingen over dit syndroom sinds de eerste officiele klinische erkenning
rond 1870; ik heb daarbij de onderkenning van bulimia nervosa als afzonder-

lijk syndroom geinterpreteerd als een signaal van deze tijdgebondenheid.
Veel deskundigen die menen dat anorexia nervosa en bulimia nervosa

cultuurgebonden zijn, leggen verband tussen een toename van deze eetstoor-
nissen en een toenemende druk om slank te zijn. Deze druk zou vooral na de
tweede wereldoorlog zijn toegenomen en sindsdien zou ook het aantal pa-
tienten met eetstoornissen zijn toegenomen. In het vierde hoofdstuk bleek uit
het onderzoek naar de aandacht voor slankheid in het damesblad Libelle
echter dat niet zonder meer gesproken kan worden van een toenemende
invloed van het slankheidsideaal: de gehele twintigste eeuw kenmerkt zich
door een slankheidsideaal. Dit ideaal   kan   dan   ook niet aangevoerd worden
als verklaring voor een toename van eetstoornissen na de tweede wereld-

oorlog.
In hoofdstuk 5 heb ik vervolgens laten zien dat de veronderstelde toename

van eetstoornissen geenszins gefundeerd is. Vooralsnog kleven er teveel
bezwaren aan de gebruikte methoden van onderzoek en blijken diverse alter-
natieve verklaringen mogelijk. Bovendien gaat het steeds om relatief kleine
aantallen patienten, van een epidemische stijging is hoe dan ook geen sprake.
Daarmee is tevens de gedachte van de baan dat een toename van anorexia
nervosa en bulimia nervosa een aanwijzing vormt voor de cultuurgebonden-
heid van deze eetstoornissen.
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Uit hoofdstuk 5 bleek bovendien dat de concepten anorexia nervosa en
bulimia nervosa door onderzoekers naar de epidemiologie van deze eetstoor-
nissen op verschillende manieren geYnterpreteerd worden. Toch geldt dat als
het onderwerp 'anorexia nervosa' of 'bulimia nervosa' ter sprake komt, bijna
iedereen weet wat er mee wordt bedoeld. Vaak hebben mensen via-via over
deze eetstoornissen gehoord. Bijna iedereen kent wel iemand, die iemand
kent die aan anorexia nervosa lijdt. Het wordt dan ook tijd voor een herbe-
zinning. Als niet vastgesteld kan worden dat eetstoornissen toenemen, waar-
om was in de jaren tachtig de overtuiging dan zo hardnekkig dat eetstoornis-
sen toenemen? Welke plaats hebben eetstoornissen in het wetenschappelijke,
het professionele en het lekendiscours van de westerse samenleving? Deze
vraag vormt het uitgangspunt van dit zesde hoofdstuk. Voor de beantwoor-
ding hiervan baseer ik mij voornamelijk op de historisch contextualistische
benadering zoals gebruikt door de historisch-psycholoog Giel Hutschemae-
kers bij zijn onderzoek naar neurosen in Nederland. Het historisch-contextua-
listisch model is sterk beinvloed door het sociaal constructionisme, een bena-
dering die vooral in het werk van de Amerikaanse sociaal psycholoog Ken-
neth Gergen tot uiting komt en door de sociale representatie theorie van de
Franse sociaal psycholoog Serge Moscovici. Daarom begint dit hoofdstuk
met een introductie van de uitgangspunten van deze theorie8n.

6.1 SOCIALE CONSTRUCTIE

In 1973 publiceerde Gergen een artikel waarin hij de positivistische benade-
ring binnen de menswetenschappen bekritiseert vanwege het a-historische
karakter. Gergens wetenschapsopvatting wordt gerekend tot het sociaal-con-
structionisme (o.a. Gergen, 1982; Gergen, 1985a; Gergen, 1985b). Voor
Gergen (1973) is sociale psychologie 'primarily an historical inquiry' omdat
het onderzoeksobject, menselijk gedrag, aan verandering onderhevig is.
Menselijk gedrag ontleent zijn betekenis aan de sociale context. Maar dit
betekent niet dat het individu een passief willoos subject is, overgeleverd aan
de krachten van de omgeving. Vanwege een inherente mogelijkheid tot actie-
ve zelfbepaling kunnen mensen ingrijpen en veranderingen in de omgeving
aanbrengen.

Omgekeerd is wetenschap ook van invloed op de samenleving en meer
specifiek op de menselijke ontwikkeling. Wetenschap is niet waardevrij; de
wetenschapper is als burger zelf verweven met de samenleving. In de jaren
zestig wees de Nederlandse fenomenologisch psycholoog Linschoten (1964)
in zijn 'Idolen van de psycholoog' hier al op: de psycholoog leeft in dezelfde
sensus communis als alle anderen. Maar Linschoten maakte een strikt onder-
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scheid tussen deze sensus communis en wetenschap: "Niet de wetenschap

keert zich tegen de natuur, maar de wetenschappelijke geest, dat is haar
metodische instelling, keert zich af van de zichzelf voor natuur verslijtende
sensus communis. Daarom kunnen  we  van   een   taal   van de wetenschap   spre-

ken, die afwijkt  van de gewone taal. Wetenschap  is een poging tot idoolvrije

beschrijving" (Linschoten, 1964:64). Met 'idolen' doelde Linschoten op
vooroordelen en vooronderstellingen. Gergen meent juist dat bij het verzame-

len van wetenschappelijke kennis persoonlijke waarden en normen betrokken
zijn. Psychologische theorieen worden beinvloed door normen en waarden in

de samenleving en beinvloeden op hun beurt weer maatschappelijke ideeen

en opvattingen. Bovendien kunnen sociale principes hun werking verliezen

als ze eenmaal algemeen bekend zijn. Gergen noemt dit het 'enlightenment-
effect': De verspreiding van sociaal-wetenschappelijke kennis beinvloedt  de

sociale interactie, hetgeen juist het onderwerp van onderzoek was. Leden van

een samenleving leren een bepaald aan de wetenschap ontleend gedragsprin-

cipe kennen en gebruiken het vervolgens zodanig dat de werking van het
principe vermindert of zelfs verloren gaat. Wetenschappelijke kennis

beYnvloedt dus het gedrag van het subject en omgekeerd beinvloedt dit veran-

derde gedrag weer de wetenschappelijke kennis: omdat het gedragsprincipe
niet langer opgaat moet de wetenschappelijke kennis bijgesteld worden. Taal

speelt een belangrijke rol in dit beYnvloedingsproces. Door middel van de
massamedia verspreidt de wetenschap haar opvattingen   in de samenleving.

De verspreiding van sociaal-wetenschappelijke kennis in de samenleving
beinvloedt de sociale interactie, hetgeen juist het onderwerp van studie vorm-

de. Op deze manier helpt wetenschap mee het beeld van de werkelijkheid te
construeren (Gergen, 1976). Gergen werkte zijn opvattingen vooral uit aan
de hand van zijn onderzoek naar psychologische theorieen over identiteit en

zelf (o.a. Gergen, 1968; 1977; Gergen & Gergen, 1983). Binnen de sociaal-

constructionistische opvatting is identiteit geen vooraf gegeven mentale struc-

tuur, maar ontstaat identiteit in relatie tot anderen. Evenzo is volgens    het

sociaal-constructionisme de werkelijkheid geen objectief gegeven: mensen

construeren hun eigen werkelijkheid in interactie met elkaar.

6.2 SOCIALE REPRESENTATIE

Volgens Moscovici's theorie van sociale representaties leven mensen in een

door mensen gemaakte wereld en wordt hun perceptie van de omgeving

gekleurd door hun gezamenlijke culturele ervaring. Mensen vormen zich
sociale representaties van de wereld om hen heen (Moscovici, 1982, 1988,
1989). Deze representaties bestaan uit onderling verbonden ideeen, woorden,
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beelden en percepties die hun neerslag vinden in de taal, mythen, religie,
bijgeloof en wetenschap. Sociale representaties ontstaan in allerlei situaties,
zoals tijdens gesprekken in huiskamers, in kroegen, op straat of op de markt
(Peeters,    1994: 112). Er wordt over geschreven, ze worden becommenta-
rieerd in de massamedia en geYnstitutionaliseerd via kerken en universiteiten.
Mensen vormen sociale representaties over alles wat zich in hun samenleving
afspeelt: over conflicten (Abric & Mardellat, 1973-4), over persoonlijkheid
(o.a. Semin & Chassein, 1985), over hun professie (Palmonari & Zani,
1989), over milieuverontreiniging (Jodelet, Carr6, Evrard & Granier-Defer-
re, 1974/5), over oproer (Litton & Potter, 1985), over ziekte en gezondheid
(Herzlich, 1973), over het lichaam (Jodelet, 1984) en over geestesziekte
(Fisher & Farina, 1979; Jodelet, 1989).

Sociale representaties zijn concepten of schemata, die richting geven aanhet handelen en waarnemen van het individu. Maar volgens de sociale repre-
sentatie theorie bestaan representaties onafhankelijk van het individu. Ze
vormen weliswaar onderdeel van het dagelijks bestaan, in die zin dat indivi-
duen dagelijks bezig zijn met werken, huishouden, opvoeden, buurten, pra-
ten, maar ze ontwikkelen zich los van dit individu: als het individu op een
dag afwezig is, wordt er nog doorgewerkt en doorgepraat (Zeegers & Jansz,
1988). Het maatschappelijke vormt dus een eigen realiteit, die niet te herlei-
den is tot individuele psychische processen.

Sociale representaties zijn sociaal omdat ze worden gedeeld door leden van
een samenleving. Ze vormen zo de basis van de openbare mening in desamenleving. Sociale representaties zijn meer dan een middel tot communica-
tie: zij hebben het vermogen de betekenis te construeren van wat gecommu-
niceerd wordt (Peeters, 1994). We zien niet de werkelijkheid; we zien de
wereld door onze bril van sociale representaties. Evenals in het sociaal-con-
structionisme staan dus ook bij Moscovici de betekenis en de constructie van
betekenis centraal.

6.2.1   Wetenschap en alledaagse kennis

De invloed van wetenschap op alledaagse kennis vervult binnen de theorie
van sociale representaties een belangrijke rol. Moscovici brengt een histo-
risch onderscheid aan in twee vormen van alledaagse kennis: de 'eerstehands
kennis' en de 'tweedehandskennis' (Moscovici & Hewstone, 1983).

Oorspronkelijk berustte alledaagse kennis op een gedeelde traditie; de
zogenaamde eerstehands kennis die leden van een samenleving aan elkaar
overdroegen. Eerstehandskennis is gebaseerd op traditie en consensus, wordt
spontaan geproduceerd door de leden van een groep en vormde oorspronke-
lijk de basis voor het ontstaan van de wetenschap. Maar deze eerstehands
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kennis is in de moderne samenleving als gevolg van de media en het onder-
wijs grotendeels verdwenen, aldus Moscovici. Deze oude vorm van alledaag-
se kennis vinden we nog terug in conversatie, roddel en geruchten.

De tegenwoordige alledaagse kennis heeft betrekking op een som van
mentale beelden met een wetenschappelijke oorsprong. Deze zogenaamde
tweedehandskennis wordt verspreid door de media. De wereld waarin wij
leven   is   door  en door sociaal. Dit betekent   dat ons nooit enige informatie
verschaft wordt, die niet al op de een of de andere manier vervormd is.
Hedendaagse mensen worden zodanig beinvloed dat zij een soort tweede-
hands kennis gaan vormen die haar basis heeft in de wetenschap in plaats van
in gedeelde traditie. Ze doen geen kennis uit eigen ervaring op, maar krijgen
de kennis als het ware aangereikt (Moscovici & Hewstone, 1983). Het is
deze   tweedehandskennis   die de basis vormt voor sociale representaties.   Vol-
gens Moscovici ontstaan sociale representaties bij transformaties van weten-

schappelijke kennis naar alledaagse kennis. Wetenschap en alledaagse kennis

zijn inmiddels zowel verschillend als complementair: "Science was formerly
based on common sense and made common sense less common, but now
common sense is science made common" (Farr & Moscovici, 1984:29).

De 'man van de straat' vormt impliciete theorieen over zichzelf, zijn
medemensen en over de wereld om hem heen. Bij het opstellen van deze
theorieifn gaat hij te werk alsof hij een amateurwetenschapper is (Moscovici
(1982). De kennis van de amateurwetenschapper is afgeleid van professionele
wetenschappelijke kennis. De transformatie van wetenschappelijke kennis
naar alledaagse kennis helpt de amateurwetenschapper bij het begrijpen van
de wereld waarin hij leeft en bij het verklaren van zijn eigen gedrag en dat
van anderen. Kenmerkend voor de amateurwetenschapper is dat hij niet
ontvankelijk is voor informatie die zijn opvattingen weerlegt, dat hij zichzelf
beperkt tot het bevestigen van zijn theorie en dat hij gedrag bij voorkeur
toeschrijft aan de persoon en niet aan de situatie.

Doel van sociale representaties is: het onbekende bekend te maken, alles
wat vreemd en daarom bedreigend is conventioneel te maken teneinde het te
begrijpen. Dit wordt bewerkstelligd door het ongewone om te zetten in het
gewone, door het onbekende in een erkende categorie op te nemen. Dit
gebeurt door: verankering en objectivering (Moscovici & Hewstone,   1983;
Farr & Moscovici, 1984). Verankeren of enten (Zeegers, 1988) heeft betrek-
king op classificeren en benoemen. Door iets te benoemen, zorgen we ervoor
dat de persoon of het ding beschreven kan worden in termen van bepaalde

eigenschappen. Deze kenmerken of eigenschappen onderscheiden de persoon
of het object van andere personen of dingen. Bij het verankeren van onbe-
kende verschijnselen plaatsen we de verschijnselen in een bekende context
zodat we ze kunnen vergelijken met bekende verschijnselen en ze hun bedrei-
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gende karakter verliezen. Zo wordt de psychoanalyse bijvoorbeeld wel verge-
leken  met de biecht  uit de katholieke   kerk. 'In psychoanalyse  zijn',   'op  de
sofa liggen' wordt dan geent op: 'biechten  in het biechthokje'. Bekend  is  ook
het voorbeeld van de Christelijke kerk, die bij de kerstening gebruik maakte
van concepten die al bij heidenen leefden en heidense rituelen een christelijke
betekenis gaf (Duby, 1981). Verankeren kan ook betekenen: het onbekende
omvormen in het bekende. Bijvoorbeeld: het bekende concept 'sanatorium'
omzetten in 'sidatorium' (van 'SID' de Franse afkorting voor AIDS) wat
Rechts in Frankrijk deed met het voorstel AIDS-patienten dezelfde behande-
ling te geven als destijds tuberculose-patienten: opsluiten in afgezonderde
inrichtingen (Moscovici,   1988). Het transformatieproces gaat zolang  door  tot
habituatie optreedt en het vreemde bekend is geworden en niet meer opvalt.

'Objectiveren' heeft betrekking op het omzetten van iets abstracts in iets
concreets door te generaliseren of te particulariseren. Abstracte begrippen
worden zo concreet beschreven dat ze voor iedereen begrijpelijk worden,
bijvoorbeeld 'conflict' gelijkstellen aan 'vijandschap'. Objectivering   door-
drenkt het onbekende dus met de werkelijkheid, zet het om in werkelijkheid.
Het reproduceert een concept in een beeld. We hoeven God bijvoorbeeld
maar met een vader te vergelijken, en wat onzichtbaar was, wordt in onze
ogen meteen zichtbaar (Moscovici & Hewstone, 1983). Door middel van
objectivering en verankering kunnen we het onbekende overwinnen en inte-
greren in onze mentale en fysische wereld. Een dergelijk proces herstelt het
gevoel van continuReit, dat bedreigd werd door discontinuiteit en betekenis-
loosheid. Sociale representaties dienen   zo als referentiestandaard waartegen
het onbekende afgewogen wordt en fungeren als richtlijn voor gedrag. Ze
zijn historisch van aard in die zin dat ze het produkt zijn van een scala van
aanvullingen en veranderingen over de tijd en van generatie op generatie
worden overgedragen. Via representaties veranderen en infiltreren ervaringen
uit het verleden onze huidige ervaringen en ideeen. Representaties materiali-
seren zichzelf: ze worden werkelijkheid in die zin dat ze een bepaalde situa-
tie kunnen definitren en het handelen van mensen kunnen bepalen. De repre-
sentatie die iemand heeft over ziekte of gezondheid bepaalt bijvoorbeeld ook
de oorzaak die hij toeschrijft aan een bepaaide ziekte en de behandeling die
toegepast moet worden. Zo bestudeerde Herzlich (1973) de sociale represen-
tatie van ziekte en gezondheid. Zij wees er op dat ziekte niet alleen een
individuele zaak is, maar ook een functie van de samenleving. Ziekte is iets
dat geleerd wordt. Een vlucht in de ziekte is voor iedereen een verleiding en
daarom zoekt de samenleving naar manieren om daar controle op te houden.
Dit gebeurt door de creatie van rollen die gespeeld moeten worden: de rol
van de dokter en de rol van de patilint.



Sociale representatie 191

6.2.2 Collectief of selectief?

De theorie van sociale representaties is niet overal even enthousiast ontvan-
gen. Zo meent Jahoda (1988) dat 'sociale representatie' niet goed genoeg
omschreven is omdat het onderscheid niet duidelijk is tussen 'sociale repre-
sentaties', 'common sense', 'wetenschap' en 'ideologie'. Moscovici heeft  het
concept 'sociale representaties' te breed gemaakt: het omvat alles en daar-
door niets meer. Daarnaast vertoont de theorie over sociale representaties
inconsistenties. Moscovici stelt enerzijds dat sociale representaties dienen  om
te beschrijven en analyseren, anderzijds stelt hij dat ze dienen om te verkla-
ren. Bovendien zou het onderzoek naar sociale representaties niet 'hard'
genoeg  zijn. Maar Moscovici (1988) repliceert   dat   het   in de sociale weten-
schappen niet gebruikelijk is (zoals in de natuurwetenschappen) om uitputten-
de definities te geven. Bovendien hebben anderen w81 definities van 'sociale
representaties' gegeven (o.a. Jodelet, 1983; Doise, 1985; Flament, 1986).
Uiteindelijk gaf Moscovici zelf als definitie van sociale representaties dat het
gaat om cognitieve matrices, die ideeen, woorden en percepties op elkaar
afstemmen en common sense vormen  (Peeters,    1994: 111).   Ten   aanzien  van
de methode merkt Moscovici op dat het onderzoek naar sociale representaties
de experimentele manier van onderzoeken niet uitsluit, maar deze combineert
met een heuristische. Inmiddels zijn er diverse voorbeelden van experimen-
teel onderzoek naar sociale representaties (o.a. Bouedec, 1984, Flament,
1981; Haroche, 1971; Jodelet, 1989). Litton en Potter (1985) bekritiseren
Moscovici's idee van collectieve representaties. Ze vragen zich af in hoever-
re sociale representaties door een hele samenleving gedeeld worden. Bestaan
er geen verschillen in representaties tussen groepen? Bestaat er consensus of
is er ruimte voor meningsverschillen? Op basis van hun onderzoek naar
sociale representaties over oproer komen Litton en Potter (1985) zelf tot de
conclusie dat er verschillende verklaringsschemata bestaan, maar dat bepaal-
de groepen ook schemata met elkaar delen. Zeegers (1988) wijst er op dat
Moscovici's uitspraak dat representaties collectief zijn, niet betekent dat ze
door alle mensen gedeeld worden: representaties van de ene groep kunnen
verschillen  van  die  van een andere groep. Dat sociale representaties collectief
zijn, wil vooral zeggen dat ze gevormd zijn in de gemeenschap. In zijn
artikel 'Notes towards a description of social representations' uit 1988 maakt
ook   Moscovici een onderscheid in soorten representaties: a) hegemonische

representaties die gedeeld worden door alle leden van een gestructureerde
groep, stad of natie zonder dat ze geproduceerd zijn door de groep, b) pole-
mische representaties die gegenereerd worden in de loop van een sociaal
conflict of sociale controverse en niet gedeeld door de samenleving als ge-
heel, c) geemancipeerde representaties die het gevolg zijn van de circulatie
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van kennis en ideeen tussen subgroepen die in meer of mindere mate contact
onderhouden met elkaar. Elke subgroep maakt zijn eigen versie en deelt deze
met anderen. Representaties van geestesziekten vallen in deze categorie: hier
worden de concepten en ervaringen van dokters, paramedische professies en
leken samengebracht met die van de totale populatie.

Moscovici benadrukt dat sociale representaties vooral gegenereerd worden
door de wetenschap en dat individuen hun kennis momenteel vooral ontlenen
aan die wetenschap. Mijns inziens doet Moscovici met deze zienswijze on-
voldoende recht aan het dynamische karakter van sociale representaties. Hij
sluit de mogelijkheid uit dat sociale representaties ontstaan vanuit alledaagse
kennis. Hij stelt weliswaar dat sociale representaties in beweging zijn en
steeds veranderen, dat er nieuwe representaties bijkomen en oude representa-
ties naar de achtergrond verdwijnen. Maar volgens mij verdwijnen oude
representaties zelden geheel uit beeld.    Zelf   denk   ik dat resten van eerste-
handskennis nog steeds aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van mythen,
religie of bijgeloof. De invloed van die eerstehandskennis is naar alle waar-
schijnlijkheid in bepaalde bevolkingsgroepen groter dan in andere groepen.
Hetzelfde geldt voor sociale representaties die berusten op die eerstehands-
kennis. Dit betekent dat subgroepen in de samenleving zullen verschillen in
het soort van sociale representaties dat de leden met elkaar delen. De sociale
representatie van sekse verschilt mogelijk in de lagere inkomensgroepen van
die in de hogere inkomensgroepen. Voetbal-supporters zullen waarschijnlijk
een andere sociale representatie van gezondheid hebben dan fittness-fanaten.
Werkenden hebben waarschijnlijk een andere sociale representatie van werk
dan werklozen.

Ik geloof dan ook dat sociale representaties niet alleen gegenereerd worden
door de wetenschap, zoals Moscovici stelt. Ook alledaagse kennis kan sociale
representaties opleveren; en op hun beurt vormen de door alledaagse kennis
gegenereerde representaties weer een onderzoeksobject voor de wetenschap.
Volgens Peeters  (1994: 115) onderkent Moscovici door sociale representaties
te beschouwen als een verschijnsel van de moderne maatschappij (en vooral
van de wetenschap) de historische dimensie van sociale representaties niet.
Dit terwijl de mentaliteitsgeschiedenis talrijke voorbeelden geeft van sociale
representaties die generaties lang bestaan   of weer herleven, bijvoorbeeld:   de
drie-standen maatschappij of man-vrouw rolpatronen.

In feite is de vraag of representaties via wetenschap of via alledaagse
kennis ontstaan naar mijn mening momenteel een kip-of-ei-kwestie. Het is
onduidelijk waar de invloed van de wetenschap begint en die van alledaagse
kennis ophoudt en vice versa. Het genereren van sociale representaties ge-
beurt  via een dialectische relatie tussen wetenschap en alledaagse kennis:   via
een proces van wederzijdse beYnvloeding en verandering.
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6.3 H T HISTORISCH-CONTEXTUALISTISCH MODEL

Zowel het sociaal-constructionisme als de theorie van sociale representaties
benadrukken het belang van betekenisgeving als sociaal-communicatief pro-
ces. Het sociaal-constructionisme onderkent de invloed van alledaagse kennis

op  opvattingen van mensen  en op psychologische theorievorming. De invloed
 

van wetenschappelijke kennis op het alledaagse denken en doen van mensen
vormt volgens Moscovici de kern van de theorie van sociale representatie.

Vanwege deze overeenkomst menen sommigen dat zelfs gesproken mag wor-
den van een sociaal-constructivistische beweging (o.a. Zeegers & Jansz,
1988;   Peeters,    1994). Deze beweging   is pas recent van invloed   op   de   psy-
chologische theorievorming. Veel hedendaagse psychologen menen     nog
steeds dat de psychologie een nomothetische wetenschap is en dat het in
principe mogelijk is de onderlinge wetmatigheden van gedrag op objectieve
wijze te achterhalen. Daarbij kijken zij uitsluitend naar het actuele gedrag
van een bepaalde persoon in een bepaalde situatie. De historisch psycholoog
Peeters (1978; 1986;1994) wijst  er  op dat hiermee het zicht wordt ontnomen

op de historiciteit en daarmee op de veranderlijkheid en veranderbaarheid
van menselijk gedrag en op de processen en factoren die veranderingen in
menselijk gedrag teweegbrengen. Naar zijn mening dient bij de bestudering
van een bepaalde stoornis de historische en culturele context betrokken te
worden. Een benadering die de historische en culturele context van een
bepaalde stoornis in overweging neemt, kan er niet omheen dat de grenzen
rond abnormaliteit en normaliteit verschuiven. Ook ziektebeelden worden in
elke samenleving cultureel, sociaal en historisch geconstrueerd; hun etiolo-

gie, symptomatologie en behandeling kunnen varitren naar tijd en plaats.
De opvattingen van de sociaal-constructivistische beweging vormden een

inspiratiebron voor het historisch-contextualistisch model (H-C-model) van
Giel Hutschemaekers (1990). In dit model wordt met name aandacht besteed
aan de interactie tussen deskundige, patiant en samenleving. Het model  is  een

reactie op de positivistische medisch modelbenadering die neurosen als ziek-
ten beschouwt: neurotische symptomen zouden verwijzen naar een onderlig-

gend organisch defect. Hutschemaekers meent dat dit defect niet meer is dan
een theoretisch construct: het neurotisch substraat is afwezig. De diagnose
'neurose' wordt als het ware gebruikt als restcategorie: als andere verklarin-
gen niet opgaan, wordt de diagnose 'neurose' uit de kast gehaald. Maar
neurosen hebben veeleer te maken met de regels die binnen een samenleving
gelden ten aanzien van normaal of afwijkend gedrag. Dit historisch-contextu-
alistisch model biedt tevens aanknopingspunten voor de vraag naar de beteke-
nis van anorexia nervosa en bulimia nervosa binnen de westerse samenle-

ving.
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6.3.1 Drie fasen

Het historisch-contextualistisch model stelt dat menselijk gedrag als normaal,
rationeel en vanzelfsprekend gelabeld wordt, wanneer de betekenis van dit
gedrag zowel voor de persoon als de omgeving duidelijk is: men weet wat
iemand doet en waarom iemand dit doet. Dit leidt tot beheersbaarheid van en
controle over de situatie voor zowel de omgeving als de betrokken persoon
(Ingleby, 1981;1982).

In het algemeen wordt gedrag verklaard door het toe te schrijven aan
concrete factoren in de omgeving, of aan bepaalde intenties of motieven van
de betrokken persoon. Evenals binnen de sociaal-constructivistische theorieen
spelen alledaagse en wetenschappelijke kennis hierbij volgens het historisch-
contextualistisch model een belangrijke rol. 'Common-sense'-theorieen krij-
gen in concrete hier-en-nu situaties vorm en betekenis. Menselijk gedrag
wordt als afwijkend en irrationeel beschouwd, wanneer de betekenis van het
gedrag onduidelijk is en tot onbeheersbaarheid en gebrek aan controle over
de situatie leidt. De betekenis van het gedrag stagneert als het ware. Het
gedrag wordt als onbegrijpelijk ervaren en de betrokken persoon heeft het
gevoel geen controle over dit gedrag te hebben. Stagnatie van betekenis
treedt op als concreet gedrag niet langer met behulp van alledaagse opvattin-
gen vertaald kan worden in motieven en doelen, en als gedrag de impliciete
vanzelfsprekende sociale normen overschrijdt van wat in een samenleving als
gewenst en normaal wordt beschouwd   (zie ook Scheff,    1966). Een gevolg
hiervan is dat de persoon niet langer verantwoordelijk geacht wordt voor zijn
daden: hij is geestesziek. Door het gedrag te zien als teken van neurose
krijgen patient en omgeving er weer greep op. Dit is de eerste fase van het
historisch-contextualistisch model: stagnatie  van betekenis. Deze stagnatie
van betekenis speelt zich af op drie interactieniveaus: tussen sociale omge-
ving en patient, tussen psychiatrisch discours en gezondheidsdeskundige en
tussen gezondheidsdeskundige en patient. Patient en omgeving ervaren ge-
drag als betekenisloos en als afwijkend van het normale. Vanuit een vermoe-
den dat er iets aan de hand is en omdat ze er zelf niet meer uitkomen, zoe-
ken patienten hun heil bij professionele hulp. Binnen het historisch-contextua-
listisch model wordt bij het onderscheid tussen 'gezond' en 'neurotisch' een
belangrijke rol toegekend aan de deskundige. Het is uiteindelijk de deskundi-
ge die de diagnose stelt.

Maar op grond waarvan komt de deskundige tot zijn oordeel? Om een dia-
gnose te kunnen stellen, moet allereerst sprake zijn van een hulpvraag. De
deskundige neemt aan dat degene die bij hem aanklopt ook werkelijk iets
mankeert. Bij het beoordelen of er sprake is van een neurose of psychose
gaat hij af op de informatie die de hulpvrager hem in de vorm van klachten
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verschaft: hij rangschikt en interpreteert deze informatie dusdanig dat een
psychiatrisch syndroom ontstaat. Daarbij maakt hij gebruik van classificatie-
stelsels en theorietbn die hem vanuit zijn discipline ter beschikking staan.
Door het probleem te benoemen als een neurose geeft de deskundige een
betekenis aan gedrag dat door patient en omgeving als onbegrijpelijk werd
ervaren. Dit is een belangrijk aspect in de theorie van het historisch-contex-
tualistisch model: er is geen sprake van een organisch substraat, de diagnosti-
cus heeft alleen de informatie  die de patient hem geeft.

Door gedrag te diagnosticeren als 'neurotisch', construeert de hulpverlener
als   het ware betekenis; hij maakt   er een gezondheidsprobleem van, waarbij
de oorzaak van het gedrag in een onzichtbaar defect gelegd wordt. Dit is de
tweede fase van het historisch-contextualistisch model: constructie van bete-
kenis. Deze diagnostiek dient om aan de oncontroleerbaarheid en onbeheers-
baarheid van de situatie een einde te maken en heeft gevolgen voor zowel de
sociale omgeving als de gediagnosticeerde persoon. Dit is de derde fase van
het   historisch-contextualistisch   model:    het   niveau   van de sociale gevolgen.
Via de diagnostiek verwerft de omgeving alternatieve controle, bijvoorbeeld
in   de   vorm van opsluiting of behandeling.    Maar   ook de gediagnosticeerde
persoon verwerft een bepaalde  mate van controle  over de omgeving.   Door  de
diagnose wordt hij in een ziekterol geplaatst en via deze ziekterol kan de
patient een bepaalde macht verwerven over zijn omgeving. De ziekterol
verschaft secundaire ziektewinst in de vorm van zorg, verzorging, aandacht

en gezelschap. De patient wordt ontslagen van de normale, sociale en maat-
schappelijke verplichtingen. Dit lijkt een straf, maar kan door sommigen als
een voordeel ervaren worden (zie ook Herzlich, 1973).

Naast deze effecten van secundaire ziektewinst, zijn er ook nadelige gevol-
gen verbonden aan ziekte in de vorm van materiele en psychische kosten. De
ziektepositie beperkt de gedragsalternatieven van de persoon tot die van een
patiant. Naarmate de situatie duurt, kan het moeilijker worden terug te keren
naar normaal, sociaal aanvaardbaar gedrag. Herstel vereist op zijn beurt weer
aanpassingen die vaak moeilijk vallen. Zo krijgt de ex-patient weer de zorg
voor zichzelf en moet hij weer voldoen aan sociale verplichtingen. Daarnaast
blijven de effecten van stigmatisering vaak lang doorwerken, zelfs als de
patient al  lang weer hersteld  is.

Op micro-niveau kan de ziekte van een persoon functioneel zijn in relatie
tot de partner   of   tot de ouders. De ziekte kan dienen als dekmantel    voor

bepaalde relatieproblemen of het levert personen in de omgeving van de
patient bepaalde voordelen op, zoals overwicht in de relatie. Herstel van de
zieke kan dan aanleiding zijn tot conflicten met personen in de naaste omge-
ving, omdat herstel onvermijdelijk leidt tot wijzigingen in de relatiedefinie-
ring (zie b.v. Watzlawick, Beavin & Jackson, 1970; Haley, 1980).
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Schema  6.1.  Het  Historisch-Contextualistisch model  (Hutschemaekers,   1990a:134)

STAGNATIE VAN BETEKENIS

• bewustwording
• betekenisloosheid
• gebrek aan controle

'1

CONSTRUCTIE VAN BETEKENIS

•  toeschrijving van problemen aan neurotisch substraat
• benoemen + etiketteren

drie interactieniveaus
1 sociale omgeving-patient
2 psychiatrisch discours-gezondheidsdeskundige
3 gezondheidsdeskundige-patient

4

SOCIALE GEVOLGEN

• ziekenrol: kosten en baten-balans
• normalisering en regulering van deviantie

De drie niveaus: 'stagnatie van betekenis', 'constructie van betekenis' en
'sociale gevolgen' zijn contextgebonden en krijgen vorm en inhoud in actuele
situaties.    In de volgende paragraaf   wil    ik het gedrag   van een anorectische
patiente interpreteren in het kader van de drie niveaus van het historisch-
contextualistisch model.

6.3.2 Anorexia nervosa binnen het historisch-contextualistisch model

Op welke manier wordt nu beslist of iemand die problemen heeft met eten
anorectisch is? Binnen het historisch-contextualistisch model bepalen de
normen en waarden vanuit de omgeving en het proces van betekenisgeving in
welke richting bepaald gedrag zich zal ontwikkelen. Niet-eten kan bijvoor-
beeld als normaal worden ervaren in een oorlogs- of armoedesituatie en als
deviant  in het geval   van een hongerstaking.   In dit laatste geval  vind  men  dat
het gedrag weliswaar afwijkt van wat gebruikelijk is, maar men kan de mo-
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tieven voor het gedrag begrijpen. In de westerse wereld leven wij in de
luxueuze situatie van een overvloed aan voedsel, waardoor we verzekerd zijn
van de dagelijkse voorziening in onze voedingsbehoeften. In plaats van bezig
te zijn met het verzamelen en bereiden van voedsel, kunnen we onze energie
op andere activiteiten richten. Hoewel dit alles voor ons vanzelfsprekend is,
is hier toch sprake van een historisch en cultureel unieke situatie. In vroegere
tijden heerste er gebrek aan voedsel en ook nu nog sterven in ontwikkelings-
landen mensen dagelijks van de honger. Niet-eten is in die omstandigheden
de 'normale' situatie. Niet-eten wordt pas onbegrijpelijk en krijgt pas een
signaleringswaarde in situaties waar een overvloed aan voedsel aanwezig is,
zoals in onze westerse samenleving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
eerste erkende klinische beschrijvingen van anorexia nervosa aan het einde
van de negentiende eeuw ontstaan. In de westerse wereld is dit de periode
waarin voor het eerst in alle lagen van de samenleving voldoende voedsel
aanwezig  is.

Tegenwoordig moeten wij er zelfs voor oppassen dat we ons niet overeten.
Want in onze cultuur is dik-zijn voor veel mensen een schrikbeeld. Dik-zijn
wijst op een gebrek aan zelfbeheersing en het wordt tot de eigen verantwoor-
delijkheid gerekend om die paar pondjes teveel weer kwijt te raken. Iemand
die er in slaagt gewicht te verliezen, wordt dan ook alom geprezen, want
afvallen getuigt van wilskracht. Juist omdat te dik-zijn beschouwd wordt als
de eigen verantwoordelijkheid, wordt het niet gezien als ziek maar als ver-
werpelijk en afwijkend  van het 'normale': de slankheidsnorm.  In dit verband
is het opmerkelijk dat anorexia nervosa en bulimia nervosa DSM-classifica-
ties zijn en obesitas niet. Een deel van de patienten met obesitas lijdt welis-
waar aan overgewicht als gevolg van lichamelijke oorzaken, andere pati8nten
zijn te zwaar als gevolg van het wegvreten van psychische onvrede. Toch
wordt hier niet het label 'psychisch ziek' aan gehecht.

Een tijdelijke beperking van de hoeveelheid ingenomen voedsel is nog
begrijpelijk als iemand probeert overtollig gewicht te verliezen. Maar langdu-
rige en drastische voedselbeperking bij een normaal of een ondergewicht
wordt als onbegrijpelijk ervaren. Wanneer iemand zonder motief voedsel
weigert, staan wij voor een raadsel. Ze is lichamelijk niet ziek, ze is niet te
dik, toch eet ze niet. Dit nu is voor ons onbegrijpelijk, irrationeel gedrag en
maakt dat wij ons machteloos voelen (stagnatie van betekenis voor omge-
ving). Dit machteloze gevoel verergert nog naarmate iemand blijft volharden
in de voedselweigering. Voor de anorectische patiente zelf speelt dit gevoel
van machteloosheid en controleloosheid aan het begin van haar ziekte nog
geen rol. Voedselweigering heeft   bij    haar het effect    dat    zij zich meester
waant over haar lichaam en leidt dus juist tot een gevoel van zelfcontrole en
beheersing. Het anorectisch gedrag geeft   haar   ook een gevoel van trots:   zij
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kan  immers   iets wat anderen niet kunnen, namelijk niet-eten (Bruch,   1973).
Het gevoel haar lichaam onder controle te hebben, geeft haar het gevoel haar
leven onder controle te hebben. Voedselweigering leent zich hier bij uitstek
toe, omdat voedsel (evenals gewicht) gewogen en calorieen geteld kunnen
worden. De beloning ligt dan ook niet zozeer in de magerte, alswel in het
controle-gevoel (Van de Loo, 1973). Het tragische van deze dwangmatige
controle op het gebied van voedsel is dat deze zich uiteindelijk tegen haar
gaat keren. Terwijl zij wanhopig probeert controle te verwerven over het
eigen lichaam, blijkt juist uit het gegeven dat zij niet meer op kan houden
met zichzelf uit te hongeren, dat zij de controle over haar controle verloren
heeft en vel over been wordt. Deze controle-paradox maakt duidelijk dat het
anorectisch gedrag zich uiteindelijk voltrekt buiten haar vrije wil (stagnatie
van   betekenis voor patient). Vandaar   dat veel deskundigen menen   dat   anor-
exia nervosa machteloosheid symboliseert om het eigen leven aan te kunnen.
Van de  Loo (1973) spreekt zelfs van 'belichaamde levensonmacht'.

De sterke vermagering en de lichamelijke gevolgen hiervan wekken uitein-
delijk de zorg van de mensen uit haar naaste omgeving. Aan de reacties van
haar ouders, merkt de anorectische patiente   dat   ze   met haar vasten   een
machtsmiddel in handen heeft. Dagelijkse gezinsmaaltijden eindigen vaak in
ware strijdtonelen, terwijl het ook wel voorkomt dat de anorectische patient
voedsel opdringt aan de andere gezinsleden, uiteraard zonder daar zelf van
mee te eten. Haar voedselweigering levert haar nu dus een andere vorm van
controle op, namelijk controle over haar omgeving. Tegelijkertijd ontneemt
de eetstoornis haar de verantwoordelijkheid over haar gedrag. Het doet haar
verdriet dat haar ouders zich zorgen maken, maar deze ziekte overkomt haar
en ze kan er dus niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Ook de ouders
kunnen niet langer de verantwoordelijkheid voor de ziekte van hun kind op
zich nemen: wat zij doen, gebeurt voor de bestwil van hun kind en dat kan
hun immers niet verweten worden (Selvini-Palazolli, 1974). Als de toestand
echt gevaarlijk wordt, zal consultatie van een deskundige volgen. Deze inter-
preteert het niet-eetgedrag van de patiente als anorexia nervosa. Deze dia-
gnosticering is een bevestiging van het onvermogen van zowel patiente als
omgeving om de situatie onder controle te houden. Tegelijkertijd geeft de
diagnose een betekenis in de vorm van 'ziekte' aan het niet-eetgedrag (niveau
2:   constructie van betekenis).

De diagnosticering tot anorectische patiente leidt tot directe gedragsconse-

quenties voor zowel de patiente  als haar omgeving (niveau 3: sociale gevol-
gen). Allereerst wordt de patiente in de ziekterol gedrongen. Ouders en
deskundigen achten haar niet langer verantwoordelijk voor haar eigen ge-
drag. De ziekterol levert de patiente enerzijds positieve aspecten op in de
vorm van aandacht en verzorging (secundaire ziektewinst), anderzijds nega-
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tieve aspecten in de vorm van verlies voor verantwoordelijkheid voor het
eigen leven. Anderen nemen de zorg van haar over, beslissen voor haar en
kunnen haar dwingen voedsel tot zich te nemen. Dit laatste is vooral het
geval wanneer de voedselweigering levensbedreigend is en over wordt ge-
gaan tot gedwongen ziekenhuisopname. Daarnaast brengt de ziekterol ook de
verplichting met zich mee zich in te zetten voor genezing en herstel
(Herzlich, 1973). Ook voor de naaste omgeving heeft de diagnosticering
consequenties. Op het moment dat hun dochter als anorectisch gediagnosti-
ceerd is en daarmee ziek verklaard, worden de ouders ontslagen van de
verantwoordelijkheid voor hun kind. Hun dochter heeft deskundige hulp
nodig en zij mogen niet meer voor haar zorgen. Anderzijds levert de diag-
nosticering hen weer aandacht en medeleven vanuit de omgeving op. Op
macro-niveau heeft de diagnosticering consequenties in de vorm van kosten
verbonden aan deskundige hulpverlening (en in de vorm van werkverschaf-
fing voor hulpverleners en onderzoekers). Het diagnosticeren van iemand  als
anorectische patient kost de samenleving geld. Anderzijds geeft dit de samen-

leving ook het middel in handen onbegrijpelijk gedrag onder controle te
houden.

Binnen het historisch-contextualistisch model verkrijgt de anorectische stoor-
nis dus pas werkelijkheidswaarde via een vorm van onderhandeling tussen

diagnosticus en patient. Deskundigen hebben daarmee hun eigen deel in het
creeren en onderhouden van een bepaalde realiteit. Dit betekent niet dat
anorectische symptomen zuiver worden geconstrueerd door de hulpverleners-
professie, maar dat de presentatiepatronen belnvloed kunnen worden door de
professionele praktijk. Wanneer de hulpverlener zelf deel uit maakt van wat
bestudeerd wordt, bestaat de mogelijkheid van een eenduidige betekenis van
symptomen niet langer (zie ook Ritenbaugh & Cassidy, 1982; Swartz, 1985a

en b).
Het gegeven dat een anorectische stoornis pas werkelijkheidswaarde krijgt

in de dialoog tussen therapeut en patifint betekent impliciet dat de diagnose

en de behandeling van anorexia nervosa doordrongen is van de ideologie van
de westerse cultuur. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de eenzijdige nadruk die met
name de egopsychologische theorie legt op de rol van de moeder in het
ontstaan  van de stoornis. De moeder is volgens veel deskundigen deels  ver-
antwoordelijk omdat zij een eigenaardig soort symbiotische relatie onder-
houdt met haar dochter waardoor zij de weg naar de onafhankelijkheid voor
haar kind blokkeert (o.a. Bruch, 1973; Lafeber, 1971; Van de Loo, 1973;
Thoma,    1961).   Maar   deze theorieitn houden geen rekening   met het gegeven
dat vrouwen in de westerse cultuur nu eenmaal belast worden met de opvoe-
ding van de kinderen. Zolang het de vrouwen zijn die moederen, zullen
verwijten over fouten in de opvoeding ook gericht blijven aan het adres van
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Schema 6.2. Anorexia nervosa binnen het Historisch-Contextualistisch model

STAGNATIE VAN BETEKENIS

•   bewustwording dat eetgedrag afwijkt
• betekenisloosheid: onvermogen de motieven achter het niet-eten

te begrijpen
•   gebrek aan controle over het eetgedrag

't

CONSTRUCTIE VAN BETEKENIS

•   toeschrijving van problemen aan psychische factoren
•  benoemen + etiketteren van het niet-eetgedrag tot anorexia nervosa

drie interactieniveaus
• sociale omgeving- anorectische patient
• geestelijke gezondheidszorg-diagnosticus
• diagnosticus-anorectische pati8nt

SOCIALE GEVOLGEN

• ziekenrol: kosten en baten-balans
•   normalisering en regulering van het afwijkend eetgedrag

vrouwen (Chodorow, 1978; Sommer, 1981). Zelden is er aandacht voor de
vraag in hoeverre de afwezige vader verantwoordelijk is voor ontsporingen
in de ontwikkelingsgang van een kind (Lafeber, 1971, Verbeek & Verbeek,
1977). Dergelijke opvattingen over de etiologie van de stoornis vinden hun
weerslag eveneens in de behandeling. Zo beschreef ik in het derde hoofdstuk
dat men het in het verleden op grond van funeste gezinsinvloeden, met name
van de kant van de moeder, voor de behandeling wenselijk vond om de
patiant uit het thuismilieu te halen. En ook nu nog zijn er onder de behande-
laars voorstanders van de gedachte dat het beter is anorectische patienten uit
hun thuismilieu te halen.



Terugkoppeling 201

6.4 TERUGKOPPELING

Situering van de anorectisch problematiek in de drie beschreven fasen van
het historisch-contextualistisch model leidt op zich nog niet tot een verklaring
voor het feit dat de aandacht voor anorexia nervosa en bulimia nervosa in
geen verhouding staat tot de frequentie van deze eetstoornissen.

Wat ontbreekt is een koppeling tussen het individuele niveau en het maat-
schappelijke niveau. Van belang daarbij is vooral dat de anorectische stoornis
geconstrueerd wordt in de dialoog tussen diagnosticus en patient. En deze
dialoog is volgens mij doordrongen van westerse normen en waarden. Zo
wordt binnen bepaalde feministische en sociologische theorieen de sekse-
specificiteit van de eetstoornis anorexia nervosa wel geinterpreteerd als teken
van de moeilijke positie van vrouwen in de hedendaagse samenleving. Maar
het kan ook zo zijn dat de deskundigen eerder geneigd zijn deze diagnose bij
vrouwen te stellen, vanwege de veronderstelling dat anorexia nervosa vooral
bij vrouwen voorkomt.

6.4.1 De terugkoppelingslus

Binnen het historisch-contextualistisch model wordt deze invloed van wester-
se culturele factoren op de constructie van een eetstoornis vooral uitgedrukt
via een terugkoppelingslus. Via deze terugkoppelingslus is als het ware spra-
ke van een feedbackmechanisme tussen smgnatie van betekenis, constructie
van betekenis  en  sociale   gevolgen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen door kennis van psychopathologische
theoriean (constructie van betekenis) vragen gaan stellen bij tot dan toe van-
zelfsprekend geacht gedrag (stagnatie van betekenis). De verspreiding   van
medische en psychologische theorieen kan er bijvoorbeeld toe leiden dat
mensen meer geneigd zijn hun gedrag in termen van die theorietn te benoe-
men. Ogenschijnlijk leidt dit tot een toename van neurotische stoornissen.

Maar het gegeven dat meer mensen hun gedragingen in termen van bepaal-
de psychologische theorieen gaan benoemen kan ook leiden tot normalisering
van die gedragingen (Hutschemaekers, 1990). Hoe meer mensen afwijkend
eetgedrag vertonen, hoe gewoner het wordt. Het abnormale wordt geleidelijk
tot norm gemaakt.
In de terugkoppelingslus komen elementen uit de sociaal-constructivistische
beweging terug: vooral de wederzijdse invloed tussen wetenschappelijke
theorie en alledaagse kennis.

In de terugkoppelingslus wordt dus als het ware de invloed van de samen-

leving op het gedrag van patienten en deskundigen gereflecteerd. Deze in-
vloed komt vooral tot uiting in sociale representaties van de westerse cultuur.
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Schema 6.3. Historisch-Contextualistische model (Hutschemaekers, 1990a:134)

stagnatie
van .-

betekenis

constructie
van 4- terugkoppeling

betekenis

sociale             4-

gevolgen

.

Schema 6.4. Sociale representaties en sociale constructen binnen het Historisch-
Contextualistisch model (naar Peeters,  1994: 198)

stagnatie
van .-

betekenis
sociale

representaties verankering
I        constructie

van 1- terugkoppeling
,         betekenis

objectivering

sociale     1-
consequenties

Peeters (1994) maakt een onderscheid tussen sociale constructen en sociale
representaties. Sociale constructen hebben betrekking op specifieke concep-
ten; terwijl sociale representaties breder zijn. Vertaald naar eetstoornissen
zou je kunnen zeggen dat de eetstoornis 'anorexia nervosa' een sociaal con-
struct is dat mede ontstaat onder invloed van de sociale representatie van het
lichaam en, nauw daaraan verwant, van de sociale representatie van ziekte en
gezondheid   in de westerse samenleving. De toegenomen aandacht   voor   eet-
stoornissen past goed in de toegenomen aandacht voor het lichaam, de ge-
zondheid en het uiterlijk.
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6.4.2 Sociale representatie van het lichaam

Opvattingen over anorexia nervosa zijn ingebed in bredere opvattingen over
het lichaam. Het sociale construct anorexia nervosa zou naar alle waarschijn-
lijkheid niet mogelijk zijn geweest als er niet een sociale representatie be-

stond van het lichaam, en vooral van het vrouwenlichaam. Deze sociale

representatie is historisch gegroeid. Elke cultuur drukt haar eigen stempel op
het menselijk lichaam en op de manier waarop mensen met hun lichaam om-

gaan. Het uiterlijk is geen natuurlijk gegeven, maar wordt mede bepaald
door sociaal-economische factoren, esthetische idealen, gedragsvoorschriften,
medische normen en opvattingen over sekseverschillen (Perrot, 1987). In het
agriculturele tijdperk doen vrouwen uit de gegoede klasse bijvoorbeeld alle

moeite om de inwerking van zonnestralen tegen te gaan: een bleke gelaats-

kleur is een teken dat men niet op het land hoeft te werken. Tijdens de in-
dustrialisatie wordt een groot deel van het arbeidsproces naar binnen ver-
plaatst. Een bruine gelaatskleur wordt nu een teken van welvaart: men be-
schikt over geld en vrije tijd om de zon op te zoeken. Inmiddels is uit me-
disch onderzoek gebleken dat zonnestralen een gevaar voor de gezondheid

opleveren en wordt een bleke gelaatskleur weer gepropageerd.
Ook de opvattingen over het ideale vrouwelijke lichaamsbeeld verschuiven

in de loop der jaren. In verschillende tijden en culturen bestaan verschillende

vrouwelijke ideaaltypes. In hoofdstuk 5 beschreef ik hoe uit cross-cultureel

onderzoek blijkt dat het ideale vrouwelijke lichaamstype in ontwikkelings-
landen dikker is dan in de rijke westerse landen. In westerse landen bestaat

een relatie tussen hoge sociale klasse en laag lichaamsgewicht, terwijl het

omgekeerde geldt voor ontwikkelingslanden. Deze voorkeur voor bepaalde

lichaamstypen wordt bepaald door sociale en culturele factoren. Naar alle

waarschijnlijkheid zegt het ideale lichaamstype van een bepaalde samenleving
iets over sociale status. Het dik-zijn  van de vrouw in ontwikkelingslanden
wijst er dan op dat er voldoende geld aanwezig is om voedsel te kopen,

terwijl het slank-zijn van de vrouw in westerse landen er op wijst dat zij
genoeg geld heeft om haar lichaam te onderhouden volgens het ideaaltype

van de westerse samenleving. In westerse landen komt obesitas    dan    ook

vaker voor in de lagere sociale klasse (Bruch, 1973). Lichaamsgewicht en

lengte blijken nauw verbonden met sekse en klasse. Vrouwen uit hogere
sociale milieus en met hogere opleidingen zijn gemiddeld zowel langer als
lichter, terwijl mannen uit de hogere sociale klasse en met hogere opleidin-

gen langer en zwaarder zijn (Ritenbaugh, 1982:356-357).

Historisch gezien hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan in de
vorm en omvang van het vrouwelijk lichaam. In de vijftiende eeuw had de
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ideale vrouw nog een duidelijke gewelfde buik en kleine, hoge borsten. In de
achttiende eeuw bestond het ideaaltype van de vrouw uit de midden- en de
hogere klasse uit een bleek, anemisch, teer, tbc-achtig, breekbaar poppetje
(Sontag, 1978). Ook Perrot (1987) beschrijft hoezeer men in de Renaissance
en het Classicisme de molligheid waardeerde, terwijl men in de negentiende
eeuw de voorkeur geeft aan een tenger, haast ziekelijk uiterlijk.

In de twintigste eeuw wonnen het uiterlijk en de lichaamspresentatie aan
belang. In hoofdstuk 4 zagen we al hoe het westerse slankheidsideaal gedu-
rende de gehele twintigste eeuw de boventoon voert. Vooral de twintiger
jaren waren cruciaal voor de formulering van het nieuwe lichaamsideaal: de
rokken worden korter en nylons doen hun intrede. Hollywood en de reclame
brachten de nieuwe normen voor uiterlijk en lichaamspresentatie over naar
een massapubliek (Featherstone, 1982).

In de jaren dertig, veertig en vijftig is men weer meer terughoudend ten
aanzien van het lichaam. Maar onder invloed van de veranderde opvattingen
en de grotere openheid over seksualiteit, komt het lichaam in de zestiger
jaren weer meer op de voorgrond te staan. Het lichaam wordt letterlijk en
figuurlijk meer bloot gegeven. In een cultuur waar het tentoonstellen van het
lichaam (via strand en kleding) steeds gebruikelijker werd, wordt lichaams-
beweging meer en meer aanbevolen als een gezonde manier om het lichaam
te verstevigen en modelleren.

Featherstone (1982) meent dat de massaconsumptie en massamedia in de
moderne post-industriele samenleving een belangrijke invloed uitoefenen op
de manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden. Individuen zijn in de
dichte interpersoonlijke omgeving van de moderne bureaucratie afhankelijk
van de vaardigheid van het onderhandelend interacteren op basis van per-
soonlijkheid. Dat is de reden waarom stijl en lichaamspresentatie zo belang-rijk zijn geworden. Er is sprake van een nieuwe relatie tussen identiteit en
lichaam, waarbij de nadruk vooral  ligt  op  het  zelf  als een 'performing  self':
het lichaam is het middel geworden, waarmee de persoonlijkheid tot uitdruk-
king kan worden gebracht. Via zijn lichaam stelt de mens van de twintigste
eeuw zichzelf voortdurend ten toon. Een goed verzorgd lichaam kan bijdra-
gen tot succes, zowel in het priv6-leven als in de werksfeer. De nieuwe
waarden worden uitgedragen via de massamedia en vooral via de reclame,
waar het lichaam wordt begeerd en begerenswaardig is. Deze boodschap
maakt mensen kritisch ten opzichte van hun eigen lichaam. Hoewel het li-
chaam gebonden is aan vaste gegevens zoals lengte en beenderstructuur
bestaat langzamerhand de neiging het lichaam als van elastiek te beschouwen.
De norm is dat elk individu met inspanning en lichaamswerk in staat is een
bepaald gewenst lichaamsuiterlijk te bewerkstelligen. De rimpels, het uitge-
zakt vlees, het dikker worden en haarverlies dienen door intensief lichaams-
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onderhoud van de kant van het individu en met behulp van de cosmetica-,
schoonheids-, fittness en vrijetijdsindustrie tegengegaan te worden. Volgens
Featherstone (1982) is het lichaam maakbaar geworden. Ik wil die stelling
enigszins nuanceren: in de massamedia wordt de suggestie gewekt als zou het
lichaam maakbaar zijn. Er is sprake van een veranderde houding ten opzichte
van het lichaam. In hoofdstuk 4 heb ik laten zien dat het slankheidsideaal
gemeengoed is voor de twintigste eeuw. Toch is sprake van verschuivingen:
In de eerste helft van deze eeuw wordt de suggestie gewekt dat een slank
uiterlijk zonder inspanning te verwerven is: ofwel door corsetten ofwel door
het slikken van dieetpreparaten. In de tweede helft van deze eeuw ligt de
nadruk geleidelijk meer op slank worden door verandering van voedingsge-
woonten of door lichaamsbeweging. Met andere woorden: door eigen inspan-
ning.

De nieuwe lichaamscultuur richt zich vooral op vrouwen. Niet alleen zijn
zij degenen die als eerste belast zijn met de koop en consumptie van artike-
len, daarnaast wordt hun lichaam in de reclame ook nog eens symbolisch
gebruikt. Pas recent worden pogingen ondernomen ook de man op het gebied
van mode en cosmetica tot een volwaardig consument te maken. De Franse
Denise Jodelet (1984) vindt bij een vergelijking van opvattingen over het
lichaam in de jaren zestig met opvattingen in de jaren zeventig bij vrouwen
een daling van de belangstelling voor het uiterlijk, terwijl mannen zichzelf nu
juist meer toestonden aandacht te besteden aan het uiterlijk in termen van
lichaam, kleren en esthetica. In haar onderzoek klaagden vooral de vrouwen
over de invloed van de reclame die uniforme jeugdige en mooie
vrouwbeelden uitzendt, waar de gemiddelde vrouw niet aan kan voldoen.
Maar niet conformeren brengt het risico met zich mee van sociale en emotio-
nele isolatie of van mislukking in het werk.

6.4.3 De sociale representatie van ziekte en gezondheid

De in de vorige paragraaf beschreven verschuivingen in de sociale represen-
tatie van het lichaam hebben op fundamentele wijze bijgedragen aan de in
hoofdstuk 1 beschreven disciplinering en regulering van het lichaam (Fou-
cault, 1976). Deze ontwikkeling werd gestimuleerd door de hulpverlenende
beroepen die de traditionele zeden en gezinsideologie vervingen door een
nieuwe ideologie van gezondheid, gebaseerd op therapie, menselijke groei en
wetenschap. Ook Jodelet (1984) merkt op dat een toenemend beroep wordt
gedaan op de menswetenschappen om aan het lichaam te denken: het is
vervat in een netwerk van bepalingen en betekenissen waardoor het een
'psychologische locus' en meer speciaal een 'sociaal object' wordt.
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De uitoefening van sociale controle over het lichaam is volgens Foucault
nauw verbonden met de groei van systematische, wetenschappelijke kennis.
Zo beschrijft hij hoe de opkomst van de klinische geneeskunde en de weten-
schappelijke psychiatrie samenviel met ontwikkelingen in ziekenhuisarchitec-
tuur, werkhuizen en inrichtingen waar onwillige lichamen blootgesteld wer-
den aan gedetailleerde controle (Foucault, 1963; 1979). Ook de opkomst van
disciplines zoals demografie, geografie, statistiek, sociologie, klinische ge-
neeskunde en de wetenschappelijke psychiatrie zijn tekenen van een toene-
mende sociale controle over het leven en het lichaam van de burgers (Fou-
cault, 1961, 1976). De conventionele geschiedschrijving beschouwt deze
wetenschappelijke ontwikkelingen als vooruitgang. Foucault daarentegen is
van mening dat het hier gaat om middelen tot sociale regulatie en discipline-
ring van het menselijk lichaam, dat als vat van onbeheersbare en daarmee de
sociale orde bedreigende driften wordt beschouwd. Donzelot (1977) be-
schreef eveneens hoe de opkomst van bepaalde wetenschappelijke praktijken
zoals de psychologie en de pedagogie en maatschappelijke instituties zoals de
kinderbescherming en de reclassering niet zozeer hebben geleid tot heil van
de individuele leden van een samenleving, maar meer een beheersfunctie op
zich namen.

Ingleby (1985) spreekt  in dit verband  over  'The Psy Complex': het geheel
van disciplines zoals psychiatrie, pedagogiek, klinische en sociale psycho-
logie, maatschappelijk werk, kinderbescherming en reclassering via welke
psychologische technologie wordt toegepast op sociale problemen. De taak
van het psy-complex bestaat er in essentie in het gezin als de interventie-
modus bij uitstek te begeleiden en te controleren bij haar belangrijke opvoe-
dings- en socialisatietaak (Donzelot, 1977, Ingleby, 1985).

In het eerste hoofdstuk beschreef   ik hoe volgens Turner   ( 1982   a   en   b)
binnen de context van de beheers- en managementfunctie van het psy-com-
plex en het wetenschappelijk discours over het lichaam, ook de dieet- en
voedingsleer beschouwd kan worden als een vorm van controle over en een
middel tot disciplinering van het lichaam. Een voorbeeld kan dit verduidelij-
ken. Binnen de Nederlandse samenleving wordt sinds jaren campagne ge-
voerd tegen het gebruik van voedingsproducten met een hoog cholesterol-
gehalte. In dit verband moeten ook eieren het ontgelden; 66n tot twee eieren
per week is acceptabel, meer wordt beschouwd als ongezond. De campagne
is zo succesvol dat het merendeel van de Nederlandse burgers zich inmiddels
haast automatisch aan dit gezondheidsregime onderwerpt. Dit voedingsvoor-
schrift is echter geenszins universeel. Binnen de Chinese cultuur wordt   het
bijvoorbeeld heel gewoon gevonden twee eieren per dag te verorberen.

Het is in het belang van de samenleving dat de burgers goed gevoed en
gezond van lichaam zijn. Dit komt ten goede aan het productieproces, het
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drukt de kosten voor de volksgezondheid en werkt preventief ten opzichte
van ziekten. Binnen de hedendaagse cultuur wordt het individu aangemoedigd
het verval en de aftakeling van het lichaam met alle mogelijke middelen
tegen te gaan. De overheid ondersteunt dit streven, omdat een gezonde le-
venswijze de kosten voor de gezondheidszorg laag houdt.

6.5 ANOREXIA NERVOSA: WISSELWERKING TUSSEN LEEK EN DESKUNDIGE

De in de vorige paragraaf beschreven sociale regulatie en disciplinering van
het menselijk lichaam is niet mogelijk zonder de medewerking van individu-
en. De Swaan wees er in 1979 al op dat de laatste jaren binnen de geestelijke
gezondheidszorg een ontwikkeling plaatsvond waarin de deskundigen van een
autoritaire houding overgingen naar een samenwerking met de client. De
client wordt beschouwd als een actieve participant in het proces van het
oplossen van problemen. Een groot deel van de feitelijke uitvoering van het
oplossen van problemen wordt aan de client overgelaten. Dit betekent een
dramatische verandering in de attitude van de hulpverlenende professie ten
opzichte van de eigen kennis: Het wordt voorgesteld alsof ouderschap, of
seksuele relaties, of zelfs kind-zijn een zaak is van het verwerven van peda-
gogische, erotische of cognitieve vaardigheden (De Swaan, van Gelderen &
Kense, 1979; Zie ook De Winter, 1986). Tegelijkertijd worden de vaardighe-
den van de leek ondergewaardeerd teneinde hem meer afhankelijk te maken
van professionals. Het doorsijpelen van wetenschappelijke theorieen naar
leken is door De Swaan en medewerkers (1979) betiteld als: een proces van
protoprofessionalisering. Met protoprofessionalisering wordt hier het proces
bedoeld waarmee kennis uit een bepaalde beroepsgroep een diffuus sprei-
dingseffect heeft naar leken toe. Door de assimilatie van wetenschappelijke
ideeen of theorieen via de media of boeken of door deskundige instructie
verwerft de leek de mentaliteit van de deskundige. Zo kan kennis uit de
therapiewereld via contacten met psychotherapeuten en psychiaters worden
overgedragen op clienten, die op hun beurt de opgedane kennis weer doorge-
ven aan mensen in hun omgeving (Moscovici, 1961). Terwijl vroeger macht
gehandhaafd werd door kennis geheim te houden, neigen de professies er nu
meer en meer toe hun invloed uit te breiden door hun kennis te publiceren en
via de media uit te dragen. Dit resulteert dan in de psychologisering van
allerlei problemen door leken (De Swaan, van Gelderen & Kense, 1979).

Protoprofessionalisering en psychologisering leiden er bijvoorbeeld toe dat
mensen de problemen van een bepaalde persoon losjes betitelen als: "hij is
blijven steken   in het anale stadium"   of:   "zij is oraal gefixeerd".   Of  over
meisjes die er wat magertjes uitzien: "Volgens mij is ze anorectisch" (Zie
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ook: Moscovici, 1961). In haar verhandeling 'Illness as a metaphor' stelt
Sontag (1978) dat psychologisering dient om gebeurtenissen waarover men-
sen geen controle hebben, beheersbaar, controleerbaar te maken. Naar mijn
mening vervult psychologisering daarmee een rol bij het ontstaan van sociale
representaties: het helpt het onbekende bekend te maken. Ik veronderstel dat
vooral dit proces een rol heeft gespeeld in het postvatten van de gedachte dat
eetstoornissen zoals anorexia nervosa en bulimia nervosa epidemisch zijn
toegenomen. In deze paragraaf probeer ik te schetsen hoe protoprofessionali-
sering, psychologisering en sociale representaties bij hebben gedragen aan de
veronderstelling dat deze eetstoornissen toenemen.

6.5.1 Anorexia nervosa: van wetenschap naar alledaagse kennis

In paragraaf 6.3.2. gaf ik aan dat volgens het historisch-contextualistisch
model stagnatie van betekenis optreedt, wanneer iemand zonder lichamelijke
oorzaak voedsel weigert. De omgeving begrijpt niet waarom iemand niet eet
en degene die voedsel weigert, ervaart uiteindelijk dat ze de controle over
haar eetgedrag is verloren. Als de gezondheid van de voedselweigeraarster in
gevaar komt, zal consultatie van een deskundige volgen. In de interactie
tussen deskundige en patient wordt voor het betekenisloze gedrag een beteke-
nis geconstrueerd in de vorm van de diagnose anorexia nervosa. Hoe draagt
dit nu bij aan de veronderstelling dat 'anorexia nervosa' is toegenomen?
Daarvoor hebben we de terugkoppelingslus uit het historisch-contextualistisch
model nodig. Een deskundige stelt een diagnose  niet   in het isolement  van  de
behandelkamer. De psychiater of psychotherapeut bepaalt vanuit bestaande
cultureel bepaalde normen en waarden wat voor stoornis iemand heeft. Hij
wordt daarbij beYnvloed door heersende opvattingen binnen de medische
wetenschap. De deskundige vergelijkt de symptomen die de patient inbrengt
met de klinische beelden die hem bekend zijn. We zagen in hoofdstuk 3 hoe
de diagnose 'anorexia nervosa' zich aan het eind van de vorige eeuw als het
ware losweekte van de hysterie. In die tijd trokken pubermeisjes uit de mid-
denklasse die problemen met eten hadden, de aandacht van de medische
wereld. Binnen het ziektebeeld 'hysterie' bestond een aantal symptomen rond
voedselweigering, voedingsstoornissen en maag- en darmstoornissen. Maar
de deskundigen vonden de benaming 'hysterie' steeds minder adequaat voor
het symptoompatroon van deze meisjes. Daarom werden deze symptomen
uiteindelijk geclusterd  tot het syndroom 'anorexia nervosa'. Er verschijnen
publikaties in vakkringen waarin men poogt een verklaring te vinden voor dit
verontrustend ziektebeeld. Het ziektebeeld wordt erkend als een klinische
entiteit, er worden diagnostische criteria voor opgesteld en er ontstaan soma-
tische en klinisch-psychologische speculaties omtrent de etiologie van het
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ziektebeeld. Afhankelijk van de theoretische en therapeutische orientatie van
de desbetreffende deskundige verschillen   deze theoriean nogal.    Deze    ver-

schillende theorieibn vormen even zovele modellen waarbinnen men onlustge-
voelens vorm kan geven. Eerst wordt anorexia nervosa nog beschreven als
een zeldzaam ziektebeeld. De deskundigen zijn echter geintrigeerd door deze
eetstoornis, waarschijnlijk omdat het een raadsel is hoe de eetstoornis ont-
staat. Hierdoor neemt het aantal artikelen over anorexia nervosa toe. De
discussie spitst zich daarbij vooral toe op de etiologie van deze eetstoornis:

wordt 'anorexia nervosa' lichamelijk veroorzaakt of is het toch een psychi-
sche stoornis? Het gevolg van deze aandacht is dat het beeld ontstaat dat
meer vrouwen anorectisch zijn dan tot dan toe werd vermoed. En inderdaad

zagen we in hoofdstuk 5 dat de internationale belangstelling voor deze eet-
stoornissen duidelijk is toegenomen. De meeste publicaties richten zich op de
etiologie en therapie van eetstoornissen, maar de laatste jaren wordt ook

verslag gedaan van onderzoek naar de epidemiologie van anorexia nervosa en

bulimia nervosa. Dat de eetstoornis sinds de eerste klinische beschrijvingen
aan het einde van de negentiende eeuw de aandacht gevangen blijft houden,
komt mogelijk omdat deze eetstoornis zo goed aansluit bij heersende sociale

representaties over lichaam en voeding.
Het beeld van het magerzuchtige jonge meisje is in de westerse cultuur

inmiddels zo'n bekend fenomeen, dat bijna iedereen tegenwoordig wel weet
wat onder de term 'anorexia nervosa' verstaan wordt. Dat het onderwerp

anorexia nervosa 'in' is, blijkt ook uit een toename van populair-wetenschap-

pelijke voorlichtingsliteratuur over anorexia nervosa (Vandereycken, 1985)
en uit artikelen in damesbladen zoals de Viva, de Margriet en de Libelle

(Van Deth, 1990). Wie zich de moeite getroost een aantal populaire tijd-
schriften uit het laatste decennium door te nemen, stuit op artikelen over
eetstoornissen en eetverslaving en vindt onder de 'Help'-rubrieken of bij de
ingezonden brieven herhaaldelijk egodocumenten van meisjes, die menen

anorectisch te zijn. Het gegeven dat de markt voor damesbladen zich voorna-

melijk op vrouwen richt en zij dus het meest blootgesteld zijn aan artikelen

over voeding en gezondheid, dieten, schoonheidsverzorging en eetproblemen,

speelt dan ook mogelijk een rol bij de seksespecificiteit van eetstoornissen.

6.5.2 Van alledaagse kennis naar wetenschap

Verwacht mag worden dat naarmate een bepaald aspect meer belicht wordt in
de media, kennis over dit aspect ook sterker verankerd zal raken in een
sociale representatie en het gedrag van mensen zal beinvloeden. In de artike-

len over anorexia nervosa in de populaire media vinden we naar alle waar-

schijnlijkheid dan ook een afspiegeling van de wetenschappelijke modellen
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over deze eetstoornis. Wetenschappelijke theorieen over anorexia nervosa
sijpelen zo via de massamedia door naar leken in de samenleving, die deze
opvattingen en ideeen gebruiken om structuur en orde te scheppen in hun
alledaagse bestaan. De geconsumeerde wetenschappelijke kennis wordt in de
ervaringswereld geYntegreerd en bepaalt zo mede de beleving van het gedrag
van anderen en van zichzelf, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen zich
vervormingen voordoen in het proces van het toegankelijk maken van weten-
schappelijke kennis via de populaire wetenschappelijke bladen en de dames-
bladen. Het kringspel waarbij een bepaalde boodschap mondeling via de
leden van de kring wordt rond gestuurd is wat dat betreft illustratief. De
eindboodschap wijkt altijd af van het oorspronkelijk verstuurde bericht. In
het transformatieproces van wetenschappelijke theorie naar alledaagse kennis,
ondergaat de wetenschappelijke kennis enige verandering, omdat de leek
vooral geYnteresseerd is in verklaringen die betekenis verschaffen aan zijn
eigen eetgedrag of aan dat van zijn naasten. De leek als 'amateurwetenschap-
per' (Moscovici & Hewstone, 1983) haalt daarbij uit wetenschappelijke
theorietn over eetstoornissen datgene wat voor haar de problemen waarmee
ze worstelt begrijpelijk maakt.

Een gevolg hiervan is mogelijk dat het begrip 'anorexia nervosa' in de
lekenterminologie een andere betekenis heeft verworven dan in de weten-
schappelijke theorie. Op deze manier wordt de eetstoornis anorexia nervosa
uit zijn oorspronkelijke context gelicht en krijgt het binnen de lekentermino-
logie een andere lading. Zo raken uitdrukkingen als 'er anorectisch uitzien'
en 'last van vreetaanvallen hebben' ingeburgerd. Het 'anorectisch' of 'buli-
misch' zijn wordt hierdoor meer gemeengoed, maar het gaat dan niet meer
over de klinische syndromen anorexia nervosa en bulimia nervosa.

Het gevolg is dat in epidemiologisch onderzoek naar deze eetstoornis
zelden wordt geconstateerd dat er sprake is van een toename van het aantal
personen dat voldoet aan alle diagnostische criteria. Daarentegen wordt wel
regelmatig geconstateerd dat steeds meer mensen bepaalde anorectische sym-
ptomen gaan vertonen, of symptomen die verwantschap vertonen met anorec-
tische symptomen. Met andere woorden: het aantal mensen met particle syn-
dromen (dus met bepaalde anorectische of klinische symptomen) neemt toe,
terwijl het aantal mensen met volledig ontwikkelde syndromen constant blijft.

De manier waarop de leek als amateurwetenschapper omgaat met weten-
schappelijke kennis, is van invloed op het klachtenpatroon waarmee zij naar
de deskundige gaat. En dit noopt de deskundige uiteindelijk weer tot bijstel-
ling van de theorie. Dit is het 'enlightment'- effect zoals Gergen (1976)
beschreef. Dit komt tot uiting in de veranderende diagnostiek, bijvoorbeeld
de verandering van het gewichtsverliescriterium bij anorexia nervosa: van
25% gewichtsverlies   naar 1 5% gewichtsverlies.   Dit   zou ook kunnen verkla-
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ren hoe de diagnose 'bulimia nervosa' eind jaren zeventig ontstaan is. On-
derzoekers constateerden bij patilinten een afwijkend eetgedrag dat niet volle-
dig beantwoordde aan de criteria voor anorexia nervosa: er is sprake van een
vrees voor overgewicht, er is sprake van pogingen af te vallen, maar er is
geen sprake van dramatisch ondergewicht omdat het regime van vasten afge-
wisseld wordt door periodes met vreetbuien en braken. Ook voor dit onbe-
grijpelijke eetgedrag wordt dan betekenis geconstrueerd door de diagnose
'bulimia nervosa'. In hoofdstuk 3 zagen  we  dat de recent verschenen  DSM-
IV (1994) nog een verfijning toevoegt door de diagnosen 'anorexia nervosa'
en 'bulimia nervosa' nader te specificeren in verschillende subtypen.

6.6 BESCHOUWING

In dit hoofdstuk werd getracht de anorectische problematiek te plaatsen bin-
nen het historisch-contextualistisch model. Wat opvalt bij deze benadering is,
dat er geen uitspraken worden gedaan over causale factoren. Het ontstaan
van anorexia nervosa wordt niet toegeschreven aan bijvoorbeeld: ik-zwakte,
gebrekkige identiteits- of autonomieontwikkeling, instabiel voedselregulatie-
systeem, symbiose met de moeder. In deze zin heeft het historisch-contextua-
listisch model wel iets weg van de systeem-theoretische benadering. Ook bij
het historisch-contextualistisch model is de 'waartoe'-vraag belangrijker dan
de 'waarom'-vraag en ligt het accent vooral op de functie van het gedrag.
Uitgangspunt is niet het ontstaansmoment van hongeren, maar het moment

waarop het anorectisch gedrag naar buiten komt, zichtbaar voor omgeving en
deskundigen.

Plaatsing van de anorectische problematiek in het historisch-contextualis-
tisch model maakt enerzijds duidelijk hoe anorexia nervosa zich bij een
individuele patient kan ontwikkelen, anderzijds blijkt uit de terugkoppelings-
lus dat de ontwikkeling van deze eetstoornis nooit los gezien kan worden van
maatschappelijke en culturele opvattingen ten aanzien van ziekte en gezond-

heid en ten aanzien van het lichaam. Ik zie de toegenomen aandacht voor
eetstoornissen in het verlengde van de hedendaagse preoccupatie met het
lichaam. Doordat het lichaam zo'n centrale plaats heeft ingenomen in het
leven van hedendaagse mensen, komen ook eetstoornissen meer in de belang-
stelling te staan. Anorexia nervosa is bij uitstek de metafoor van de veran-
derbaarheid en maakbaarheid van het eigen lichaam.

Ik veronderstel dat een omzetting van wetenschappelijke ideeen over anor-
exia nervosa naar populaire theorietn over deze stoornis heeft bijgedragen
aan een grotere bekendheid van eetproblemen onder de bevolking. De toena-
me van de vakliteratuur over deze verschijnselen heeft mogelijk tot gevolg
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dat deskundigen eerder en frequenter de diagnose anorexia nervosa gaan
stellen. Vervolgens leidt dit weer tot een toename van aandacht voor eet-
stoornissen in de populaire literatuur. In de loop van de tijd wordt vaker over
eetstoornissen gesproken en vanwege deze aandacht voor eetproblematiek
zijn mensen misschien gemakkelijker geneigd hun eigen psychische proble-
men te vertalen in eetproblematiek. Dit kan tot gevolg hebben dat meer
mensen met eetproblemen zich melden bij psychiater en psychotherapeut.
Maar die eetproblemen hoeven lang niet altijd de DSM-IV-vorm van ano-
rexia nervosa en bulimia nervosa te krijgen; toch kunnen die begrippen gelei-
delijk aan meer in gebruik komen om mildere vormen van eetstoornissen aan
te duiden.
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In het vorige hoofdstuk veronderstelde ik dat anorexia nervosa tot stand komt
in een dialoog tussen leken en deskundigen. Dit impliceert dat de diagnose
aan veranderingen onderhevig is. Om duidelijk te maken dat bij de diagnose
'anorexia nervosa' sprake is van veranderingen, worden in dit hoofdstuk de
resultaten van een onderzoek naar eetstoornissen in negen ambulante en
intramurale Nederlandse instellingen voor de Geestelijke gezondheidszorg
gepresenteerd:   De  data  voor dit onderzoek werden verzameld   in het kader
van het onderzoek van de historisch psycholoog Giel Hutschemaekers
(1990a) naar verschuivingen en constanten in neurosen in Nederland. Hiertoe
werden meer dan 5000 dossiers over de periode 1900-1985 in negen ambu-
lante en intramurale instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg in
Nederland onderzocht. De bevindingen ten aanzien van eetstoornissen wor-
den in dit hoofdstuk besproken. Ik zal eerst een overzicht gegeven van de
gebruikte methode, daarna worden de resultaten van het onderzoek bespro-
ken.

7.1 METHODE

Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methodiek verwijs ik de
geinteresseerde lezer naar het onderzoek van G. Hutschemaekers (1990a).
Hier werden alleen die gegevens opgenomen die relevant zijn voor dit onder-
zoek naar eetstoornissen.

De archieven
De onderzochte instellingen bestonden uit twee Algemeen Psychiatrische
Ziekenhuizen, drie universiteitsklinieken, een militair sanatorium, een thera-
peutische gemeenschap, een polikliniek  en een priv6-praktijk. In Tabel  7.1.
wordt een overzicht gegeven van de onderzochte instellingen.

De data werden verzameld aan de hand van bewaard gebleven pati8nten-
dossiers. Dit betekent dat de aard van de steekproef voor een deel bepaald
wordt door het gegeven dat niet alle instellingen op het gebied van de geeste-
lijke gezondheidszorg hun dossiers zo lang bewaren; de data-verzameling is
afhankelijk van de instituten die 'behoudend' zijn geweest.

1  Een gedeelte van dit hoofdstuk verscheen eerder als artikel in De Psycholoog: Heuvel, E.
van den & Hutschemaekers, G. (1991). Anorexia nervosa en cultuur. De Psycholoog, 26,
429-437.
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Tabel 7.1.  Kenmerken  van de  onderzochte  archieven  (overgenomen  van
G. Hutschemaekers, 1990a)

Naam Type Jaar Totaal Steekproef

patienten

Sanatorium APZ 1904-'85 26.841 929

Zeist

Valerius- PUK 1911-'85 i 60.000 812

kliniek

Jelgersma- PUK 1918-'85 10.098 797

kliniek

Universiteit PUK 1943-'85 13.420 603

Utrecht

Het APZ 1930-'85 9.300 603

Hooghuys

Austerlitz Militair 1946-'64 6.225 205

sanatorium

De Therap. 1957-'85 3.051 309

Vierspong gemeensch.

Valerius- Poliklin. 1911-'85 zE 10.600 826

kliniek

Zuid- Priv6- 1941-'85 i 22.000 479

Nederland praktijk

Totaal Klinisch 4.146

Poliklinisch 1.305

161.535 5.450
=3.4%

Bij de data-verzameling lag de nadruk vooral op gegevens uit de intake-fase,
omdat in het intake-verslag klachten, symptomen, patientkenmerken, diagno-
se en indicatiestelling worden geformuleerd. Dit betekent dat verder als
bezwaar tegen deze methode kan worden aangetekend dat het onderzoek
enkel de kant van de deskundigen laat zien, omdat het de deskundigen zijn
die de dossiers invullen. Maar de op deze manier verzamelde data zeggen
evengoed iets over de patienten, omdat de deskundige voor zijn oordeel
afhankelijk is van de informatie die de patient inbrengt.
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Uit de populatie patienten met psychische problemen, die niet psychotisch
van aard zijn, werd per archief een aselecte steekproef getrokken van onge-
veer vijftig dossiers per vijf jaar. Aldus werd een steekproef van 5450 dos-
siers verkregen.   24 %   van de onderzochte dossiers is afkomstig van polikli-
nisch behandelde patitnten.

Omdat de onderzochte archieven uit verschillende periodes stammen (zie
Tabel 7.1.) verschilt het aantal dossiers per periode van vijf jaar sterk.  Ge-
analyseerde dossiers  van  v66r  1910  (n= 112) komen slechts  uit 66n archief
(Christelijk Sanatorium Zeist). Vanaf 1911 vallen drie archieven onder het
onderzoek en daarna loopt het aantal archieven geleidelijk op tot negen in de
periode 1956-1965. Alleen deze periode heeft betrekking op alle archieven
(450 dossiers per periode van vijf jaar).  Na 1964 houdt het militair sanato-
rium Austerlitz op te bestaan.

Ieder archief kenmerkt zich door een zekere eigenheid, waardoor verschil-
len tussen archieven onvermijdelijk zijn (de zogenaamde archiefeffecten). Zo
zijn er sekseverschillen: het militair sanatorium Austerlitz bevat alleen dos-
siers van mannelijke patienten en het Hooghuys te Etten-Leur tot 1970 alleen
vrouwen. Er zijn ook leeftijdsverschillen tussen archieven: de vooral dienst-
plichtige militairen in Austerlitz zijn jonger dan de patienten in het Christe-
lijk Sanatorium, waar geleidelijk een geriatrische afdeling is ontstaan. Naar
alle waarschijnlijkheid zijn er ook verschillen in klachten en diagnosen: het
ligt bijvoorbeeld voor de hand dat de aard van de problemen bij opgenomen
pati8nten verschilt van die van mensen die ambulant behandeld werden (Hut-
schemaekers, 199Oa).

Op   de   gegevens van zeven archieven vanaf 1940 voerde Hutschemaekers
(199Oa) een variantie-analyse uit om na te gaan in hoeverre archiefeffecten
een belemmering kunnen vormen voor de generalisering van de resultaten.
De resultaten hiervan maken aannemelijk dat de verschillen tussen de archie-
ven geen belemmering vormen voor het vraagstuk van de generalisering.
Hutschemaekers (1990a: 170) meent daarom: "Voorzichtig mag geconclu-
deerd worden dat de resultaten uit ons onderzoek verder reiken dan de negen
archieven,  en een beeld verschaffen van neurotische patienten  in  de  GGZ.

.

Het codeboek
Voor de registratie van de data werd gebruik gemaakt van een codeboek,
waarin informatie werd verzameld over patitntkarakteristieken, symptomen,
de  diagnose   en de indicatiestelling. Nagegaan   werd   of  en in hoeverre   de
codeurs verschillend of gelijk codeerden. Uit de analyse van codeurseffecten
(intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) kwam naar voren dat eventuele
verschillen in scores tussen pati8nten, archieven en tijdsperioden niet het
gevolg  zijn van verschillen tussen codeurs (Hutschemaekers, 1990a: 165).   Op
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Tabel  7.2.   Lijst  van  de  39  gebruikte  klachten  bij  het  onderzoek  naar
verschuivingen  in  het  klachtenpatroon  bij  de  diagnose   'anorexia  nervosa'   over
de periode 1900-'85 in de 9 instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg

Eet- en lichamelijke klachten Psychische klachten

1 ondergewicht 21 afhankelijkheid

2 ondervoeding 22 relatieproblemen

3 boulemie 23 gezinsproblemen

4     gebrek trek 24 ziekte-inzicht

5     te veel trek 25 depressie

6      onregelmatige trek 26 negatieve houding

7 voedselweigering 27 seksualiteit

8 gewichtsschommelingen 28 gespannenheid

9 voedselafvoer (laxeren, braken) 29 zelfverwijt

10 overvoeding 30 angst

11 overgewicht 31 rigiditeit

12    gebrek aan controle op het eetgedrag 32 affect

13 spijsvertering 33 gedachtengang

14 secundaire anorectische klachten 34 prestatiemotivatie

15 algemene lichamelijke klachten 35 dranghandelingen

16 maag/buikklachten 36 zelfvertrouwen

17 menstruatie 37 hyperactiviteit

18    preoccupatie met voeding 38 hysterische trekken

19    preoccupatie met de slanke lijn 39 ik-problemen

20 body image

basis van het gebruikte codeboek werd een variabelenlijst geconstrueerd van
39 dichotoom gescoorde symptomen die specifiek op eetproblemen betrek-
king hebben. Voor anorexia nervosa werd daarbij een selectie gemaakt uit
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symptomen die sinds 1900 in de binnen- en buitenlandse literatuur over deze
eetstoornis worden genoemd (Van Balen, 1939; DSM-III, 1980; DSM-III-R,
1987; Feighner, Robins, Guze, Woodruff, Winokur & Munoz  1972; Lafe-
ber, 1971; Van de Loo, 1981; Nolen, 1900; Russell, 1970; Russell, 1979;
Russell, 1985; Vandereycken, 1984; Weeda-Mannak, 1984). In totaal zijn 39
klachtvariabelen onderscheiden. In Tabel 7.2 zijn deze weergegeven.

7.2 RESULTATEN

In de onderzochte archieven werd de eerste diagnose 'anorexia nervosa'

aangetroffen in 1935 en de laatste drie in 1985. Over de onderzochte periode
hadden 75 van de 5450 patienten deze diagnose. De diagnose 'bulimia ner-
vosa' werd nauwelijks aangetroffen in de onderzochte archieven: slechts drie

pati8nten kregen deze diagnose. Vanwege het geringe aantal worden  deze
bulimische patienten niet verder betrokken in de analyse.

Eerst wordt een overzicht gegeven van de patientkenmerken van patienten
met de diagnose anorexia nervosa. Naast enkele algemene kenmerken zoals

sekse, leeftijd, woonplaats en burgerlijke status en sociale kenmerken, komen

ook therapiekenmerken aan bod. Daarna wordt ingegaan op de mate waarin
eetklachten voorkomen  in de totale steekproef  van 5450 dossiers. Vervolgens
worden over de onderzochte periode verschuivingen in de frequentie van
patienten met de diagnose 'anorexia nervosa' in kaart gebracht.

Voor het hier besproken onderzoek naar de eetstoornissen anorexia nervo-
sa en bulimia nervosa werd niet alleen gekeken naar het aantal patienten met
de diagnose 'anorexia nervosa' of 'bulimia nervosa',  maar  ook  naar  de  rela-
tie tussen de diagnose en de symptomen die deze pati8nten vertonen. De
resultaten van deze analyse komen eveneens  aan de orde.

7.2.1 Pati6ntkenmerken

In deze paragraaf komen de karakteristieken van de onderzochte patienten-
groep aan de orde. De gegevens van patitnten met een diagnose 'anorexia
nervosa' worden daarbij gerelateerd aan de gegevens van de patienten uit de
totale onderzochte steekproef  van 5450 dossiers. Hieronder worden eerst   de

kenmerken weergegeven van de patienten uit de totale steekproef. Deze
gegevens zijn ontleend aan Hutschemaekers (1990a). Daarna worden steeds

de kenmerken van de groep patienten met een diagnose anorexia nervosa
beschreven.
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7.2.1.1  Algemene  kenmerken

a.  Vrouw-man-verhouding. Van de onderzochte groep neurotische patienten
is het merendeel vrouw  (met het hoogste percentage  (66.5 %) in 1931-1935
en het laagste percentage (52.4%) in 1951-1985. Ook onder de 75 patienten
met een diagnose anorexia nervosa zijn vrouwen in de meerderheid: 84 % is
vrouw,   1 3.3%  is  man, van 2.7%   is de sekse onbekend.

b.  Leeftijd. De gemiddelde   leeftijd  van  de  patienten  bedraagt   3 7.1.   Over  de
onderzochte periode blijft de leeftijd redelijk constant. De gemiddelde leef-
tijd van de patienten met een diagnose anorexia nervosa bedraagt 26.8. Over
de onderzochte periode bevindt de meerderheid van deze patianten zich in de
leeftijdsgroep   van  20-40  jaar   (75 %).   Toch   is nog bijna eenderde   van  het
aantal anorectische patienten dertig jaar of ouder  (N = 22).

c. Woonplaats. Tussen 1911 en 1930 is 60% van de onderzochte steekproef
afkomstig uit de Randstad. Als later ook archieven uit Zuid-Nederland in het
onderzoek betrokken worden, stijgt het aantal patienten dat afkomstig is uit
Zuid-Nederland. Over de onderzochte periode is het merendeel van de
patienten met een diagnose anorexia nervosa afkomstig uit de Randstad
(70.7 %),  12 %  komt uit Noord-Oost Nederland en  16% uit Zuid-Nederland.

d. Archieven. Tabel   7.3.   geeft   een   overzicht   van   de   onderzochte   archieven
gerangschikt naar de grootte van de steekproef. Tevens is aangegeven hoe-
veel patienten met de diagnose 'anorexia nervosa' per archief werd aange-
troffen.

In de universiteitskliniek in Utrecht wordt naar verhouding het grootste aan-
tal patienten aangetroffen. Dit is ook niet verwonderlijk omdat deze kliniek
een lange traditie heeft op het gebied van specialisatie in eetstoornissen.

Opvallend is vooral dat De Viersprong na Utrecht naar verhouding de
meeste patienten met de diagnose 'anorexia nervosa' heeft, temeer daar deze
kliniek op het totaal van de negen onderzochte archieven de meest recente
instelling  is.

2  Alleen in oorlogstijd is sprake van een daling van de leeftijd van mannen. Hutschemaekers
(1990) veronderstelt dat mannen in oorlogstijd meer gebruik maken van gezondheidsvoor-
zieningen vanwege daarmee te behalen voordelen (bijvoorbeeld militaire dienst of Arbeits-
einsatz).
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Ook de Jelgersma-kliniek in Leiden neemt een aanzienlijk deel van het aantal
in het onderzoek aangetroffen patienten met een diagnose 'anorexia nervosa'
voor haar rekening.

Het Hooghuys blijft in verhouding tot de andere archieven achter: ondanks
het feit dat hier overwegend vrouwen opgenomen werden troffen wij geen
enkele patient met de diagnose 'anorexia nervosa' aan. Het is niet waar-
schijnlijk dat dit toe te schrijven is aan het feit dat het een Zuid-Nederlands
archief betreft: in de Zuid-Nederlandse priv6-praktijk werden toch altijd nog
6 patienten met een diagnose 'anorexia nervosa' aangetroffen.

e.   Burgerlijke staat. In de totale steekproef is 6.2 %  van  de  vrouwen  wedu-

we,  terwijl  1.5 %  van de mannen weduwnaar  is. Het aantal gescheiden  men-
sen neemt toe: van 1.1% in 1916-1920 naar 8.9% in 1976-1980).

Van de patienten met een diagnose anorexia nervosa is 72% ongehuwd,
22.7 % is gehuwd  en  1.3 % is gescheiden. Opvallend  is  dat het aantal gehuw-
de pati8nten over de jaren toeneemt: van 3 in de periode 1935-1951 naar 10
in  de periode 1969-1985.

f.  Opleiding. In vergelijking met vroeger neemt over de totale steekproef het
opleidingsniveau toe: tot 1910 heeft 11% niet meer dan lagere school of
enkele jaren  lbo,  in de laatste periode  is dit aantal gedaald  tot 4 3.1% .

Ook pati8nten met een diagnose anorexia nervosa volgens deze trend. Van
de totale groep patitnten met een diagnose anorexia nervosa was 36% laag-

geschoold, 22.7 %   had een middelbare opleiding, 26.7 %  had een universitai-

re  of hbo-opleiding,  van   14.7 %   is het opleidingsniveau onbekend.

g. Beroep. Over de  onderzochte steekproef heeft 60.3  van de vrouwen geen

beroep, terwijl  bij de mannen slechts   13.6% geen beroep heeft. Vergeleken
met de totale steekproef heeft slechts  37.3 %   van de patienten  met  een  dia-

gnose anorexia nervosa geen beroep,  33.3 % heeft een beroep  in de dienst-
verlenende sector,   13.3 % heeft een gespecialiseerd beroep  en  8 %   een  am-
bachtelijk beroep,  van  8.1 % ontbreken de gegevens. Het aantal patienten  met
een dienstverlenend beroep steeg  van  27.3 %  in de periode 1935-1951  naar
37.1 %  in de periode 1969-1985.

h.  Werk. In de totale steekproef daalde het aandeel van de werkenden van
46.3% naar  19.3 %.  Meer  dan de helft  van de vrouwen verrichtte huishoude-

lijk of onbetaald werk. Van de patienten met een diagnose anorexia nervosa

werkte  10.7%  op het moment van aanmelding,   13.3 % studeerde,   12%  had
werk onder beschuttende omstandigheden,   4 % vervulde de militaire dienst-

plicht,   37.3 %   had   geen  werk  en  van 22.7% ontbreken de gegevens.   Het
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Tabel 7.3. De onderzochte archieven

Naam Tomal Steekproef Diagnose Relatieve

patienten anorexia frequentie
nervosa percentage

Sanatorium 26.841 929            8              .86
Zeist

Valerius Poli + 10.600 826                   7                      .85

Valerius + 60.000 812        9        1.11
Kliniek

Jelgersma- 10.098 797            16             2.13
kliniek

Het Hooghuys 9.300 603            0             0

Univ. Utrecht 13.420 492                18                 3.66

Zuid- rt 22.000 479            6             1.25
Nederland

De 3.051 309                         7                           2.27

Viersprong

Austerlitz 6.225 205                       3                         1.46

aandeel van de werkenden daalde ook bij patienten met de diagnose anorexia
nervosa: van 57.1% in 1935-1951 naar 24.2% in 1969-1985.

7.2.1.2 Therapiegegevens

a. Eerdere behandeling.    In   de   totale   steekproef   heeft   72.3 %    van   de   pati-
enten nooit eerder te maken gehad met psychiatrische behandeling, 19% is
eerder opgenomen geweest   en 8.7% heeft al eerder een poliklinische behan-
deling gehad. Daarentegen werd 52 %   van de patienten   met een diagnose
anorexia nervosa   voor de eerste keer opgenomen,   40 %    had   al een eerdere
opname achter de  rug en  8 % was eerder poliklinisch behandeld.

b.  BehandeUng. In de beginperiode van het onderzoek is nauwelijks sprake
van een behandelplan, tegenwoordig worden bij ruim 80% van de klinische
pati8nten specifieke vormen van psychotherapie geindiceerd, bij de poliklini-
sche pati8nten bedraagt dit percentage 49 %.   Van de patienten  met  een  dia-
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gnose anorexia nervosa kreeg 32% een algemene opname, 41.3% kreeg
psychotherapie aangeboden, 9.3% kreeg een poliklinische behandeling, 1.3%
kreeg psychotherapie   in een poliklinische setting  en   1 3.3% werd doorverwe-
zen naar elders. Het lijkt er dus op dat bij patienten met een diagnose ano-
rexia nervosa minder vaak een specifieke vorm van psychotherapie wordt
aangeboden.

Over de onderzochte periode  werd  5.5 %  van de patienten behandeld  met
electroshock, van de patienten met een diagnose anorexia nervosa kreeg
1.3% een behandeling met electroshocks.

c.     Therapieduur. De behandelduur hangt vooral af van het onderzochte ar-
chief:   bij de Valeriuskliniek bedraagt de behandelduur  voor  63.4 %   van   de
opgenomen patienten gemiddeld twee maanden, bij de Viersprong daarente-
gen verblijft 63.6% er langer dan zes maanden. Poliklinische behandelingen
duren gemiddeld genomen iets langer dan klinische behandelingen en de
behandeling van vrouwen is gemiddeld genomen iets langer dan die van
mannen. Verder valt op dat de therapie langer duurt naarmate de sociale
status hoger  is.

Bij de patienten met een diagnose anorexia nervosa duurde de behandeling
in 53.3 %  van de gevallen minder  dan een halfjaar,  20% was minder  dan een
jaar in behandeling en bij nog eens 20% duurde de behandeling langer dan
een jaar.

d. Therapieresultaat. Zo'n 30% van de patianten uit de totale steekproef
heeft geen baat bij de behandeling, eveneens 30% wordt genezen verklaard,
terwijl  40 % slechts gedeeltelijk baat heeft  bij de behandeling  of de behande-
ling vroegtijdig heeft afgebroken.

Van de patienten  met de diagnose 'anorexia nervosa' bleek  8 %   niet  her-
steld,   13.3 % verbrak de behandeling,  21.3 % verbeterde,   18.7 % herstelde  en
van  38.7 % ontbreken de gegevens ten aanzien  van het behandelingsresultaat.

7.3  EETPROBLEMATIEK EN EETSTOORNISSEN

Eetklachten vormen de kernsymptomen bij de syndromen anorexia nervosa
en bulimia nervosa. Ook bij andere stoornissen vormen eetproblemen vaak
een belangrijk onderdeel van de symptomatologie. Zo komt voedselweigering
ook bij psychosen of bij schizofrenie voor. Maar dan is vaak sprake van een
waandenkbeeld: de patient weigert bijvoorbeeld te eten omdat hij bang is dat
zijn voedsel vergiftigd is. Hutschemaekers (1990a) ging na hoe vaak eet-
klachten voorkwamen in de totale steekproef. Deze paragraaf begint met een
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korte beschrijving van zijn bevindingen. Vervolgens wordt een beschrijving
gegeven van de groep patienten met de diagnose anorexia nervosa.

7.3.1   Eetklachten bij de totale steekproef

Van de neurotische patienten  in de totale steekproef rapporteert  31 % proble-
men met de voeding: Voor de totale steekproef van 5450 dossiers consta-
teerde Hutschemaekers (199Oa) ten aanzien van lichamelijke klachten een
algemene trend van afname. Deze tendens bleek niet op te gaan voor de
eetklachten: het percentage patienten dat voedingsklachten meldt verschilt
van jaar tot jaar. Toppen worden gevonden in de periode voor en na de
Eerste en de Tweede wereldoorlog, dalen tijdens de oorlog en in het begin
van de jaren vijftig en zeventig. De klacht is sterk sekse-specifiek: veel meer
vrouwen gaan eronder gebukt dan mannen. Daarnaast is er sprake van een
leeftijdseffect. De klacht komt vooral bij patienten tussen de 31 en de 45
jaar. Ook blijken het vervullen van betaald werk en het bezit van een hogere
opleiddingsgraad een contra-indicatie. Hutschemaekers (199Oa) kwam tot de
voorlopige conclusie dat de dossiergegevens geen bevestiging leveren voor de
stelling dat onze tijd gekenmerkt wordt door een onrustbarende toename van
eetproblematiek. Maar hoe zit het met patienten met de diagnose 'anorexia
nervosa'?

7.3.2    Diagnosen: toe of afname?

In  de totale steekproef  van 5450 dossiers,   was  van 4795 patienten de diagno-
se  bekend.   Bij de meerderheid  (66.5 %) is slechts tan diagnose gesteld.  Een
totaal van 75 patienten met een diagnose 'anorexia nervosa' laat al zien dat
de diagnose zeldzaam  is. Ter vergelijking:  26.3 %  van de patienten  leed  aan
een of andere vorm van hysterie, 25.4% had als diagnose 'depressie', 10.7%
kreeg als diagnose 'psychopathie',   7.1% leed volgens de deskundigen  aan
een karakterneurose, 6.2 %   aan een sociale stoornis,   6 % aan neurasthenie  en
nog  eens  5.8%   aan een somatiseringsstoornis. De eetstoornissen vormen zelfs
de minst voorkomende diagnose  (1.7 %), gevolgd  door de borderlines (2%)
en   de seksuele stoornissen (2.1% ) (Hutschemaekers, 1990a). Met inachtne-
ming van de relatieve zeldzaamheid van de diagnose 'anorexia nervosa' valt
toch iets te zeggen over fluctuaties in de tijd: over de periode 1900-1985 is

3   Op de totale steekproef werden eetproblemen gedefinieerd als: te veel eten, te weinig eten,
onregelmatig eten. Onder eetstoornissen werd verstaan: eetstoornissen, anorexia nervosa,
boulimia, obesitas (Hutschemaekers, 1990).
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Figuur  7.1.  Het  aantal diagnosen  'anorexia  nervosa'  in  de  onderzochte  steekproef-
jaren   (relatieve  frequentie  uitgedrukt  in  percentage  per  vijf jaar)
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sprake van een stijging van het aantal patienten met anorexia nervosa (Zie
ook: Van den Heuvel, 1993; Van den Heuvel & Hutschemaekers, 1991).

In   Figuur   7.1   wordt het voorkomen   van de diagnose 'anorexia nervosa'
(uitgedrukt in percentages   van het totaal aantal patienten) afgebeeld.    De
eerste diagnose anorexia nervosa wordt halverwege de jaren dertig in de
dossiers aangetroffen. In de figuur zien we dat het aantal daarna Stijgt tot
1940, in de tweede wereldoorlog is het aantal stabiel, na de tWeede wereld-
oorlog zien we een lichte stijging tot begin jaren vijftig, dan treedt weer een
daling op tot begin jaren zestig, daarna is sprake van een stijging tot halver-
wege de jaren zeventig waarna weer een daling inzet.
Uitgedrukt in relatieve frequenties stijgt het aantal diagnosen 'anorexia ner-
vosa'  van  0.4%  naar  3.8%  in  1968 om vervolgens te dalen  naar  1.9%  in
1985. Over de totale periode 1900-1985 is sprake van een significante stij-
ging van het aantal patienten met de diagnose 'anorexia nervosa' (X2=46.25,
p < .001). Zetten we dit af tegen Hutschemaekers' bevindingen ten aanzien
van eetklachten in de totale steekproef, dan zien we dat in de totale steek-
proef voor eetklachten toppen worden gevonden in de periode voor en na de
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Eerste en de Tweede wereldoorlog, dalen tijdens de oorlog en in het begin
van de jaren vijftig en zeventig. Bij patienten met een diagnose anorexia
nervosa zien we eveneens toppen voor en na de Tweede Wereldoorlog en in
de jaren zestig tot halverwege de jaren zeventig, maar de daling zet hier in
halverwege de jaren vijftig en halverwege de jaren zeventig.

7.3.3 Voorlopige evaluatie

In dit dossieronderzoek werd dus een stijging gevonden van het aantal pa-
tianten  met de diagnose 'anorexia nervosa'.  Toch  is  dit niet zonder  meer  een
aanwijzing voor een stijging van deze eetstoornis in de samenleving. In
hoofdstuk 5 zagen we dat epidemiologisch onderzoek geen eenduidig ant-
woord kan geven op de vraag of sprake is van een toename van eetstoornis-
sen omdat het de vraag is of er een eenduidig anorexia nervosa-concept
bestaat. Dat neemt niet weg dat de gedachtengang over eetstoornissen toch
cultuurgebonden componenten kan vertonen. Maar misschien moet die cul-
tuurgebondenheid minder gezocht worden in fluctuaties in de frequentie van
deze eetstoornis en meer in de manier waarop de westerse wereld, zowel
deskundigen als leken, met deze eetstoornis omgaat. Een teken van deze
cultuurgebondenheid is bijvoorbeeld de tijdgebondenheid van de criteria op
basis waarvan de diagnose anorexia nervosa wordt gesteld. De eerste klini-
sche beschrijvingen van anorexia nervosa dateren uit de tweede helft van de
negentiende eeuw (Gull, 1874; Lastgue, 1873). Maar pas in de zeventiger
jaren van deze eeuw slaagden Feighner, Robins, Guze, Woodruff, Winokur
& Munoz (1972) er als eersten in algemeen erkende criteria voor de diagnos-
ticering van anorexia nervosa op te stellen. Op dit moment worden vooral de
criteria van de DSM gehanteerd. Toch bestaan er onder deskundigen nog
meningsverschillen over de relevantie van deze criteria. De verandering van
het  gewichtsverliescriterium  in de DSM-III  van 25 %  in  1980  naar  15 %  in de
DSM-III-R uit 1987 wijst er al op dat er rek in de constructie van deze
criteria zit. Juist omdat het concept anorexia nervosa variabel is, kan de
vraag naar fluctuaties in de frequentie van deze eetstoornis niet beantwoord
worden door het tellen van het aantal diagnosen. Klachtenpatronen van
patienten, diagnostische criteria, alsmede keuzen van diagnostici dienen in de
analyse van de relatie tussen cultuur en anorexia nervosa betrokken te wor-
den. Als diagnostische criteria in de loop der jaren verschoven zijn, betekent
dit dat wij tegenwoordig onder anorexia nervosa niet meer noodzakelijk
hetzelfde verstaan als vroeger.  Met deze hypothese  in het achterhoofd  werd
het databestand van het dossieronderzoek in negen ambulante en intramurale
Nederlandse instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg over de periode
1900-1985 nader geanalyseerd.
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7.4 HET KLACHTENPATRONEN BIJ PATIENTEN MET DE DIAGNOSE
ANOREXIA NERVOSA: VERSCHUIVINGEN EN CONSTANTEN

De vraag of over de onderzochte periode sprake is van een eenduidig concept
voor de diagnose 'anorexia nervosa' kan bestudeerd worden aan de hand van
het klachtenpatroon dat de onderzochte patienten met deze diagnose vertonen.

Daarbij kan worden gekeken welke symptomen de 75 patienten met deze
diagnose vertonen. Tevens kan worden nagegaan of er sprake is van ver-
schuivingen in dit klachtenpatroon over de onderzochte periode.

7.4.1   Verschuivingen in klachtenpatronen bij patiiinten met de
diagnose anorexia nervosa

In hoeverre is over de onderzochte periode sprake van veranderingen in het
klachtenpatroon bij patianten met de diagnose 'anorexia nervosa'? Om deze
vraag te onderzoeken werd het databestand opgesplitst in drie gelijke perio-
des van zeventien jaar: 1935-1951, 1952-1968 en 1969-1985. In de eerste

periode bevinden  zich  11  patienten  met de diagnose 'anorexia nervosa',  in  de
tweede periode 27 patienten en in de derde periode 37 patienten.

Om iets te kunnen zeggen over het verloop van de symptomen werd aller-
eerst per periode bekeken in hoeverre de 39 symptomen (Tabel 7.2. para-
graaf 7.1.) voorkwamen bij patienten met de diagnose 'anorexia nervosa' en
in hoeverre er sprake is van toe- of afname van bepaalde symptomen. Uit
deze frequentie-analyse komt naar voren dat de volgende zeven symptomen
in elke periode bij meer dan een derde van de anorectische patienten worden

aangetroffen: 'ondergewicht', 'gebrek  aan trek', 'voedselafvoer' (waaronder
laxeermiddelengebruik en braken), 'menstruatie-problemen', 'algemene
lichamelijke symptomen' (waaronder slapte/zwakte, slaapstoornissen, ver-
moeidheid, misselijkheid), 'depressie' en 'gespannenheid'. Het betreft   hier
dus overwegend lichamelijke symptomen. De symptomen 'afhankelijkheid'
en *relatieproblemen' worden in de perioden 1952-1968 en 1969-1985 bij
meer dan een derde van de anorectische patienten aangetroffen, terwijl de
klacht 'voedselweigering' alleen in 1952-1968 bij meer dan een derde van de
anorectische patienten is geconstateerd. De symptomen 'gebrek aan ziekte-

inzicht', 'prestatiemotivatie', 'zelfvertrouwen', 'gezinsproblemen' en 'seksua-
liteit' tenslotte worden alleen in de periode 1969-1985 bij meer dan een
derde  van de anorectische patienten vastgesteld. Het aantal symptomen  dat
per periode bij meer dan een derde van het aantal anorectische patienten
voorkomt stijgt van zeven in de periode 1935-1951 naar tien in de periode

1952-1968  en naar veertien in 1969-1985. Opvallend is vooral  dat het aantal

psychische symptomen bij anorectische patienten toeneemt:  van twee sympto-
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men   in de eerste periode naar negen symptomen   in de derde periode.    Dezebevinding is overigens niet specifiek voor anorexia nervosa. Bij zijn onder-
zoek   naar de tijdgebondenheid van neurosen vond Hutschemaekers ( 1990a)
dat patienten ongeacht de bij hen gestelde diagnose in toenemende mate
psychische symptomen rapporteren.

Om te bepalen of de bijdrage van bepaalde symptomen aan het stellen van
de diagnose 'anorexia nervosa' toe- of afgenomen is, werd vervolgens nage-
gaan op basis van welk symptomenpatroon over de drie onderzochte perioden
onderscheid gemaakt kan worden tussen patienten die de diagnose 'anorexia
nervosa' nitt hebben en patienten die deze diagnose w81 hebben. Hiertoe
werd met behulp van een discriminant-analyse voor elke periode afzonderlijk
bepaald op grond van welk symptomenpatroon uit de lijst met 39 symptomendiagnostici tot de diagnose 'anorexia nervosa' neigen. In een discriminant-
analyse wordt met behulp van een canonische correlatie methode een lijn
(discriminant-variaat) getrokken waarop de projecties van punten van perso-
nen uit eenzelfde groep dicht bij elkaar liggen en de projecties van de punten
van personen uit verschillende groepen zo ver mogelijk uit elkaar liggen. De
ladingen van de predictoren op die lijn kunnen dan vergeleken worden met
ladingen op een factor (Meerling, 1981). Verder dient opgemerkt te worden
dat het beste en meest stabiele resultaat gevonden wordt bij een grote steek-
proef, een gering aantal discriminerende variabelen, en discriminant-groepen
die in grootte vergelijkbaar zijn. Aan de eerste voorwaarde is hier voldaan
(N = 5450).    Aan de tweede en derde   niet (39 symptoomvariabelen   en   een
klein aantal anorexiapatienten in vergelijking met de groep patienten met een
andere diagnose).   Aan de resultaten mogen we daarom geen absolute waarde
hechten; zij geven slechts een globale indicatie van de omvang en aard van
de verschillen tussen beide groepen patienten. Ook deze analyse leverde
aanwijzingen op dat er verschuivingen optreden in het belang van bepaalde
symptomen  voor het stellen  van de diagnose 'anorexia nervosa'. We zullen
dit illustreren aan de hand de symptomen die in een van de drie perioden op
de discriminant-analyse een lading 2 .15 haalden. Tabel 7.4 geeft de resul-
taten.

De drie kolommen geven per tijdsperiode de uitkomsten van de discrimi-
nant-analyses. De canonische correlaties (boven   in de tabel) weerspiegelen
het onderscheidend vermogen van de discriminant-analyses met betrekking
tot anorectische en niet-anorectische patienten. Alhoewel deze correlaties niet
bijzonder hoog zijn, blijkt dat de discriminant-analyses telkens ongeveer  98 %
van de gevallen correct classificeren.

Onder de dubbele lijn zijn de ladingen van de symptomen op de discrimi-
nant-variaat in beeld gebracht. In de eerste periode (1935-1951) dragen
vooral 'boulemie', 'ondervoeding' en 'menstruatieproblemen' bij aan het
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Tabel 7.4. Verschuivingen in ladingen van klachten op de discriminantanalyse voor
drie patronen

Periode

1935-'51 1952-'68 1969-'95

•  canonische corr. .49*** .54*** .61***     + --0

• correct geclassificeerd 99% 98% 98%

menstruatie                                   .41 .42 .49          0

preoccupatie slanke lijn -.01 .51 .52           +

ondergewicht .36 .50 .49           +

gebrek aan trek .17 .16 .32           +

boulemie .56          --              .32                -

ondervoeding .49 .07 .07           -

preoccupatie voedsel .38 .26 .45 -+

body image .31 .11 .40 -+

voedselafvoer (laxeren/braken) .36 .26 .37 -+

gezinsproblemen .11 .05 .15 -+

voedselweigering .16 .56 .29 +-

secundaire anorectische klachten .07 .16 .12 +-

0 = gelijk blijven, + = toename, - = afname.
- + = eerst afname dan toename,
+- = eerst toename dan afname

onderscheid tussen anorectische en niet-anorectische patienten. Tussen 1952

en   1968  zijn dat vooral 'voedselweigering', 'preoccupatie  met de slanke  lijn'
en   'ondergewicht';    in de derde periode 'preoccupatie   met de slanke   lijn',
'ondergewicht' en 'menstruatieproblemen'.

Tabel  7.4 laat daarnaast  zien  dat de discriminerende waarde  van de meeste

symptomen over de tijd verschuift. Enkel de lading van 'menstruatieproble-
men' blijft nagenoeg constant. Het belang van 'boulemische symptomen' en
'ondervoeding' neemt af in de tijd, terwijl de discriminerende waarde van
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'preoccupatie met de slanke lijn', 'ondergewicht', en 'gebrek aan trek' juist
toeneemt. Bij de overige symptomen is het verband minder eenduidig.

Op grond van de resultaten kunnen we het vermoeden uitspreken dat de
diagnose 'anorexia nervosa' over de drie onderzochte perioden inderdaad op
basis van deels verschillende symptomenpatronen is gesteld.

7.4.2 6Anachronistische' procedures

We hebben gezien dat de diagnose 'anorexia nervosa' over de drie onder-
zochte perioden op basis van verschillende klachtenpatronen wordt gesteld.
Maar hebben deze tijdgebonden klachtenpatronen ook consequenties voor het
aantal patienten dat de diagnose 'anorexia nervosa' krijgt?

Deze vraag werd onderzocht door op basis van de hierboven besproken
discriminant-analyse te voorspellen hoeveel patidnten de diagnose 'anorexia
nervosa' zouden krijgen, wanneer consequent eenzelfde klachtenpatroon
wordt gehanteerd voor het stellen van de diagnose. Dit gebeurde door over
de totale periode te zoeken naar het aantal patienten dat beantwoordt aan het
klachtenpatroon over de periode 1935-1951, naar het aantal patienten dat
beantwoordt aan het klachtenpatroon over de periode 1952-1968 en naar het
aantal patienten dat beantwoordt aan het klachtenpatroon over de periode
1969-1985.

In Figuur 7.2 wordt de tijdsverdeling weergegeven van het aantal patienten
dat op basis van de criteria uit de drie perioden voor de totale periode voor-
speld wordt.

Uit de resultaten blijkt dat bij hantering van het klachtenpatroon uit de
periode 1935-1951 slechts 66 van de 5450 patienten de diagnose 'anorexia
nervosa' krijgen. Nemen we het klachtenpatroon over de periode 1952-1968
als uitgangspunt, dan krijgen 133 patidnten de diagnose. Hantering van het
klachtenpatroon over de periode 1969-1985 levert 80 pati8nten op. De resul-
taten geven aan dat er een tendens bestaat van strakke naar mildere en weer
strakkere criteria. De criteria uit de laatste periode (1969-1985) leveren
immers minder pati8nten op dan de criteria uit de periode 1952-1968, terwijl
de criteria uit de periode 1935-1951 eveneens minder patienten opleveren dat
de criteria uit de periode 1952-1968.

Op basis van onze 'anachronistische' procedure moeten we concluderen
dat de gevonden tijdsverschillen in het aantal anorectische patienten in be-
langrijke mate het gevolg is van veranderingen in de wijze waarop de dia-
gnose wordt gesteld.

Er is echter meer aan de hand. De resultaten van de drie discriminant-
analyses maken het mogelijk een uitspraak te doen over de trends van ano-
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Figuur 7.2. De geschatte incidentie van anorexia nervosa
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rexia nervosa bij onveranderde diagnostische criteria. Indien de diagnostische
criteria uit de periode 1935-1951 ook nu nog werden gehanteerd, dan zou
anorexia nervosa niet zijn toegenomen. De analyse laat zien dat er geen
sprake zou zijn geweest van een significante stijging of daling van het aantal
patienten over de tijd (X2 = 23,5). Ook bij toepassing van de criteria uit de
periode 1952-1968 over de totale periode, blijkt geen verband met de tijd (X2
= 22.86). Bij toepassing van de criteria uit de derde periode (1969-1985)
ontstaat daarentegen wel een duidelijke tijdstrend (X2 = 46.86, p < .001):
het aantal diagnosen anorexia nervosa stijgt significant met het voortschruden
van de jaren.

In  Figuur  7.1   zagen  we  dat het aantal diagnosen 'anorexia nervosa'   in  de
onderzochte steekproef in de loop der jaren significant is toegenomen. Nu
blijkt dat die toename mede het gevolg is van een verandering van criteria,
met name van de verbreding van de criteria tussen 1952-1968. Het zijn
echter vooral de resultaten uit de laatste periode die onze aandacht trekken.
Er lijkt hier sprake te zijn van een anorectische paradox: op basis van de
criteria uit de derde periode (1969-1985) zouden we na 1968 54 (3.7%)
patienten verwachten, we hebben er feitelijk slechts 37 (2.6%) aangetroffen.
Met andere woorden: op basis van de resultaten van de discriminant-analyse
over de laatste periode blijkt dat de diagnostische systemen uitnodigen tot het
vaker stellen van de diagnose 'anorexia nervosa' dan feitelijk is gebeurd.

7.5 BESCHOUWING

Als bezwaar tegen het hier beschreven onderzoek kan mogelijk worden aan-
getekend dat deze methode alleen iets zegt over patienten die bij de hulp-
verlening terecht zijn gekomen en niet over ongeidentificeerde patienten.
Maar bij het onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling dat iemand pas
anorectische patient is als hij of zij de diagnose 'anorexia nervosa' heeft
gekregen. In hoofdstuk 2 werd beschreven dat in de eerste helft van deze
eeuw vooral bij internisten sprake was van belangstelling voor anorexia
nervosa. Dit is ook de periode van de ziekte van Simmonds. Naar alle waar-
schijnlijkheid zal de diagnose 'anorexia nervosa' over deze periode ook in de
archieven van algemene ziekenhuizen terug te vinden zijn. Het in dit hoofd-
stuk beschreven onderzoek beperkt zich echter tot archieven van Nederlandse
ambulante en intramurale instellingen   voor de geestelijke gezondheidszorg.
Uit het onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat de samenstellers van
de dossiers de diagnose 'anorexia nervosa' over de drie onderzochte perioden
inderdaad op basis van deels verschillende symptomenpatronen hebben ge-
steld. De resultaten gaven tevens aan dat er een tendens bestaat van strakke
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naar mildere en weer strakkere criteria. Bovendien bleken deze verschillende
symptomenpatronen per periode tot een verschillend aantal anorectische
patienten te leiden. De in verschillende periodes gehanteerde symptoompatro-
nen zouden bij consequente hantering eveneens hebben geleid tot verschillen-
de uitkomsten met betrekking tot de vraag of het aantal patienten met ano-
rexia nervosa constant blijft dan wel toeneemt. Hantering van de criteria uit
de eerste periode (1935-1951) en de tweede periode (1952-1968) over de
totale periode 1935-1985 levert geen toename van het aantal patitnten op,
terwijl hantering van de criteria uit de derde periode (1969-1985) juist wet
een stijging van het aantal patienten zou laten zien. Frappant was dat over de
laatste periode in feite minder patienten met een diagnose 'anorexia nervosa
werden aangetroffen dan op basis van de hypothetische reconstructie met de
criteria   uit deze laatste periode voorspeld   was. De resultaten overziend    is
slechts 66n conclusie mogelijk: de diagnostici uit de onderzochte instellingen
zijn na 1968 te terughoudend met dit diagnostisch label omgegaan; uitgaande
van hun eigen criteria is er sprake van onderdiagnosticering. Voor het stellen
van de diagnose 'anorexia nervosa' is dus meer nodig dan de aanwezigheid
van een persoon die aan een anorectisch klachtenpatroon beantwoordt.

De hier beschreven resultaten dienen met de nodige voorzichtigheid ge-
interpreteerd te worden omdat het onderzoek beperkt bleef tot patienten in de
Geestelijke Gezondheidszorg; generalisering naar de totale Nederlandse
populatie is niet mogelijk. Wal verschaffen de resultaten inzicht in de wijze
waarop men in de geestelijke gezondheidszorg in de afgelopen eeuw naar
anorexia nervosa heeft gekeken. De cijfers laten zien dat het aantal pati8nten
met de diagnose 'anorexia nervosa' zowel afhankelijk is van de gehanteerde
diagnostische criteria als van de geneigdheid van deskundigen de diagnose te
stellen. De tijdgebondenheid zit dus niet alleen in de diagnostische criteria,
maar  eveneens   in het gebruik  van het diagnostisch label.   Ook in Noord-Oost
Schotland vonden Eagles, Johnston, Hunter, Lobban e.a. (1995) soortgelijke
resultaten. Zij gingen de criteria na die gehanteerd waren bij vrouwen, die
voor het eerst met de diagnose anorexia nervosa opgenomen werden in psy-
chiatrische instellingen in de periode 1965-1991 of in een algemeen zieken-
huis in de periode 1970-1991. De gemiddelde jaarlijkse stijging in incidentie
was   5.3 %. Echter: vergelijking  van de gewichten  over de jaren 1970-1972
met de jaren 1989-1991 liet een trend zien waarbij vrouwen in de eerste

jaren minder wogen dan in de jaren 1989-1991. Dit wijst erop dat in de jaren
1989-1991 minder ernstig zieke vrouwen de diagnose anorexia nervosa kre-
gen.

Hoe komt het nu dat de deskundigen uit het in dit hoofdstuk beschreven
onderzoek na 1968 terughoudender lijken in het stellen van de diagnose
anorexia nervosa? Het zou kunnen dat deskundigen aanvankelijk meer aan-
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dacht kregen   voor het syndroom 'anorexia nervosa',   dat   zij   er   meer   over                 I
gingen schrijven, ervan overtuigd raakten dat deze eetstoornis is toegenomen
en de criteria voor het syndroom vervolgens zo vastgesteld hebben dat een
toename in de lijn der verwachtingen ligt. Tot en met 1968 vinden we in de
dossiers immers inderdaad een toename, daarna echter niet meer. Het lijkt
erop dat de toename in aandacht na 1968 bij de deskundigen in de onder-
zochte instellingen een soort boemerang-effect teweeg heeft gebracht: dia-
gnostici zijn terughoudender geworden in het stellen van de diagnose 'ano-
rexia nervosa'.

Uit de resultaten van dit dossieronderzoek in negen ambulante en intramu-
rale instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland blijkt dat
diagnosen niet in een vacuum tot stand komen. De gepresenteerde resultaten
lijken er op te wijzen dat de diagnose 'anorexia nervosa' in onze westerse
cultuur via een voortdurende wisselwerking tussen deskundigen en leken,
tussen diagnostici en patienten gesteld wordt. Culturele kernconcepties spelen
hierin  een   rol van betekenis. De diagnose voldoet met andere woorden   aan
de eigenschappen van een sociale constructie (vergelijk Gergen, 1985a en b).
Mogelijk is de hedendaagse populariteit van anorexia nervosa in de vaklitera-
tuur omgekeerd evenredig aan de geneigdheid van diagnostici om die diagno-
se daadwerkelijk te stellen. De gegevens uit het dossieronderzoek geven geen
aanwijzingen over de relatie tussen het gebruik van de diagnose in de psy-
chiatrische praktijk en de kennis over dit syndroom onder leken. Maar de ge-
constateerde terughoudendheid van deskundigen lijkt mede een gevolg van de
groeiende populariteit van de stoornis 'anorexia nervosa' in de populaire
media. Is dat het geval, dan zou vakkennis in common-sense theorietn niet
alleen leken beinvloeden, maar op termijn ook weer inwerken op het oordeel
en de theorievorming van deskundigen (zie ook Gergen, 1973). In de volgen-
de hoofdstukken probeer ik deze gedachtengang nader uit te werken.
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De interactie tussen wetenschap en alledaagse kennis, deskundigen en leken

is te complex om uiteen te rafelen. Dat is ook niet mijn streven. Maar het is,

met inachtneming van de complexiteit van die wisselwerking, uiteraard wel
mogelijk de sociale constructie van eetstoornissen vanuit twee invalshoeken

te bestuderen: enerzijds de invalshoek van de deskundigen, anderzijds de

invalshoek van de leken. Om te weten in hoeverre ten aanzien van de opvat-

tingen over anorexia nervosa sprake is van een wederzijdse beinvloeding
tussen vakkennis en common sense, moet duidelijk zijn hoe de gedachten-

gang rond anorexia nervosa zich ontwikkelde. In hoofdstuk 3 beschreef  ik

deze gedachtengang binnen de internationale literatuur. In dit hoofdstuk

beschrijf ik de geschiedenis van de eetstoornis 'anorexia nervosa' binnen de
Nederlandse vakliteratuur. Enerzijds heeft dit tot doel na te gaan of de ge-

dachtengang rond 'anorexia nervosa' zich in Nederland via dezelfde lijnen
ontwikkelde als de gedachtengang binnen de internationale literatuur. Ander-

zijds wil ik de gedachtengang van Nederlandse deskundigen over 'anorexia

nervosa' in kaart brengen om in het volgende hoofdstuk na te kunnen gaan of

elementen uit de vakliteratuur inderdaad terug te vinden zijn in uitlatingen
van leken-deskundigen, zoals ik in hoofdstuk 6 veronderstelde.

Er is ook in Nederland inmiddels veel gepubliceerd over 'anorexia nervo-

sa' en ik heb geenszins de pretentie bij de beschrijving van de geschiedenis
van anorexia nervosa in de Nederlandse literatuur volledig te zijn. Ik heb
ervoor gekozen om bij de analyse van de vakliteratuur naast psychiatrische
(hand)boeken en proefschriften de inhoud van drie tijdschriften nader te
onderzoeken. Het nadeel van deze methode is dat ik hierdoor mogelijk be-
paalde belangrijke bronnen oversla, voordeel is de consistentie: mijn analyse
maakt over een langere periode van dezelfde tijdschriften gebruik. Daarbij
heb ik gekozen voor een medische invalshoek: het Nederlands Tijdschrift
voor  Geneeskunde, een weekblad. En voor een psychiatrische invalshoek: de
Psychiatrische  en  Neurologische  bladen en het Tijdschrift voor  Psychiatrie'.

1        Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bestaat sinds     1857. Het tijdschrift

'Psychiatrische en Neurologische Bladen' bestaat sinds  1886 en heeft sindsdien de volgen-
de titels gehad: Psychiatrische en Neurologische Bladen (1886-1947), Folia Psychiatrica,

Neurologica et Neurochirurgica Neerlandica (1948-1959), Psychiatrica, Neurologica,
Neurochirurgica (1960-1973), Clinical Neurology and Neurosurgery (1973- ). Het
Tijdschrift voor Psychiatrie (1972- ) verscheen eerst onder de titels 'Voordrachtenreeks
van de Nederlandse Vereniging van Psychiaters in Dienstverband' (1959-1968) en
'Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie (1969-1971).
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In bijlage A wordt een chronologisch overzicht gegeven van de publicaties
over eetstoornissen uit de onderzochte tijdschriften.

Uitgaande van de bevindingen ten aanzien van de internationale geschiedenis
van eetstoornissen (zie hoofdstuk 3) hebben de volgende vragen mijn aan-
dacht:

In de jaren (1873-4 tot aan 1914) wordt anorexia nervosa binnen de inter-
nationale literatuur vooral beschouwd   als een psychische stoornis.    De   des-
kundigen discussieren over de vraag welke plaats deze stoornis binnen de
diagnostiek inneemt. Gaat het om een afzonderlijke stoornis, is het een vorm
van hysterie of misschien zelfs van neurasthenie? Wordt dit debat ook in de
Nederlandstalige literatuur gevoerd?

In de daaropvolgende periode (1914 tot ongeveer 1930-1940) wordt ano-
rexia nervosa in de internationale literatuur verward met de lichamelijke
stoornis 'ziekte van Simmonds'. Vinden we dezelfde verwarring terug  in  de
Nederlandstalige literatuur?

Vanaf 1930-40 volgt in de internationale literatuur een periode van her-
nieuwde erkenning van 'anorexia nervosa' als psychisch syndroom. In deze
periode overheerst een psychodynamische verklaring voor het ontstaan van
anorexia nervosa. Geldt eenzelfde ontwikkeling voor Nederland?

Vanaf 1960 bestaan in de internationale literatuur diverse verklaringen
voor anorexia nervosa vanuit verschillende invalshoeken (egopsychologisch,
gedragstherapeutisch, systeemtheoretische, somatopsychologisch) naast el-
kaar. Vanaf de jaren tachtig worden deze verklaringen samengevoegd in
multidimensionele modellen. In deze laatste fase wordt ook bulimia nervosa
als klinisch syndroom erkend. Zien we hetzelfde patroon in de Nederlands-
talige literatuur?

8.1 1890-1935: ANOREXIE ALS VERSCHIJNSEL BIJ HYSTERIE

In de internationale literatuur wordt de eetstoornis anorexia nervosa in de
periode 1890-1935 afgebakend als afzonderlijke syndroom.   In deze paragraaf
ga ik na of de klinische geschiedenis van anorexia nervosa in de Nederlandse
literatuur tot en met 1935 dezelfde ontwikkeling vertoont. Eerst besteed ik
aandacht aan psychiatrische handboeken, daarna komen de tijdschriften aan
bod.
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8.1.1 Boeken

Pas eind negentiende eeuw is in de Nederlandstalige psychiatrische vaklitera-
tuur iets te vinden over anorexia nervosa. En dan nog wordt slechts spora-

disch aandacht besteed aan deze eetstoornis. Nederlandse deskundigen binnen

de psychiatrie beschouwen anorexia overwegend als een verseihijnsel bij

hysterie. In 1895 besteedt de Leidse internist Willem Nolen in een artikel
over 'nerveuse maagziekten' aandacht aan nerveuze anorexie, een stoornis

die volgens hem vooral bij hysterie voorkomt, maar ook bij depressietoestan-
den en psychosen (Van Deth & Vandereycken, 1993). In 1900 schrijft Nolen

in zijn boek Hysterie bij kinderen een hoofdstuk  over   'anorexia  nervosa:

Daarin stelt hij: "Vomitus nervosus   is   nu   ook bij kinderen,   met   name   bij
oudere kinderen (boven het Sc jaar), niet zeldzaam, maar komt toch veel
minder voor dan bij volwassen meisjes en vrouwen. Daarentegen is de ano-
rexia nervosa bij kinderen iets zeer gewoons, en in vele gevallen even hard-

nekkig als op lateren leeftijd" (Nolen, 1900:46). Nolen (1900) schrijft ano-
rexia nervosa toe aan een gebrek aan eetlust. Hij oppert dat nerveuze ano-

rexie mogelijk het gevolg is van "verminderde prikkelbaarheid van het cen2-

trum van het hongergevoel of de naar dit centrum leidende zenuwbanen"

(Nolen, 1900:46). Ter illustratie beschrijft hij twee ernstig vermagerde

patientes, een meisje van twaalf en een meisje van twintig. Beiden worden

succesvol behandeld   met ' faradisatie': benen   en romp krijgen elektrische

stroomstoten toegediend. Daarnaast maakt Nolen bij zijn behandeling gebruik

van dieet, massage en bedrust.
De uitvoerige aandacht die Nolen aan hysterische anorexie besteedt, staat

in schril contrast tot de belangstelling die in andere Nederlandse psychiatri-

sche handboeken uit de eerste helft van de twintigste eeuw aan dit syndroom

besteed wordt. In de handboeken worden overwegend afzonderlijke sympto-
men van het anorectisch syndroom genoemd of worden de termen 'anorexie'
en 'boulimie' in hun symptoombetekenis gebruikt. Zo gebruikt de Nederland-

se psychiater Jelgersma in zijn Leerboek der functioneele neurosenle Afdee-
ling over 'de Hysterie en Daaraan verwante Neurosen' de term 'anorexie'

hoogstens in haar symptoombetekenis, bijvoorbeeld bij een onvoldoende

voedingstoestand (Jelgersma, 1897:281). Een jaar later blijkt Jelgersma w61
bekend  met de benaming 'hysterische anorexie'. Hij noemt  deze   term  ter-

loops in een artikel in de Psychiatrische en Neurologische bladen, als voor-
66

beeld van een aandoening . . . ,   waarvan de psychische oorsprong  niet  zoo

dadelijk in 't oog valt" (Jelgersma, 1898:21).
In de derde druk van zijn Leerboek der Psychiatrie (1926) maakt Jelger-

sma een onderscheid tussen secundaire anorexie, een slechte voedingstoe-

stand bij bepaalde aandoeningen en primaire anorexie, die voorkomt bij
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hysterici. Jelgersma meent dat primaire anorexie " . . . bestaat  in een weerzin
tegen het opnemen van spijzen en het ontbreken van honger. Daarmede
schijnt gepaard te kunnen gaan eene werkelijke anaesthesie van het slijmvlies
van de maag en een atonische toestand van de maagwand. De oorzaken van
deze anorexie zijn ons onbekend. In sommige gevallen kan zonder twijfel de
slechte gewoonte van niet en weinig eten daartoe veel hebben bijgedragen"(Jelgersma, 1926:230). Het verschil tussen voedselweigering bij andere
aandoeningen en primaire anorexie is volgens Jelgersma dat bij andere aan-
doeningen sprake is van een motief, terwijl dit ontbreekt bij de hysterica:
" ... zij heeft geen honger endaarom eet zij niet" (Jelgersma, 1926:231).Ook anderen hebben in de eerste helft van de twintigste eeuw hoogstens
aandacht voor verschijnselen die sterke verwantschap vertonen met 'anorexia
nervosa' of 'bulimia nervosa' (bijvoorbeeld Van Erp Taalman Kip, 1912;Van der Hoeven, 1913; Roels, 1936; Scheffer, 1919; Schnitzler, 1915).

De geringe aandacht voor 'anorexia nervosa' is vreemd, gezien de aanwij-
zingen dat het syndroom bij de deskundigen wel bekend is. Jelgersma (1926:
230) stelt zelfs: "De hysterische anorexie is een verschijnsel, dat zeer veel
voorkomt" (Jelgersma, 1926:230). En in het Leerboek der Zenuwziekten
(deel II) (Bouman, Brouwer, De Kock, De Vries & Quix, 1930) staat: "De
hysterische anorexie is een verschijnsel, dat men vaak bij jonge meisjes
aantreft, die bevreesd zijn dik te worden. Zij nemen steeds minder voedsel
en eindigen soms met algeheele voedselweigering. Ook daardoor kunnen
bedenkelijke toestanden van inanitie optreden met de nadeelige gevolgen
daaraan verbonden" (Bouman e.a., 1930:548). In hetzelfde boek wordt  aan-
dacht besteed aan 'hysterisch braken'. Zelfs  de term 'bulimie' wordt geYntro-
duceerd als symptoom bij nerveuze dyspepsie. Bulimie wordt daarbij om-schreven als: telkens weer genoodzaakt zijn voedsel tot zich te nemen. Maar
het verschijnsel van vreetbuien gevolgd door braken, dat tegenwoordig be-
kend staat onder de term 'bulimia nervosa', wordt nog niet beschreven.

8.1.2 De tijdschriften

Ook in de Nederlandse tijdschriften wordt in deze periode weinig aandacht
besteed aan eetstoornissen. Het weekblad het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde   (NTvG),   dat  voor het eerst verschijnt  op 2 januari   1857,   be-steedt aanvankelijk geen aandacht aan anorexia nervosa of hysterische anor-exie. W61 worden gevallen van hysterie beschreven, waarbij sprake is van
voedselweigering, vermagering en/of psychogeen braken. Zo wordt in 1893
de ziektegeschiedenis beschreven van een drieentwintigiarige costuumnaai-
ster, die na het zien van een tramongeluk de volgende klachten vertoonde:
nervositeit, daling van het lichaamsgewicht met zestien kilo, acute diarree,
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anaemie, nerveus braken, hoofdpijn, en trillen van de rechter voorarm. De
leeftijd van de patiente en de symptomen die zij vertoonde, zouden in onze
tijd misschien aanleiding hebben gegeven tot het vaststellen van een eetstoor-
nis.    Maar   voor de auteur   was het beven het meest geprononceerde   symp-
toom. Hij stelde de diagnose: 'intentie beven' (Stigter, NTvG, 1893, p.635).

Ook in de Psychiatrische en Neurologische bladen treffen we in deze
periode geen artikelen over anorexia nervosa aan. W81 wordt zo nu en dan
gerefereerd  aan deze eetstoornis  (Zie  par. 8.1.1: Jelgersma, 1898:21)  of  aan
symptomen rond voeding. Zo vermeldt Bouman (1898) terloops in een arti-
kel over twee zusters van 39 en 45 jaar oud, die opgenomen werden in zijn
gesticht: Door de voedselweigering thuis kwamen zij in treurigen toestand66

aan en stierven eenige uren na elkaar aan exhaustio, de jongste s'avonds 10
Febr., de oudste 's morgens  11  Febr. '94" (Bouman, 1898:25).

En in 1898 beschrijft Van Rentherghem in een artikel over de resultaten in
zijn Amsterdamse Kliniek voor Psychotherapie in de jaren 1893-1897 vier
gevallen van 'anorexie':   twee  in de categorie 'hysterie met epileptische  toe-
vallen',  twee  in de categorie 'hysterische aandoeningen'. Eerder  al,   in   1894,
blijkt  uit een publicatie  van Van Renterghem  en Van Eeden  dat  bij   de   110
casussen die zij zagen in de periode 1889-1893 slechts eenmaal de vermel-
ding 'anorexie' voorkomt. Ze treffen het symptoom aan bij een hysterische
patiente van 43 jaar die ze indelen in categorie A 'grande n6vroses'.

8.1.3 Voorlopige evaluatie

Volgens Van Deth en Vandereycken (1990) bleef anorexia nervosa in de
Nederlandstalige literatuur rond de eeuwwisseling niet zozeer onopgemerkt
vanwege onbekendheid met de stoornis, als weI vanwege desinteresse. Zij
zoeken de verklaring hiervoor in de Duitstalige orientatie van Nederlandse
medici en psychiaters. Terwijl in Frankrijk en Engeland in die tijd sprake is
van een actieve discussie  rond de psychogene eetstoornis 'anorexia nervosa',
werd deze eetstoornis in Duitsland vooral beschouwd als maagneurose en
later verward met de ziekte van Simmonds (zie ook hoofdstuk 3). Anorexia
nervosa was daardoor volgens hen lange tijd eerder een zaak voor internisten
dan voor psychiaters en wordt dan ook vooral in de medische literatuur over
nerveuze maagaandoeningen beschreven. Van Deth en Vandereycken noemen
onder andere Pel (1889) en Leeksma (1920). Toch is het opvallend dat ook
die Nederlandse internisten 'anorexie' in deze periode als een psychisch
verschijnsel beschouwden: 'nerveuze anorexie' als vorm van maagneurose.
Zij schrijven de oorzaak hiervan niet aan een lichamelijke factor toe, maar
noemen bijvoorbeeld: vrees om dik te worden, misbruik van tabak en morfi-
ne, gemoedsaandoeningen en geestelijke en lichamelijke overspanning. De



238 De deskundigen: de theorie

overwegend Duitse orientatie van de Nederlandse psychiatrie in de periode
v66r de tweede wereldoorlog, betekende niet dat Nederlandse psychiaters
niet open stonden voor andere invloeden. Jelgersma bijvoorbeeld brengt het
ontstaan van hysterische anorexie in verband met anaesthesie van het slijm-
vlies van de maag, een verklaring die, zoals we in hoofdstuk 3 zagen, veel
lijkt op die van de Franse psychiater Janet. Daarom lijkt het mij meer waar-
schijnlijk dat de geringe aandacht voor deze eetstoornis rond de eeuwwisse-
ling voortvloeit uit het gegeven dat anorexia nervosa in Nederland nog niet
als afzonderlijk syndroom onderkend wordt. De aandacht ligt meer bij
'anorexie' als symptoom bij hysterie. Ten aanzien van de in de inleiding
geformuleerde vraag of anorexia nervosa evenals in de Franse en Engelse
literatuur in het begin van de twintigste eeuw in Nederland al als afzonder-
lijke stoornis beschouwd wordt, moet het antwoord dus ontkennend luiden.
Maar als eind jaren dertig in de internationale literatuur steeds meer publica-
ties verschijnen waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen anorexia
nervosa en de ziekte van Simmonds, ontstaat in Nederland eveneens discussie
rondom deze stoornissen.

8.2  1936-1965: VAN DE ZIEKTE VAN SIMMONDS NAAR ANOREXIA
NERVOSA

In de vorige paragraaf zagen we dat anorexia nervosa in het begin van de
twintigste eeuw in Nederland eigenlijk nog nauwelijks erkend werd als afzon-
derlijk syndroom. Eind jaren dertig sluiten Nederlandse deskundigen zich
wel aan bij de internationale discussie over het onderscheid tussen de ziekte
van Simmonds en anorexia nervosa. Dit komt het duidelijkst naar voren in
het NTvG. In Nederlandse handboeken dringt in de eerste jaren van deze
periode de term 'anorexia nervosa' geleidelijk door.

8.2.1 De tijdschriften

In deze periode verschijnt in de Psychiatrische en Neurologische Bladen
wederom niets over anorexia nervosa. In het NTvG verschijnen halverwege
de dertiger jaren de eerste artikelen over de ziekte van Simmonds (Reiss,
1936; Boom, 1936; Schoo, 1936; Haverkorn van Rijswijk, 1937; De Lan-
gen; 1937; Melle en Hartman, 1938). Als symptomen worden genoemd: ver-
magering, vermoeidheid, amenorroe, anaemie, verlies van de oksel- en
pubisbeharing, maagklachten, acrocyanose, dorre en droge huid en koud
aanvoelen. Bij de behandeling van de 'ziekte van Simmonds' wordt gebruik
gemaakt van: bestraling en hormonale therapie (Reiss, 1936), memformonin-
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spuitingen of injecties met ambimon (Melle & Hartman, 1938) of van injec-
ties met ambimon gecombineerd met pregnyl (Haverkorn van Rijswijk, 1937;
Melle & Hartman, 1938), thyreoidpreparaten (De Langen, 1937), hypofyse-
voorkwabpreparaten of insuline-inspuitingen met glucose (Melle & Hartman,
1938). Het succes is meestal gering. De oorzaak wordt toegeschreven aan
een afwijkende hypofysewerking (bijvoorbeeld: Melle & Hartman, 1938).
Toch wordt in twee artikelen zijdelings verwezen naar een psychische com-
ponent. Zo beschrijft de neuroloog Reiss (1936) de casus van een 26-jarige
kinderjuffrouw, die in 1934 in de interne kliniek wordt opgenomen wegens
ernstige vermagering. Daar valt ze nog verder af (tot 36 kilo) en wordt
uiteindelijk overgeplaatst naar de psychiatrische inrichting Rhijngeest met de
diagnose 'Endogene Magersucht'. Tenslotte wordt  na een intern onderzoek
de diagnose 'ziekte van Simmonds' gesteld .

Het artikel van Schoo (1936) beschrijft de ziektegeschiedenis van een
extreem vermagerd  (20.7 kilo) meisje van twaalf jaar. Schoo stelt de diagno-
se op hypofysaire cachexie. In de discussie behorend bij de presentatie van
het patientje, vraagt Van Lookeren Campagne zich aarzelend af "of dit ge-
heele beeld niet kan berusten op een hongertoestand en of men niet met
sondevoeding iets zou kunnen bereiken" (NtvG, 1936:4583). Maar mejuf-
frouw Schoo meent dat de verlaagde grondstofwisseling en het succes van de
behandeling voor een organische en niet voor een psychogene oorzaak plei-
ten.

Dan verschijnt in 1939 een artikel van G.F. van Balen, getiteld: 'Sim-
monds cachexie, hypofysaire magerheid en anorexia nervosa'.   Het is opval-
lend dat tot aan de publicatie van Van Balen noch in het NTvG noch in de
Psychiatrische en Neurologische bladen iets geschreven werd over anorexia
nervosa. Dit terwijl Van Balen over deze eetstoornis spreekt alsof ze onder
Nederlandse deskundigen in die jaren algemeen bekend is. Inhakend op de
internationale discussie stelt Van Balen dat anorexia nervosa een zuiver
psychische stoornis is, die vaak verward wordt met de ziekte van Simmonds.
Hij rekent bijvoorbeeld Schoo's casus van hypofysaire cachexie tot de dia-
gnose anorexia nervosa. Terwijl bij de ziekte van Simmonds sprake is van
een dysfunctie der hypofyse, kunnen de symptomen van anorexia nervosa
alleen al door ondervoeding opgeroepen worden. Over de aard van de psy-
chogene factor wijdt Van Balen verder niet uit. Alleen bij de bespreking van
een eigen pati8nte met anorexia nervosa wijst hij erop dat de stoornis ont-

2 Eveneens in 1936 oppert Boom in het NTvG de veronderstelling dat bij de Ziekte van
Simmonds sprake is van een functionele uitputting van de hypofyse. Gezien het nauwe
verband tussen vrouwelijke geslachtsklieren en de hypofyse, veronderstelt Boom dat deze
ziekte vooral bij vrouwen voorkomt.
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stond als gevolg van 'huiselijke   moeilijkheden'. Als behandelingsmethode
voor anorexia nervosa beveelt Van Balen psychische therapie aan met een
nadruk op het zo spoedig mogelijk en langdurig verwijderen uit de omge-
ving, terwijl de voeding zoveel mogelijk geforceerd moet worden. Van Balen
meent dat anorexia nervosa niet zo vaak voorkomt: "Psychogeen ontstane
anorexie alleen doet nog niet het symptomencomplex der anorexia nervosa
ontstaan. Het is een zeldzaam beeld, zoals Berkman aanvoert, daar hij in 14
jaar  slechts 117 gevallen  uit de Mayo-cliniek kon verzamelen" (Van Balen,
NTvG, 1939:911).

In datzelfde jaar beschrijft Verbiest een twintigjarige patiente die sinds een
jaar aan amenorroe lijdt en sterk vermagerd is (van 53 kilo naar 41 kilo). De
diagnose wordt gesteld op anorexia nervosa: "Naar aanleiding van hevige
psychische conflicten ontstond eerst de amenorrhoe (dit is niets ongewoons)
en hierna de anorexie en met dit laatste is de deficientie verklaard (b.v.
vitamine B-gebrek geeft hypophyse-atrophie, luteinisatiestoornissen, enz.)"
(Verbiest, 1939:3959). De patiente wordt behandeld met een mestkuur met
insuline, wat resulteert in wekelijks een kilo gewichtswinst.

Ondanks Van Balen's heldere beschrijving is er in Nederland lange tijd
discussie rond de vraag of anorexia nervosa een zuiver psychische oorzaak
heeft. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een artikel in het NTvG van de arts Biema,
de zenuwarts Koek en de internist Schreuder (1941), waarin de ziektege-
schiedenis beschreven wordt van een 35-jarige vrouw die wordt opgenomen
met een gewicht van 28 kg bij een lengte van 176 cm. Na een week observa-
tie gaat zij terug naar huis met de diagnose: ziekte van Simmonds. Iedereen

spant zich vervolgens in om de pati8nte te genezen. Zo stuurt Organon in-
spuitbare orgaanpreparaten, waaronder hypofysevoorkwabhormonen en dient
men haar blauw-gekleurde urine van zwangeren toe. Alles zonder resultaat.

In februari 1937 wordt patiente opnieuw opgenomen: ze is weer een kilo
afgevallen. Dit keer wordt een per spoedbestelling gezonden kalfshypofyse
van het Sneeker abattoir in haar buik geplaatst. Ook dit paardemiddel werpt
geen vruchten af. Een jaar later wordt patiente opnieuw opgenomen. Een
neurologisch onderzoek brengt geen afwijkingen aan het licht. Echter: "Wel
bleken er duidelijk psychische stoornissen te bestaan. Patiente was zeer ego-
centrisch ingesteld; het bleek dat de toestand waarin zij verkeerde haar niet
onwelgevallig was. Zij had niet alleen geen eetlust, doch stond ook positief
afwijzend tegenover voedselgebruik. Zoo verstopte zij het eten in haar bed of
begroef het in een bloempotje op haar nachtkastje" (Koek & Schreuder,
1941:59). De diagnose wordt nu gesteld op anorexia nervosa en patiente
wordt met succes psychotherapeutisch behandeld.

Andere auteurs stellen weliswaar de diagnose 'anorexia nervosa',   maar
menen dat bij deze eetstoornis sprake is van een psychogenetisch bepaalde
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functionele stoornis van de hypofyse. Zo meent Van der Horst (1942) dat
sprake is van een orgaanpsychose. De stoornis ontstaat volgens hem vanuit
een angst volwassen te worden: Het 'ik' schrikt terug voor de eigen (licha-
melijke) groei, waarbij het 'ik' achterblijft. Door te vermageren herwint het
meisje het uiterlijk van een kind van elf jaar en menstrueert niet meer, ze
doorleeft opnieuw de praepuberale periode. Van der Horst veronderstelling is
aanleiding voor Van Balen (1942) om een brief naar de redactie van het
NTvG te sturen waarin hij stelling neemt tegen Van der Horst's opvatting dat
anorexia nervosa veroorzaakt zou worden door onvoldoende afscheiding van
verschillende hypofysehormonen. Toch sluit ook Kreuzwendedich von dem
Borne (1944) niet uit dat bij de psychogeen bepaalde anorexia nervosa de
hypofyse functioneel niet geheel intact blijft. Er is alleen geen sprake van een
primaire hypofyse-afwijking. Daarom spreekt hij in de titel van zijn artikel in
het NTvG over: "De 'pseudohypophysaire' cachexie met (door) Anorexia
Nervosa der jonge vrouwen".   In 1948 onderschrijft ook Bartstra  Van  der
Horst's visie. Alleen spreekt hij over een orgaanneurose: een stoornis waar-
bij de psychische factor leidt tot een verstoring van de functie in een bepaald
(orgaan)systeem. Zowel bij de ziekte van Simmonds als bij anorexia nervosa
is sprake van een storing van de functie van de hypofyse. Bij jonge meisjes
moet men in zo'n geval aan anorexia nervosa denken, bij oudere patitntes
eerder aan de ziekte van Simmonds. Bartstra verzet zich tegen de gedachte
dat anorexia nervosa louter het gevolg is van ondervoeding.  "Dat de veran-
deringen in zuurstofverbruik, circulatie en spijsvertering 'uit de quantitatief
en qualitatief onvoldoende voedselopneming kunnen worden verklaard', zoals
Van  Balen (1.c.) aanvoert, lijkt  mij een onjuiste voorstelling van zaken...
Het mag, dunkt   mij,    wel als zeker gelden,    dat de stofwisselingsstoornis
primair is" (NTvG, 1948,756)3. Ook Querido (1948) meent in een artikel
in het NTvG dat de symptomatologie van anorexia nervosa kan worden
verklaard door een verminderde functie of door het uitvallen van de functies
van de hypofyse, door hem panhypopituitarisme genoemd.

Naast twee artikelen over het syndroom van Simmonds (Posthumus Mey-
es, 1949; Keizer, 1950) verschijnt in het NTvG in die jaren nog 66n artikel
over anorexia nervosa (Vink & De Vaal, 1949). De auteurs beschrijven
onder andere een meisje van achttien jaar, bij wie de problemen begonnen
toen  zij   vond   dat   ze   te   dik  aan het worden   was. De auteurs noemen verder

3    In 1949 reageert J.R. Kollewijn (rustend  arts te Wassenaar)  op het artikel waarin Bartstra
anorexia nervosa beschrijft als functionele hypophysair-diencephale magerheid. Kollewijn
noemt als tegenhanger hiervan: de functionele diencephale vetzucht, die zou ontstaan in
aansluiting aan een sterke emotie.
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als contribuerende factoren: een sterke binding aan de vader en een geestelij-
ke en seksuele ontwikkelingsachterstand (NTvG, 1949:3410-3411).

In de jaren vijftig tekent zich de differentiele diagnose tussen anorexia
nervosa en de ziekte van Simmonds gaandeweg duidelijker af. In 1951 publi-
ceren Wolthuis en de Vries in het NTvG een artikel over de werking van
ACTH bij een patiente met de ziekte van Simmonds-Sheenan# Extreme
vermagering is volgens de auteurs niet kenmerkend voor de ziekte van Sim-
monds. Dat meent ook de Groningse professor van Buchem, die in 1954 in
het NTvG een artikel over hypofysaire insufficientie en de ziekte van Sim-
monds publiceert. Is er cachexie, dan is er meer kans dat men te maken heeft
met anorexia nervosa. In 1955 handelt een artikel van B. Stokvis en A.J.
Welman over: "De betekenis van de (patho-)psychologie van het gezinsleven
voor het ontstaan van psychosomatische aandoeningen".   Van   de   250   pa-
ti8nten die onderzocht werden, hadden er vijftien de diagnose anorexia ner-
vosa. Hoewel anorexia nervosa niet primair het onderwerp van dit artikel
vormt, is het de eerste keer dat anorexia nervosa in het NTvG een psycho-
somatische aandoening wordt genoemd. Tevens wordt een verband gelegd
tussen de invloed van gezinsfactoren op het ontstaan van psychosomatische
aandoeningen in het algemeen en anorexia nervosa in het bijzondet. In de
jaren zeventig vinden we dit verband terug bij de systeemtheorie. Eind vijfti-
ger jaren wordt anorexia nervosa in het NTvG in ieder geval erkend als
psychische stoornis. Op de vraag of een aan anorexia nervosa lijdend naai-
stertje gezien haar geringe voedselinname wel kan werken, antwoordt de
redactie in 1957 dat anorexia nervosa een 'psychogene' aandoening is en dat
de   zieke   in veel gevallen   dan   ook niet arbeidsgeschikt   is.    Toch   is   ook   het
eerstvolgende artikel over anorexia nervosa in het NTvG weer voornamelijk
medisch van aard (Majoor, 1957).

Pas in 1960 verschijnen opnieuw drie artikelen over anorexia nervost. In
het artikel van Verschoof (1960) komt 'anorexia nervosa' zijdelings aan de
orde in het kader van menstruatiestoornissen. Een ander artikel (Anonymous,
1960:433) handelt over een 24-jarige arbeidster in een textielfabriek, die

4 De ziekte wordt 'Simmonds-Sheehan' genoemd omdat Sheehan ontdekte dat bij het syn-
droom van Simmonds sprake is van het te gronde gaan van een deel van de hypophyse-
voorkwab, meestal als gevolg van een bloeding na een bevalling.

5   Uit een artikel  in 1957 blijkt dat de resultaten van Welman en Stokvis' psychosomatische
therapie bij meisjes met anorexia nervosa en patienten met colitis ulcerosa nog niet bevre-
digend zijn.

6 Wei verschijnt in 1959 een artikel van Drogendijk getiteld: 'Nerveus braken', nadat in
1954 al een opmerkelijk berichtje verscheen over een onverklaarbare epidemie van braken
op een meisjeskostschool in Engeland (Hilfman, 1954).
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voor de tweede maal wegens ernstige vermagering (37 kilo bij een lengte van
1.69 cm) in het gemeenteziekenhuis wordt opgenomen. Volgens de auteurs
ligt de aanleiding voor de vermagering bij een gebrek aan seksuele voorlich-
ting. Het artikel van Brummelkamp (1960) geeft een weergave van de discus-
sie tussen een co-assisent en een psychiater over een 34-jarige wasvrouw met
anorexia nervosa. De co-assistent wil een maagresectie verrichten, de psychi-
ater geeft een toelichting op haar psychiatrisch verleden. Uiteindelijk wordt
besloten dat patiente in eerste instantie psychiatrische behandeling nodig
heeft.

In de artikelen die in deze jaren in het NTvG over anorexia nervosa ver-
schijnen wordt dus gaandeweg erkend dat het een psychogene stoornis is.
Toch is de inhoud van de artikelen ook nu nog voornamelijk op lichamelijke
en medische aspecten gericht. Dit blijkt ook weer uit de studie van Van
Beugen, Kropveld en anderen (1961) van achtendertig anorectische patienten.
De auteurs menen dat anorexia nervosa door psychische factoren wordt
veroorzaakt. Daarbij gaat het vooral om een diep gewortelde aversie tegen
lichamelijke aspecten zoals: de bevrediging van het eten, dik worden, een
volwassen lichaam krijgen, borstontwikkeling, seks, zwangerschap. Toch
richt de rest van het artikel zich voornamelijk op de beantwoording van de
vraag of en in welke mate de endocriene functies bij anorexia nervosa ge-
Stoord zijn .

8.2.2 De handboeken

In 1939 verschijnt een door Greta Baars-Jelgersma verzorgde vertaling van
een boek van de Noor Trygve Braat0y, getiteld Uit de praktijk van een psy-
chiater. Een populaire inleiding tot de medische psychologie en de psychic-
trie. Meende Nolen (1900), Jelgersma (1926) en Bouman en anderen (1930)

nog dat anorexia nervosa veelvuldig voorkwam, Braat0y merkt op dat het
beeld van ernstige vermagering slechts zelden wordt aangetroffen op de
interne en psychiatrische afdelingen. De stoornis komt het meest voor bij vrij
jonge vrouwen: "Zij willen niet eten en kunnen niet eten, en tracht men hun
het eten op te dringen, dan wenden zij zich af, beginnen te schreien of over
te geven - of ontdoen er zich op sluwe wijze van, door het bijvoorbeeld in de
papiermand te werpen" (Braat0y, 1939:33). Braat0y pleit ervoor allereerst de
beweringen van de pati8nt zonder meer te aanvaarden. "En de patient verze-

7  In 1962 verschijnt nog een korte bespreking van een studie naar de eiwitsynthesen bij een
anorectische patiante met behulp van N-15 glycine (Kassenaar, 1962). De gevonden afwij-
kingen blijken steeds het gevolg van hongeren.
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kert  niet  'Ik  ben ziek!' Eerder: 'Er mankeert me niets. De anderen vinden
alleen maar dat ik veel te weinig eet! "' (Braat0y, 1939:33).

Over de achtergronden van de nerveuze anorexie schrijft Braat0y "Aller-
eerst zal men ervaren, dat deze patienten dikwijls uitgesproken 'vaders-meis-
jes' zijn. Hun verhouding tot hun moeder is daarentegen tamelijk gespannen.
Dit laatste moet men misschien in verband met de voedingsmoeilijkhedenzien" (Braatey, 1939:36). Braat0y spreekt over een driehoeksverhoudingwaarbij het meisje van de vader krijgt wat ze wil, terwijl de moeder daarom
de teugels juist strakker gaat aanhalen. Hij meent dat men deze driehoeksver-
houding ook aantreft bij andere patienten waarbij invloeden van buitenaf
ernstige lichamelijke afwijkingen (braken, verlammingen enz) te voorschijn
hebben geroepen en, zo stelt hij, waarvoor men vroeger de diagnose 'hyste-rie' hanteerde. Dit ondersteunt mijn veronderstelling dat anorexia nervosa
zich als afzonderlijke stoornis vanuit de hysterie ontwikkeld heeft.

In de psychiatrische handboeken dringt het concept 'anorexia nervosa' of
het equivalent 'anorexia mentalis' inmiddels   min   of   meer   door.    In    1942
spreekt de psychoanalyticus d'Hollander in zijn Handboek der Psychiatrie
tenminste over 'anorexia mentalis' als afzonderlijk syndroom: "Het gebrek
aan eetlust, en de tegenzin tegen spijzen, vertoonen zich in zuiveren vorm,
d.i. zonder bijvoeging van andere geestessymptomen, in een nogal zeldzaam
syndroom genoemd anorexia mentalis (Huchard)" (D'Hollander, 1942:81)
D'Hollander is ook wat specifieker over het ontstaan van dit syndroom:  " . . .
zij ontstaat op den bodem der hysterische psychopathische constitutie door
een psychogenetisch mecanisme dat onderhouden wordt door ettelijke emotie-
ve oorzaken, zoals behaagzucht, intieme teleurstelling, familiale conflicten,
waarvan de psychoanalyse de verdrongene complexen opnieuw kan oproe-
pen; want zoals Freud het z66 mooi beschreef, trachten deze patienten zich
te verschuilen in de ziekte (die Flucht in die Krankheit). Dikwijls bestaat een
min of meer erkende grondfactor van depressieven aard" (D'Hollander,
1942:82). D'Hollander's behandeling bestaat uit heropvoeding van het karak-
ter, psychoanalyse en isolering. Bij hardnekkige gevallen is opname in een
inrichting evenals sondevoeding noodzakelijk.

In 1946 verschijnt Van der Horst's Antropologische psychiatrie waarin  hij,
ondanks de ingezonden brief van Van Balen (1942) anorexia nervosa toch
weer een 'orgaanpsychose' noemt. Naar de mening van Van der Horst is niet
duidelijk te scheiden of de stoornis ontstaat op grond van 'de conflicten der
levensgeschiedenis, de aanleg,  dan  wel een lichamelijk ziekmakende factor.'
(Van der Horst, 1946:499).

Andere deskundigen uit dezelfde periode reppen nog steeds niet of nauwe-
lijks over anorexia nervosa of bulimia nervosa. Van der Horst's tijdgenoot de
psychiater Carp is bijvoorbeeld op de hoogte van de eetstoornis anorexia
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nervosa, maar refereert er slechts zijdelings aan: De termen 'anorexie' en
'bulimie' worden door hem vooral gebruikt in hun symptoombetekenis (bij-
voorbeeld Carp, 1947:56-57). De symptomen staan dan voor een onderlig-
gend conflict: "Zoo kan ook het gevoel van onverzadigbaarheid (bulimie)
met neurotischen angst verband houden. Dit laatste verschijnsel, evenals de
anorexie, gepaard aan andere dyspeptische verschijnselen (o.a. braken), kan
ook het gevolg eener ziekelijke verwerking van wrokgevoelens zijn" (Carp,
1947: 156)9.

De psychiater Rumke rekent endogene vetzucht en endogene magerheid tot
de stofwisselingsstoornissen. Maar daarnaast merkt hij op: ...  bovenal  zien66

wij abnormale magerheid onder invloed van psychische stoornissen ontstaan.

(Rumke, 1948:265). Verder wijt ook hij niet uit over anorexia nervosa of
bulimia nervosa. Toch dringt de term 'anorexia nervosa' geleidelijk door tot
de klinische literatuur. In 1954 maakt de psychiater Terruwe, weliswaar nog
terloops, in een voetnoot melding van 'anorexia nervosa'10. In de tweede
helft van de twintigste eeuw ontstaat binnen de psychiatrie belangstelling
voor psychosomatosen zoals maagzweren, asthma en hoge bloeddruk (Ved-
der, 1951; Havermans & Oosterbaan, 1954). Aanvankelijk wordt niet gerept
over anorexia nervosa of bulimia nervosa. Doch in 1957 rekent Kraus in zijn
Leerboek der Psychiatrie anorexia nervosa tot de psychosomatosen (Kraus,
1957:519).

Psychiatrische handboeken besteden rond deze tijd als vanzelfsprekend
aandacht aan anorexia nervosa. In 1963 bespreekt Hart de Ruyter in het boek
'Capita Selecta van de kinder- en jeugdpsychiatrie' de anorexia nervosa
(mentalis). Deze aandoening treedt volgens hem vaak op in aansluiting aan

8    "Hoe vele malen vindt men niet, dat een hysterische anorexie, met psychogene pijnen en
digestie-bezwaren zich ontwikkelt uit een - al dan niet genezen - gastro-enteritis, of een
hysterische aphonie uit een keelcatarrh te voorschijn treedt?" (Carp, 1947:145).

9 Meer aandacht heeft Carp voor psychogeen braken dat volgens hem tot doel heeft seksue-
le gevoelens te verdringen. In dit verband refereert ook hij aan de orale bevruchtingsfan-
tasie: "Eveneens kan een verdringing van coprophagische neigingen tot anorexie en psy-
chogeen-braken aanleiding geven. Onbewuste voorstellingen eener bevruchting langs
oralen weg (vgl. de in de puberteit bij meisjes niet zelden voorkomende voorstelling
eener voor mogelijk gehouden bevruchting door den kus) kunnen tot psychogeen braken
leiden" (Carp, 1947:155)

10  In een passage stelt zij dat verdringing van de appetibus cibi et potus alleen in beperkte
mate voorkomt omdat "men zonder deze voldoeningen eenvoudig niet bestaan kan" (Ter-
ruwe, 1954:81) In een voetnoot licht zij toe: "1) Soms bij kinderen, waar te strenge
ouders ieder snoepen als te zinnelijk veroordelen en bij ascetisch levende mensen, die
iedere zinnelijkheid willen doden. Bovendien vindt men ze, en dan in de meest bedenke-
lijke  vorm,  bij de anorexia nervosa,  waar zij  vaak  de  dood ten gevolge heeft."
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een periode waarin juist veel gegeten werd. De snelle vermagering ontstaat
niet alleen door weinig eten, maar vaak ook doordat het voedsel uitgebraakt
wordt. Hart de Ruyter beschouwt anorexia nervosa als een psychosomatose,
waarbij de regulatiestoornissen waarschijnlijk veroorzaakt worden door psy-
chische conflicten. Toch houdt hij de deur open voor een organische oor-
sprong: "In deze gevallen mag men dus van een echte psychosomatische
ziekte spreken. Het dikwijls gestoorde EEG zou er echter op kunnen wijzen
dat er voor het ontstaan van de ziekte reeds een organische basis aanwezig
was; met de mogelijkheid dat de stoornis in het EEG als gevolg der aandoe-
ning optreedt moet echter ook rekening worden gehouden" (Hart de Ruyter,
1963).

In 1963 verschijnt ook het proefschrift van de kinderpsychiater Christine
Lafeber, een leerlinge van Rumke". Evenals  van der Horst  (1942)   ziet   La-
feber anorexia nervosa als een terugkeer naar de latentiefase als gevolg van
een vrees voor de seksualiteit en een angst voor volwassen worden. Deze
pathologische terugkeer naar de latentiefase wordt bewerkstelligd door het
lichaam in chronische ondervoeding te houden. De angst voor volwassenheid
wordt volgens Lafeber versterkt door de symbiotische relatie met de moeder.
In dit verband spreekt   ze   over een folie   A  deux.   Door deze gestoorde relatie
ontbreken identificatiemogelijkheden, met als gevolg dat het meisje in de
puberteit anorectisch wordt. Maar ook de vader speelt een rol in het proces:
juist doordat  hij  in de opvoeding afwezig  is.

Lafeber ziet verder   nog een sociogeen moment: de erotische   druk   die   er
vanuit de pubergemeenschap op de leden uitgaat. Bij een persoonlijkheids-
structuur die volledig gericht is op aanpassing aan anderen, brengt dit de
potentiele anorexiet in conflict. Anorexia nervosa biedt de oplossing uit dit
conflict. Door de psychologische terugkeer naar de latentiefase, is het alsof
de pati8nte zichzelf gedeseksualiseerd heeft. Een tweede belangrijk punt van
ziektewinst is dat de patitnte aan haar ziekte een pseudo-autonomie ontleent.
De door Lafeber verwoorde denkbeelden zijn sterk beYnvloed door Hilde
Bruch en Mara Selvini Palazolli (zie hoofdstuk 3). Toch blijft Lafeber trouw
aan de Nederlandse traditie anorexia nervosa te beschouwen als een psycho-
genetisch bepaalde functiestoornis (b.v. Van der Horst, 1942). Naar haar
mening moet in de hersenen een voorwaarde aanwezig zijn om een dergelijk
zowel somatisch als psychisch diep ingrijpend syndroom mogelijk te maken.
Lafeber ziet die voorwaarde in een instabiel voedselregulatiesysteem in de

11   We zagen al dat de gerenommeerde psychiater Rumke nauwelijks aandacht besteedde aan
'anorexia nervosa'.  Pas  in zijn handboek  uit 1967 wijdt  hij een paragraaf aan  deze  eet-
stoornis, maar daarbij baseert hij zich op het werk van zijn promovenda de kinderpsy-
chiater Christine Lafeber.
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hersenen van anorectische patienten  en  wel  in de hypothalamus. Deze instabi-
liteit hoeft normaliter niet manifest te worden, maar kan dit wel onder ex-
treem psychisch belastende omstandigheden. Dan kunnen anorectische pa-
titnten door een verminderde selectieve voedselopname hun voedselregulatie
ontregelen en op die manier zowel de somatische als psychische terugkeer
naar de latentiefase bereiken.

Hoewel anorexia nervosa in deze periode vooral als psychosomatose be-
schouwd wordt, behandelen Hamer en Tolsma (1964) in hun Algemeen Leer-
boek voor het verplegen van geestes- en zenuwzieken deze stoornis onder het
hoofdstuk 'psychosen',  zij  het  dat deze eetstoornis volgens hen voorkomt  bij
'neurotische persoonlijkheden'. Toch hebben ook medici de belangstelling
voor anorexia nervosa nog niet verloren. In het Leerboek der Vrouwenziekten
besteden zowel Stolte (1965) als Holmer (1965) kort aandacht aan deze eet-
stoornis. Volgens Stolte wordt de amenorroe  bij deze eetstoornis veroorzaakt
door een gestoorde hypofysefunctie. Volgens Holmer berust anorexia nervosa

op een psychogene functieverandering van het diencefalon.

8.2.3 Voorlopige evaluatie

Terugblikkend op de Nederlandse publicaties die in de eerste helft van de
twintigste eeuw verschijnen valt op dat het anorectisch syndroom zich gelei-
delijk aftekent. Niet alleen moet deze eetstoornis zich eerst differentieren van
de ziekte van Simmonds, de symptomen lijken ook losgeweekt te moeten
worden uit het complex der symptomen behorend bij de hysterie. Zo valt het
op dat degenen die anorexie beschrijven als een mogelijk symptoom bij
hysterie (Jelgersma, 1926; Bouman, 1930; Carp, 1947) weinig woorden vuil
maken   aan de etiologie   van deze eetstoornis. Degenen die anorexie   als   een

afzonderlijke stoornis beschouwen, besteden hier meer aandacht aan (o.a.
Van Balen, 1939; Van der Horst, 1942, 1946).

In de inleiding stelde ik de vraag of anorexia nervosa in Nederland evenals
in de internationale literatuur verward werd met de ziekte van Simmonds. De
publicaties in het NTvG aan het eind van de jaren dertig wijzen in die rich-
ting. Met het artikel van Van Balen (1939) wordt ook in Nederland het on-
derscheid tussen de ziekte van Simmonds en anorexia nervosa gemaakt.
Gevolg daarvan is dat anorexia nervosa nu als afzonderlijke stoornis en niet
langer als symptoom bij hysterie beschouwd wordt. De in de inleiding gestel-
de vraag of anorexia nervosa in de periode van 1936-1965 ook in Nederland
als primair psychische stoornis beschouwd wordt, kan echter niet zonder
meer bevestigend beantwoord worden. Want terwijl in de internationale
literatuur anorexia nervosa als psychische stoornis erkend wordt, spitst de
discussie in de Nederlandse literatuur zich toe rond de vraag of de oorzaak
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van anorexia nervosa lichamelijk danwel psychisch bepaald is. Daarbij wint
de verklaring van een psychogenetisch bepaalde functiestoornis van de hypo-
fyse het van de verklaring dat anorexia nervosa ontstaat tengevolge van
voedselweigering om psychische redenen. Vanaf de jaren vijftig wordt ano-
rexia nervosa in de Nederlandse literatuur toch vooral als een psychosoma-
tose beschouwd. Samenvattend domineert  tot  aan de jaren zestig de medisch-
biologische benadering van anorexia nervosa. Pas met het proefschrift van
Lafeber ontstaat  meer   oog   voor de psychische aspecten  van deze eetstoornis,
hoewel ook Lafeber nog uitdrukkelijk een link legt met endocriene factoren.

8.3 1966-1995: MULTIDIMENSIONEEL

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde of in de Nederlandse vaklitera-
tuur anorexia nervosa wederom erkend wordt als psychisch syndroom en of
evenals in de internationale literatuur sprake is van een multidimensioneel
verklaringsmodel. Tevens wordt    in deze paragraaf de vraag beantwoord
wanneer in de onderzochte Nederlandse literatuur voor het eerst een onder-
scheid gemaakt wordt in anorexia nervosa en bulimia nervosa.

8.3.1 Het NTvG

In de jaren zestig komt er in de artikelen in het NTvG meer aandacht voor
psychische factoren bij het ontstaan van anorexia nervosa. Zo stellen De
Moor en Evenpoel (1964) dat de stoornis vooral bij vrouwen voorkomt
vanwege: ...  het meer passieve karakter der vrouwelijke reacties, terwijl'6

ook het ideaal der slanke lijn bij de vrouw een betekenis heeft" (De Moor &
Evenpoel, 1964:2485). Volgens de auteurs hebben de patientes vaak een
ambivalente houding ten opzichte van de ouders, die hun dochter al te veel
willen beschermen. De anorectische patiente kenmerkt zich door een tekort
aan vitaliteit, introversie, het zoeken naar compensatie in het geestelijke, een
ambitie om de eerste te zijn en een zwakke of verdrongen seksualiteit.

In 1965 verschijnt in het NTvG het artikel 'Theorie en therapie van ano-
rexia nervosa' van Lafeber. Naast een overzicht van de geschiedenis van
deze eetstoornis, geeft dit artikel in kort bestek de inhoud van haar proef-
schrift neer. Ook nu benadrukt ze de pathologische moeder-dochter verhou-
ding,   "die  in een haast worgende haat-liefde verbonden  zijn"  (NTvG,   1965:
1720).

Therapeutisch gezien moet volgens Lafeber eerst gewerkt worden aan het
lichamelijk herstel, door bedrust, een dieet (eventueel zelfs sondevoeding) en
een medicamenteuze behandeling (Nozinan). De psychotherapie    moet     er
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vooral op gericht zijn de patienten te brengen tot positiekeuzen vanwege hun
extreem onvermogen zich als autonoom individu op te stellen.

In deze jaren ontstaat in het NTvG ook discussie rond de criteria voor
anorexia nervosa,    met    name    rond het criterium   van de vermagering    (o.a.
Lafeber    1963; Van Beugen   e.a.,    1961). De criteria lopen uiteen   van   een

gewichtsverlies van 10-60%. Omdat bij een gewichtsverlies nog niet noodza-
kelijk sprake hoeft te zijn van patienten die echt mager zijn, wordt voorge-
steld dat sprake moet zijn van acute ontwikkeling (De Moor en Evenpoel,
1964) of dat uitgegaan moet worden van de 'Lean Body Mass' (het vetvrije
gedeelte van het lichaam) (Haak, Birkenhager & Stoute, 1967).

8.3.2 Van medisch naar psychisch domein

Tot nu toe beperkte de analyse van de tijdschriften zich tot het NTvG. Nood-
gedwongen, omdat in de Psychiatrische en Neurologische bladen over de
onderzochte periode geen artikelen over anorexia nervosa of bulimia nervosa
verschenen. Het eerste nummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie (TvP)
verschijnt in 1958, maar het duurt nog tot 1967 voor het eerste artikel over
anorexia nervosa verschijnt. In dit artikel geeft Lafeber (1967) een beschrij-
ving van een groepstherapeutische behandeling, die vooral gericht is op
versterking van het ik-gevoel van anorectische patienten. In datzelfde jaar
verschijnt een artikel over de effecten van deze groepstherapeutische behan-

deling (Zwaan,    1967).    En   in 1969 verschijnt een artikel   over de behande-

lingsresultaten bij eenenveertig anorectische patienten (Lansen, 1969). Daar-
bij wordt een vergelijking gemaakt tussen patienten die behandeld zijn met de
nieuwe methode van Lafeber en patienten die nog werden onderworpen aan
de 'oude' behandeling. De resultaten blijken beter bij patienten die de behan-
deling van Lafeber ondergingen. Maar het wordt niet duidelijk of dit toe-
geschreven mag worden aan de nieuwe psychotherapeutische behandeling
omdat deze patienten terzelfder tijd ook antidepressiva en neuroleptica voor-
geschreven kregen, medicijnen die de patienten uit de andere groep niet
hadden gekregen,2.

Eveneens in 1969 verschijnt een artikel van Hart de Ruyter, die meent dat
bij de puberteitsmagerzucht sprake is van angst voor dik en vrouwelijk wor-
den. Hij maakt een onderscheid in 'anorexia nervosa' en 'anorexia mentalis'.

12 Ook bij follow-up bleken de resuitaten van de groep behandeld met de methode van
Lafeber (N=23) beter dan van de groep (N = 18)  die  niet  aan deze behandeling was bloot-
gesteld. Maar dit geldt vooral wat betreft gewichtsherstel en eetproblemen. Voor wat
betreft menstruatiepatroon, defaecatiepatroon, seksualiteit, sociale contacten en werk is er
weinig verschil tussen beide groepen.
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Conform klassieke psychoanalytische opvattingen is anorexia nervosa volgens
Hart de Ruyter een neurotische stoornis die betrekking heeft op een oedipaal
conflict, bij anorexia mentalis is sprake van een psychotische stoornis met als
kenmerken: een symbiotische relatie met de ouders (vooral de moeder), angst
voor de libidineuze en agressieve impulsen, en een 'waanachtig' zonde- en
schuldgevoel, waarbij de seksualiteit regredieert tot de oraliteit, soms uitlo-
pend op een waan zwanger te zijn (zie ook Hart de Ruyter, 1971; 1972). Uit
zijn boek Inleiding tot de kinderpsychologie blijkt dat Hart de Ruyter (1969)
anorexia nervosa (mentalis) tot de psychosomatosen rekent.

In 1974 verschijnt in het TvP een artikel over anorexia nervosa van professor
Verbeek uit Gent. Verbeek ziet als kernfenomeen van anorexia nervosa: de
weigering 'te rijpen', vooral op seksueel gebied. Maar daarnaast heeft  Ver-
beek vooral oog voor de gezinsrelatie. Hij is het niet eens met de klassieke
theorie waarin de moeders van anorectische patienten worden afgespiegeld
als dominant en de vaders als afstandelijke figuren. De vaders zijn volgens
Verbeek zelfverzekerd en begrijpend ingesteld, de moeder is eerder onzeker
en kijkt tegen de vader op. Dit maakt dat de dochter zich gaat identificeren
met de vader. Door de gelijkenis die zij zo verkrijgt met haar vader, krijgt
moeder nu ook ontzag voor haar dochter. Maar vanuit haar opvoedende taak
past het haar niet om haar dochter met ontzag te behandelen, vandaar de
schijnbare bazigheid. In feite grijpt Verbeek hier weer terug op Braat0y's
theorie uit 1939, al noemt hij deze niet. De therapie moet volgens Verbeek
er op gericht zijn de ouders de ogen te openen voor de verkeerd gegroeide
autoriteitsverhoudingen in het gezin. Daarom is het belangrijk dat het meisje
niet uit huis geplaatst wordt, zoals vaak bij behandeling gebeurt'3.

Dit artikel krijgt in 1977 een vervolg in een artikel over de driehoeksrela-
tie binnen het ouderlijk gezin van de anorectische patiente (Verbeek & Ver-
beek, 1977). De auteurs menen dat de moeder van de anorectische pati8nte
binnen de echtpaarrelatie een tekort aan affectie ervaart. Dit maakt dat zij de
kinderen naar zich toe gaat trekken, speciaal het meisje dat later anorexia
nervosa ontwikkelt. Omdat de moeder moeilijk afstand kan doen van dit
kind, belemmert zij het tot zelfstandigheid komen in de puberteitsfase. Het

13  Op Verbeek's artikel komt een curieuze reactie van zenuwarts Middendorp (1975). Zij
meent dat anorectische pati8nten constitutioneel tot het  'aktieve homosexuele type'  beho-
ren, en dat de anorexia een gemaskeerde suicide en door het uitblijven van de menstruatie
een gemaskeerde zelfkastratie is. Verbeek (1975) reageert ontkennend op Middendorp's
inzending. De kern ligt zijns inziens veeleer in het niet volwassen willen worden. En
omdat bij een normale vrouwelijke volwassenheid ook menstruatie hoort, acht hij herstel
van de menstruatie van belang.
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meisje bewondert de vader, maar deze is voor haar weinig bereikbaar. Het
missen van een vertrouwde band met de vader, maakt in de puberteit de
toenadering tot het andere geslacht voor het meisje extra moeilijk. Uiteinde-

lijk neemt de vader in de therapie dan ook een sleutelpositie in. Hij wordt
gestimuleerd zijn rol als vader en als echtgenoot meer op zich te nemen. De
moeder moet leren haar dirigistisch opvoedende functie in het gezin op te
geven.

In de tweede helft van de zeventiger jaren wordt in het TvP vanuit een

gedragstherapeutische en leertheoretische invalshoek aandacht besteed aan
anorexia nervosa. De gedragstherapeutische behandeling van Bleyenberg en
Delissen-van der Sloot (1976) berust op operante conditioneringstechnieken.
Eerste doel van de gedragstherapeutische behandeling betreft de normalise-

ring van het eetgedrag. Dit wordt bereikt door positieve bekrachtiging van
eten.

Vanuit zijn leertheoretische visie besteedt Vandereycken (1978) in twee
artikelen aandacht aan de hyperactiviteit bij anorexia nervosa. In het eerste

deel (TvP, 1978, 20, 61-78) stelt Vandereycken dat hyperactiviteit bij ano-
rectische patienten niet secundair   aan het hongeren   is. De hyperactiviteit   is
differentieel-diagnostisch een belangrijk symptoom omdat vermagering bij
anorectische pati8nten met dit symptoom gepaard gaat, terwijl men in het
algemeen bij ondervoedingstoestanden juist apathie aantreft. In het tweede

deel (TvP, 1978, 20, 135-151) wordt de hyperactiviteit vanuit verschillende
kaders geYnterpreteerd. Vanuit zijn eigen leertheoretische visie meent Vande-

reycken dat hyperactiviteit een bekrachtigende waarde voor de anorectische

patient heeft, omdat het bijdraagt  aan  het doel waarnaar zij streeft: vermage-
ring.

Nog in 1979 verschijnt in het TvP een psychoanalytisch artikel over ano-
rexia nervosa (Beeren, 1979, 21, 489-506). Het artikel handelt over een

gehuwde vrouw, bij wie de anorexie sterk verweven is met seksuele en

relatieproblematiek. Achterliggende dynamiek is volgens de auteur: een
reactivering van onbewuste, bedreigende, infantiele zwangerschapsfantasieen.

Hoewel de artikelen in het TvP in tegenstelling tot die in het NTvG vooral
handelen over etiologie en therapie van anorexia nervosa, wordt nu en dan
aandacht besteed aan het belang van endocriene factoren. Zo stelt Van
Egmond (1976) dat bij anorexia nervosa sprake is van stoornissen in de
hypothalame secretie, maar dat er geen duidelijkheid is over de pathogene
trigger. Hij veronderstelt dat anorexia nervosa binnen een fysiologisch model

op te vatten is als een evenknie van stress, d.w.z. een bij elkaar behorend

geheel van vegetatieve reacties op een stimulussituatie. Een soortgelijke
theorie hangt ook Hoes (1976) aan. Uitgaande van principes uit de systeem-

theorie meent Hoes dat anorexia nervosa een homeostatische stoornis is,
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waarbij vooral de monaminerge systemen betrokken zijn. Als gevolg hiervan
is de bescherming tegen stress verminderd.

8.3.3 Toegenomen aandacht

Vanaf de jaren tachtig neemt de aandacht voor eetstoornissen in de Neder-
landse literatuur toe. Zo verschijnt naar aanleiding van een symposium over
de psychische en somatische aspecten een speciaal nummer van het TvP over
anorexia nervosa. Daarin worden de volgende onderwerpen behandeld: neu-
roendocriene factoren (Coelingh Bennink, 1981; Krans, 1981; Mennema,
1981; Hoes, 1981), vroegtijdige onderkenning (Weeda-Mannak, 1981),
behandeling (Vandereycken, 1981; Blom-Van Assendelft, 1981; Hendriks-
Trooster, 1981; Jannes, 1981) en interactionele aspecten (Compernolle,
1981; Lafeber, 1981; Houben, 1981; Hendrickx, 1981). Als gezinskenmer-
ken worden onder andere genoemd: gebrek aan autoriteit bij de ouders en
gebrek aan autonomie bij het kind (Compernolle, 1981), dat anorectische
kinderen faalangstig zijn, terwijl de ouders het accent juist sterk op prestaties
leggen en dat anorectische kinderen een conflictvoorkomende functie vervul-
len in het gezin (Hendrickx, 1981).

Na lezing laat dit speciale nummer vooral de indruk achter dat er nog
weinig eensgezindheid bestaat over anorexia nervosa. Ten aanzien van de
neuroendocriene aspecten menen sommige auteurs (Coelingh Bennink, 1981;
Krans, 1981) bijvoorbeeld dat endocriene veranderingen (bijvoorbeeld ver-
hoogde cortisolspiegel, lage insulinespiegels, amenorroe) herstellen als het
gewicht herstelt, een ander (Mennema, 1981) meent dat zowel de gedrags-
stoornissen als de organische stoornissen verband houden met stoornissen van
de hypothalamus en omringende structuren en weer een ander (Hoes, 1981)
komt niet tot duidelijke conclusies. Compernolle (1981:80) stelt dan ook niet
voor niets dat het syndroom anorexia nervosa nog steeds onduidelijk is: "Uit
de literatuur komt A.N. maar voren als een zeer onduidelijk omschreven
beeld, een mengelmoes van symptomen   en hun tegendeel, een verward
geheel dat het predicaat Syndroom of Ziekte niet verdient, een mode- of
sensatiesyndroom waar - zoals aan de hysterie in het begin van de eeuw -
veel meer aandacht aan wordt geschonken   dan zijn incidentie   (0,24-1.3/
100.000) wettigt.

.

En Pieters (1981) meent dat de notie anorexia nervosa meer verwijst naar
een syndroom, een beschrijving van tekenen en symptomen, die meestal
samen optreden, dan naar een ziekte met een bepaalde etiologie, een duidelij-
ke verschijningsvorm en een bepaald verloop. Hantering van verschillende
diagnostische criteria bij eenzelfde groep patienten betekent bijvoorbeeld dat
bepaalde patienten volgens de ene verzameling criteria w61 als anorexia
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nervosa worden gediagnosticeerd en volgens de andere verzameling criteria
niet. Een onderzoek van De Jong (1982) onder een groep anorectische pa-
tidnten bevestigt inderdaad dat bepaalde patienten volgens bepaalde criteria
wel anorexia nervosa hebben en volgens andere criteria niet'4.     Eet-    en

gewichtsgestoorde patienten vertonen alleen overeenkomsten in de sympto-
men   'ondergewicht' en 'abnormaal omgaan  met eten'. Binnen het anorexia
nervosa-syndroom bestaan volgens Pieters   ook weer verschillende subtypes:
b.v. een vastende groep en een bulimische groep. De auteur meent dat pa-
tiBnten die de symptomen van het anorexia nervosa syndroom vertonen aan
een varieteit van aandoeningen lijden: bij sommigen intrapsychisch, bij som-
migen interpersoonlijk en bij anderen neurobiologisch bepaald. Ook Lafeber
(1983) stelt in het TvP dat de zo duidelijk aanwezige helderheid rondom
anorexia nervosa in de zestiger jaren inmiddels eerder afgenomen dan ver-
beterd   is.   Dit komt volgens  haar   in de eerste plaats omdat anorexia nervosa
een 'veelvormige ziekte' is geworden, een symptoom bij zeer verschillend
gestructureerde persoonlijkheden, met stoornissen in vroege tot late ontwik-
kelingsfasen. Uit de opvattingen van Pieters, De Jong en Lafeber blijkt dat
de deskundigen in deze periode enigszins in verwarring zijn over de status
van het anorectisch syndroom.

Ondertussen staat in het NTvG de etiologie van anorexia nervosa niet of
nauwelijks meer ter discussie. In de artikelen die vanaf eind jaren zeventig in
dit tijdschrift verschijnen (bijvoorbeeld: Krans, 1978; Krans, 1980; Scheffer
& Op den Velde, 1981; Vecht-Van den Berg, 1979; Vecht-Van den Berg,
1982; Rubsaam, 1982; Hoogendoorn, 1983; Duursma, 1986; Hart, 1986;
Pereira & Verhulst, 1987; Van Binsbergen & Coelingh Bennink, 1987; Van
Deth & Vandereycken, 1991) heeft alleen Krans het over de vraag of ano-
rexia nervosa een psychisch ziektebeeld is dat lichamelijke afwijkingen geeft,
of een primair lichamelijke afwijking, die zich zowel in vermagering als in
psychische veranderingen uit. De auteur concludeert uiteindelijk dat anorexia
nervosa een psychiatrisch ziektebeeld lijkt te zijn, dat ontstaat in het proces
van het zelfstandig worden en waarvan de lichamelijke verschijnselen door
de psychische veranderingen worden veroorzaakt (Krans, 1978; Krans,

14  De Jong (1982) vergeleek de symptomen van een groep patienten met sterk ondergewicht
met de diagnostische criteria van Daily en Gomez (1970, Bliss en Branch (1960), Lafeber
(1971), Feighner (1972), Selvini Palazolli (1974), Bruch (1973) en de DSM-III, 1980).
Vier patienten hebben volgens alle classificatiestelsels anorexia nervosa, vier patienten
hebben geen anorexia nervosa en in de overige gevallen (68%) bestaat onduidelijkheid
over de diagnose. Van de totale groep beantwoorden er slechts 6 aan de DSM-III criteria,
terwijl  er  19  aan de criteria van Daily en Gomez beantwoorden.



254 De deskundigen: de theorie

1980). Maar verder varibren de onderwerpen  van deze artikelen van epidemi-
ologische (Hoogendoorn, 1983) tot historische aspecten (Van Deth en Vande-
reycken, 1991), met een lichte nadruk op medische aspecten. De rol van
psychische factoren is naar de achtergrond verdrongen.

Terwijl in het TvP begin jaren tachtig de diagnostische onderkenning van
anorexia nervosa centraal staat, wordt aan dit facet in het NTvG pas eind
jaren tachtig aandacht besteed. Van Strien en Van Furth (1987) menen dat
anorexia nervosa en boulimie geen aparte ziektebeelden zijn, maar uitingen
van eenzelfde probleem. Niet de eetstoornis vormt het kernsymptoom (al zijn
patientes daar wel het gemakkelijkst aan te herkennen), maar de angst dik te
worden, preoccupatie met voedsel en de gestoorde lichaamsbeleving. Binnen
dit model kan dan een anorectische subgroep (voedselbeperking, braken,
laxantia) en een boulimische subgroep (naast voedselbeperking regelmatig
eetbuien) onderscheiden worden. Dit model biedt voordelen bij de vroegtij-
dige onderkenning van eetstoornissen: door te letten op de kernsymptomen
kan een patient ontdekt worden voordat ze veel afgevallen is of meerdere
keren per dag last heeft van vreetbuien.

Ook Weeda-Mannak (1989) meent dat voor vroegtijdige onderkenning van
anorexia nervosa het vooral van belang is te letten op voor het ziektebeeld
typerende gedragskenmerken: gewichtsvermindering, endocriene dysfunctie,
psychologische stoornis bestaande uit angst voor gewichtstoename of voor
verlies van controle bij voedselinname, afwezigheid van een organische
ziekte die het gewichtsverlies kan verklaren. Maar zij hanteert toch een
gewichtscriterium:  bij een ondergewicht van minimaal   15 %  van het normge-
wicht en bij primaire of secundaire amenorroe kan naar haar mening de
diagnose anorexia nervosa gesteld worden. In de jaren negentig verschijnen
nog sporadisch artikelen over anorexia nervosa in het NTvG (bijvoorbeeld
Olivier,    1994).    Maar de aandacht beperkt zich meestal tot samenvattingen
van Engelstalige artikelen.

In de artikelen die in de tweede helft van de jaren tachtig in het TVP ver-
schijnen, blijft de nadruk ondertussen liggen op de therapeutische aspecten.
Zo schrijft Schmidt (1985) over de klinische gedragstherapeutische behande-
ling van ernstige anorexia nervosa patienten. Schmidt maakt naast operante
conditioneringsprincipes (waarbij gewichtstoename beloond wordt nadat de
patidfnt in een toestand van relatieve deprivatie gebracht is) gebruik van
klassieke leerprincipes waarbij uitgegaan wordt van de veronderstelling dat
sprake is van een gewichtsfobie. Als onderdeel van de behandeling wordt de
patiente bijvoorbeeld gevraagd zich een bepaald gewicht voor te stellen, in de
volgende sessies voert men dit gewicht geleidelijk op. Door middel van
relaxatie leert de patiente de daarbij optredende spanningsreactie te hanteren.
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Een andere behandelingsmogelijkheid bestaat uit de in-vivo exposure waarbij
door middel van een spiegel of video-opnamen het actuele gewicht angstvrij
wordt gemaakt. Met behulp  van de Rationeel Emotieve Therapie wordt  ge-
werkt aan de irrationele gedachten ten aanzien van uiterlijk en gewicht. Aan
de handhaving van de bereikte resultaten werkt men eveneens door de pati-
ente door middel van een spiegel of video-opnames met haar eigen uiterlijk
te confronteren. Door middel van sociale vaardigheidstrainingen werkt de
patiente  aan de doorbreking  van het opgebouwde sociale isolement.

Andere onderwerpen van artikelen over eetstoornissen in het TvP zijn:
diagnostiek en onderzoek (Kog, Vertommen en Vandereycken, 1987; Probst,
Vancoppenolle, Vandereycken en Goris, 1991; Dillen en Vandereycken,
1992). Een ander artikel handelt over anorexia nervosa en erfelijkheid (Van
Reekum, Dirkx & Nabarro, 1992). In het artikel worden aanwijzingen gesig-
naleerd voor een frequenter voorkomen van anorexia nervosa bij eeneige
tweelingen ten opzichte van tweeeige tweelingen. Volgens de auteurs lijkt
een genetische predispositie voor anorexia nervosa en aanverwante eetstoor-
nissen aannemelijk. In 1993 bespreekt Ten Klooster op basis van een litera-
tuurstudie het verband tussen eetstoornissen en depressie. Hij haakt in op de
veronderstelling die vaak geopperd wordt in de Engelstalige literatuur dat
eetstoornissen een variant van of een reactie op een depressie zijn. De resul-
taten van verschillende onderzoeken overziend meent Ten Klooster dat hier-
voor onvoldoende bewijs is. Er zijn weI aanwijzingen voor de veronderstel-
ling dat depressie psychologisch dan wel fysiologisch secundair aan eetstoor-
nissen is (TvP, 1993, 35, 5, 351-363). Daarna verschijnt nog een artikel
over een onderzoek naar prognostisch indicatieve psychologische factoren bij
eetstoornissen (Van Ham, Van Strien & Van Engeland, 1994). In de jaren
1994   en 1995 treffen   we   in   het TvP enkel nog boekbesprekingen   aan   over
eetstoornissen.

De vraag of anorexia nervosa in de Nederlandse vakliteratuur vanaf de
jaren zestig wederom erkend wordt als psychisch syndroom kan ondertussen
bevestigend beantwoord worden. Vanaf de jaren zeventig lijkt steeds minder
de behoefte te bestaan naast de psychische verklaring toch nog een organi-
sche component te handhaven. Toch blijven sommige deskundigen de rol van
vooral endocriene factoren benadrukken. Ook de vraag of in de Nederlandse
vakliteratuur evenals in de internationale literatuur sprake is van een multi-
dimensioneel verklaringsmodel kan in die zin bevestigend beantwoord wor-
den dat er egodynamische, gedragstherapeutische, leertheoretische en sys-
teemtheoretische bijdragen verschijnen. Artikelen waarin de verschillende
invalshoeken geintegreerd worden tot 66n multidimensioneel model werden in
de onderzochte tijdschriften niet aangetroffen.
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8.3.3.1  Bulimia nervosa

In    de internationale literatuur wordt bulimia nervosa    in    1979 als klinisch
syndroom erkend. In Nederland worden in de onderzochte tijdschriften nau-
welijks artikelen over bulimia nervosa gepubliceerd. In 1983 verschijnt in het
NTvG het eerste artikel over bulimia nervosa als afzonderlijk syndroom.
'Boulimie' komt volgens de auteur Vecht-Van den Berg meer voor dan werd
vermoed. In Engeland  en  de  VS  zou  5-12 %  van de vrouwelijke studenten  er
aan lijden. Het artikel gaat verder vooral over de symptomen van boulimie.
Genoemd worden: periodieke heimelijke eetaanvallen die hoogstens twee uur
duren en waarin vooral ijs, frisdrank, melk, koekjes, toast of chips worden
geconsumeerd. Na een eetaanval voelen de meeste patiiinten zich somber en
wanhopig en willen braken. Ze hebben het gevoel zichzelf niet te kunnen
beheersen terwijl ze juist hun hongergevoelens willen beheersen om een laag
lichaamsgewicht te bereiken. Het overeten en braken kunnen leiden tot:
maagdilatatie, maagruptuur, parotuszwelling en afwijkingen aan het gebit.
Braken kan leiden tot electrolytenverschuivingen. Ten gevolge van eenzijdige
voeding ziet men soms anemie en hypovitaminosen. Het menstruatiepatroon
hoeft niet verstoord te zijn, maar dit kan wel. De eetaanvallen leiden soms
tot financitle problemen en sociale isolatie. Evenals bij anorexia nervosa is
ook bij boulimie onbekend of afwijkingen in het gezin, in de persoonlijkheid
of in de endocrinologie de oorzaak zijn15

Volgens Van der Zalm (1984) was er op de 'International Conference on
Anorexia Nervosa and related Disorders' veel belangstelling voor bulimia
nervosa. In 1989 verschijnt een nota van de Gezondheidsraad over zowel
anorexia nervosa als bulimia nervosa (Stolk, 1989). Toch betekent dit niet
dat bulimia nervosa in de Nederlandstalige vakliteratuur nu ineens meer
aandacht krijgt. In 1993 verschijnt nog een artikel dat specifiek over bulimia
nervosa gaat en wel over de behandeling van bulimia nervosa met medicijnen
(Olivier, 1993b). In datzelfde jaar verschijnt een artikel over de relatie tussen
seksueel misbruik en eetstoornissen, waarbij gesteld wordt dat deze relatie
vooral bestaat bij bulimia nervosa en in mindere mate bij anorexia nervosa
(Olivier, 1993a). Afgezien van deze publicaties krijgt het onderwerp in het
NTvG geen paginaruimte meer. In het TvP verschijnt in 1993 een artikel van
Hoek over groepstherapie bij bulimia nervosa (TvP, 1993, 35, 10, 703).
Tenslotte verschijnt in 1994 in het TvP nog een artikel over eetstoornissen in

15 Het artikel van Vecht-Van den Bergh leidt in 1984 enkel tot een etymologische discussie
over de betekenis van de term 'boulimie' (Menken, 1984; Vecht-Van den Bergh, 1984:
Granaada, 1984).
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het algemeen: het gaat over predictieve waarden van psychologische variabe-
len voor het beloop van eetstoornissen bij adolescenten (Van de Ham, Van
Strien & Van Engeland, 1994).

Het antwoord op de in de inleiding geformuleerde vraag of bulimia nervo-
sa in de Nederlandstalige literatuur eveneens vanaf de jaren tachtig erkend
wordt als afzonderlijk syndroom luidt bevestigend. Daarbij moet de kantteke-
ning worden gemaakt dat de aandacht voor bulimia nervosa als afzonderlijke
stoornis in Nederland minder groot is. Dit in tegenstelling tot de internatio-
nale en vooral de Amerikaanse literatuur. In het TvP verschijnen in de jaren
tachtig regelmatig recensies van Amerikaanse boeken over bulimia nervosa
of over eetstoornissen in het algemeen. Met name Vandereycken betoont zich
actief in het recenseren. Naar zijn mening gaan de Amerikanen even slordig
om met het begrip 'boulimie' als destijds met het begrip 'schizofrenie' (TvP,
1985,  boeken  II,   27, 87). Amerikaanse deskundigen zouden de neiging  heb-
ben de term boulimie tot een verzamelbegrip te maken voor allerlei vormen
van overmatig eten. Vandereycken maakt, evenals bijvoorbeeld Eykman, een
duidelijk onderscheid tussen Amerikaanse opvattingen over eetstoornissen en
de Europese visie. De Europese visie zou meer verband leggen tussen buli-
mia en anorexia nervosa en meer aandacht hebben voor de gestoorde
lichaamsbeleving.  (TvP,  1988,  30,  Bl,  45-46).

8.3.4 Voorlopige evaluatie

In   Tabel 8.1. wordt een overzicht gegeven   van het aantal publicaties   over
anorexia nervosa en bulimia nervosa in het NTvG en het TvP.

In het NtvG verschenen vanaf 1939 publicaties over anorexia nervosa.
Deze publicaties hadden vooral een medisch-endocrinologisch karakter.
Vanaf de jaren zestig verschuift de nadruk meer naar psychologische aspec-
ten van anorexia nervosa. Vanaf diezelfde periode verschijnen ook in het
TvP artikelen over anorexia nervosa. In het TvP verschijnen sinds de jaren
zestig zelfs meer bijdragen over eetstoornissen dan in het NtvG. In Tabel
8.1.  zien  we dat vanaf  1966  in  het  NTvG 17 artikelen, 4 brieven  en  8  boek-

besprekingen over anorexia nervosa verschijnen. In het TvP verschijnen in
diezelfde periode 38 artikelen, 3 brieven  en 13 boekbesprekingen. Dit terwijl
het NTvG een weekblad is en het TvP slechts maandelijks verschijnt'6.

16 Weliswaar verschijnt in 1981 het speciale nummer van het TvP over anorexia nervosa,
maar zelfs als we de 19 artikelen uit dat nummer van het totaal aantal artikelen aftrekken,
verschijnen er in het TvP nog meer artikelen (namelijk 23) dan in het NtvG.



Tabel  8.1.  Publicaties  (a =aniketen,   br=brieven, bs =boekbesprekingen) over anorexia nervosa en butimia nervosa  in het Nederlands                                 

Tijdschrift voor Geneeskunde en het TijdschriD voor Psychiatrie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Tijdschrift voor Psychiatrie

anorexia bulimia eetstoornis anorexia bulimia eetstoornis

jaargroep
nervosa nervosa nervosa nervosa

a br bsabrbsabrbsabrbsabrbsabrbs

1936-'40 2- - - - - - - - - - - - - - - - -

1941-'45 3 1- - - - - - - - - - - - - - - -

1946-'50 3- - - - - - - - - - - - - - - - -

1951-'55 1-

1956-'60

1961-'65 4-1- - - - - - - - - - - - - - -

1966-'70 2 - 1 - - - - - -4- - - - - - - -
1971-'75 1-3- - - 13 --- -- - -

1976-'80 3 1 1- - - - - - 7- - - - - - - -     1
1981-'85 4 2 1 1 2- - - -     24 - 6- - 2 1-2   6

00

1986-'90 6 - 2 1- 1 1 1 1- - 7 - -     14    1     -      5

1991-'95 1 1-1- - 1- - 2 - -1- 2 3 - U
3

Totaal 35   6    9    3 2 1    2    1     1     38 3 13 1 - 18 5 - 19
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De aandacht voor de eetstoornis bulimia nervosa is in de Nederlandse
vakliteratuur altijd zeer gering geweest. Pas vanaf 1983 werd in het NtvG
over bulimia nervosa gepubliceerd. In het TvP verschenen vanaf 1984 publi-
caties over bulimia nervosa, maar pas in 1993 verscheen een artikel dat
uitsluitend over bulimia nervosa ging. Vergeleken met het NTvG besteedt het
TvP eveneens meer aandacht aan eetstoornissen in het algemeen. Maar ook
hier gaat het vooral om boekbesprekingen.

Samenvattend zien we vanaf de jaren zestig in de literatuur over anorexia
nervosa een verschuiving van een medisch accent naar een meer psychisch
accent. Dit komt vooral tot uiting in het gegeven dat de artikelen in het
NTvG voornamelijk een medisch endocrinologische invalshoek hebben, ter-
wijl de artikelen in het TvP vooral gaan over de therapeutische aspecten bij
anorexia nervosa. In de internationale literatuur vanaf de jaren zestig wordt
anorexia nervosa belicht vanuit een egopsychologische, een gedragstherapeu-
tische   en een systeemtheoretische visie. Deze benaderingen  gaan  uit  van  een

psychogene oorsprong voor anorexia nervosa. Daarnaast ontstaat in de inter-
nationale literatuur weer een somatopsychologische benadering waarin
gezocht wordt naar een organische grondslag voor anorexia nervosa. De ver-
schillende benaderingen bestaan lange tijd naast elkaar. In de Nederlands-
talige literatuur zien we vanaf de jaren zeventig eveneens verschillende ziens-

wijzen over anorexia nervosa naast elkaar: een psychodynamische, een meer
systeemtheoretische, en een leertheoretische gedragstherapeutische benade-

ring. Maar in het NtvG wordt nog vooral vanuit een somatopsychologische
invalshoek over anorexia nervosa geschreven.

8.4  PROEFSCHRIFTEN EN HANDBOEKEN

Ook uit het aantal proefschriften dat vanaf de jaren tachtig over anorexia
nervosa of bulimia nervosa verschijnt, blijkt dat de aandacht voor deze eet-
stoornissen sindsdien is toegenomen (o.a. Vandereycken, 1984; Weeda-Man-
nak, 1984; Noordenbos, 1987; Van Lenning, 1992; Jansen, 1990; Van 't
Hof, 1994). Ook hier ligt de nadruk op anorexia nervosa, alleen het proef-
schrift van Jansen gaat over bulimia nervosa.

In de proefschriften uit deze periode wordt veelal wel een poging onderno-
men anorexia nervosa vanuit een multidimensioneel model te verklaren. Zo
pleit Vandereycken voor een multidimensionele benadering die rekening
houdt met lichamelijke, psychische en sociaal-culturele factoren en hun
samenhang. Vandereycken beschouwt anorexia nervosa    als een gewichts-
fobie: een gegeneraliseerde respons op negatieve opmerkingen over dikker
worden. De negatieve reacties roepen angst voor afwijzing op en dit vormt
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de     motivatie voor gewichtsvermindering. Voedselweigering leidt    tot    een
hongertoestand die ook weer angst opwekt, maar de anorectische patiente
miskent deze angst en tracht de angst vergeefs door verdere uithongering te
reduceren. Ondertussen ontdekt zij dat ze met haar hongeren een middel in
handen heeft, waarmee ze haar omgeving kan manipuleren en bespelen. De
inconsequente reacties van de ouders (nu eens belonen, dan weer straffen)
verhogen de uitdovingsweerstand van het anorectisch gedrag (zie ook Vande-
reycken & Pierloot, 1977).

Weeda-Mannak's proefschrift bestaat uit een onderzoek naar de vroege
herkenning van anorexia nervosa. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit
dat anorectische patienten naast de menstruele en anorectische symptomen,
vroegtijdig te herkennen zijn aan een hoge prestatiemotivatie en een hoge
negatieve faalangst. Greta Noordenbos (1987) tracht een antwoord te geven
op de vraag in hoeverre anorexia nervosa beschouwd kan worden als een
cultuur-historisch en sekse-specifiek verschijnsel. Uit haar onderzoek komt
naar voren dat de ouders van anorectische patienten meer prestatiegericht
zijn, dat in gezinnen van anorectische patienten nauwelijks over emoties en
over problemen gepraat wordt, dat anorectische patienten moeite hebben hun
emoties te uiten, dat ze hun lichaam als meer negatief ervaren dan de verge-
lijkingsgroep en dat ze ook vaker slank of mager willen worden om waarde-
ring van anderen te krijgen. Anorectische patienten zijn volgens Noordenbos
meer traditioneel opgevoed en proberen sterker te voldoen aan het traditione-
le sekse stereotype beeld van vrouwen. Ook Noordenbos gaat er vanuit dat
bij anorectische meisjes sprake is van een gebrek aan autonomie en eigen
identiteit, waardoor ze in de problemen komen als er zelfstandig gedrag van
hen verwacht wordt. Lijnen wordt als de oplossing van deze problemen
ervaren, omdat  dit  hen een gevoel van controle  over het eigen lichaam geeft.

Vanuit een leertheoretische visie beschouwt Jansen (1990) bulimia nervosa
als een vorm van verslaving: patienten met eetproblemen vertonen overeen-
komsten met alcohol- of drugsverslaafden in het controle-verlies en in de
preoccupatie met het middel. Jansen meent nu dat cognitieve processen, zoals
de gedachte aan voedsel of de voorstelling van eten, het organisme prepare-
ren tot voedselinname door middel van anticipatieve fysiologische reacties.
Een voorbeeld van zo'n anticipatieve reactie is het samentrekken van de
kaken bij de gedachte  aan  een  hele zure appel. Als bepaalde stimuli betrouw-
bare voorspellers worden van overmatige voedselinname, ontlokken zij op
den duur een voorbereidende compensatoire respons in het organisme. Bij-
voorbeeld: De inname van voedsel leidt gewoonlijk tot een daling van de
bloedsuikerspiegel. Bij bulimische patienten zou die bloedsuiker al antici-
perend op de komst van grote hoeveelheden voedsel gaan dalen. Deze bloed-
suikerdaling wordt vervolgens beleefd als 'zucht' en moet dan letterlijk wor-
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den weggegeten. Uit haar onderzoek blijkt dat olfactorische stimulatie al
voldoende voorwaarde is voor het provoceren van eetbuien in lijners. Overi-
gens ging ook Braat0y (1939) al uit van Pavloviaanse principes om het ge-
brek aan eetlust bij anorectische pati8nten te verklaren.

Ook in Nederlandse psychiatrische handboeken wordt in de jaren tachtig
ruimte gemaakt voor anorexia nervosa (o.a. Kuiper, 1984; Oudshoorn, 1985;
Sanders-Woudstra & de Witte; 1985). Sommigen rekenen anorexia nervosa
daarbij nog steeds tot de psychosomatosen (bijvoorbeeld Kuiper, 1984; Ouds-
hoorn, 1985; Strubbe, 1989). Meestal wordt in deze handboeken een weerga-
ve gegeven van de theorieen van Bruch, Minuchin, Palazolli en van de Ne-
derlandstalige deskundigen Lafeber, Vandereycken en Weeda-Mannak. Maar
De Raeymaecker (1985) bespreekt daarnaast de door Walsh (1982) geopper-
de mogelijkheid dat anorexia nervosa in dienst staat van het biologisch her-
stel van het affectieve evenwicht. Bekend is dat lichaamsbeweging de pro-
duktie van B-endorfines verhoogt. Deze endogene opiaat-achtige stoffen
hebben een positief effect op de stemming. Dit zou verklaren waarom ano-
rectische meisjes zo hyperactief zijn: hyperactiviteit stimuleert het vrijkomen
van de B-endorfines en helpt hen zo hun depressieve gevoelens te onderdruk-
ken.

Aan bulimia nervosa wordt ook in de psychiatrische handboeken nauwe-
lijks aandacht besteed. Toch geniet deze eetstoornis wel van overheidswege
belangstelling, zoals blijkt uit de nota van de Gezondheidsraad over anorexia
nervosa en boulimie (1989).

8.5 BESCHOUWING

We kunnen concluderen dat, in tegenstelling tot de internationale literatuur,
in de Nederlandstalige literatuur aan het eind van de negentiende eeuw geen
discussie over de status van 'anorexia nervosa' ontstaat. Over het algemeen
vinden we in de literatuur rond de eeuwwisseling beschrijvingen van ziekte-
beelden die sterke gelijkenis vertonen met het anorectisch syndroom, of van
patienten die lijden aan 'nerveus braken' of 'hysterisch braken'.  In de Neder-
landstalige literatuur in deze periode wordt anorexia nervosa vooral
beschouwd als een symptomatisch verschijnsel bij hysterie. Erkend wordt dat
het om een psychisch verschijnsel gaat, maar toch zoeken de deskundigen
naar een somatische oorzaak. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Nolen's 'verminder-
de prikkelbaarheid van het centrum van het hongergevoel' en Jelgersma's
'anaesthesie van het slijmvlies van de maag'.
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Ten aanzien van de vraag of anorexia nervosa in de Nederlandstalige
literatuur in de jaren 1914 tot ongeveer 1930-1940 evenals in de internatio-
nale literatuur verward wordt met de lichamelijke stoornis 'ziekte van Sim-
monds', kan gezegd worden dat anorexia nervosa in Nederland  in het begin
van de twintigste eeuw eigenlijk nog nauwelijks erkend wordt als afzonderlijk
syndroom. Eind jaren dertig sluiten Nederlandse deskundigen zich aan bij de
internationale discussie over het onderscheid tussen de ziekte van Simmonds
en anorexia nervosa. Het is niet duidelijk in hoeverre gevallen van anorexia
nervosa in deze periode in Nederland verward werden met de ziekte van
Simmonds. Het artikel van Schoo (1936) wordt door Van Balen (1939) in
ieder geval beschouwd als voorbeeld van verwarring van anorexia nervosa
met de ziekte van Simmonds. In zijn artikel over het onderscheid tussen deze
twee syndromen, lijkt Van Balen ervan uit te gaan dat de Nederlandse des-
kundigen bekend zijn met anorexia nervosa. Toch komen we ook in deze
periode in de Nederlandstalige literatuur voornamelijk verwijzingen naar
hysterische anorexie tegen.

De vraag of anorexia nervosa in de Nederlandstalige literatuur vanaf 1930-
1940 evenals in de internationale literatuur opnieuw erkend wordt als psy-
chisch syndroom en of deze eetstoornis ook in Nederland in een psychodyna-
misch kader geinterpreteerd wordt, moet ontkennend beantwoord worden.
Nadat internationaal erkend is dat het om twee afzonderlijke stoornissen gaat,
spitst de discussie in Nederland zich toe op de vraag of anorexia nervosa
primair een lichamelijke dan wel een psychische stoornis is. In de jaren
veertig worden steeds weer pogingen ondernomen om een verband te leggen
tussen anorexia nervosa en endocrinologische factoren (o.a. Van der Horst,
1942; Kreuzwendedich von dem Borne, 1944; Bartstra, 1948; Querido,
1948).

In die eerste periode bestaan drie verschillende theorieen over de rol van
endocriene factoren in de etiologie van anorexia nervosa. Enerzijds is er Van
Balen's opvatting dat de ziektebeelden anorexia nervosa en de ziekte van
Simmonds op elkaar lijken, maar in wezen volkomen verschillende afwij-
kingen zijn. De symptomen bij anorexia nervosa zijn volledig verklaarbaar
vanuit de ondervoeding, terwijl de symptomen bij de ziekte van Simmonds
op een beschadiging van de hypofyse berusten. Anderzijds meent Van der
Horst dat bij anorexia nervosa de psyche invloed uitoefent op de functies van
de hypothalamus en de hypofyse; anorexia nervosa als orgaanpsychose. En
tenslotte stelt Querido dat langdurige ondervoeding de hypofyse blijvend kan
beschadigen met als gevolg het overgaan van anorexia nervosa in een anato-
misch gefundeerd Simmonds syndroom.

Over het algemeen wordt dus wel erkend dat psychische factoren een rol
spelen bij anorexia nervosa. Maar evenals Gull en Lastgue laten ook de
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eerste Nederlandse auteurs zich slechts summier uit over de aard van die
psychische factoren. Zo meldt Van Balen (1939) over een van zijn pati8nten
dat er sprake is van 'huiselijke moeilijkheden' en spreekt Verbiest (1939)
over 'hevige psychische conflicten' zonder verder over de aard van die con-
flicten uit te weiden. Soms wordt verwezen naar een angst voor volwassen
worden en seksualiteit (Van der Horst, 1942), een angst dik te worden (Vink
& de Vaal, 1949) of een gespannen driehoeksverhouding tussen het meisje en
haar ouders (Braat0y, 1939) Alleen D'Hollander (1942) geeft een expliciet
psychoanalytische getinte verklaring voor het ontstaan van anorexia nervosa.

In de internationale literatuur wordt met Sheehan's publicatie in 1948
aangetoond dat de ondervoeding en cachexie niet het gevolg zijn van hypofy-
saire insufficientie. Vanaf de jaren vijftig wordt anorexia nervosa in de inter-
nationale literatuur dan ook vooral in psychiatrische en psychologische boe-
ken en artikelen beschreven. In de Nederlandse literatuur is de aandacht voor
'anorexia nervosa' binnen de psychiatrie in de jaren vijftig nog gering. De
deskundigen hebben  wel  weet  van de stoornis,  maar men besteedt er nauwe-
lijks expliciet aandacht aan. Hoogstens wordt deze eetstoornis genoemd in
het rijtje van de psychosomatosen (bijvoorbeeld Kraus, 1957; Stokvis &
Welman, 1955). In die jaren beschouwen Nederlandse deskundigen anorexia
nervosa dus als een onder psychische invloed ontstane ziekte met wezenlijk
fysieke verschijnselen.

De vraag of er vanaf 1960 in de Nederlandse literatuur evenals in de
internationale literatuur diverse verklaringen voor anorexia nervosa naast
elkaar bestaan en of deze verklaringen vanaf de jaren tachtig ook samenge-

voegd worden in multidimensionele modellen, kan bevestigend worden beant-
woord. Vanaf de jaren zestig zien we in Nederland een psychoanalytische
benadering (Hart de Ruyter, 1969; Beeren, 1979), een egopsychologische
benadering (Lafeber, 1963), een systeemtheoretische benadering (vooral
Verbeek, 1974; Verbeek en Verbeek; 1977), een gedragstherapeutische en
leertheoretische benadering (vooral Bleyenberg en Delissen-van der Sloot,
1976; Vandereycken, 1977, Jansen, 1990) naast elkaar bestaan. Maar deze
verschillende benaderingen worden nog nauwelijks geintegreerd in edn multi-
dimensioneel model.   In de jaren zeventig is tevens sprake   van een opleving
van de aandacht voor de psychofysische aspecten van anorexia nervosa (o.a.
Hoes, 1976; Krans, 1978; Van Egmond, 1976). Niet voor niets merkt Van-
dereycken (1981) op dat op de conferentie van Bethesda in 1976 weer sprake
is van een reveil van de biologische psychiatrie met een nadruk op endocrie-
ne en hypothalame factoren.

Vanaf de jaren tachtig wint de gedachte terrein dat anorexia nervosa een
multidimensionele stoornis is, waarin zowel psychologische, als biologische
als sociaal-culturele aspecten een rol spelen (o.a. Vandereycken, 1984; Wee-
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da-Mannak, 1984; Noordenbos, 1987; Van Lenning, 1992). Een beschrijving
van de eetstoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa ontbreekt in deze
periode bijna in geen enkel psychiatrisch of psychologisch handboek (Kuiper,
1984; Vandereycken, 1986). De multidimensionele benadering heeft daarbij
de voorkeur. In tegenstelling tot unicausale theorieen laat de multidimensio-
nele verklaring ruimte voor individuele verschillen in het ontstaan van ano-
rexia nervosa. Het multidimensionele model geeft hulpverleners en patienten
de vrijheid tot een persoonlijke betekenisgevende duiding te komen. Bij de
een is het eetgedrag een symbolische boodschap naar de partner, bij de ander
vervult het een functie in de moeder-dochter relatie. Binnen het multidimen-
sionele model blijft ook de aandacht voor psychofysiologische en hormonale
aspecten van eetstoornissen bestaan. Jansen en Boon (1991) zijn trouwens
van  mening  dat de multidimensionele benadering een zwaktebod is. Omdat
men er niet in slaagt tot een eenduidige verklaring voor eetstoornissen te
komen, neemt men zijn toevlucht tot de stelling dat deze eetstoornis door
meerdere factoren bepaald wordt.

De vraag of bulimia nervosa vanaf de jaren tachtig als klinisch syndroom
ook in Nederland erkend wordt, kan eveneens bevestigend beantwoord wor-
den. Nederlandse deskundigen volgen de DSM-III criteria uit 1980, waarbij
bulimia nervosa als afzonderlijk syndroom erkend wordt. Maar het is opval-
lend dat aan bulimia nervosa in vergelijking met anorexia nervosa in de
Nederlandse vakliteratuur bijzonder weinig aandacht besteed wordt.

Bestudering van de Nederlandse vakliteratuur over anorexia nervosa leert dat
de verklaringen voor deze eetstoornis de in die periode heersende psychiatri-
sche en psychologische opvattingen volgen. Het syndroom anorexia nervosa
wordt steeds opnieuw geconstrueerd volgens de in een bepaalde tijd en in een
bepaald land heersende denkbeelden. Daarbij lopen de nationale opvattingen
over deze eetstoornis niet altijd synchroon met de internationale opvattingen.
De Nederlandse deskundigen onderscheiden zich vooral van hun internationa-
le vakgenoten door de aanhoudende nadruk op endocrinologische en organi-
sche factoren in de etiologie van de eetstoornis anorexia nervosa. Vanaf de
jaren zeventig komt ook internationaal weer aandacht voor biologische facto-
ren, maar dan als onderdeel van een multidimensionele benadering.

In de boekbesprekingen die vanaf de jaren zestig zo nu en dan in het
NTvG verschijnen en vanaf de jaren tachtig veelvuldig in het TvP worden
aangetroffen, vallen twee dingen op: ten eerste dat de lezers van het NTvG
en het TvP goed op de hoogte werden gehouden van de boeken die nationaal
en internationaal over dit onderwerp verschijnen. Dit maakt het niet waar-
schijnlijk dat geconstateerde verschillen tussen Nederlandstalige publicaties
en de internationale literatuur het gevolg zijn van gebrek aan kennis omtrent
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de theorievorming in de internationale literatuur. Ten tweede valt in die
recensies regelmatig de verzuchting te lezen dat zowel in de vakliteratuur als
in de algemene media zoveel aandacht is voor deze stoornis (bijvoorbeeld
Verhulst, 1988; Stolk, 1988). In 1991 meent Vandereycken dat het toene-
mend aantal publicaties getuigt van een groeiende belangstelling voor eet-
stoornissen. "Toch blijf ik me afvragen of het ook niet mede door deze aan-
dacht vanwege professionelen komt dat het een modieuze problematiek ge-
noemd kan worden. Er is in elk geval een markt voor dit soort boeken, maar
wie  houdt  nu de markt van vraag en aanbod in stand?"  (TvP,   1991,   3 3,B l,
17).    In dit hoofdstuk   werd de aandacht van Nederlandse deskundigen   voor
anorexia nervosa in kaart gebracht. Het volgende hoofdstuk richt zich op de
vraag naar de protoprofessionalisering van kennis over eetstoornissen.



9 Protoprofessionalisering

Uit de aandacht voor eetstoornissen in films, boeken, tijdschriften en praat-
programma's valt op te maken dat niet alleen de deskundigen, maar ook de

populaire media geboeid zijn door dit verschijnsel. Vooral sinds de jaren
tachtig verschijnen egodocumenten van anorectische patienten of van moeders
van anorectische patienten (o.a. Dunbar, 1986; Chernin, 1981; Macleod,
1981; Val&re, 1978). Er worden films gemaakt over eetstoornissen, zoals de
film over de zangeres Karen Carpenter, die aan de gevolgen van deze stoor-
nis overleed. De aandacht voor anorexia nervosa blijkt eveneens uit de
behoefte om in het leven van beroemde personen te speuren naar tekenen van
deze eetstoornis. Dit geldt voor personen uit een ver verleden: Maria Stuart

(1662-1694), koningin van Engeland en Schotland, Lord Byron (1788-1824)
en de dichteres Elizabeth Barrett Browning (1806-1861), (DiNicola, 1990a).
Maar ook voor beroemde personen die leefden in de periode na de eerste

klinische beschrijvingen van anorexia nervosa en bulimia nervosa. Keizerin
'Sisi' van Oostenrijk (1837-1898) zou gebukt gaan onder anorexia en van
Franz Kafka (1883-1924), de schrijver van het verhaal 'de hongerkunstenaar'
wordt eveneens beweerd dat hij anorectisch was (Van Deth & Vandereycken,
1988). Hetzelfde geldt voor de Franse filosofe Simone Weil (1909-1943), die
in de Tweede Wereldoorlog aan tuberculose overleed (DiNicola, 1990a).

Ook in de hedendaagse literatuur is de anorexiet geen onbekende meer

(o.a. Van der Heijden, 1986; Pauka, 1983; Tartt, 1993; Kellerman, 1997).
Beroemde mensen komen in de publiciteit omdat ze aan anorexia nervosa
zouden lijden. John Lennon, Katherine Hepburn, Lena Zavaroni, Audrey
Hepburn, Michael Jackson en Prinses Diana zijn recente voorbeelden van

personen waarvan vooral de roddelpers vermoedt dat ze anorectisch zijn of
geweest zijn (zie bijvoorbeeld Buchan & Gregory, 1984; Van Deth, 1990).
In haar biografie van Anna Freud suggereert Young-Bruehl (1988) dat ook
Anna Freud een tijdlang anorectisch was'.

Van Deth (1993) meent dat de stoornis bulimia nervosa de laatste jaren
geleidelijk meer populair is dan anorexia nervosa. Volgens hem lijden de
tennisster Zina Garrison, Margot Hemingway, Jane Fonda, Lynn Redgrave
en Catherine Oxenberg aan bulimia nervosa. In een bekende Nederlandse

1  "Gedacht werd aan een milde eetstoornis van het type dat Freud associeerde met hysterie

en de daarmee gepaard gaande 'conversiesymptomen' maar er is uit die tijd geen andere

informatie over anorexia of de aandoening die met 'het' wordt aangeduid" (Young-Bruehl,
1988, pg. 50)
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soap heeft een van de hoofdrolspeelster bulimia nervosa. Leon de Winter (de
auteur van de roman Hoffmans honger, waarin de mannelijke hoofdfiguur
last van eetbuien heeft) zegt van zichzelf dat hij een manisch eter is (Van
Deth, 1993). En prinses Diana, waarvan in de roddelbladen aanvankelijk
gezegd werd dat ze anorectisch is, zou volgens de over haar verschenen
biografie sinds het begin van haar huwelijk aan bulimia nervosa geleden
hebben. In Nederland verspreidt het blad Margriet in 1993 onder de titel
'Diana, haar zoektocht naar geluk' een beknopte biografie over Diana, waar-
in een hoofdstuk gewijd is aan haar eetproblemen (Deurwaarder, 1993).
Deze voorbeelden geven aan hoe het onderwerp eetstoornissen binnen de
samenleving een levendige belangstelling geniet.

Publicaties over eetstoornissen bereiken een breed publiek: de roddel-
bladen vinden gretig aftrek en van de biografie over Diana werden wereld-
wijd twee miljoen exemplaren verkocht. Ook de beknopte biografie van
Margriet moet door heel wat lezeressen gelezen zijn. Hoewel de in de jaren
tachtig bestaande indruk van een epidemie van eetstoornissen onder deskundi-
gen inmiddels wat getemperd is, blijven eetstoornissen ook in de jaren negen-
tig in de belangstelling: Het onderwerp 'eetstoornissen' prijkte in 1993 op de
negende plaats van de top tien van onderwerpen naar aanleiding waarvan
mensen naar de telefonische hulpdienst Korrelatie bellen. In 1992 stond dit
item nog niet in de top tien (De Volkskrant, 18 april 1994). Het kan bijna
niet anders of de aandacht voor deze stoornissen heeft invloed op de gedach-
tengang over deze stoornissen. In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de
alledaagse kennis van leken over eetstoornissen. De nadruk ligt daarbij op
het achterhalen van de manier waarop kennis van deskundigen via de media
doorsijpelt in de samenleving. Al in 1898 schreef Bouman: "Wij kunnen ons
heel goed voorstellen, dat het lezen van ziektegeschiedenissen contagieus
werkt  . . .  Maar het  is soms  niet te verhinderen, dat wetenschappelijke werken
in handen van leeken komen, die, gepraedisponeerd als ze zijn, met graagte
deze lectuur verslinden en daarvan de schadelijke gevolgen ondervinden"

(Bouman,    1898: 391). Waar Bouman nog uitging van predispositie   neem   ik
aan dat de opvattingen van leken (evenals trouwens die van deskundigen)
over eetstoornissen beinvloed worden door sociale representaties over
lichaam, voeding en gezondheid. De betekenis die gehecht wordt aan het
gedrag van een anorectische patiente is afhankelijk van de beelden en ideeen
die ten aanzien van uiterlijk en gezondheid in onze samenleving circuleren.
Aangezien zowel deskundigen als leken blootstaan aan diezelfde invloeden, is
de vraag interessant of de verklaringen die leken geven over het ontstaan van
eetstoornissen overeen komen met de verklaringen van deskundigen.

In dit hoofdstuk wordt de kennis van deskundigen over eetstoornissen
afgezet tegen de kennis van leken. Daarbij neem ik aan dat in het proces van
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de overdracht van kennis van de beroepsgroep naar leken een transformatie
plaats vindt, met als gevolg dat de kennis van leken enigszins zal afwijken
van de kennis van deskundigen. Deze veronderstelling heb ik op twee manie-
ren getoetst. Met de bedoeling na te gaan hoe leken denken over eetstoornis-
sen onderzocht ik in hoeverre en op welke manier in het tijdschrift Libelle
aandacht werd besteed aan eetstoornissen. Maar allereerst onderzocht ik de
kennis van Nederlandse huisartsen over eetstoornissen en vergeleek deze met
de kennis van Nederlandse propaedeuse-studenten psychologie over eetstoor-
nissen.

9.1 HUISARTSEN VERSUS STUDENTEN

Aan de keuze voor huisartsen ligt het motief ten grondslag dat de eerste
schakel binnen de gezondheidszorg wordt gevormd    door de huisarts.     In
Nederland bepaalt vooral de huisarts of en wie er doorgesluisd worden naar
instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. In die hoedanigheid vervult
de huisarts een belangrijke signalerende functie (Hoek, Brook, Giel & Ten
Horn, 1984). In hoofdstuk 6 zagen we dat binnen het H-C-model niet-eetge-
drag (zonder dat daarvoor een lichamelijke oorzaak aanwezig is) aanvankelijk
tot stagnatie van betekenis leidt. Als het niet-eetgedrag lang duurt en gezond-
heidsrisico's met zich meebrengt, volgt consultatie van een deskundige. Deze
interpreteert het niet-eetgedrag  van de patiente als 'anorexia nervosa'.   Deze

diagnosticering geeft de betekenis 'ziekte' aan het niet-eetgedrag.
De huisarts is de eerste deskundige bij wie patienten met eetproblemen ge-

woonlijk aankloppen. Dit betekent dat de huisarts veelal de eerste is die
patienten met anorexia nervosa of bulimia nervosa identificeert.

De keuze voor studenten als vergelijkingsgroep is enerzijds ingegeven
door praktische motieven. Anderzijds vormen studenten door hun leeftijd een
groep die in de literatuur over eetstoornissen vaak als risicogroep gekwalifi-
ceerd wordt (zie bijvoorbeeld DSM-IV, 1994). Het is interessant na te gaan
in hoeverre de aangemerkte risicogroep op de hoogte is van kenmerken van
'anorexia nervosa' en 'bulimia nervosa'.

9.2 METHODE

Door middel van een enquEte heb ik geprobeerd te achterhalen hoe het ge-
steld is met het kennispeil van huisartsen over de eetstoornissen anorexia
nervosa en bulimia nervosa. Daarnaast werd nagegaan of de ondervraagde
huisartsen de indruk hebben dat het aantal patienten met deze eetstoornissen



270 Protoprofessionalisering

in hun praktijk is toegenomen. Tevens werd gevraagd welke behandeling of
doorverwijzing huisartsen verkiezen bij patienten, die zij als anorectisch of
bulimisch diagnosticeren.

De enqudte bestond uit twee delen. In het eerste deel werden gegevens
over de huisarts  en de praktijk opgevraagd.  Er werd onder andere gevraagd
naar geslacht, leeftijd, opleiding, werkvorm, praktijkduur en praktijkgrootte.
Het tweede deel betrof vragen over eetstoornissen. Met het oog op de vraag-
stelling  was  dit deel onderverdeeld  in een categorie 'diagnostiek', een catego-
rie  'frequentie', een categorie 'behandeling en doorverwijzing'  en een catego-
rie  'stellingen'. De laatste categorie had betrekking  op de mening  van  huis-
artsen over de vraag of anorexia nervosa en bulimia nervosa in toenemende
mate voorkomen.

9.2.1 Diagnostiek

Nagegaan is welke criteria huisartsen en studenten van belang achten voor de
diagnose anorexia nervosa of bulimia nervosa. Hiertoe zijn vragen gesteld
over de mate van gewichtsverlies, gewichtsschommelingen en overgewicht
die van toepassing werden geacht op anorexia nervosa en bulimia nervosa.
Tevens werd gevraagd naar het aantal vreetbuien waarvan sprake moest zijn
voor de diagnose anorexia nervosa en bulimia nervosa en naar sekse en
leeftijd van de risicogroep.

Om na te gaan of de kennis van de respondenten overeenstemt met forme-
le diagnostische criteria voor deze eetstoornissen, werden de door de respon-
denten gehanteerde criteria bovendien vergeleken met de criteria van de
'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders', de DSM-III-R  uit
1987: Hiertoe werd aan huisartsen en studenten een lijst met 43 criteria
voorgelegd (31 relevante criteria en 12 'schijn'-criteria). De lijst met criteria
is weergegeven in Tabel 9.1. Deze lijst werd samengesteld op basis van dia-
gnostische classificatiestelsels (Feighner, Robins, Guze, Woodruff, Winokur
& Munoz, 1972; Russell, 1979; DSM-III, 1980; DSM-III-R, 1987) en vakli-
teratuur over anorexia nervosa en bulimia nervosa (Bruch, 1973; Dhondt,
Volman, Westerman, Weeda-Mannak & Van de Horst, 1989; Van Egmond,
1981; Hart de Ruyter, 1981; Lafeber, 1971; Vandereycken, 1977; Warren &
van de Wiele, 1973; Van de Loo, 1981; Kaye, Ebert, Raleigh, & Lake,
1984).

Een schijn-criterium is een criterium dat niet genoemd wordt in de dia-
gnostische classificatiestelsels, die ten grondslag liggen aan de lijst met dia-

2  De DSM-IV was op het moment van onderzoek nog niet gepubliceerd.
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gnostische criteria. De respondenten werd gevraagd aan te kruisen welke
criteria zij van toepassing achten op anorexia nervosa en bulimia nervosa.
De lijst bevatte de volgende 12 'schijn'-criteria: migraine (1), eczeem (2),
hallucinaties (3), diarree (4), haaruitval (5), rugpijn (6), koorts (7), hyper-
ventilatie (8), kortademigheid (9), blaasontsteking (10), waandenkbeelden
(11), aanwijsbare lichamelijke oorzaak (12). De lijst bevat verder 21 criteria
voor anorexia nervosa en 19 criteria voor bulimia nervosa.

In de lijst met 43 criteria komen de volgende kenmerken overeen met de
criteria voor anorexia nervosa volgens de DSM-III-R: streven naar extreme
magerte (DSM-III-R a), intense angst dik te worden (DSM-III-R b), stoornis
body image (DSM-III-R c), amenorroe (DSM-III-R d).

Voor bulimia nervosa komen de volgende kenmerken uit de lijst overeen
met de DSM-III-R-criteria: bulimische episoden (DSM-III-R a), gevoel van
gebrek aan controle op het eetgedrag (DSM-III-R b), zelfopgewekt braken,
gebruik van laxeermiddelen en/of diuretica, afwisselende periodes van vreet-
aanvallen met vasten en normaal eten, hyperactiviteit (DSM-III-R c), preoc-
cupatie voedsel (DSM-III-R d), preoccupatie slanke lijn (DSM-III-R e).

9.2.2 Frequentie

In de categorie 'frequentie' is aan de huisartsen gevraagd hoe vaak zij in hun
huidige praktijk met anorectische of bulimische patienten geconfronteerd
werden. Tevens werd hen gevraagd nader te specificeren in welk jaar zij
anorectische of bulimische patianten zagen, en van welke leeftijd en sekse
deze patienten waren.

9.2.3   Behandeling en doorverwijzing

In de categorie 'behandeling en doorverwijzing' zijn vragen gesteld over het
soort behandeling waaraan huisartsen de voorkeur geven bij anorectische en
bulimische patienten. Gevraagd werd of huisartsen bij voorkeur zelf behande-
len of doorverwijzen. Indien de voorkeur uit ging naar zelf behandelen werd
aan de respondenten gevraagd aan te geven op welke manier zij patienten
met anorexia nervosa of butimia nervosa behandelen. Indien de voorkeur
uitging naar doorverwijzing, werd hen gevraagd aan te geven aan welke in-
stellingen of personen zij bij doorverwijzing de voorkeur geven.

9.2.4 Stellingen

Tenslotte is de huisartsen gevraagd hun mening te geven ten aanzien van elk
van de volgende stellingen:



Tabel 9.1. /ndelingscriteria voor anorexia nenosa, bulimia nervosa en schun-criteria                                                                                                                                           N

nr criteria an     bn sch nr criteria an    bn     sch

1 bulimische episoden x      x             23 verlaagde lichaamstemperatuur     x
2 migraine x 24 onregelmatige menstruatie                  x

3 lanugo     x 25 hyperventilatie       x
4 ontkenning problemen                x 26 laxeermiddelen/diuretica XX

5 maagklachten      x 27 depressiviteit      x
6         stoornis body image                          x                                 28 soms alcohol of drugsverslaving                   x

7 eczeem x 29 hartarythmie                                        x

8      gebitsklachten                              x 30 afwisselend vreetaanvallen/                 x
vasten

9 hallucinaties x 31 streven naar extreme magerte         x

10 diarree x 32 kortademigheid                                              x

11 zelfopgewekt braken x       x               33 metabolische stoornissen X X   8.e

12 haaruitval x 34 blaasontsteking                                           x                      b0

13 negatief zelfoeeld                           x 35 hyperactiviteit                               x 8

14     angst dik worden x x  36 ziekte-inzicht      x     E
B
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nr criteria      an bn sch nr criteria     an bn sch

15     voedselweigering                     x                       37 geen aanwijsbare lichamelijke XX
oorzaak

16 compulsief gedrag                       x 38 amenorroe XX

17 rugpijn x 39 gevoel gebrek controle eetgedrag            x

18     voedingsbehoeften niet              x 40 waandenkbeelden                                   x
onderkennen

19 koorts x 41 preoccupatie voedsel XX

20 verlaagde seksuele interesse          x 42 bradycardie                           x

21 zwelling speekseiklieren                      x 43 aanwijsbare lichamelijke oorzaak                     x

22 preoccupatie slanke lijn XX

an = anorexia nervosa; bn= bulimia nervosa; sch= schijn-criteria

3
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Ik ben van mening dat:
1. anorexia nervosa en bulimia nervosa de laatste jaren in toenemende  mate

voorkomen.
2.     de    media te weinig aandacht besteden    aan de eetstoornissen anorexia

nervosa en bulimia nervosa.
3.     de  aandacht  in de media leidt  tot een toename van pati8nten met anorexia

nervosa of bulimia nervosa.
4.  de aandacht in de media leidt tot een toename van milde eetproblematiek.
5.     ik steeds beter in staat  ben om anorexia nervosa en bulimia nervosa  bij

pati8nten te onderkennen.
6. ik vroeger regelmatig patienten die aan anorexia nervosa of bulimia

nervosa leden over het hoofd heb gezien.

9.2.5 De responsgroep

De enqu6tes werden  in 1990 verstuurd  naar een a-selecte steekproef  van   300
huisartsen verspreid over het land. Negentig huisartsen retourneerden een
ingevulde vragenlijst. Dit geeft een respons van 30%, een niet ongebruikelijk
resultaat bij een dergelijke opzet (Dhondt e.a. 1989; White & Kaczkwoski,
1983). De 90 respondenten vormen qua praktijkvorm, leeftijd en geografi-
sche verdeling een redelijke afspiegeling van de landelijke populatie huisart-
sen, maar verschillen qua praktijkgrootte en sekse van de landelijke populatie
huisartsen. Landelijk gezien is ongeveer 1 op de 10 huisartsen van het vrou-
welijk geslacht, in de groep respondenten is dit 1 op de 6. Daarnaast zijn
grote praktijken vergeleken met de landelijke gegevens enigszins oververte-
genwoordigd en kleine praktijken enigszins ondervertegenwoordigd (Centraal
Bureau  voor de Statistiek, 1989). Verder heeft de grootste groep responden-
ten een praktijk in de grote stad (24.7%) en is in totaal ongeveer de helft van
de huisartsen werkzaam  in  een  stad  (51.7 % ) .

De vragen over diagnostiek uit de enqu6te werden tevens voorgelegd aan
propaedeuse studenten die een cursus 'Inleiding in de Psychologie' volgden.
In totaal 68 studenten retourneerden de vragenlijst.

9.3 RESULTATEN

In deze paragraaf worden de resultaten van de huisartsenenqu6te weergege-
ven (Zie ook: Van den Heuvel, 199la). Achtereenvolgens komen de resulta-
ten ten aanzien van de diagnostiek, de frequentie, de behandeling en doorver-
wijzing aan bod.
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9.3.1 Diagnostiek

Het   merendeel    van de respondenten   ( >    60 %)   is van mening dat anorexia
nervosa vooral of uitsluitend voorkomt bij vrouwen in de leeftijd van 16-20
jaar, waarbij sprake  is  van een gewichtsverlies  van   10-24 %  en van gewichts-
schommelingen van 5-19 kilo, maar niet van eetbuien, noch van over-
gewicht.

De meeste respondenten  ( > 70%) menen dat bulimia nervosa vooral  of
uitsluitend voorkomt bij vrouwen in de leeftijd van 21-35 jaar, waarbij geen
sprake is van gewichtsverlies, maar wel van gewichtsschommelingen van 5-
19 kilo en van 1-8 eetbuien per week.

88 van de 90 respondenten kruisten aan welke kenmerken uit de lijst met
43 criteria zij van toepassing achten voor anorexia nervosa en/of voor buli-
mia nervosa. Gemiddeld noemen de respondenten 16.6 criteria voor anorexia
nervosa  (SD  =  6.64,  min. =  0,  max.   =  38)  en 9.3 criteria voor bulimia
nervosa (SD= 4.45, min. =O, max.= 20).

Tabel 9.2 geeft de criteria weer die door meer dan 50% van de respon-
denten indicatief worden geacht voor anorexia nervosa en/of bulimia nervo-
sa.   De getallen tussen haakjes vormen bij elkaar opgeteld  meer  dan  50 %   van

de respondenten. Dat wil zeggen: respondenten die het criterium exclusief
voor anorexia nervosa of voor bulimia nervosa noemen opgeteld bij respon-
denten die menen  dat het criterium voor beide eetstoornissen indicatief  is.

Uit deze tabel blijkt dat acht criteria door meer dan 50% van de huisarts-
respondenten indicatief worden geacht voor anorexia nervosa, terwijl slechts
twee  criteria  door  meer  dan  50 %   van de respondenten indicatief geacht  wor-
den voor bulimia nervosa. De criteria 'negatief zelfbeeld' en 'preoccupatie
met voedsel' zijn volgens de huisarts-respondenten zowel van toepassing op
anorexia nervosa als op bulimia nervosa.

Vervolgens werd nagegaan in hoeverre de kennis van de huisarts-respon-
denten overeenstemt met de criteria die door het Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-III-R) voor deze eetstoornissen gehan-
teerd worden. Nagegaan werd in hoeverre de antwoorden van de responden-

ten op deze kenmerken verschillen van de antwoorden van de respondenten
op  de 'schijn'-criteria. Figuur  9.1   geeft de resultaten voor anorexia nervosa,

Figuur 9.2 voor bulimia nervosa. De cijfers op de horizontale as verwijzen
naar de desbetreffende criteria uit Tabel 9.1. De percentages op de verticale

as verwijzen naar de responsen van de huisartsen op deze criteria. Links in
de figuur worden de responsen op de DSM-III-R-criteria weergegeven, rechts

in de figuur worden de responsen op de schijncriteria weergegeven.



276 Protoprofessionalisering

Tabel 9.2. Diagnostische criteria die volgens meer dan 50% van de huisans-
respondenten (N=88) van toepassing zijn op anorexia nervosa, bulimia nervosa of
voor beiden

anorexia bulimia
Nr Criteria nervosa (%) nervosa (%) beiden (%)

1 bulimische episoden                  -                                    55.7                          -

4 ontkenning problemen (20.5)             -                    (46.6)

6         stoornis body image 77.3           -

11 zelfopgewekt braken (45.5) (5.7) (46.6)

13 negatief zelfbeeld                 -                         -                        53.4

14        angst dik worden 76.1               -                   -

15 voedselweigering 71.6                   -                        -

20 verlaagde seksuele (31.8)            -                   (20.5)
interesse

22 preoccupatie slanke lijn 64.8          -             -

24 onregelmatige 78.4            -               -
menstruatie

26 laxeermiddelen/diuretica 61.4 -

30 afwisselend vreten/          -                  58.0             -
vasten

31 streven extreme magerte 85.2           -              -

36            ziekte-inzicht                              - (35.2) (36.4)

38 amenorroe 76.1

39 gevoel gebrek controle - (40.9) (30.7)
eetgedrag

41          preoccupatie voedsel            -                         -                        55.7

Totaal                                8                      2                     2
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Uit  Figuur  9.1  blijkt dat de huisartsen in staat  zijn een scherp onderscheid  te
maken tussen DSM-III-R criteria voor anorexia nervosa en 'schijn'-criteria.
Alleen de 'schijn'-criteria 'diarree' (10), 'haaruitval' (12), 'hyperventilatie'
(25)  en  'waandenkbeelden' (40) worden  door  meer  dan  20 %   van de respon-
denten beschouwd  als een kenmerk van anorexia nervosa. Uit Figuur  9.1
blijkt verder dat het merendeel van de huisartsen van mening is dat de DSM-
III-R criteria voor anorexia nervosa exclusief van toepassing zijn op anorexia
nervosa, slechts een klein percentage meent dat deze kenmerken ook aange-
troffen kunnen worden bij bulimische patienten.

Figuur 9.2. geeft de resultaten weer voor bulimia nervosa. Uit deze figuur
blijkt allereerst dat de respondenten eveneens in staat zijn een duidelijk on-
derscheid te maken tussen de DSM-III-R criteria voor bulimia nervosa en de
'schijn'-criteria. Van de 'schijn'-criteria levert alleen 'kortademigheid' (32)
nog een percentage van meer dan 10% op. In de grafiek van Figuur 9.2 valt
verder onmiddellijk op dat de huisartsen vinden dat de kenmerken voor
bulimia nervosa grotendeels ook opgaan voor anorexia nervosa. Dit geldt met
name voor 'zelfopgewekt braken' (11), 'preoccupatie met de slanke lijn'
(22), 'het gebruik van laxeermiddelen en/of diuretica' (26) en 'preoccupatie
met voedsel' Gil). Alleen 'bulimische episoden' (1) en 'afwisselende periodes
van vreetaanvallen, vasten en normaal  eten' (30) worden  door  meer  dan  50 %
van de huisartsen exclusief indicatief geacht voor bulimia nervosa.
Opvallend is verder dat het criterium 'preoccupatie met de slanke lijn' (23)
door de respondenten nauwelijks genoemd wordt voor bulimia nervosa, maar
wel voor anorexia nervosa (60%).

Uit  Figuur  9.1  en 9.2 blijkt vooral  dat het merendeel  van de huisartsen de
DSM-III-R criteria voor anorexia nervosa exclusief van toepassing acht op
deze eetstoornis, terwijl de DSM-III-R criteria voor bulimia nervosa ook van
toepassing worden geacht op anorexia nervosa. De huisartsen groeperen
kenmerken van anorexia nervosa kennelijk tot een vastomlijnd patroon,
terwijl zij veel minder geneigd zijn bulimia nervosa als een afzonderlijk
syndroom te beschouwen.

Wijkt de kennis van de huisartsen over anorexia nervosa en bulimia nervosa
nu af van de kennis van studenten over deze eetstoornissen? In Tabel 9.3
worden de diagnostische criteria weergegeven die volgens de studenten van
toepassing zijn op de eetstoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa.

Met behulp van een Chi-kwadraat toets is per criterium nagegaan in hoe-
verre de verdeling van responsen over de vier categorieen (anorexia nervosa,
bulimia nervosa, beiden, geen van beiden) verschilden.
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Figuur  9.1.  DSM-III-R  criteria  voor  anorexia  nervosa  versus  schijn-criteria
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Uit deze tabel blijkt dat de antwoorden van de studenten ten aanzien van 27
criteria specifiek verschillen van de antwoorden van de huisartsen.

Een vergelijking van Tabel 9.3 met Tabel 9.2 leert dat de huisartsen strin-
genter zijn in het toekennen van criteria: 19 van de 43 criteria worden door
hen ofwel van toepassing geacht voor anorexia nervosa, ofwel voor bulimia
nervosa, ofwel voor beiden. Criteria zoals 'gebitsklachten', 'metabolische
stoornissen' en 'hart-arythmie' die wel degelijk van toepassing zijn, worden
door minder dan 50% van de huisartsen genoemd.

Daar staat tegenover dat de studenten minder differentiatie aanbrengen bij
het toekennen van criteria: 32 van de 43 criteria worden door hen van toe-
passing geacht voor ofwel anorexia nervosa ofwel bulimia nervosa of voor
beiden. Studenten achten ook vaker de zogenaamde 'schijn'-criteria van
toepassing op eetstoornissen.

Wat betreft de criteria voor anorexia nervosa zitten huisartsen en studenten

redelijk  op  een lijn. Alleen noemt  meer  dan  50 %   van de studenten het crite-
rium 'haaruitval' als symptoom bij anorexia nervosa. Opvallend genoeg
betreft het hier een 'schijn'-criterium. Verder noemen studenten significant
vaker het criterium 'voedselweigering' als symptoom van anorexia nervosa.
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Figuur 9.2. DSM-III-R criteria voor bulimia nervosa versus schijn-criteria
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Uit  Tabel   9.3   valt   op te maken   dat   meer   dan   50 %   van de studenten  de
volgende kenmerken exclusief van toepassing acht op bulimia nervosa: buli-
mische episoden, afwisselend vreetaanvallen, vasten en normaal eten, ziekte-
inzicht en een gevoel van gebrek aan controle over het eetgedrag. Minstens
50 %   van de studenten meent   dat de volgende kenmerken zowel   voor  ano-
rexia nervosa als voor bulimia nervosa gelden: ontkenning van problemen,
negatief zelfbeeld, depressiviteit en geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak.

Tenslotte werd nagegaan in hoeverre de responsen van de studenten over-
eenkomen met de diagnostische criteria van de DSM-III-R. Daarbij werd een
vergelijking gemaakt tussen de antwoorden van de studenten op de DSM-II-R
criteria en de antwoorden op de 'schijn'-criteria. Figuur 9.3 geeft het resul-
taat voor anorexia nervosa, Figuur 9.4 voor bulimia nervosa.

Uit Figuur 9.3 blijkt dat studenten een redelijk onderscheid weten te ma-
ken tussen de DSM-III-R criteria voor anorexia nervosa en de 'schijn'-crite-
ria. Daarbij vindt het merendeel dat de DSM-III-R criteria vrijwel exclusief
van toepassing zijn voor anorexia nervosa. Vergelijken we de antwoorden
van de studenten  met   die   van de huisartsen (paragraaf 9.1.1, Figuur   9.1),
dan valt op dat de huisartsen iets minder vaak 'schijn'-criteria aanmerken als
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Tabel 9.3. Diagnostische criteria voor anorexia nervosa en butimia nervosa volgens
studenten (N=68)

nr criteria an bn beide gvb p < .05% % % %
1 bulimische episoden 1.5 72.1 26.5         -

2 migraine 33.8 5.9 17.6 42.6    *

3 lanugo 26.5 14.7 1.5 48.5

4 ontkenning problemen 36.8 2.9 58.8 1.5    *

5 maagklachten 5.9 30.9 45.6 17.6    *

6     stoornis body image 79.4 - 20.6     -

7 eczeem 19.1 11.8 7.4 58.8    *

8 gebitsklachten 19.1 25.0 16.2 38.2    *

9 hallucinaties 35.3 4.4 5.9 52.9    *

10 diarree 23.5 22.1 20.6 33.8

11 zelfopgewekt braken 23.5 39.7 35.3 1.5    *

12 haaruitval 51.5 - 7.4 41.2 *

13 negatief zelfbeeld 22.1 1.5 73.5 2.9    *

14    angst dik worden 58.8 1.5 38.2 1.5

15 voedselweigering 95.6 - 2.9 1.5     *

16 compulsief gedrag 10.3 33.8 29.4 26.5    *

17 rugpijn 19.1 20.6 5.9 54.4    *

18    voedingsbehoeften niet 48.5 16.2 20.6 14.7    *

onderkennen

19 koorts 20.6 10.3 7.4 61.8    *

20 verlaagde seksuele 35.3 4.4 41.2 19.1    *

interesse

21 zwelling speekselklieren 16.2 29.4 1.5 50.0    *

22 preoccupatie slanke lijn 64.7 4.4 27.9 2.9
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Tabel 9.3. Diagnostische criteria voor anorexia nervosa en butimia nervosa volgens
studenten (N=68) (vervolg) 3

nr criteria an           bn beide gvb   p% % %
23     verlaagde lichaamstemperatuur 36.8 1.5 11.8 48.5

24 onregelmatige menstruatie 79.4 - 16.2 4.4

25 hyperventilatie 13.2 22.1 22.1 52.9

26 laxeermiddelen/diuretica 44.1 11.8 35.3 8.8

27 depressiviteit 11.8 10.3 64.7 13.2   *

28 soms alcohol of drugsverslaving 17.6 13.2 16.2 52.9   *

29 hartarythmie 25.0 17.6 22.1 33.8   *

30 afwisselend vreetaanvallen/ 4.4 77.9 13.2 4.4

vasten

31      streven naar extreme magerte 85.3 - 7.4 7.4

32 kortademigheid 4.4 27.9 14.7 50.0   *

33 metabolische stoornissen 13.2 10.3 39.7 33.8

34 blaasontsteking 27.9 8.8 7.4 54.4   *

35 hyperactiviteit 50.0 11.8 5.9 32.4   *

36 ziekte-inzicht 2.9 66.2 13.2 17.6

37 geen aanwijsbare lichamelijke 13.2 7.4 60.3 19.1   *

oorzaak

38 amenorroe 73.5 2.9 7.4 13.2

39 gevoel gebrek controle 4.4 76.5 11.8 7.4

eetgedrag

40 waandenkbeelden 38.2 4.4 17.6 39.7   *

41      preoccupatie voedsel 13.2 44.1 32.4 10.3   *

42 bradycardie 23.5 11.8 7.4 52.9   *

43 aanwijsbare lichamelijke 5.9 17.6 5.9 66.2

oorzaak

3.   AN   = anorexia nervosa,  BN = bulimia nervosa, beide   = van toepassing op zowel  ano-

rexia nervosa als bulimia nervosa, gvb = niet van toepassing op anorexia nervosa en

niet van toepassing op bulimia nervosa, p= < .05 =d e significantie van de chi-kwa-

draattoets (zie tekst voor uitleg)
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Figuur 9.3. DSM-III-R criteria voor anorexia nervosa versus schijn-criteria
(studenten)

%
100

- DSMAN
80                                       + DSMANBN

+ schijn AN
60

A --

-" schijn ANBN

40 4

20     VIL LL IA_»*/'t
0
6  1 4 3 1 3 8      2  7 9 1 0 1 2 1 7 1 9 2 5 3 2 3 4 4 0 4 3

an = anorexia nervosa bn = bulimia nervosa

criteria voor anorexia nervosa. Huisartsen menen echter, evenals studenten,
dat de DSM-III-R criteria vrijwel exclusief van toepassing zijn voor anorexia
nervosa.

Uit Figuur 9.4 blijkt dat studenten eveneens een redelijk onderscheid ma-
ken tussen diagnostische criteria voor bulimia nervosa en controle-criteria.

Maar ook hier leert een vergelijking met de responsen van de huisartsen
(Figuur 9.2) dat huisartsen minder vaak 'schijn'-criteria aanmerken als crite-
ria voor bulimia nervosa. Evenals de huisartsen meent een groot deel van de
studenten dat de criteria die voor bulimia nervosa van toepassing zijn ook
gelden voor anorexia nervosa.

Concluderend kunnen we stellen dat de kennis van de studenten over de
eetstoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa behoorlijk groot is. Ver-
gelijken we de kennis van studenten met de kennis van de huisartsen, dan
lijkt het erop dat zowel deskundigen als leken redelijk goed op de hoogte zijn
van de kenmerken van deze eetstoornissen. Toch verschilt de kennis van
huisartsen over deze stoornis van die van studenten. De huisartsen zijn wat
meer behoudend in het toekennen van criteria. Tevens zijn zij iets beter in
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Figuur 9.4. DSM-III-R criteria voor bulimia nervosa versus schijn-criteria
(studenten)
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staat te differentieren tussen criteria die van toepassing zijn voor eetstoor-

nissen en criteria die dat niet zijn.
Huisartsen groeperen kenmerken van anorexia nervosa tot een syndroom

volgens de DSM-III-R maatstaven en beschouwen bulimia nervosa veel min-
der als een vastomlijnd syndroom. Studenten brengen minder differentiatie
aan in het toekennen van criteria en noemen ook vaker schijncriteria als
criteria voor anorexia nervosa of bulimia nervosa.

9.3.2   Frequentie van eetstoornissen in de huisartsenpraktijk

De huisarts-respondenten melden dat zij in hun praktijk overwegend

patienten met milde of met obsessionele eetproblemen (waaronder obesitas)
tegenkomen.   Toch  zegt   88.9 %   na de specialisatie tot huisarts  wel   eens  met

anorexia nervosa of bulimia nervosa  te zijn geconfronteerd,   73 %   van  de

respondenten heeft 1-5 anorectische patienten gezien,   52.3 %  zag   1-5  buli-
mische patitnten. Het percentage huisartsen (36.4 %)  dat nog nooit  een  buli-
mische pati8nt heeft gezien, ligt aanmerkelijk hoger dan het percentage huis-
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Tabel 9.4. Diagnosen anorexia nervosa en bulimia nervosa verdeeld over de
jaargroepen volgens 63 respondenten

Artsen werkzaam Gemiddeld aantal
in jaargroep patienten per jaargroep

anorexia bulimia anorexia bulimia anorexia bulimia
Jaargroep nervosa nervosa nervosa nervosa nervosa nervosa

51960           -                -                   2                2

1961-65 1-2 2 .50

1966-70       8            -              10            9             .80

1971-75     15         10         18        17 .83 .59

1976-80 27 22 30 29 .90 .76

1981-85 37 22 52 51 .71 .43

1986-89       83             47              63             62 1.32 .76

totaal 171 101 AN r = .86, p = .007

BN r = .84, p = .009

artsen (12.4%) dat nog nooit een anorectische patient heeft gezien. Nagegaan
werd of er sprake is van een stijging van het aantal anorectische en bulimi-
sche patienten over de tijd. Hiertoe werd de respondenten gevraagd aan te
geven in welke periode tijdens hun huidige praktijk zij patienten met ano-
rexia nervosa en/of bulimia nervosa zagen, en van welke leeftijd en sekse
deze patienten waren. Drieenzestig respondenten beantwoordden deze vraag.
Uit hun antwoorden blijkt dat zij voornamelijk vrouwelijke anorectische of
bulimische patitnten zien. Slechts 1 op de 34 anorectische pati8nten was van
het mannelijk geslacht, voor bulimia nervosa gold een aantal van 1 op de 16.
Van de 171 gerapporteerde anorectische patienten bevindt het grootste ge-
deelte   zich   in de leeftijdsgroep   van   16-25  jaar   (77.8 % ) .   Van   de 101 gerap-
porteerde bulimische patienten is het grootste gedeelte ouder dan 20 jaar
(88 %).  Tabel 9.4. geeft de resultaten, uitgesplitst over jaargroepen.
Over de periode 1981-1985 vond ik per huisarts voor anorexia nervosa een
gemiddeld aantal patienten van .71 en voor bulimia nervosa van .43. Over de
totale onderzochte periode (1961-1989) bleek inderdaad sprake van een signi-
ficante stijging van het gemiddeld aantal patienten per jaargroep (voor ano-
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rexia nervosa:  r=.86, p  <   .01; voor bulimia nervosa:  r=.84, p  <   .01),
maar het ging slechts om kleine aantallen (zie ook: Van den Heuvel, 199la).

Verder rapporteren de respondenten dat de diagnose in de meerderheid van
de gevallen door hen zelf gesteld wordt: de diagnose anorexia nervosa werd
in  77 %  van de gevallen  door de huisarts gesteld, de diagnose bulimia nervo-
sa  zelfs  in  8 7.9% .

9.3.3   Behandeling en doorverwijzing

In het derde gedeelte van de enqu8te werden vragen gesteld over keuzes die
de huisartsen maken bij de behandeling en doorverwijzing van anorectische
en bulimische patienten. Uit de resultaten bleek dat het merendeel van de
respondenten voor zowel anorexia nervosa  (53,5 %   van  de 86 respondenten)
als bulimia nervosa  (55.1%   van  de 78 respondenten) de voorkeur geeft  aan
eerst zelf behandelen van deze patienten en later eventueel doorverwijzen.
Anorectische patitnten worden daarbij iets vaker doorverwezen dan buli-
mische patiBnten. Bij het zelf behandelen wordt voor zowel anorexia nervosa
als bulimia nervosa overwegend de voorkeur gegeven aan ondersteunende
gesprekken gevolgd door voedingstherapie. Medicatie wordt voor zowel
anorexia nervosa als bulimia nervosa zelden voorgeschreven.

Een eventuele doorverwijzing van anorectische of bulimische patienten
geschiedt voornamelijk op grond van de ernst van de psychische symptomen.
Daarnaast vormen een verzoek om doorverwijzing en de ernst van de somati-
sche symptomen reden tot doorverwijzing. Bij anorexia nervosa is verder de
mate van gewichtsverlies een belangrijk criterium voor doorverwijzing. De
RIAGG is de instantie waar de respondenten (71.8%) anorectische of buli-
mische pati8nten overwegend naar doorverwijzen, gevolgd door de psychia-
trische polikliniek (50.6% van de respondenten). Bij anorexia nervosa wordt
ook nog wel eens doorverwezen naar een interne afdeling van een ziekenhuis
(24.7 %   van de respondenten). Daarnaast vormt  de vrij gevestigde psycho-
loog of psychiater een doorverwijzingsalternatief voor zowel anorexia nervo-
sa als bulimia nervosa (23.5 %).

9.3.4   Stellingen en opinies van respondenten

Tabel 9.5 geeft de antwoorden van de ondervraagde huisartsen weer op de in
paragraaf 9.2.4. gepresenteerde stellingen.

Uit deze tabel blijkt dat het merendeel van de respondenten niet de indruk
heeft dat anorexia nervosa en bulimia nervosa in toenemende mate voorko-
men. Het merendeel van de respondenten vindt ook niet dat de media te
weinig aandacht besteden aan deze eetstoornissen of dat de aandacht in de
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Tabel  9.5.  Stellingen  en  opinies  van  respondenten

Stellingen Respondenten

Ik ben van mening dat: N ja nee

%     %

anorexia nervosa en bulimia nervosa de laatste jaren             80 27.5 72.5

in toenemende mate voorkomen

de media te weinig aandacht besteden aan de eet-           82 8.5 91.5
stoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa

de aandacht  in de media leidt  tot een toename van                  78 34.6 65.4

patienten met anorexia nervosa of bulimia nervosa

de aandacht in de media leidt tot een toename van          82 50.0 50.0
milde eetproblematiek

ik steeds beter in staat  ben om anorexia nervosa  en                  77 42.9 57.1

bulimia nervosa bij patianten te onderkennen

ik vroeger regelmatig patiEnten die aan anorexia            79 46.8 49.4
nervosa of bulimia nervosa leden over het hoofd heb
gezien

media tot een toename van deze eetstoornissen leidt. Het aantal huisartsen dat
van mening is dat de aandacht in de media leidt tot een toename van milde
eetproblematiek is even hoog als het aantal huisartsen dat van mening is dat
deze stelling niet opgaat. Het merendeel van de respondenten gelooft niet nu
beter dan vroeger in staat te zijn pati8nten met een eetstoornis te herkennen
en een kleine meerderheid gelooft niet vroeger patienten die aan anorexia
nervosa of bulimia nervosa leden over het hoofd te hebben gezien.

9.4 VOORLOPIGE BESCHOUWING

De enqutte onder huisartsen had primair tot doel na te gaan hoe het gesteld
is met de kennis van huisartsen over eetstoornissen. Een tweede doel van de
enqu6te was na te gaan in hoeverre huisartsen de indruk hebben in toenemen-
de mate geconfronteerd te worden met anorexia nervosa en bulimia nervosa.
Bij eerder onderzoek naar eetstoornissen in huisartsenpraktijken werden
weinig gevallen van anorexia nervosa of bulimia nervosa gevonden (zie ook
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hoofdstuk 5). Meadows, Palmer, Newball en Kenrick (1986) vonden onder
411 vrouwelijke patienten  in de leeftijd  van   18-22  jaar  van twee huisartsen-
praktijken 66n patiante met anorexia nervosa en edn patiente met bulimia
nervosa. King (1986) vond bij onderzoek onder 700 mannelijke en vrouwelij-
ke patienten in vier Londense huisartsenpraktijken geen gevallen van ano-
rexia nervosa, terwijl    1.1 %   van   de patienten bulimia nervosa   had   en   nog
eens  2.8 % een partieel syndroom  had. In Nederland werden  over de jaren
1985-1989 peilingen verricht naar het aantal anorectische en bulimische
patienten in 58 huisartsenpraktijken. Op basis van de gegevens over de jaren
1985-1986 komt Hoek (1991) tot een prevalentie voor anorexia nervosa van
18.4 en voor bulimia nervosa van 20.4 per 100.000 inwoners per jaar.

Het NIVEL (1991) concludeert op basis van peilingen in Nederlandse
huisartsenpraktijken dat de frequentie van anorexia nervosa en bulimia ner-
vosa in Nederland over 1986-1989 nagenoeg constant blijft (4 A 5 per 10.000
inwoners).

In de praktijken van de huisartsen die deel namen aan het hier beschreven
onderzoek bleek sprake van een stijgend aantal patienten, maar het gaat
slechts om kleine aantallen. Naar de mening van de respondenten zien zij
gemiddeld meer patienten met milde en obsessionele eetproblematiek (niet
gespecificeerde eetstoornissen) dan met anorexia nervosa of bulimia nervosa.
De ondervraagde huisartsen hebben niet de indruk dat anorexia nervosa en
bulimia nervosa in toenemende mate voorkomen. Dit wijst erop dat deze
twee stoornissen in de huisartsenpraktijk toch relatief zelden voorkomen en
dat andere vormen van eetproblematiek meer aandacht van de huisarts vra-
gen. De bevindingen van de enqu6te onder huisartsen lijken daarmee nog-
maals te bevestigen hetgeen in hoofdstuk 5 geconstateerd werd: er zijn geen
aanwijzingen voor een epidemische toename van anorexia nervosa of bulimia
nervosa. Bij de resultaten uit de enqu6te moet wel de kanttekening gemaakt
worden dat het hier gaat om indrukken van respondenten.

Een opvallende bevinding was verder dat het merendeel van de onder-
vraagde huisartsen de diagnose anorexia nervosa of bulimia nervosa zelf stelt
en er in eerste instantie de voorkeur aangeeft anorectische of bulimische
pati8nten zelf te behandelen. Wanneer doorverwezen wordt, gebeurt dit
voornamelijk naar de RIAGG.

Deze enqu6te was echter vooral bedoeld om te achterhalen hoe het staat
met de kennis van huisartsen over de eetstoornissen anorexia nervosa en
bulimia nervosa. De resultaten van een eerder onderzoek naar de kennis van
Nederlandse huisartsen over de eetstoornis bulimia nervosa laten zien dat zij
onvoldoende bekend zijn met deze eetstoornis (Dhondt, Volman, Westerman,
Weeda-Mannak, & Van der Horst, 1989). De conclusie van Dhondt en
medewerkers was dat huisartsen niet of nauwelijks in staat zijn patienten met
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bulimia nervosa te identificeren. De onderzoekers veronderstellen dat dit tot
gevolg heeft dat deze eetstoornis onvoldoende onderkend wordt door huisart-
Sen4.

Uit de resultaten van de hier besproken enquete over eetstoornissen in Neder-
landse huisartsenpraktijken komt mijns inziens naar voren dat de ondervraag-
de huisartsen goed op de hoogte zijn van de eetstoornissen anorexia nervosa
en bulimia nervosa en de daarbij behorende symptomatologie. De responden-
ten weten een adequaat onderscheid te maken tussen DSM-III-R criteria voor
anorexia nervosa en bulimia nervosa en 'schijn'-criteria. Er is weI een ver-
schil in de opvattingen van de respondenten over anorexia nervosa en over
bulimia nervosa. Het merendeel van de respondenten acht de DSM-III-R
criteria voor anorexia nervosa exclusief van toepassing op deze eetstoornis,
terwijl de DSM-III-R criteria voor bulimia nervosa volgens de respondenten
vaak ook van toepassing zijn op anorexia nervosa. Het lijkt er dan ook op
dat de respondenten minder geneigd zijn bulimia nervosa als een afzonder-
lijke eetstoornis naast anorexia nervosa te onderscheiden. Dit illustreert mijns
inziens het effect van de terugkoppelingslus uit het eerder besproken H-C-
model: De constructie   van een stoornis wordt beYnvloed door maatschappe-
lijke, sociale en culturele factoren. Een deskundige vergelijkt de symptomen
die de patient inbrengt met de klinische beelden die hem of haar bekend zijn
en bepaalt vanuit bestaande cultureel bepaalde normen en waarden wat voor
Stoornis iemand heeft. Hij wordt daarbij beinvloed door heersende opvattin-
gen binnen de medische wetenschap. Maar daarnaast geven deskundigen hun
eigen invulling aan een syndroom en daarbij brengen ze variaties aan ten
aanzien van de officiale diagnostische criteria. In hoofdstuk 7 zagen we een
vergelijkbaar fenomeen: de deskundigen uit de onderzochte archieven stelden
in de laatste onderzoeksperiode de diagnose 'anorexia nervosa' kennelijk
minder vaak dan de diagnostische classificatiestelsels rechtvaardigden. We
zagen dat het merendeel van de huisarts-respondenten ook niet gelooft in een
toename van anorexia nervosa of bulimia nervosa. Dit ondersteunt de veron-
derstelling uit hoofdstuk 7 dat deskundigen wat meer terughoudend geworden
zijn.

In de inleiding bij dit hoofdstuk veronderstelde ik dat de kennis van des-
kundigen over eetstoornissen zal afwijken van de kennis van leken. Uit het
vergelijkend onderzoek tussen de kennis van de huisartsen en de kennis van

4  Bij het onderzoek van Dhondt en medewerkers werd wei een andere methodiek gebruikt:
aan huisartsen werd gevraagd een diagnose te stellen op basis van informatie uit een aange-
leverde casus.



Voorlopige beschouwing 289

propaedeuse studenten komt naar voren dat zowel huisartsen als studenten in
staat zijn een adequaat onderscheid aan te brengen in relevante criteria voor
anorexia nervosa en bulimia nervosa en schijn-criteria. De huisartsen zijn
hooguit iets beter in staat schijn-criteria te onderscheiden van relevante. Toch
zijn er wel verschillen: huisartsen zijn stringenter in het toekennen van crite-
ria, studenten brengen minder differentiatie aan in het toekennen van criteria.
Huisartsen en studenten stemmen meer met elkaar overeen wat betreft de
criteria voor anorexia nervosa dan die voor bulimia nervosa. Huisartsen
groeperen kenmerken van anorexia nervosa tot een syndroom volgens de
DSM-III-R maatstaven en beschouwen bulimia nervosa veel minder als een
vastomlijnd syndroom. Studenten achten meer criteria exclusief van toepas-
sing op bulimia nervosa.

Naar mijn mening bevestigen de resultaten van het vergelijkend onderzoek
de veronderstelling dat de kennis van leken enigszins afwijkt van de kennis
van deskundigen. Dit maakt het waarschijnlijk, zoals in hoofdstuk 6 geop-
perd werd, dat effecten van protoprofessionalisering en psychologiserings-
effecten een rol spelen bij de constructie van de eetstoornissen 'anorexia
nervosa' en 'bulimia nervosa'.

9.5  DESKUNDIGEN EN LEKEN IN INTERACTIE

In deze paragraaf wil ik achterhalen in hoeverre sprake is van protoprofessio-
nalisering in de zin dat leken zich de opvattingen van deskundigen over
eetstoornissen eigen maken. Invalshoek voor dit onderzoek is nogmaals het
vrouwenblad Libelle. Ik ga na vanaf wanneer en op welke manier in dit
populaire damesblad aandacht wordt besteed aan de eetstoornissen anorexia
nervosa en bulimia nervosa. Dit gebeurt door middel van een inhoudsanalyse
van het onderwerp eetstoornissen in artikelen, helprubrieken en ingezonden
brieven uit Libelle. De bevindingen van deze inhoudsanalyse worden geillus-
treerd aan de hand van citaten uit artikelen en brieven over eetstoornissen.
Het accent ligt daarbij vooral op de thema's: diagnostiek, symptomatologie,
etiologie en behandeling. De arts, psycholoog, psychotherapeut of seksuoloog
die in deze publicaties zijn of haar mening over eetstoornissen geeft, wordt
beschouwd als de deskundige. In de tekst refereer ik aan deze deskundige
als: de Libelle-deskundige. Ik ben uitgegaan van de veronderstelling dat deze
deskundigen in hun publicaties in Libelle de aanwezige professionele kennis
over eetstoornissen op een voor leken toegankelijke wijze trachten te
beschrijven. De briefschrijvers en geinterviewden worden in deze analyse
beschouwd als de leek. Dit betekent niet dat ik hun kennis als ervaringsdes-
kundigen onderschat. Vanuit hun persoonlijke ervaring met anorexia nervosa
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Tabel 9.6. Aantal artikelen en brieven in Libelle over anorexia nervosa, butimia
nervosa, eetverslaving en eetstoomis. De cijfers tussen haakjes venvijzen naar het
aantal artiketen

jaar anorexia bulimia eetversiaving eetstoornis

nervosa nervosa

1977 1 (1)            -

1978 2 (1)            -                -

1979              -

1980              -

1981 3 (1)            -

1982              -             -             3 0)          -
1983 6 (2) 1 (9                            1

1984 3 (2) 1 (-)

1985 4 (2)           -                               1

1986 5 (3) 1 (-) 1 (1)             1

1987 1 (-)

1988 3 (2) 1 (1)           -

1989 1(1)           -               2(2)            -

1990 1 (-)

1991 5 (2) 2 (-)                            1

1992 3 (-) 4 (-) 1 (1)            2

1993 1 (1) 1 (1) 1 (1)             1

1994 4 (-) 1 (-)

1995              -

totaal 43 (18) 11 (2) 9 (6)            7

of bulimia nervosa zullen ook zij weer invloed uitoefenen op de deskundigen.
Als kennis van deskundigen doorsijpelt in de populaire media en zo de opvat-
tingen van het publiek bepaalt, dan zal dit blijken uit de artikelen over eet-
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stoornissen in het vrouwenblad Libelle. Daarin zullen dan de in hoofdstuk 3
en hoofdstuk 8 beschreven opvattingen van deskundigen terugkomen. De
dialoog tussen deskundige en leek zal vooral blijken uit de bijdragen in de
helprubrieken: daar beantwoordt de Libelle-arts of psycholoog vragen van
lezeressen over medische of psychologische onderwerpen. Uit de ingezonden
brieven van anorectische of bulimische patienten zal vooral naar voren ko-
men welke elementen leken uit de theorieen van deskundigen halen. In bijla-
ge B staat een chronologische weergave van de publicaties over eetstoornis-
sen in Libelle.

9.6 RESULTATEN

Onderzocht werden de jaren 1934-1995. Nagegaan werd hoe vaak het onder-

werp   van de publicaties 'anorexia nervosa', 'bulimia nervosa', 'eetversla-

ving' of 'eetstoornis' betrof. Tabel 9.6 geeft een overzicht van het aantal

bijdragen (artikelen, ingezonden brieven en brieven in de helprubriek) dat in
de  loop der jaren over eetstoornissen  in de Libelle verschenen  is.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de publicaties overwegend aan anorexia
nervosa gewijd zijn. De eerste publicatie over deze eetstoornis verschijnt in
1977. Vanaf het topjaar 1983 wordt tot en met 1994 in elk jaar wel op een
of andere manier aandacht aan deze eetstoornis besteed. Aan bulimia nervosa
wordt in 1983 voor het eerst aandacht besteed. Uit Tabel 9.6 blijkt dat daar-
na in de Libelle in de onderzochte periode nog zo'n negen keer aandacht
wordt besteed aan bulimia nervosa. De term 'eetziekten' komt in 1983 voor
het eerst voor als verzamelterm voor anorexia nervosa en bulimia nervosa

(Libelle, 1983, nr. 9, pg. 39). Daarna verschijnen vijf publicaties waarin de
term 'eetstoornis' staat. In Tabel 9.6 zien we dat over eetverslaving negen
keer in de Libelle geschreven wordt. De eerste publicaties over eetverslaving
verschijnen in 1982.

9.6.1 Diagnostiek

In hoeverre wordt geschreven over de diagnostiek van anorexia nervosa en
bulimia nervosa? Welke aard wordt aan deze stoornissen toegeschreven?
Verschuiven de opvattingen over de diagnostiek in de loop van de tijd? Deze
vragen komen aan de orde bij de analyse van de artikelen, helprubrieken en
ingezonden brieven.
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Artikelen
De artikelen over eetstoornissen in de Libelle hebben meestal de volgende
opzet: een ervaringsdeskundige vertelt haar verhaal, de Libelle-deskundige
geeft commentaar. Het is ook meestal de deskundige die een omschrijving
van het syndroom geeft.   In het eerste artikel over anorexia nervosa  uit   1977
geeft de Libelle-deskundige de volgende van de Winkler Prins overgenomen
definitie van anorexia nervosa: "Anorexia nervosa is een volkomen gebrek
aan eetlust en meestal een uiting van psychische stoornissen" (Libelle, 1977,
nr. 21, pg. 20). In 1981 omschrijft professor Biersteker anorexia nervosa als:
.

een aandoening bij mensen die geestelijk zo in de knoei zitten, dat zij
weigeren te eten en er daardoor binnen enkele maanden broodmager uit
zien" (Libelle, 1981, nr. 26, pg. 59). Andere deskundigen in Libelle houden
vast aan de definitie van anorexia nervosa als stoornis waarbij sprake is van
een gebrek aan eetlust als gevolg van nerveuze of psychische oorzaken (b.v.
Libelle, 1981, nr. 36, pg. 82; Libelle, 1991, nr. 6, pg. 55). We zagen in
hoofdstuk 3 dat de term 'anorexia' ook letterlijk 'gebrek aan eetlust' bete-
kent. In de vakliteratuur wordt rond de jaren zeventig gesteld dat niet zozeer
sprake is van een gebrek aan eetlust, alswel van het verdringen van de eetlust
(bijvoorbeeld Lafeber, 1971). De Libelle-deskundigen houden dus nog lang
vast aan de oorspronkelijke interpretatie.

Aanvankelijk komen in de artikelen over anorexia nervosa symptomen
voor die later tot bulimia nervosa gerekend gaan worden. Zo omschrijft een
moeder in 1986 het eetpatroon van haar dochter als "enorme eetbuien en
daarna de vinger in de keel om alles weer uit te spugen" (Libelle, 1986, nr
52,  pg  66) en benoemt dit eetpatroon  nog als: 'anorexia nervosa'.

Opvallend genoeg verschijnt in de Libelle geen enkel artikel dat expliciet
gewijd is aan bulimia nervosa. Er wordt alleen over bulimia nervosa gespro-
ken in het verlengde van anorexia nervosa. En nu en dan komt bulimia ner-
vosa terloops ter sprake. Bijvoorbeeld in een artikel over prinses Diana
(Libelle, 1992, nr. 50, pg. 62-67). Of in 1992 als in een artikel over seroto-
nine de term 'boulimie' valt (Libelle, 1992, nr. 27, pg. 51).

De term 'eetstoornis' wordt vooral gebruikt als verzamelterm voor ano-
rexia nervosa en bulimia nervosa (bijvoorbeeld. Libelle, 1993, nr. 45, pg.
54). De term 'eetverslaafden' wordt in een nog meer omvattende betekenis
gebruikt. In een speciaal artikel over het werk van maatschappelijk werkster
en ervaringsdeskundige Lola Verkuil wordt hieronder verstaan: zich volprop-
pen met eten, al dan niet gevolgd door een vinger in de keel te steken (Libel-
le, 1982, nr. 26, pg. 28). Het artikel gaat vooral over mensen die hun pro-
blemen afreageren door overmatig eten, maar vermeldt dat eetverslaving ook
voorkomt bij magere vrouwen: "Vrouwen die w61 maat 38 hebben. Ook zij
sluipen 's nachts naar beneden om de koelkast leeg te eten tot ze er misselijk
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van zijn. Maar zij houden hun gewicht op peil door na het eten een vinger in
hun keel te stoppen, laxeermiddelen, vochtafdrijvende thee en andere sterke
afslankmiddelen te gebruiken of dagen achter elkaar te gaan vasten" (Libelle,
1982, nr. 26, pg. 28).

Helprubrieken
In 1978 omschrijft ook de Libelle-arts in de medische rubriek 'Spreekuur
vandaag' anorexia nervosa als: "Letterlijk betekent dat: het ontbreken van
eetlust door nerveuze of psychische oorzaken" (Libelle, 1978, nr. 38, pg.
33). Deze definitie komen we in 1981 nog tegen in de helprubriek (Libelle,
1981, nr. 21, pg. 45). In 1983 verandert de omschrijving: "Anorexia nervo-
sa begint met lijnen en kan eindigen met de dood. Een afschuwelijke ziekte
die vooral bij jonge meisjes voorkomt en een diepere oorzaak heeft" (Libel-
le, 1983, nr. 31, pg. 10).

In 1988 omschrijft de Libelle-deskundige in de helprubriek anorexia ner-
vosa conform de DSM-III (1980): "Wanneer iemand zo slecht eet dat het
lichaamsgewicht vijfentwintig procent onder de norm ligt en de menstruatie
wegblijft is er sprake van Anorexia Nervosa. Het is een uithongeringsziekte
die vooral meisjes in de puberteit en de adolescentie treft" (Libelle, 1988,
nr. 51, pg. 43). De Libelle-deskundige blijft hier enigszins achter bij de
klinische ontwikkelingen, want in de DSM-III-R die in 1987 verscheen,
wordt al uitgegaan van een gewichtsverlies van vijftien procent onder de
norm.

Ook in de helprubriek wordt slechts zijdelings aandacht besteed aan buli-
mia nervosa (bijvoorbeeld: Libelle, 1985, nr. 14, pg. 92; Libelle, 1988, nr.
30, pg. 65). De interesse gaat meer uit naar het onderscheid tussen de eet-
stoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa: "De dingen die jij be-
schrijft, het nagenoeg ophouden met eten (anorexia nervosa) en de niet meer
te bedwingen eetbuien (boelimie) hebben veel met elkaar te maken. Vaak
wisselen perioden van hongeren de perioden van dooreten af" (Libelle, 1984,
nr.   23,   pg. 81). Vanaf dat moment komen   er meer brieven van lezeressen
die ofwel eerst een periode van extreem lijngedrag doormaken en daarna
doorschieten in eetbuien    met als gevolg een forse gewichtstijging, ofwel
afwisselend streng lijnen en aankomen. In 1986 beschrijft de Libelle-deskun-
dige in de helprubriek de overlap tussen de symptomen bij anorexia nervosa
en die bij bulimia nervosa: "Anorexia nervosa (magerzucht) en boulimie (eet-
zucht) zijn een verzamelnaam voor eetstoornissen met een psychische achter-
grond. Ze lijken elkaars tegengestelde, maar dat is niet zo. Er zijn bijvoor-
beeld anorexia nervosa patienten die dwangmatige zelfuithongering afwisse-
len met eetbuien" (Libelle, 1986, nr. 23, pg. 88; zie ook: Libelle, 1991, nr.
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32, pg. 17). De deskundige beschrijft boulimie hier eerder als symptoom in
plaats van syndroom.

In de jaren negentig verandert de Helprubriek van Libelle: informatie
wordt meer thematisch gegeven en niet altijd meer in antwoord op een gepu-
bliceerde hulpvraag van een lezeres. Het onderscheid tussen anorexia nervosa
en bulimia nervosa wordt verder uitgewerkt in 'Libelle helpt' in 1991: "Ano-
rexia nervosa en bulimia nervosa zijn eetstoornissen waarbij iemand geob-
sedeerd is door voedsel, gewicht en lichaamsomvang. De belangrijkste ver-
schillen zijn: - Bij anorexia verzet iemand zich tegen eten en aankomen in
gewicht en eet daardoor maar heel weinig - of in sommige perioden zelfs
helemaal niet; - Bij bulimia nervosa wil iemand ook niets liever dan slank
worden, maar krijgt daardoor juist enorme eetbuien, steevast gevolgd door
vasten, lijnen, braken of het gebruik van laxeermiddelen" (Libelle, 1991, nr.
32, pg. 17).

Ook in de helprubriek wordt onder eetverslaving een eetprobleem in meer
algemene zin verstaan: "Eetverslaving betekent: voortdurend problemen
hebben met voedsel en je ongelukkig voelen met je lichaam,  of je nu dik,  of
dun bent, of je nu veel eet of juist weinig. Dikwijls is eetverslaving niet
zichtbaar voor de buitenwereld, het is een strijd die veel vrouwen met zich-
zelf voeren" (Libelle, 1989, nr. 37, pg. 91). En in 1992 definieert de Libel-
le-deskundige eetverslaving als " . . . voortdurend problemen hebben met  eten
en met het lichaamsgewicht, je ongelukkig voelen met je lichaam. Het is echt
een worsteling met jezelf. Lang niet altijd is eetverslaving zichtbaar voor
anderen. Iemand die last heeft van eetverslaving, kan te zwaar, mollig, maar
ook 'gewoon' ofjuist slank of mager zijn" (Libelle, 1992, nr. 25, pg. 71).

Gemeenschappelijk is volgens het artikel dat mensen met eetverslaving de
hele   dag   aan eten denken   en   niet   uit   trek   eten   maar uit eenzaamheid,    ver-
moeidheid, kwaadheid of ontevredenheid: "Enorme hoeveelheden voedsel
naar binnen werken, zonder op de smaak te letten. Overgeven en laxeermid-
delen gebruiken om het 'verboden' eten maar weer snel kwijt te zijn. Altijd
het gevoel hebben te 'zondigen' wanneer je eet of wanneer je niet op dieet
bent. Het gevoel hebben dik te zijn,  of je nu vijftig of honderd kilo weegt en
daarom uit schaamte het lichaam 'verstoppen' in wijde, onopvallende kle-
ding. Als iemand vervelend doet, denken: zie je wel, als ik eenmaal slank
ben, dan..." (Libelle,   1992,  nr.  25,  pg.  71).  In 1994 gebruikt de Libelle-
deskundige de term 'eetbuien' voor een verschijnsel dat vaak voorkomt na
het volgen van een dieet en te maken heeft met het 'wegeten' van spanning,

verveling, boosheid of andere gevoelens (Libelle, 1994, nr. 12, pg. 36). In
de Libelle lijkt de term 'eetverslaving' dus een soort verzamelterm waarmee
zowel anorexia nervosa als bulimia nervosa, maar ook obesitas bedoeld kan
worden.
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Ingezonden brieven
De ingezonden brieven over anorexia nervosa, bulimia nervosa, eetstoornis
of eetverslaving betreffen vaak reacties van lezeressen op publicaties over
deze onderwerpen. In 1978 reageert een lezeres die anorexia nervosa heeft

op een publicatie over anorexia nervosa in Spreekuur Vandaag. Zij om-
schrijft anorexia nervosa  als: " . . . ,d e ziekte waarbij je erg vermagert omdat

je niet meer wil en ook niet meer kan eten" (Libelle, 1978, nr. 43, pg. 9).
Hoewel er geen artikelen over verschijnen is bulimia nervosa weI vaak het

onderwerp in ingezonden brieven van lezeressen (bijvoorbeeld: Libelle,
1991, nr. 12, pg. 86; Libelle, 1988, nr. 30, pg. 65; Libelle, 1992, nr. 1, pg.
9; Libelle, 1992, nr. 36, pg. 8). In de ingezonden brieven worden nogal wat
verschillende spellingsvormen voor bulimia nervosa gebruikt: de ene keer
wordt 'boulimia' geschreven, een andere keer 'boelimie' (Libelle, 1984, nr.
23, pg. 81) of boulimie (Libelle, 1986, nr. 23, pg. 88). In 1991 spreekt een
lezeres over 'boelimia',    wat   door haar omschreven wordt als vraatzucht
(Libelle, 1991, nr. 12, pg. 86) en in 1992 gebruikt een brievenschrijfster de
term 'boulemia nervosa'. Omdat normaal lijnen niet lukte, greep  ze  naar  de

volgende oplossing: "Ik begon over te geven als ik te veel gegeten had. Dat

gaf me een gevoel van macht: ik kon veel eten, maar werd niet dik. Na een
tijdje kreeg ik echte vreetbuien, met name als ik verdrietig was" (Libelle,
1992, nr. 36, pg. 8).

Samengevat zien we in de artikelen, helprubrieken en brieven in de Libelle
een ontwikkeling van een aanvankelijke definiering van anorexia nervosa
eind jaren zeventig naar een tendens om eetproblemen meer in algemene zin
te beschrijven in de jaren tachtig en negentig. De eetstoornis bulimia nervosa

krijgt van de Libelle-deskundigen niet de aandacht die de lezeressen zelf aan
deze eetstoornis geven.

9.6.2 Symptomatologie

Omdat de termen 'eetverslaving' en 'eetstoornis' vooral gebruikt worden als
verzameltermen, beperk ik mij hier tot de symptomatologie van anorexia
nervosa en bulimia nervosa. Welke symptomen worden voor anorexia nervo-
sa en bulimia nervosa genoemd in de bijdragen die over deze eetstoornissen
in de Libelle verschenen?

Artikelen
Gewichtsverlies is het meest opvallende symptoom bij anorexia nervosa en
wordt vanaf het begin genoemd in de artikelen over deze eetstoornis (o.a.



296 Protoprofessionalisering

Libelle, 1977, nr. 21, pg. 20; Libelle, 1983, nr 31, pg 10-12; Libelle, 1984,
nr. 22, pg. 48-51; Libelle, 1986, nr 41, pg. 7; Libelle, 1989, nr. 44, pg. 52;
Libelle, 1991, nr. 6, pg. 55-57)). Sommige patientes vermageren zoveel dat
ze uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen worden. De vermagering leidt
ook weer tot allerlei lichamelijke klachten. In 1988 vertelt een jong meisje
dat van 65 kilo afviel naar 43 kilo dat ze het altijd koud had: "Dan ging ik
soms maar in bad, dat was nog de enige plek waar ik een beetje warm kon
worden. Dan kwam mijn moeder soms bij me, om me te masseren, me warm
te wrijven. 's Avonds kwam ze me ook wel eens insmeren met olie, als ik in
bed lag te huilen van de pijn. Mijn benen waren zo dun geworden, dat mijn
knieen nauwelijks meer op elkaar konden rusten als ik op mijn zij lag. De
botten raakten elkaar dan en dat deed pijn" (Libelle, 1988, nr. 42, pg. 45).
In het eerste artikel   uit 1977 worden als symptomen bij anorexia nervosa
vreetbuien en het gebruik van laxeermiddelen genoemd. Ook daarna worden
deze symptomen in artikelen genoemd als horend bij anorexia nervosa (bij-
voorbeeld vreetbuien in: Libelle, 1986, nr. 41, pg. 7)). Braken als symptoom
bij anorexia nervosa wordt voor het eerst vermeld in 1981 in een artikel over
dieten (Libelle, 1981, nr. 36, pg. 82) en komt ook daarna nog voor in artike-
len over anorexia nervosa (bijvoorbeeld: Libelle, 1986, nr 52, pg. 66). Maar
vanaf 1988 wordt braken in de artikelen in Libelle niet langer als symptoom
van anorexia nervosa beschouwd.

Libelle-deskundigen bestempelen 'intense angst om dik te worden' even-
eens voor het eerst in 1981 als kenmerk van anorexia nervosa (Libelle, 1981,
nr. 36, pg. 82). De vrees aan te komen wordt soms een obsessie of een
gewichtsfobie genoemd (bijvoorbeeld: Libelle, 1984, nr. 22, pg. 50; Libelle,
1988). In 1991 komen we in de artikelen het symptoom 'ontkenning van de
ziekte' tegen: "Heel lang had ik het ontkend, dat is een van de kenmerken
van anorexia-patienten. Er is niks met mij aan de hand" (Libelle, 1991, nr.
6, pg. 56).

Helprubrieken
In de helprubrieken komen we eveneens vooral het kenmerk gewichtsverlies
tegen (bijvoorbeeld: Libelle, 1984, nr. 26, pg. 15). In 1978 (nr. 38, pg. 33)
verschijnt in de rubriek 'Spreekuur vandaag' een brief van een moeder, die
zich zorgen maakt omdat haar achttienjarige dochter in vijf maanden meer
dan dertig kilo is afgevallen: "Ze weegt nu nog maar 46 kilo en dat bij een
lengte van 1.74 meter.  Ze eet nauwelijks iets; alleen wat groente en af en toe
een appel of sinaasappel" (Libelle, 1978, nr. 38, pg. 33).

In zijn reactie noemt de Libelle-arts als symptomen voor anorexia nervosa:
vermagering, angst om in gewicht aan te komen, braken, gebruik van laxeer-
middelen, wegblijven van de menstruatie, stoornissen in de stofwisseling. In
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1981 noemt de Libelle-dokter in antwoord op een brief van een bezorgde
moeder dezelfde symptomen (Libelle, 1981, nr 21, pg 45). Het kenmerk van
de   angst   om  aan te komen wordt   in de helprubriek   ook   in 1986 vermeld   als

symptoom (Libelle 1986, nr. 23, pg. 88). In 1985 vraagt een lezeres hulp
omdat ze zichzelf al jarenlang afwisselend uithongert en volpropt. De des-
kundige bestempelt haar probleem als anorexia nervosa.

Ingezonden brieven
Ook in de ingezonden brieven wordt ter aanduiding van de ernst van de
stoornis frequent het ondergewicht genoemd. In 1983 reageert een zeventien-

jarige lezeres op een artikel over een anorectische patiente. Ze schrijft dat ze
nog maar 34 kilo woog toen ze in het ziekenhuis werd opgenomen. In 1991

ook een brief van een moeder die beschrijft hoe haar dochter uiteindelijk nog
maar 43 kilo woog, de term anorexia nervosa wordt door deze moeder niet

gebruikt (Libelle,   1991,  nr.   26,  pg  6).   In een brief  uit 1978 noemt  een  ano-

rectische patiente als kenmerk van anorexia nervosa al dat patienten niet
wilen erkennen wat er met hen aan de hand is (Libelle, 1978, nr. 43, pg. 9).

Een duidelijke beschrijving van bulimia nervosa geeft deze twintigjarige
studente: "Ik begon over te geven als ik te veel gegeten had. Dat gaf me een
gevoel van macht: ik kon veel eten, maar werd niet dik. Na een tijdje kreeg

ik echte vreetbuien,   met   name   als ik verdrietig   was.   Als   ik dan alleen thuis

was, at ik alles op wat ik aan eetbaars kon vinden, zelfs koude aardappelen

met mayonaise en daarna weer overgeven. Als mijn ouders met me probeer-
den te praten, ontkende ik mijn gedrag en daarin werd ik steeds gewiekster.

Mijn ouders wisten echter wel wanneer het weer mis was; dat zagen ze aan
mijn tranende ogen en mijn rode neus" (Libelle, 1992, nr. 36, pg. 8).

Samenvattend wordt in de artikelen, helprubrieken en brieven gewichtsverlies
vanaf het begin genoemd als kenmerk van anorexia nervosa. Het criterium
'intense angst om dik te worden' wordt in de DSM-III van 1980 beschreven,
in de Libelle vinden we dit symptoom in 1981. Het DSM-III-criterium van
ontkenning van de ziekte treffen we in een ingezonden brief in Libelle al in
1978 aan. Overigens is ontkenning van de ziekte een kenmerk dat ook door

Lasdgue (1873) genoemd werd en dat in de eerste erkende diagnostische
criteria van Feighner e.a. (1972) voorkomt.

Aanvankelijk noemen zowel deskundigen als leken 'vreetbuien' en 'bra-
ken' als symptomen bij anorexia nervosa, maar aan het eind van de jaren
tachtig is het onderscheid in symptomatologie tussen anorexia nervosa en

bulimia nervosa in de Libelle doorgedrongen. De Libelle loopt hiermee in

lijn met de klinische diagnostiek. In de jaren zeventig noemen deskundigen
braken of overeten als symptoom bij anorexia nervosa (Russell, 1970; Feigh-
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ner, 1972). Pas met de introductie van de DSM-III criteria in 1980 wordt een
scherp onderscheid gemaakt tussen anorexia nervosa en bulimia nervosa. De
DSM-IV voorziet daarentegen in mengtypes waarbij iemand die eerst exclu-
sief anorectisch is uiteindelijk in bulimia vervalt. Of waarbij iemand met
bulimia uiteindelijk tot periodes met vasten komt.

Zoals we in de vorige paragraaf al zagen wordt bulimia nervosa in de
Libelle eigenlijk nooit als afzonderlijk onderwerp behandeld. Dit verklaart
misschien waarom zo weinig kenmerken van deze eetstoornis gevonden zijn
in de publicaties waarin deze eetstoornis voorkwam. Samenvattend noemen
Libelle-deskundigen en ervaringsdeskundigen in de helprubrieken en ingezon-
den brieven als kenmerken van bulimia nervosa: een eerdere periode van
anorexia (in 1984), braken (in 1991 en 1992), vrees dik te worden (in 1986),
vreetaanvallen (in 1991 en 1992), herhaalde pogingen om gewicht te verlie-
zen (in 1991), depressieve stemmingen (in 1992). De criteria van Russell
(1979) en van de DSM-III en DSM-III-R zijn hierin duidelijk herkenbaar.

9.6.3 Etiologie

Wat voor verklaringen worden in de Libelle gegeven voor het ontstaan van
eetstoornissen zoals anorexia nervosa en bulimia nervosa? Lopen deze ver-
klaringen parallel met de theorieen in de vakliteratuur?

Artikelen
Als achtergrond voor de ontwikkeling van anorexia nervosa en bulimia ner-
vosa verwijzen de Libelle-deskundigen overwegend naar psychische oorzaken
(bijvoorbeeld: Libelle, 1977, nr. 21, pg. 20; Libelle, 1981, nr. 36, pg. 82;
Libelle, 1983, nr. 31, pg. 10). Als meer specifieke oorzaak voor anorexia
nervosa wordt genoemd: angst voor volwassen worden (Libelle, 1977, nr.
21, pg. 20; Libelle, 1986, nr. 41, pg. 7), problemen met seksualiteit (Libel-
le, 1977, nr. 21, pg. 20; Libelle, 1991, nr. 6, pg. 55), of problemen met de
ouders, met name de moeder (bijvoorbeeld Libelle, 1983, nr. 31, pg. 10;
Libelle, 1991, nr. 6, pg. 55). De 21-jarige anorectische patiente Christian uit
het eerste artikel   in 1977 hoorde  van de geneesheer-directeur  die haar behan-
delde:  " . . .  dat  ik in wezen  niet kon accepteren  dat  ik  geen  kind  meer  was.
Dat ik het volwassen worden als een bedreiging zag. Dat ik teveel vastzat
aan het beschermde wereldje thuis" (Libelle, 1977, nr. 5, pg. 20). Dit komt
overeen met de verklaringen die deskundigen in de jaren zeventig geven voor
het ontstaan van anorexia nervosa: een symbiotische relatie met de moeder
en een onvermogen op te groeien en volwassen te worden (zie hoofdstuk 3
en hoofdstuk 8).
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Volgens de egopsychologische benadering ligt de achtergrond van het niet
volwassen willen worden in een vrees voor seksualiteit. Christian geeft aan
dat seksualiteit ook een onderwerp van gesprek vormde tussen haar en de
dokter. "We hebben ook vaak gesproken over seksueel verkeer en over kin-
deren krijgen" (Libelle,   1977,   nr.   5,   pg.   20).   Zelf  zegt  ze zich schuldig  te
voelen als ze voldoende eet, omdat mensen in arme landen zoveel minder
hebben. Deze 'ascetische' verklaring vinden we ook in de negentiende eeuw-
se  literatuur over anorexia nervosa wel terug.

In een artikel over een anorectisch meisje in 1983 noemt de moeder pro-
blemen met volwassen worden als achtergrond voor het ontstaan van ano-
rexia nervosa bij haar dochter: "Al die jaren zijn haar gedachten voortdurend
in hetzelfde cirkeltje blijven ronddraaien: willen eten en niet mogen eten,
zelfstandig willen zijn en het niet kunnen" (Libelle, 1983, nr. 31, pg. 12).
En in 1986 zegt een voormalige anorectische patiente: "Anorexia is een
gevecht tegen jezelf, tegen je vrouwzijn, het volwassen worden, de verant-

woordelijkheden van het bestaan. Je wilt het liefst kind zijn" (Libelle, 1986,
nr. 41, pg. 7). Kind willen blijven, niet volwassen willen worden: termen

afkomstig uit de theorieen van Bruch en in Nederland bijvoorbeeld van Van
der Horst (1942; 1946), Lafeber (1972) en Van de Loo (1981).

In een artikel uit 1987 over de relatie tussen ouders en tieners geeft een

psychologe aan dat ouders hun dochter vaak klein willen houden: "Ik heb
ook wel meegemaakt dat een meisje in die fase w61 volledig voor de ouders
koos en stopte met haar eigen ontwikkeling. Het leek alsof ze dacht: jullie
willen dat ik klein blijf, dan groei ik ook niet meer verder. Ze kreeg ano-
rexia nervosa en daarbij veranderde ze in een heel ouwelijk schoolmeisje

.

(Libelle, 1987, nr. 6, pg. 33). In 1988 beschrijft een patiente dat ze zelf
graag kind wilde blijven: "Ik kreeg borsten, veel te groot vond ik zelf, en
heupen. En ik werd ongesteld. Dat vond ik helemaal afschuwelijk. Er was
niemand in de klas die al borsten had en menstrueerde!  . . . Ik dacht dat ieder-
een me belachelijk vond. Ik wilde net zo zijn als die andere kinderen, ik
wilde helemaal nog geen vrouw zijn" (Libelle, 1988, nr. 42, pg. 44).

Soms ook komt naar voren dat anorexia nervosa het gevolg is van een
symbiotische relatie tussen moeder en dochter: "Maar ondanks de hechte
band die we met elkaar hebben is er toch nog steeds dat grote verdriet voor
ons allebei, mijn ziekte, die afschuwelijke anorexia. Hoe dikwijls heb ik niet
gedacht: gaven wij maar niet zoveel om elkaar, dan was het allemaal niet zo

gecompliceerd" (Libelle, 1989, nr. 44, pg. 51). En in 1991 meent een voor-
malige patiente dat haar ziekte met haar moeder te maken heeft: haar moeder
had haar heel erg nodig en zij had het gevoel bij haar moeder niet te mogen

zijn die ze was (Libelle, 1991, nr. 6, pg. 56).
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Maar zowel Libelle-deskundigen als ervaringsdeskundigen schrijven het
ontstaan van anorexia nervosa of bulimia nervosa in de artikelen in Libelle
vooral toe aan minderwaardigheidsgevoelens (zie bijvoorbeeld Libelle, 1983,
nr. 31, pg. 10; Libelle, 1988, nr. 42, pg. 44; Libelle, 1992, nr. 52, bijlage,
pg. 3). Vanaf 1982 noemen zowel Libelle-deskundigen als ervaringsdeskun-
digen minderwaardigheidsgedachten als kenmerk van anorexia nervosa en
sindsdien komt dit symptoom regelmatig terug, in de jaren negentig aange-
vuld door gevoelens van onzekerheid en faalangst (bijvoorbeeld: Libelle,
1991, nr 6. pg. 55; Libelle, 1991, nr 32. pg. 17; LIbelle, 1993, nr. 45, pg.
53).

In 1993 vertellen pati8nten   uit de Ursula kliniek    over de achterliggende
oorzaak van hun eetstoornis. Een van hen zegt: "Ik voel me ontzettend onze-
ker en als iemand me iets vraagt zeg ik altijd automatisch 'ja' omdat ik geen
'nee' durf te zeggen" (Libelle, 1993, nr. 45, pg. 54). En: "Ik had geen enkel
gevoel van eigenwaarde meer. Ik kon niks en ik presteerde niks. Ja: sporten,
fitness, slank blijven, lekker koken voor anderen - maar zelf niets eten - en
mijn huis poetsen: dat was het enige wat ik nog deed en waar ik goed in
was" (Libelle, 1993, nr. 45, pg. 54).

Ook de psycholoog van de kliniek komt aan het woord. Hij legt een ver-
band tussen een gebrek aan zelfvertrouwen en problemen met het volwassen
worden: "Anorexia-patitnten hebben vaak last van een enorme faalangst. Ze
zijn perfectionistisch, onzeker, hebben een laag zelfbeeld en willen alles
onder controle houden. De ziekte wordt verklaard uit het feit dat sommige
pubers - of de gezinnen waarin zij opgroeien - de overgang naar de volwas-
senheid niet aankunnen en de oplossing die het kind bedenkt is dan: alle
aandacht op het lichaamsgewicht richten, want dat is het enige gebied waarop
het  controle kan uitoefenen" (Libelle,  1993,  nr.  45,  pg.  55).

In   de artikelen wordt echter het meest verwezen naar 'lijnen', 'dieet'   of
'afvallen' als aanleiding bij het ontstaan van anorexia nervosa (Libelle, 1977,
nr. 21, pg. 20; Libelle, 1983, nr. 31, pg. 10; Libelle, 1984, nr. 22, pg. 48;
Libelle, 1984, nr. 29, pg. 5; Libelle, 1988, nr. 42, pg. 44). Het afslank-
ideaal komt naar voren vanaf de eerste jaren waarin over anorexia nervosa
gepubliceerd wordt. Toch wordt de wil om af te slanken in Libelle niet altijd
beschouwd als oorzakelijke factor voor het ontstaan van anorexia nervosa,
maar eerder als aanleiding: "Anorexia nervosa begint met lijnen en kan
eindigen met de dood. Een afschuwelijke ziekte die vooral bij jonge meisjes
voorkomt en een diepere oorzaak heeft" (Libelle, 1983, nr. 31, pg. 10). In
andere artikelen wordt w81 een direct verband gelegd tussen de wens om af

66te slanken en het ontstaan van anorexia nervosa. . . . : Greet wilde afvallen
en deed dat zo drastisch dat ze anorexia nervosa kreeg" (Libelle, 1984, nr.
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22 pg. 48). Lezeressen vertellen hoe hun aanvankelijke lijnpoging uiteindelijk
uitmondt in zichzelf uithongeren omdat ze niet meer kunnen stoppen met
lijnen als ze eenmaal op hun streefgewicht zijn (bijvoorbeeld Libelle, 1984,
nr. 29, pg. 5).

Een ander beschrijft: "Iedere ochtend ging ik eerst op de weegschaal
staan. W66r een kilo minder, prachtig. Maar dan keek ik in de spiegel en zag
toch nog een richeltje vet ergens. Dat moest eraf! En als ik dan 's avonds
iets minder woog voelde ik me prima. Ik woog toen nog maar 43 kilo" (Li-
belle, 1988, nr. 42, pg. 45).

Toch duiken er in de jaren negentig weer andere verklaringen op. In 1992
(Libelle, nr. 25, pg. 71) staat in een artikel dat eetverslaving gerelateerd is
aan de manier waarop iemand heeft geleerd met eten en emoties om te gaan:
"Heeft eten eenzelfde betekenis gekregen als 'troost' of 'beloning',  dan  kan
iemand  gaan  eten op momenten waarop ze verdrietig of juist  blij   is.   Eten  kan
ook gebeuren om emoties te onderdrukken. Je bent bijvoorbeeld woedend op
iemand, maar wilt die woede eigenlijk niet voelen, omdat dat botst met het
beeld dat je van jezelf hebt of met de regels die je jezelf hebt opgelegd. En
dan worden die ongewenste gevoelens omgezet in het bezig zijn met eten"
(Libelle, 1992, nr. 25, pg. 71).

Volgens de auteur van dit artikel wordt de laatste jaren ook steeds duidelij-
ker dat bij veel eet- en lijnproblemen vaak sprake is van een voedselallergie
of voedselintolerantie. Doordat het lichaam een produkt toegevoegd krijgt dat
het niet kan verwerken ontstaat een stress-situatie die tot een lage bloedsui-
kerspiegel leidt. Het gevolg is een misselijk of somber gevoel en iemand
'moet' dan wat eten om zich weer redelijk te voelen. De auteur stipt nog aan
dat ook de hormoonhuishouding een rol kan spelen bij eetstoornissen, maar
werkt niet verder uit op welke manier. In datzelfde jaar wordt in een artikel
over hormonen gesteld: "Ook extreme eetstoornissen als anorexia nervosa en
boulimie zouden deels te verklaren zijn uit een serotoninetekort" (Libelle,
1992, nr. 27, pg. 51). Even verderop stelt de schrijfster dat streng lijnen niet
alleen leidt tot vitaminegebrek, maar ook tot een tekort aan aminozuur waar-
door er te weinig serotonine wordt geproduceerd.

Helprubrieken
De verklaringen voor het ontstaan van anorexia nervosa of bulimia nervosa
uit de helprubrieken komen in grote lijnen overeen met de verklaringen die
in de artikelen genoemd worden. De Libelle-deskundige verwijst meestal
naar psychische oorzaken (bijvoorbeeld: Libelle,   1986,  nr.  23,  pg. 88; Libel-
le, nr. 25, pg. 71). Zo nu en dan wordt gerefereerd aan problemen in de
moeder-dochterrelatie (bijvoorbeeld: Libelle, 1991, nr. 32, pg. 17) of aan
minderwaardigheidsgevoelens (Libelle, 1991, nr. 32, pg. 17; Libelle, 1978,
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nr. 38, pg. 33). In 1991 besteedt de Helprubriek (Libelle, nr. 32, pg. 17)
aandacht aan een onderzoek van Greta Noordenbos. Daaruit blijkt inderdaad
dat anorectische pati8ntes vaak meisjes zijn met weinig zelfvertrouwen,
faalangstig en bang niet goed genoeg te zijn in de ogen van anderen. De
aanleiding om te gaan lijnen is bij bijna alle meisjes: slanker willen worden.
Maar ze blijven doorgaan met lijnen, ook nadat ze hun streefgewicht bereikt
hebben, omdat het magerder worden hen wat zelfvertrouwen geeft. Uit het
onderzoek van Noordenbos bleek niet dat meisjes met anorexia nervosa vaak
overbezorgde moeders hebben. Omdat ze in hun jeugd meestal probleemloze
kinderen zijn, geven ze geen aanleiding tot overbezorgdheid. Wel komen ze
vaak uit gezinnen waarin de ouders, vooral de vader, moeite hebben met het
uiten van emoties, conflicten en spanningen.
In de helprubrieken wordt lijnen de voornaamste oorzaak genoemd (Libelle,
1978, nr. 38, pg. 33; Libelle, 1981, nr. 21, pg. 45; Libelle, 1984, nr. 23,
pg. 81; Libelle, 1985, nr. 4, pg. 5; Libelle, 1991, nr. 32, pg. 17). Het zijn
met name de hulpvragers die deze oorzaak noemen. Zo schrijft een bezorgde
moeder  in   1978:   "In het begin begreep  ik  best  dat ze wilde 'lijnen',  want  ze
was ook vrij stevig, maar nu ben ik ontzettend bang. Ze ligt al ver onder
haar ideale gewicht" (Libelle, 1978, nr. 38, pg. 33). In 1981 schrijft een
moeder in de rubriek 'Vijftien vragen' (Libelle, 1981, 21, 45): "In het begin
begreep ik best dat ze wilde 'lijnen', want ze was ook vrij stevig, maar nu
ben ik ontzettend bang. Ze ligt al ver onder haar ideale gewicht, en gaat nog
steeds door met lijnen.

.

Als we deze brief vergelijken met de brief van de moeder in Spreekuur
vandaag uit 1978 (nr 38, pg 33), dan valt op de dat de moeder in de rubriek
'Vijftien vragen' exact dezelfde formuleringen gebruikt en dat het in beide
gevallen om dochters gaat die nog maar 46 kilo wegen bij een lengte van
1.74 meter. Dit wekt op zijn minst het vermoeden dat het niet gaat om echte
ingezonden brieven, maar om een zekere redactionele vrijheid bij het presen-
teren van bepaalde onderwerpen in probleemrubrieken.

In 1986 schrijft een lezeres dat ze steeds meer een hekel aan zichzelf krijgt
omdat ze zichzelf niet kan accepteren zoals ze is en zich steeds vergelijkt met
superslanke vrouwen (Libelle,   1986,  nr.  21,  pg.   94).

Maar ook de Libelle-deskundigen beschrijven de uit de hand gelopen
lijnpoging als aanzet tot anorexia nervosa: "Er wordt een dieet gehouden uit
angst dik te worden en uit afkeer van het eigen lichaamsvet. Die angsten
houden    aan,    ook    als de patient daadwerkelijk vermagert (gewichtsfobie).
Zelfs bij een toestand van uitmergeling kan een patient zich 'vet' voelen. Het
leven   van een anorexia nervosa patient wordt beheerst door voedsel.   Type-
rend voor de patient is de sterke prestatiedrang en de eveneens sterke faal-
angst" (Libelle, 1986, nr. 23, pg. 88). Opvallend is dat de Libelle-deskun-
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dige dit keer niet verwijst naar de symbiotische relatie tussen moeder en
kind.   In de tweede helft   van de jaren tachtig heeft die verklaring onder   de

Libelle-deskundigen kennelijk aan belang ingeboet. Daarentegen noemen de
Libelle-deskundigen faalangst en prestatiemotivatie tot in de jaren negentig
nog als belangrijke factoren bij het ontstaan van anorexia nervosa (Libelle,
1991, nr. 32, pg. 17).

Brieven
In de ingezonden brieven treffen we wat minder vaak verwijzingen naar de
oorzaken. Psychische oorzaken worden soms genoemd (bijvoorbeeld Libelle,
1978, nr. 43, pg. 9; Libelle, 1982, nr. 32, pg. 4; Libelle. 1982, nr. 33, pg.
5). In de brieven van leken komt de moeder-dochter relatie nog tot in de
jaren negentig aan de orde. Zo schrijft in 1991 een moeder over haar herstel-
lende dochter: "Want ik besef dat ik haar los zal moeten laten, ik mag haar
niet blijven beschermen. Dat is misschien wel het moeilijkste, omdat ik zo
zielsveel van haar houd" (Libelle, 1991, nr. 26, pg. 6). De briefschrijvers
noemen ook gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid (Libelle,
1990, nr. 29, pg. 11; brief: Libelle, 1992, nr. 36, pg. 8). Zo schrijft een
dwangmatige overeetster: "Na een periode van lijnen was ik ruim tien kilo
afgevallen, ik kon me eindelijk ergens goed over voelen. Ik voelde me name-
lijk al jaren onzeker over mijn uiterlijk, mijn karakter en mijn capaciteiten

.

(Libelle, 1990, nr. 29, pg. 11). Een andere lezeres met een eet-probleem
schrijft: "Ik heb het gevoel dat mij jarenlang een minderwaardigheidscom-
plex is aangepraat" (Libelle, 1990, nr. 29, pg. 11; zie ook: Libelle, 1990,
nr. 32, pg. 8).

Maar in de ingezonden brieven komt toch vooral het slankheidsideaal naar
voren (Libelle, 1983, nr. 11, pg. 7; Libelle, 1984, nr. 37, pg. 7; Libelle,
1991, nr. 26, pg. 6). In 1991 schrijft een bulimische patitnte bijvoorbeeld:
"Ik woog drieennegentig kilo en omdat ik niet groot ben ging ik als een
'propje' door het leven. Vierentwintig jaar en dan niet in een bikini kunnen
...  Ik ben naar een dietiste gegaan en onder haar leiding ben ik bijna twintig
kilo afgevallen. Iedereen enthousiast, maar het gekke was, ik vond mezelf
t6en pas echt walgelijk dik. Tenslotte had ik nog steeds een grote maat veer-
tig, terwijl ik droomde van een kleine maat achtendertig" (Libelle, 1991, nr.
12, pg. 86).

Samengevat volgen de artikelen, helprubrieken en brieven in Libelle overwe-
gend de opvattingen  uit de vakliteratuur (zie hoofdstuk  8).

In de jaren zeventig wordt overeenkomstig de egopsychologische benade-
ring vooral de moeder-dochterrelatie en de vrees volwassen te worden cen-
traal gesteld. Begin jaren tachtig komen we in de Libelle uitspraken tegen die
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verwant zijn aan de cognitieve gedragstherapeutische traditie. Zo wordt de
term 'gewichtsfobie' (Vandereycken en Pierloot, 1981) gebruikt en is in de
termen 'prestatiedrang' en 'faalangst' het onderzoek van Weeda-Mannak
(1984) te herkennen. Eind jaren tachtig verschuift de aandacht naar gevoelens
van onzekerheid en assertiviteitsproblemen, naar het gezin als systeem en
naar het slankheidsideaal. Begin jaren negentig vinden we elementen terug
uit de biologisch-hormonale benadering van eetstoornissen. De Libelle wijkt
misschien in die zin af van de vakliteratuur dat in de Libelle meer aandacht
wordt besteed aan de invloed van het slankheidsideaal.

9.6.4 Behandeling

Ook de adviezen voor behandeling die in de Libelle genoemd worden, volgen
de ontwikkelingen in het vakgebied op de voet. Individuele therapie gecombi-
neerd met voedingstherapie wordt overwegend geadviseerd. De begeleiding
wordt meestal gedaan door de huisarts, een psycholoog of maatschappelijk
werker (Libelle, 1977, nr. 21, pg. 20; Libelle, 1981, nr. 21, pg. 45; Libelle,
1981, nr. 36, pg. 82; Libelle, 1983, nr. 31, pg. 10; Libelle, 1983, nr. 40,
pg. 7; Libelle, 1983, nr. 43, pg. 7; Libelle, 1984, nr. 22, pg. 48; Libelle,
1985, nr. 26, pg. 59; Libelle, 1986, nr. 41, pg. 7; Libelle, 1988, nr. 36, pg.
22; Libelle, 1991, nr. 6, pg. 55; Libelle, 1991, nr. 32, pg. 17; Libelle,
1992, nr. 25, pg. 71; Libelle, 1994, nr. 1, pg. 8). Patientes noemen vaak dat
zij voor hun eetprobleem opgenomen werden in een ziekenhuis (bijvoorbeeld
Libelle, 1977, nr. 21, pg. 20; Libelle, 1986, nr. 41, pg. 7). Uit de beschrij-
ving van de behandeling in een opname in een psychiatrische inrichting in de
tweede helft van de jaren tachtig blijkt dat daar voornamelijk een gedrags-
therapeutische behandeling werd toegepast. Er wordt gewerkt met een belo-
ningssysteem: Hoe meer gewicht, hoe minder punten, hoe meer privileges
(Libelle, 1986, nr. 52, pg. 67). Als behandeling worden verder genoemd:
voor anorexia nervosa: het toevoegen van zink (Taurizine) aan het dieet
(Libelle, 1986, nr. 12, pg. 68), behandeling met serotonine (Libelle, 1992,
nr. 27, pg. 51, voor eetverslaving: 'ballontherapie' (Libelle, 1989, nr. 7, pg.
72).

In de jaren negentig is de behandeling niet meer enkel gericht op aanko-
men in gewicht, maar ook op de persoonlijkheidsproblemen: zelfvertrouwen
krijgen, assertiever worden en zich aanpassen (Libelle, nr. 32, pg. 17,
1991). Naast individuele therapie komen nu ook meer groepstherapieen in de
aandacht, niet alleen in psychotherapeutische centra zoals in de in eetstoor-
nissen gespecialiseerde Ursula-kliniek in Wassenaar (Libelle, 1993), maar
ook in zelfhulpgroepen (Libelle, 1990, nr. 29, pg. 11).
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Uit de beschrijving in de Libelle van de behandeling in de Ursulakliniek in
Wassenaar blijkt dat deze overeenkomt met de in hoofdstuk 8 beschreven
multidimensionele benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed
scala aan interventies: individuele gesprekken, gezinsgesprekken, sociale
vaardigheidstrainingen, training in praktische vaardigheden, fysiotherapie,
lijfgroepen gericht op het ervaren van het eigen lichaam, bijvoorbeeld door

het bekijken van de videoopnames van het lichaam.

9.7 TOEGENOMEN AANDACHT EN DE GEVOLGEN DAARVAN

Werden anorectische patienten in 1981 in de Libelle nog als uitzonderings-
gevallen beschouwd (Libelle, 1981, nr. 26, pg. 59), in 1983 gaat het ineens

om volksziekten (Libelle, 1983, nr. 9, pg. 39). Daarmee volgt de Libelle de
trend van de jaren tachtig om anorexia nervosa als epidemische stoornis te
beschouwen (zie hoofdstuk  5). De vraag is welke gevolgen de aandacht  voor

anorexia nervosa in de Libelle kan hebben. Afgezien van een voorlichtende

functie, spelen de bijdragen over eetstoornissen een rol bij de identificering

van eetproblemen. In de eerste jaren waarin over eetstoornissen geschreven
wordt, benoemen de Libelle-deskundigen de in algemene bewoordingen
gestelde problemen van lezeressen als zijnde 'anorexia nervosa' of 'bulimia
nervosa' (bijvoorbeeld Libelle, 1978, nr. 38, pg. 33; Libelle, 1981, nr. 21,
pg. 45); Libelle, 1984, nr. 23, pg. 81). Op deze manier werken de deskundi-

gen mee aan de in hoofdstuk 6 besproken processen rond de constructie van
betekenis van gedrag (namelijk: niet-eet gedrag) dat aanvankelijk als beteke-

nisloos wordt ervaren. In 1983 beschrijft een moeder bijvoorbeeld wat het
voor haar betekende toen haar dochter bij een opname in het ziekenhuis deze
diagnose kreeg: "Pas toen hoorden wij dat ze aan anorexia nervosa leed. Het
klinkt misschien tegenstrijdig maar op de een of de andere manier was het
een   troost   voor  ons  om te weten  dat   zij een ziekte   had. De ruzies,   die   apa-

thie, dat gevoelloze, dat was niet te wijten aan haar karakter maar aan een
ziekte. Een karakter kun je niet veranderen, maar een ziekte kan genezen
worden" (Libelle, 1983, nr. 31, pg. 12).

Vaak ook zijn het de Libelle-deskundigen die de diagnose 'anorexia ner-
vosa' stellen (bijvoorbeeld: Libelle, 1978, nr. 38, pg. 33; Libelle, 1981, nr.
21, pg. 45). Deze Libelle-deskundigen geven dus betekenis aan ingebrachte

eetproblemen door ze te benoemen als anorexia nervosa of bulimia nervosa.

Aangezien ze daarbij afgaan op summiere informatie, is het gevaar van
verkeerde diagnosticering niet denkbeeldig.

Vanaf het begin vermelden sommige lezeressen in hun brief zelf vaak al
dat ze aan anorexia nervosa of aan een eetstoornis lijden (bijvoorbeeld: Li-
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belle, 1978, nr. 43, pg. 9; Libelle, 1982, nr. 32, pg. 4; Libelle, 1985, nr. 4,
pg. 5; Libelle, 1985, nr. 14, pg. 92; Libelle, 1986, nr. 12, pg. 68; Libelle,
1990, nr. 33, pg. 67). Uit de ingezonden brieven is niet op te maken of zij
deze diagnose van een deskundige vernomen hebben of dat zij deze diagnose
aan zichzelf toekennen. Publicaties over eetstoornissen in lekenbladen kunnen
bovendien leiden tot imitatiegedrag. Zo kreeg 66n van de briefschrijfsters in     1
de Libelle het idee voor het op bulimische wijze reguleren van haar gewicht      I
uit een tijdschrift: "Ik had een artikel in een tijdschrift gevonden over ano-
rexia en die andere ziekte: boelimia; vraatzucht. Ik las dat boelimia-patienten
na een 'vreetbui' overgeven, zodat ze de calorieen kwijt raken. Ik begon er
aan en het werd al gauw een dwang voor me. Binnen een half jaar was ik
nog eens twintig kilo afgevallen. Ik kon nauwelijks meer op m'n benen
staan" (Libelle, 1991, nr. 12, pg. 86).

Een  gevolg  van de aandacht voor eetstoornissen  kan  ook  zijn dat leken
zich als deskundigen gaan opwerpen. In 1986 stellen twee Duitse dames bij
een Nederlandse toeriste de diagnose:   "Ziet  u  niet  wat  dat kind heeft,"   zei-
den twee Duitse dames uit het hotel tegen me. "Anorexia nervosa," klonk
hun oordeel" (Libelle, 1986, nr. 52, pg. 66). En in 1983 staat er een inge-
zonden brief in de Libelle van een moeder die na lezing van een Libelle-
artikel over anorexia nervosa inziet dat haar eigen dochter anorectisch is
(Libelle, 1983, nr. 39, pg. 7).

De hier bovenbeschreven ontwikkelingen kunnen ertoe bijdragen dat de
diagnose 'anorexia nervosa' in veel gevallen gesteld wordt zonder dat aan de
diagnostische criteria van de DSM wordt voldaan. Mogelijk dragen deze
ontwikkelingen bij aan de tot nu toe nog niet bevestigde indruk dat eetstoor-
nissen in toenemende mate voorkomen.

9.8 VERGELIJKING MET DE VAKLITERATUUR

Wat zegt de hier beschreven analyse van bijdragen over eetstoornissen in de
Libelle nu over de relatie tussen de vakliteratuur en de kennis van leken over
eetstoornissen? Ik veronderstelde in hoofdstuk 6 dat kennis van deskundigen
doorsijpelt in het lekencircuit. Naar mijn mening blijkt dit inderdaad uit de in
dit hoofdstuk beschreven analyse van publicaties die sinds 1977 over eet-
stoornissen in de Libelle verschenen. In de bijdragen van de Libelle-deskun-
digen (bijvoorbeeld publicaties in het kader van de helprubriek of speciale
artikelen over eetverslaving) valt op dat deze psychologen of medici goed op
de hoogte zijn van de theorievorming rond eetstoornissen. Hun publicaties
volgen de ontwikkelingen uit de vakliteratuur haast chronologisch. Natuurlijk
zijn er ook verschillen. Het voornaamste verschil is wel dat de in de vaklite-
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ratuur beschreven ontwikkelingen meestal pas zo'n vijf tot tien jaar later
verwoord worden in de Libelle. Maar vanaf de jaren negentig spoort de
informatie uit de Libelle-artikelen redelijk met de informatie uit de vaklitera-
tuur.

De bijdragen over eetstoornissen in de Libelle verschillen van de vaklitera-
tuur doordat in de Libelle veel meer aandacht bestaat voor de relatie tussen
anorexia nervosa  en het slankheidsideaal.  In de vakliteratuur  gaan de deskun-

digen over het algemeen uit van de gedachte dat anorexia nervosa vooral bij
jonge meisjes ontstaat. Maar het is opvallend dat de ervaringsdeskundigen in
Libelle regelmatig volwassen vrouwen zijn, die soms zelf al moeder zijn

(bijvoorbeeld: Libelle, 1984, nr. 22, pg. 48-51; Libelle, 1991, nr. 6, pg. 56;
Libelle, 1994, nr. 1, pg. 8).

Kijken we naar de in hoofdstuk 8 beschreven vaktijdschriften NTvG en
TvP, dan vallen nog andere verschillen op. Zo besteedt het NTvG vooral
aandacht aan endocriene factoren en staat bij het TvP vooral therapie voorop,
terwijl in Libelle vrijwel exclusieve aandacht wordt geschonken aan psychi-
sche factoren. Begin jaren tachtig wordt in de Libelle de symbiotische relatie
met de moeder benadrukt, evenals de moeite om volwassen en zelfstandig te
worden. Ook het terugschrikken voor seksualiteit wordt in de verklaringen

genoemd. Deze elementen   uit de artikelen   en uit sommige brieven komen
overeen met de psychodynamische/egopsychologische oridntatie, de theorieen
van Thomii en Bruch. We zagen in hoofdstuk 8 hoe deze theorie in Neder-
land vooral verwoord wordt door Lafeber. Haar verklaring komt op in de
jaren zestig en is de meest belangrijke theorie tot de jaren zeventig. Maar
vanaf die periode komt in de vakliteratuur naast de egopsychologische theorie
de leertheoretische orientatie op en krijgen de deskundigen ook vanuit een

systeemtheoretische invalshoek meer aandacht voor gezinsfactoren en omge-
vingsinvloeden. Opvallend is dat in de Libelle in de jaren tachtig de ego-
psychologische orientatie toch nog de overhand heeft. Nog in 1988 geeft een

patiente als verklaring   voor haar eetstoornis:    " . . . , ik wilde helemaal    nog

geen vrouw zijn" (Libelle, nr. 42, pg. 44). En in 1991 schrijft een voormali-
ge anorexia-patiente het ontstaan van haar eetstoornis toe aan de relatie die
ze heeft met haar moeder (Libelle, 1991, nr. 6, pg. 56). In 1991 en 1993
worden problemen bij de overgang naar de volwassenheid in verband ge-
bracht met faalangst en onzekerheid. Dit terwijl Weeda-Mannak al in 1984
stelde dat anorectische patienten een hoge negatieve faalangst combineren
met een hoge prestatiemotivatie. Begin jaren negentig blies Noordenbos deze
theorie nieuw leven in.

Ook de ervaringsdeskundigen geven als verklaring: kind willen blijven,
niet volwassen willen worden, angst voor de seksualiteit, gebrek aan zelfver-
trouwen en onzekerheid. Maar de verklaring die vooral opvalt, is: 'slank
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willen  zijn  en  zich  te dik voelen'.   Voor  hen  gaat  het  vaak  sec  om  een  uit  de
hand gelopen lijnpoging waarna afvallen een obsessie werd. Hoogstens wijten
ze hun gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoe-
lens toe aan hun lijn.

Eind jaren zeventig richten de deskundigen toch weer de aandacht op
endocrinologische en organische factoren bij anorexia nervosa en bulimia
nervosa. In de Libelle blijft de aandacht gericht op psychische factoren en
psychische behandeling, met uitzondering van de vermelding dat bij onvol-
doende voeding sprake is van vitamine en mineraaltekorten (Libelle, 1986,
nr.  12, pg. 68). Pas in de jaren negentig worden hormoonhuishouding, voed-
selintelorantie en voedselallergie in een artikel genoemd als factoren die een
rol spelen bij eetstoornissen (Libelle, 1992, nr. 25, pg. 71). In nummer 27
van 1992 wordt zelfs gesteld dat anorexia nervosa en bulimia nervosa het
gevolg kunnen zijn van een tekort aan het hormoon serotonine.

Vergeleken met de vakliteratuur wordt in de Libelle (met uitzondering van
de artikelen) veel meer aandacht besteed aan bulimische aspecten: je vol
proppen met eten en dan je vinger in de keel steken. Aanvankelijk wordt dit
verschijnsel genoemd als symptoom bij anorexia nervosa. Zo noemt de Li-
belle-arts in 1978 als een van de kenmerken van anorexia nervosa: zelfopge-
wekt braken. Russell definieert bulimia nervosa in 1979 als afzonderlijk
klinisch syndroom. Vanaf 1982, in het artikel over de zelfhulpgroepen voor
eetverslaafden van Lola Verkuil, ontstaat aandacht voor dit verschijnsel als
zelfstandig syndroom. Dan ook wordt de term 'eetverslaving' geintroduceerd
als benaming voor een bepaalde vorm van eetstoornis. Van Deth (1993)
meent dat in de vakliteratuur de aandacht eind jaren tachtig verschoof van
anorexia nervosa naar bulimia nervosa, en die verschuiving is volgens hem
nu ook merkbaar in de populaire pers. Maar in de Libelle wordt 'boulimie'
in 1984 al voor het eerst als een zelfstandige eetstoornis benoemd. De aan-
dacht voor bulimia nervosa komt vooral van de kant van de brievenschrijf-
sters, de deskundigen besteden enkel aandacht aan dit syndroom in antwoord
op een hulpvraag in de helprubriek of in het kader van de overkoepelende
term  'eetverslaving' of 'eetstoornis'.

In hoofdstuk 8 zagen we dat de gedragstherapeutische benadering in de
vakliteratuur eind jaren zeventig opkomt. In de Libelle zien we de gedrags-
therapeutische behandeling pas voor het eerst in 1986 als de moeder van een
voormalig anorectische patiente beschrijft hoe het puntensysteem in de psy-
chiatrische inrichting in Noordwijk werkt (Libelle, 1986, nr. 52). Uit het in
1993 verschenen artikel over de Ursulakliniek blijkt dat de behandeling
inmiddels anders is gestructureerd: groepstherapie, gedragstherapie, sociale
vaardigheden, video- en spiegelmethode.
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9.9 BESCHOUWING

In het speciale nummer dat het Tijdschrift voor Psychiatrie in 1981 aan
eetstoornissen wijdde, noemt Vandereycken als gevaar voor de volgens hem
recent ontstane aandacht voor anorexia nervosa dat aan deze stoornis al te
nadrukkelijk gewicht wordt gegeven. Ook Swartz (1985) wijst er op dat de
feministische interpretatie van eetstoornissen het gevaar met zich meebrengt
van een normalisering of naturalisering van anorectisch gedrag:   het   is   heel
normaal dat jonge vrouwen op deze wijze reageren op het restrictieve nor-
men- en waardepatroon van de westerse cultuur. Gezien het feit dat veel pu-
blicaties gericht zijn op een grote (leken)markt bestaat het gevaar dat de
anorectische problematiek zo gelegitimeerd wordt (Swartz, 1985). Uit een
onderzoek van Huon, Brown, Morris (1988) naar de kennis van leken over
anorexia nervosa en bulimia nervosa bleek dat de leken meer wisten over
anorexia nervosa dan over bulimia nervosa. Tevens kwam naar voren dat de
DSM-III criteria voor anorexia nervosa, die betrekking hadden op het nastre-
ven van slankheid en de stoornis in het lichaamsbeeld door slechts weinig
leken beoordeeld werden als vreemd en abnormaal. Bulimia nervosa bleek
dichter te liggen bij wat gewoonlijk beschouwd wordt als ongebruikelijk

gedrag.

Van Deth (1990) ziet ook een positieve kant: via de aandacht voor eet-
stoornissen in de roddelpers wordt een groot publiek indirect geinformeerd
over de aard en behandeling van anorexia nervosa. De berichtgeving over
deze eetstoornis is naar zijn mening zo slecht nog niet: symptomen worden

adequaat weergegeven, er worden verschillende oorzaken voor de stoornis
genoemd die ook in de vakliteratuur zijn aan te treffen en impliciet wordt
ook duidelijk dat de exacte oorzaken van anorexia nervosa (nog) onbekend

zijn. Van Deth (1994) wijst op de voorlichtende functie van deze publicaties:
langs dit soort kanalen raken mensen met eetstoornissen bekend, die met
serieuze voorlichting niet bereikt worden. Uit de bevindingen van dit hoofd-

stuk blijkt dat wetenschappelijke kennis over eetstoornissen zich via de popu-
laire media verspreidt onder leken. Dit leidt ertoe dat leken goed geYnfor-
meerd zijn over deze eetstoornissen. Toch blijkt uit het onderzoek onder
huisartsen en studenten dat sprake is van verschil in kennis tussen deskundi-

gen en leken. Zo bleken de huisartsen veel minder geneigd bulimia nervosa
als een vast omlijnd syndroom te beschouwen. Ook in andere onderzoeken
worden verschillen geconstateerd tussen de kennis van leken over eetstoornis-
sen en de kennis van deskundigen (Butler, Slade, Newton, 1990; Furnham &

Hume-Wright, 1992).
Een positief effect van de spreiding van kennis onder een groot publiek is

volgens Van Deth dat mensen de problematiek in hun omgeving eerder zul-
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len herkennen en ook eerder deskundige hulp zullen inroepen. Als negatief
effect noemt Van Deth de mogelijke voorbeeldfunctie: "Er kan van anorexia
nervosa een geidealiseerd beeld ontstaan, vergelijkbaar met dat van de tering
in het begin van de vorige eeuw. In een dergelijk ideaalbeeld verschijnt
anorexia nervosa als een kwaal waaraan slechts succesvolle, bijzondere en
fijngevoelige mensen ten prooi vallen. Of de beschrijving van de schrikwek-
kende gevolgen tegen deze beeldvorming opweegt is de vraag" (Van Deth,
1990:29).
Van Deth (1993) meent dat alleen imitatie geen afdoende verklaring biedt
voor het ontstaan van eetstoornissen. Massamedia kunnen pas een rol spelen
als ook psychologische factoren aanwezig zijn, die vrouwen vatbaar maken
voor deze eetstoornissen. Die rol bestaat er dan uit dat ze een model aanrei-
ken,   " . . .  waarin die bepaalde problematiek bij meisjes en jonge vrouwen
vorm krijgt en naar buiten komt" (Van Deth, 1993:59). Over de aard van die
problematiek laat hij zich niet uit, maar als we afgaan op de verklaringen van
de deskundigen uit hoofdstuk 9 en op de egodocumenten uit dit hoofdstuk
dan gaat het waarschijnlijk om problemen zoals: faalangst, onzekerheid,
minderwaardigheid, gebrek aan zelfvertrouwen, angst voor de volwassen-
heid.

We hebben in dit hoofdstuk gezien dat massamedia inderdaad dergelijke
kaders aanbieden en sommige vrouwen met problemen herkennen zich hier-
in. De aandacht voor eetstoornissen kan ertoe leiden dat bepaalde vrouwen
ertoe geneigd zullen zijn deze problemen te benoemen in termen van deze
eetstoornissen. Naar mijn mening is de andere kant van de medaille dat de
verspreiding van kennis over eetstoornissen bijdraagt aan de idee dat deze
stoornissen epidemische proporties aannemen. Ter illustratie het volgende
fragment uit een interview dat Adriaan van Dis op 10-3-1991 met Renate
Dorrestein had. Dorrestein zei daarin: "In de VS is 60% van de studentes

anorexia-patiente. D'r lopen daar levende skeletten over de campusses  . . .  Het
is toch bespottelijk dat we een AIDS-campagne hebben en geen anti-anorexia
campagne. Waar ook in Nederland de cijfers van omhoog schieten. Geschat
wordt dat 1 op de 10 tot 20 meisjes in Nederland aan zware eetstoornissen
lijdt, waarvan ... maar eh ... 60 to 70 eh ... of waarvan 60 tot 70% de dood
zal  vinden."   De  cij fers die Dorrestein noemde, waren schromelijk overdre-
ven (zie hoofdstuk 5), maar dat wisten de kijkers niet en zo kan de indruk
ontstaan dat eetstoornissen een gigantisch probleem vormen.

Daarnaast lijkt kennis over of bekendheid met anorexia nervosa of bulimia
nervosa tot een soort 'pseudo-besmettelijkheid' te kunnen leiden. Eind jaren
zeventig had De Jong (1982) aanvankelijk de indruk dat in de psychothera-
peutische gemeenschap waar hij werkte het aantal patienten met eet- en ge-
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wichtstoornissen fors steeg. Bij nader inzien bleken de voorrechten   die   de
anorexia nervosa-patienten kregen het voor de andere patienten aantrekkelijk
te maken om ook bij de groep van de magere mensen te horen. In dit ver-
band wees De Jong erop dat anorexia nervosa in de belangstelling is: "Wat
vroeger een zeldzame en mysterieuze kwaal was is nu gemeengoed geworden
onder behandelaars en patitnten. Verwijzers neigen ertoe de diagnose te
stellen bij een mager meisje en dit magere meisje neemt 'Anorexia Nervosa'
graag als titel over, het lijkt bij haar de plaats in te nemen van een identiteit"
(TvP, 1982, jrg 24, pg. 503). Ook Oudshoorn (1985) noemde anorexia
nervosa ...  een aanstekelijke ziekte welke nogal eens begint nadat het

„

meisje er iets over gelezen heeft, of nadat iemand in de klas met deze ge-
heimzinnige en interessante ziekte in het ziekenhuis is beland" (Oudshoorn,
1985:248).

Mijns inziens leidt aandacht voor eetstoornissen in de media vooral tot een
toename van milde vormen van eetproblemen onder de bevolking: steeds
meer mensen tobben met hun gewicht zonder dat dit extreme vormen aan
hoeft te nemen zoals anorexia nervosa en bulimia nervosa. Daarbij is essen-
tieel dat zij leven binnen een cultuur waarin de aandacht voor het lichaam en
het uiterlijk centraal staat. Dit maakt de veronderstelling dat eetstoornissen
toenemen bijna voor de hand liggend en zo ontstaat de misplaatste indruk dat
eetstoornissen zelf epidemische proporties aannemen.
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De veronderstelling dat de eetstoornis anorexia nervosa in de loop van de tijd
steeds vaker voorkomt vormde het uitgangspunt voor dit onderzoek. In de
jaren tachtig constateerden deskundigen een sterke toename van anorexia
nervosa, sommigen verwachtten zelfs een epidemie. Zij stelden de vraag:
.6 Waarom lijden steeds meer mensen aan eetstoornissen? Is er een verband
met onze cultuur of met de tijd waarin we leven?" (hoofdstuk 1).

Er zijn argumenten om aan te nemen dat anorexia nervosa cultuurgebon-
den is. Allereerst zagen   we dat anorexia nervosa als stoornis   in de jaren
zeventig van de vorige eeuw werd gedefinieerd; sinds die tijd staat het als
klinisch syndroom in de vakliteratuur beschreven (hoofdstuk 3). Uit het
gegeven dat anorexia nervosa zich beperkt tot het westerse cultuurpatroon
kan eveneens worden afgeleid dat deze eetstoornis niet universeel is (hoofd-
stuk 5). Ook het gegeven dat deze stoornis primair seksegebonden is, wordt

aangevoerd als argument  voor de cultuurgebondenheid (hoofdstuk  1) .
Er zijn echter eveneens argumenten te vinden tegen de cultuurgebonden-

heid van anorexia nervosa. Zo zijn in de geschiedenis steeds voorbeelden te
vinden van aan anorexia nervosa verwante fenomenen, wat zou kunnen plei-
ten voor de universaliteit van deze stoornis. Anderzijds heb ik in hoofdstuk 2
laten zien dat voedselweigering in het verre verleden niet de betekenis heeft
van een geestesstoornis. Dit pleit juist weer tegen de veronderstelling dat de
eetstoornis anorexia nervosa ahistorisch en universeel  is.   Uit een analyse  van
het epidemiologisch onderzoek en uit eigen onderzoek in ambulante en intra-
murale instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg blijkt dat niet zonder
meer gesproken kan worden van een toe- of afname van anorexia nervosa

(hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7). Dit zou weer een argument kunnen vormen
tegen de cultuurgebondenheid. Wat betekent dit nu?

De deskundigen uit de jaren tachtig opperden diverse hypothesen voor de
veronderstelde cultuurgebondenheid van anorexia nervosa. Het ging hierbij
om veronderstellingen rondom de positie van de vrouw in de hedendaagse

samenleving, rondom het slankheidsideaal, rondom de veranderde omgangs-
vormen en rondom de disciplinering van het lichaam. Opvallend is dat in
deze verklaringen steeds uitgegaan werd van een toename van anorexia ner-

vosa, de verklaringen dienden dan om die toename te rechtvaardigen. Ik
concludeerde dat deze theorieen geen afdoende verklaring voor de tijds- en

cultuurgebondenheid van anorexia nervosa konden bieden, omdat zij a priori
de stelling poneerden dat eetstoornissen modern zijn en toenemen, zonder

deze  stelling  aan een nader onderzoek te onderwerpen (hoofdstuk   1).
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De verwachting van een epidemische toename is inmiddels wel getem-
perd. In de jaren negentig ontstaat onder deskundigen geleidelijk een meer
relativerende benadering van anorexia nervosa (Van 't Hof, 1990; Van den
Heuvel & Hutschemaekers, 1991). Toch overheerst binnen onze westerse
samenleving, zeker buiten de kring van deskundigen, nog steeds de gedachte
dat eetstoornissen zoals anorexia nervosa en bulimia nervosa toenemen.

Ik hoop in deze dissertatie duidelijk te hebben gemaakt dat anorexia nervo-
sa naar mijn mening inderdaad een cultuurgebonden stoornis is, maar dat dit
niet hoeft te betekenen dat deze stoornis toe- of afneemt. De cultuurgebond-
heid   staat   los   van  de  toe- of afname   van deze eetstoornis. Anorexia nervosa
is om een andere reden een cultuurgebonden stoornis dan de deskundigen uit
de jaren tachtig aannamen. Intertijd berustte de veronderstelling van een
toename vooral op klinische indrukken; psychiaters, psychologen en psycho-
therapeuten hadden de indruk dat zij steeds vaker patienten met dit syndroom
en later ook met bulimia nervosa in hun praktijk tegerlkwamen. Vervolgens
speculeerden zij over de vraag waar dit aan zou kunnen liggen. Maar uit de
analyse van het epidemiologisch onderzoek en uit de resultaten van mijn
eigen onderzoek in negen archieven van de geestelijke gezondheidszorg bleek
echter dat het bij anorexia nervosa en bulimia nervosa steeds om kleine
aantallen pati8nten gaat (hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7). Ook uit de enqu6te
onder huisartsen bleek dat het aantal anorectische of bulimische patienten in
hun praktijk steeds gering is (hoofdstuk 9). De veronderstelling van een
extreme stijging kon dus niet bevestigd worden. De zogenaamde toename
betrof eerder een aanname dan een feitelijke stuging in het aantal patienten
met de diagnose anorexia nervosa.

Eigenlijk moest eerst een andere vraag gesteld worden: waar komt het
vermoeden vandaan dat eetstoornissen toenemen?

Als de opvatting niet bevestigd kan worden dat eetstoornissen enorm toe-
nemen, hoe komt het dan dat die mening zo sterk verbreid is? In dit laatste
hoofdstuk wil ik nog eenmaal uiteenzetten om welke redenen anorexia nervo-
sa volgens mij toch een cultuurgebonden stoornis is en hoe de gedachte kon
postvatten dat deze eetstoornis in toenemende mate voor zou komen. Daarbij
hoop ik duidelijk te maken dat de opvattingen over de eetstoornissen ano-
rexia nervosa en bulimia nervosa nauw verbonden zijn met ontwikkelingen
binnen het medisch-psychiatrisch circuit, die weer ingegeven worden door
sociaal-culturele factoren. Theorie8n over psychische stoornissen veranderen
als gevolg van verschuivingen in de historische context (Peeters, 1994). Dit
illustreert de klinische geschiedenis van de eetstoornissen anorexia nervosa en
bulimia nervosa.
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10.1 VAN HYSTERIE TOT ANOREXIA NERVOSA

In hoofdstuk 3 beschreef ik hoe het syndroom 'anorexia nervosa' zich naar
mijn idee geleidelijk ontwikkelde vanuit de hysterie. Vanaf de beschrijving
van l'anorexie hysttrique door Lastgue in 1873 en de naamgeving van ano-
rexia nervosa door Gull in 1874, werd deze eetstoornis in verband gebracht

' met hysterie. De hysterische stoornis bevatte een verzameling symptomen die
zich clusteren rond bepaalde thema's: de motoriek, de zintuigen, de spijsver-

tering. Een hysterische patiente kon symptomen uit verschillende clusters
vertonen. In de negentiende eeuw vertonen veel hysterische patienten voed-
selweigering en extreme vermagering tezamen met andere typisch hysterische

symptomen zoals bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen. Daarom is het
begrijpelijk dat er ook al v66r Gull en Lasdgue beschrijvingen waren die

gaandeweg meer aan anorexia nervosa doen denken.

De tijd van de eerste klinische omschrijvingen van anorexia nervosa was
een tijd waarin de westerse wereld industrialiseerde. Mede omdat anorexia
nervosa nauwelijks genoemd wordt in de klinische literatuur over niet-wester-
se landen (hoofdstuk  5),   is het aannemelijk  dat het syndroom te maken heeft
met veranderingen ten gevolge van industrialisatie. Als gevolg van het indus-
trialiseringsproces was vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw in de
westerse wereld voor het eerst in voldoende mate voedsel voorhanden voor
alle bevolkingslagen. Voeding was niet langer louter nodig om het leven in
stand te houden, er was sprake van een overvloed. Pas in een dergelijke
situatie kon niet-eten een signaalfunctie hebben. In de loop van de twintigste
eeuw werd matiging temidden van een overvloed een teken van zelfbeheer-

sing, een middel waarmee de welvarende klasse zich kon onderscheiden van
de lagere sociale klassen (zie Elias, 1939). Bovendien veranderde de manier

waarop mensen met elkaar omgaan in de geindustrialiseerde samenleving.
Niet langer zorgden beide seksen samen voor de productie en reproductie, er
vond een verdeling plaats waarbij de mannelijke sekse buitenshuis ging wer-
ken en de vrouwelijke sekse belast werd met het huishouden en het gezin. De
positie van de vrouw in de samenleving veranderde daarmee aanzienlijk,
eerst in de hogere en middenklasse, gaandeweg in alle lagen van de samenle-

ving. Het waren de dagen  van de eerste feministische  golf  en  van de Darwi-
niaanse psychiatrie. Terwijl vrouwen hun wens tot meer vrijheid en ontwik-

kelingsmogelijkheden naar voren brachten, drongen psychiaters zoals Maud-

sley (1835-1918) er op aan dat het in de natuur van de vrouw ligt om kinde-
ren te baren en voor de kinderen te zorgen. Inmiddels is bekend dat deze
nieuwe rol niet zo positief was voor het psychisch welbevinden van veel
vrouwen (Showalter,   1985).
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Het bleke etherische schoonheidsideaal van het laat-Victoriaanse tijdperk
leidde bovendien tot de parodoxale situatie dat de vrouw belast was met de
bereiding van voedsel, terwijl zijzelf geacht werd zich te matigen. Voedsel
werd daarmee een 'trigger' die voor vrouwen gemakkelijk beschikbaar, te
gebruiken en te misbruiken is. Deze ontwikkelingen vormden een voedings-
bodem voor de evolutie van eetproblemen en daarmee voor de ontdekking
van anorexia nervosa. Aan het eind van de negentiende eeuw raakte het uit
de mode om meerdere psychosomatische symptomen te hebben. Symptomen
rond spijsvertering en voedselweigering traden op de voorgrond en cluster-
den zich tot het afzonderlijk syndroom anorexia nervosa.

Anorexia nervosa was niet de enige nieuwe aandoening die aan het eind
van de negentiende eeuw in de psychiatrische annalen verscheen. Ook agor-
afobie en neurasthenie werden in deze periode voor het eerst beschreven.
Agorafobie oorspronkelijk als symptoom bij het door de Amerikaanse neuro-
loog Beard voor het eerst beschreven ziektebeeld van de 'nervous exhaustion'
of  'neurasthenie'. De neurasthenische stoornis werd daarbij in verband  ge-
bracht met maatschappelijke veranderingen. Het zou bij deze stoornis gaan
om een beschavingsziekte; een toestand van geestelijke en lichamelijke afmat-
ting die vooral bij mannen voorkwam en het gevolg was van overwerk en
van het ongezonder worden van de samenleving (Kerkhoven & Vijselaar
1993;  Hutschemaekers,   1993).

De eetstoornis anorexia nervosa werd door de medici in die dagen niet
expliciet in verband gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen, mis-
schien omdat deze opkomende eetstoornis in eerste instantie in verband werd
gebracht met de al veel langer bekende hysterie. Maar aandoeningen zoals
hysterie en anorexia nervosa boden vrouwen de positie van de 'ziekterol'
waarmee ze althans ten dele aan hun nieuwe exclusief zorgende en verzor-
gende positie konden ontsnappen. Een aanwijzing hiervoor was te vinden in
de beschrijving van de patitnte van Weir Mitchell, die aangaf dat zij ter
afteiding in haar 'restricted life' door middel van haar voedselweigering (en
daarvoor door middel van andere symptomen) een spelletje speelde met hem
en met andere doktoren (hoofdstuk  3).

We zagen in de beschrijvingen van die eerste patientes dat zij die sympto-
men vertoonden waarvan zij vermoedden dat ze de interesse van de medici
zouden wekken (hoofdstuk 2 en 3). Patienten merkten dat zij door voedsel te
weigeren beter de aandacht van de medicus wisten te trekken, dan door
symptomen zoals bijvoorbeeld rugpijn of verlammingen. Omdat patienten in
toenemende mate symptomen rondom voeding presenteerden, ontstond de
behoefte aan een afzonderlijk syndroom. Symptomen rond spijsvertering en
voedselweigering traden op de voorgrond en clusterden zich tot anorexia
nervosa. De deskundigen merkten steeds vaker op dat patienten eetproblemen
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hadden en rapporteerden hierover in de vakliteratuur. Door te schrijven over
dit nieuwe syndroom ontwikkelden zij in dialoog met elkaar een bepaalde
gedachtengang rond deze eetstoornis. Als gevolg hiervan maakte het klinisch
syndroom anorexia nervosa zich aan het eind van de negentiende eeuw los
van de hysterische stoornis en werd voortaan beschouwd als een zelfstandige
stoornis. Zoals we gezien hebben,   kwam deze ontwikkeling tot stand   in   de
interactie tussen patienten en deskundigen, deskundigen en patienten (hoofd-
stuk  3).   In deze eerste periode heerste nog lange tijd discussie  over de vraag
of anorexia nervosa nu echt een nieuw syndroom was of toch een variant van
hysterie. Tevens doemden in de loop van de twintigste eeuw steeds weer
geluiden op dat anorexia nervosa geen primair psychisch maar een primair
organische, endocrinologische stoornis is.

10.2 PSYCHOLOGISCHE VERKLARINGEN EN HET SCHOONHEIDSIDEAAL

Hoewel de verklaringen uit het eerste hoofdstuk voor de cultuurgebondenheid
van anorexia nervosa uitgingen van verschillende invalshoeken, kwam toch
wel steeds naar voren dat het slankheidsideaal een bepalende factor is. Zo
werd de veronderstelde toename van het aantal patienten met anorexia nervo-
sa na de tweede wereldoorlog toegeschreven aan de toenemende invloed van
het  slankheidsideaal. Toch zagen  we  dat  ook  al  in de periode  v66r de tweede
wereldoorlog sprake was van een druk om slank te zijn. In de allereerste
gevalsbeschrijvingen werd een vrees voor overgewicht nog niet vermeld.
Medici zoals Gull en Lastgue zagen molligheid eerder als teken van gezond-
heid. En inderdaad was een gevuld uiterlijk in die dagen even het schoon-
heidsideaal (Mazur, 1986). Maar tegen het einde van de negentiende eeuw
was dit beeld niet langer in trek en werd vervangen door het schoonheids-
ideaal van bleke, kwijnende vrouwen. In de Franse literatuur over anorexia
nervosa werd in die periode regelmatig verwezen naar een wens te vermage-
ren (bijvoorbeeld Sollier, 1896; Janet, 1919). In de loop van de twintigste
eeuw varieerde de aandacht voor anorexia nervosa in de psychiatrie, terwijl
ook de invloed van het slankheidsideaal fluctuaties vertoonde.

10.2.1   Slankheidsideaal en de ziekte van Simmonds

Na de eerste golf van aandacht rond de ontdekking en erkenning als klinisch
syndroom in de jaren twintig en dertig van deze eeuw verdween anorexia
nervosa enige tijd uit de psychiatrische en medische vakliteratuur. Dit terwijl
in die periode slankheid de norm is en het schoonheidsideaal voor de vrouw
zich kenmerkte door een jongensachtige stijl (hoofdstuk 4). Als er in die tijd
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over anorexia nervosa geschreven werd, dan vooral vanuit een medisch-
endocrinologische invalshoek.

Gedeeltelijk kon de verminderde belangstelling verklaard worden doordat
anorexia nervosa binnen de Franstalige literatuur toch nog vooral als onder-
deel van hysterie beschouwd werd, gedeeltelijk vloeide de verminderde
belangstelling voort uit de primair organisch georienteerde psychiatrie en
geneeskunde van die dagen. Dit gaf aanleiding tot de verwarring van anor-
exia nervosa met de ziekte van Simmonds. Na Simmonds ontdekking van een
atrofie van de hypofysevoorkwab bij een zeer magere vrouw, kregen onver-
klaarbare vormen van extreme vermagering vaak de diagnose 'ziekte van
Simmonds'. Pas nadat aangetoond   was   dat de extreme vermagering   geen
specifiek symptoom is bij hypofyse-verschrompeling werd een onderscheid
mogelijk tussen de ziekte van Simmonds en anorexia nervosa. Opnieuw werd
anorexia nervosa erkend  als een primair psychische stoornis.

Toch waagden de deskundigen zich eind jaren dertig nauwelijks aan een
interpretatie van de psychische oorsprong van anorexia nervosa. Meestal
beperkten zij zich tot de opsomming van de aanleiding tot de voedselweige-

ring: problemen thuis, negatieve opmerkingen over het figuur door kame-
raadjes, lichte spijsverteringsproblemen, schoolproblemen, liefdesproblemen,
heimwee, verwennerij door de ouders, examens en overwerk of herstel van
een operatie of ziekte (Farquharson & Hyland, 1939; Ryle, 1936; 1939).

10.2.2  Slankheidsideaal en de psychodynamische interpretatie

Met de opkomst van de psychodynamisch georienteerde psychiatrie rond
1940 ontwikkelden zich de eerste etiologische verklaringen voor het ontstaan
van anorexia nervosa. In deze jaren waarin anorexia nervosa vooral orthodox
psychoanalytisch geinterpreteerd werd, plaatsten deskundigen de vrees voor
dikte in het kader van een vrees voor seksualiteit of, meer specifiek van een
onbewuste vrees zwanger te raken (Meng, 1934; Waller, Kaufman &
Deutsch, 1940). Een relatie met het slankheidsideaal werd niet gelegd. Dit
terwijl in de gevalsbeschrijvingen uit die tijd regelmatig vermeld werd dat
negatieve opmerkingen over het uiterlijk aanleiding waren voor de voedsel-
weigering (Magendantz & Proger, 1940). In hoofdstuk 4 heb ik daarom
geconstateerd dat het er op lijkt dat de pati8nten in die dagen reageerden op
een cultureel bepaalde norm: slankheid, maar dat medici deze norm geen
plaats gaven in de etiologie van het syndroom. Mogelijk omdat medici toen
minder openstonden voor de invloed van culturele factoren op ziektebeelden.

We zagen hoe de orthodox psychoanalytische theorie van de orale
bevruchting uiteindelijk leidde tot de gedachte dat anorexia nervosa ontstaat
als gevolg van een symbiotische moeder-dochter relatie. Hoewel de vrouw
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sinds de jaren twintig meer bewegingsvrijheid had gekregen, werd haar de
toegang tot de arbeidsmarkt nog steeds ontzegd. Haar voornaamste rol bleef
de moederrol. Dit gold althans voor de vrouw uit de middenklasse en hoger.
In boeken en tijdschriften werd zij op de hoogte gesteld van de pedagogische
en psychologische inzichten rondom de opvoeding   en de kinderziel.   Deze
inzichten stelden de invloed van de moeder centraal en deze invloed werd
meestal als negatief gezien. We zagen in hoofdstuk 3 bijvoorbeeld dat vol-
gens Eissler (1943) de moeder wel zorgt voor alle materiele aspecten van de
opvoeding, maar verzuimt de baby aandacht te geven in de vorm van licha-
melijk contact en tederheid. Volgens Eisler verklaarde dit de afhankelijke
relatie van de dochter met de moeder: de dochter blijft hopen dat de behoefte
aan liefde en tederheid toch nog ooit vervuld zal worden.

Opvallend was dat Eissler de rol van de vader volledig buiten beschouwing
liet en bij een gevalsbeschrijving zelfs niet inging op de gevolgen van inces-
tueuze handelingen van de vader op de ontwikkeling van zijn dochter. Dit is
eens te meer een aanwijzing voor de cultuurgebondenheid van psychologische
en psychiatrische theorie8n. Pas als in de jaren tachtig het onderwerp 'incest'
en de eetstoornis 'anorexia nervosa' in de belangstelling staan, opperen
deskundigen dat er mogelijk een relatie bestaat tussen incest en het ontstaan
van anorexia nervosa (bijvoorbeeld: Aan de Stegge, 1987; Jungschleger,
1987). De psychoanalytische benadering kreeg in Nederland minder vaste

grond onder de voeten. Hier zien we vooral een tendens om anorexia ner-
vosa te beschouwen als een orgaanneurose of een psychosomatische aandoe-

ning  (hoofdstuk  8).
Afgezien van de psychoanalytisch getinte artikelen werd na de discussie

over de ziekte van Simmonds in de jaren veertig en vijftig ook internationaal
slechts zijdelings geschreven over anorexia nervosa. Naar de achtergrond
hiervan kan ik slechts gissen. Misschien vormden de oorlogsjaren met hun
ontberingen geen goede achtergrond voor een eetstoornis als signalerings-
functie. In hoofdstuk 4 zagen we dat in deze jaren het slankheidsideaal in
ieder geval minder op de voorgrond staat. In de jaren veertig en vijftig be-
stond het schoonheidsideaal vooral uit weelderige vrouwelijke vormen.

10.2.3  Slankheidsideaal en multidimensionele theorieiin

Vanaf midden jaren zestig kwam de nadruk weer meer te liggen op een ten-
ger uiterlijk. In diezelfde tijd was als gevolg van de verbeterde voeding en
gezondheidszorg juist sprake van een stijging van de gemiddelde lengte en
het gemiddelde gewicht van vrouwen (Garner, Garfinkel, Schwartz &
Thompson, 1980). Het waren de jaren van de stijgende welvaart en van
democratisering. Jaren ook waarin vrouwen zich op de arbeidsmarkt gingen
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begeven  en niet enkel   de   rol van moeder en echtgenote  voor hen openstond.
In deze periode verloor de klassieke psychodynamische benadering zijn
hegemonie. Binnen de psychoanalytische literatuur na Eissler bleef de nadruk
liggen op de abnormale moederbinding en de regressie naar de orale fase,
waardoor separatie en individuatie in de adolescentiefase problematisch wordt
(bijvoorbeeld: Deutsch, 1944; Jessner & Abse, 1960; Thoma, 1961). Maar
in het spoor van de ontwikkeling van nieuwe therapeutische orientaties ont-
stonden nieuwe visies op anorexia nervosa. In deze periode werd het anorec-
tisch syndroom als het ware herontdekt, eerst vooral door Amerikaanse
psychotherapeute Hilde Bruch (1965; 1973), de Italiaanse systeemtherapeute
Mara Selvini Palazolli (1965;1974) en in Nederland door de psychiater
Christien Lafeber (1971). Het syndroom werd opnieuw beschreven in ge-
neeskundige en psychiatrische tijdschriften en door artsen en psychiaters
geinterpreteerd. Opvallend was hoe nu de vrees te dik te worden door de
deskundigen benadrukt werd als het voornaamste symptoom bij anorexia
nervosa. Voor Bruch was het slankheidsideaal nog steeds een contribuerende
factor, zij zag een gebrekkige identiteits-ontwikkeling als oorzaak van anor-
exia nervosa. Maar vanaf de jaren zeventig werd de vrees te dik te zijn zelfs
het belangrijkste diagnostisch criterium (o.a. Feighner, J.P., Robins,   E.,
Guze, S.B., Woodruff, R.A., Winokur, G., & Munoz, R., 1972; DSM-III,
1980; DSM-III-R, 1987; DSM-IV, 1994) en vanaf 1987 ook voor bulimia
nervosa (DSM-III-R, 1987; DSM-IV, 1994). In de zeventiger jaren werd het
slankheidsideaal binnen de gedragstherapeutische richting als afdoende ver-
klaring voor het ontstaan van anorexia nervosa gezien. Crisp (1970) karakte-
riseerde anorexia nervosa niet voor niets als een gewichtsfobie. Binnen de
multidimensionele theorieen die in de jaren tachtig ontstonden nam het slank-
heidsideaal als factor bij het ontstaan van anorexia nervosa steeds een belang-
rijke plaats in (bijvoorbeeld Garfinkel & Garner,   1982).

In deze jaren lijkt de druk om slank te zijn meer dwingend te worden. De
jaren tachtig zou men kunnen omschrijven als het decennium van de cultus
van het lichaam. Hiervan getuigden bijvoorbeeld de aandacht voor dieten, de
fittnesscentra, de joggingmanie en nieuwe voedingsgewoonten zoals de
macrobiotische en vegetarische voeding. De invloed van modeontwerpers
nam weer toe, het model als idool deed haar intrede. Voor de tachtigerjaren
yup was het zo belangrijk er goed uit te zien dat dik-zijn haast moreel ver-
werpelijk was. Naast gezondheidsoverwegingen speelden esthetische over-
wegingen hierbij steeds meer een rol (Featherstone, 1982). Het waren de
jaren van het ik-tijdperk, de jaren waarin het individu centraal stond. De
mens van de jaren tachtig leek zichzelf de norm tot matiging op te leggen als
teken van zelfdiscipline. Onder het mom van individualisme ('zorgen voor
jezelf,    'je   doet   het voor jezelf ) internaliseerden mensen   een  norm   die   de
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samenleving behulpzaam was bij de preventie van welvaartsziekten (Van den
Heuvel,  1996).

Het was in deze periode dat de indruk ontstond dat de eetstoornis anorexia
nervosa sinds de tweede wereldoorlog en met name sinds de jaren zestig in
toenemende mate voorkomt. En in die periode werd ook wel gesproken van
een een te verwachten epidemie (Appels, 1983). De veronderstelde toename
werd in verband gebracht met een toename van het slankheidsideaal sinds de
tweede wereldoorlog

Kortom: Pas in de jaren zestig werden de deskundigen alert op de cultu-
reel bepaaide factor van het slankheidsideaal en in de jaren tachtig vormde
het slankheidsideaal vast onderdeel van de verklaringen voor het ontstaan van
anorexia nervosa. Het slankheidsideaal werd ook genoemd als oorzakelijke
factor  voor de veronderstelde toename   van deze eetstoornis.   Maar het slank-
heidsideaal was ook al aanwezig voor de tweede wereldoorlog, wat het als
oorzakelijke factor voor een eventuele toename minder aannemelijk maakt

(hoofdstuk 4). Bovendien zagen   we in hoofdstuk    5    dat niet zonder    meer
gesproken kan worden van een toename van de eetstoornissen anorexia ner-
vosa en bulimia nervosa. Wel was in de jaren tachtig sprake van een toename
van wetenschappelijke publikaties over anorexia nervosa (Van den Heuvel,
1991; Van 't Hof, 1994). Opvallend was dat het niet langer louter klinisch-
psychiatrische beschrijvingen waren, maar dat ook wetenschappers van ande-
re disciplines hun licht lieten schijnen over deze eetstoornis. De stoornis
werd in toenemende mate gebruikt om maatschappelijke orden zichtbaar te
maken. Sociologen, filosofen, historici en feministen zagen in anorexia ner-
vosa het bewijs  van hun gelijk over de maatschappij. Anorexia nervosa  leen-
de zich als illustratie van de veranderde positie van de vrouw (o.a. Boskind-
Lodahl, 1976; Sommer, 1981; Lawrence, 1984; Bordo, 1985-86), van de
toenemende nadruk op het lichaam en het uiterlijk (Featherstone, 1982), van
veranderende voedingspatronen (Fischler, 1980), van toenemende informali-
sering (Mennell, 1987;1989; Appels, 1983) en toenemende disciplinering van
het lichaam (Turner,    1982;    1991). De redenatiefout   van deze deskundigen
was dat de eetstoornis anorexia nervosa toe zou nemen als gevolg van deze
culturele factoren, terwijl zij in werkelijkheid in de veronderstelde toename
van deze eetstoornis een illustratie zagen van wat zij beschouwden als het
ongezonder worden van de samenleving. Maar de indruk van een toename
werd niet gerechtvaardigd door de resultaten van epidemiologisch onderzoek
naar anorexia nervosa (Van 't Hof, 1990; Van den Heuvel & Hutschemae-
kers, 1991; Williams & King, 1987). Epidemiologisch onderzoekers consta-
teren zelden een toename van het aantal patienten dat voldoet aan alle dia-
gnostische criteria zoals beschreven in de DSM-III (1980). Zo is bijna nooit

sprake  van een gewichtsverlies van  25 %  van het oorspronkelijk gewicht.  Wal
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lijkt sprake van een toename van eetproblemen in algemene zin: vrouwen die
66n of twee anorectische of bulimische symptomen vertonen en waarvoor
vaak de meer algemene term 'eetverslaving' gehanteerd wordt (hoofdstuk 5).

Wat overbleef was de vraag waarom deze eetstoornissen dan kennelijk zo
tot de verbeelding spreken, dat de aandacht voor deze eetstoornissen zowel in
de vakliteratuur als in de populaire literatuur, zowel onder deskundigen als
onder leken in ieder geval duidelijk is toegenomen (hoofdstuk 5 en hoofdstuk
9).

10.3 HET HISTORISCH-CONTEXTUALISTISCH MODEL

Het in hoofdstuk 6 beschreven historisch-contextualistisch model (Hutsche-
maekers, 1990) vormde het theoretisch kader, waarbinnen ik de eetstoornis-
sen anorexia nervosa en bulimia nervosa situeerde. De sociale representatie
theorie van Moscovici en het sociaal constructionisme van Gergen waren
inspiratiebronnen  voor dit model.

Volgens dit model treedt bij de ontwikkeling van een eetstoornis eerst
stagnatie van betekenis op: het is onduidelijk waarom iemand zonder licha-
melijke oorzaak voedsel weigert. De omgeving begrijpt niet waarom iemand
niet eet, terwijl er voldoende voedsel voorhanden is. En de voedselweige-
raarster ervaart uiteindelijk dat ze de controle over haar eetgedrag verloren
is.   Wanneer de voedselweigering ernstige schade  aan de gezondheid  toe  gaat
brengen, wordt de hulp van een deskundige ingeschakeld. Op deze manier
wordt van niet-eetgedrag een gezondheidsprobleem gemaakt.    Voor   het   bete-
kenisloze gedrag wordt een betekenis geconstrueerd in de vorm van de dia-
gnose anorexia nervosa. Dit proces van het benoemen van problemen tot
anorectisch of bulimisch gedrag speelt zich af in interactie met de sociale
omgeving, de patient en de deskundige. De diagnosticering leidt tot gedrags-
consequenties voor zowel de persoon als haar omgeving. Zo wordt de pati-
ente in de ziekterol gedrongen.

Van groot belang bij deze interpretatie is dat de eetstoornissen anorexia
nervosa en bulimia nervosa worden geconstrueerd in de dialoog tussen des-
kundigen en leken. Deze dialoog is doorspekt met westerse normen en waar-
den. Daarbij is sprake van een wederzijdse beYnvloeding. Opvattingen over
bijvoorbeeld sekse-specificiteit of opvattingen over het lichaam en het uiter-
lijk beinvloeden wetenschappelijke theorieen over eetstoornissen. Dit was zo
tijdens de eerste klinische beschrijvingen van anorexia nervosa aan het eind
van de negentiende eeuw. En dit geldt eens te meer nu wetenschappelijke
theorie8n via de massamedia door kunnen sijpelen naar leken in de samenle-
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ving. Deze leken gebruiken die constructen  weer om betekenis te scheppen  in

hun alledaagse bestaan. Er is sprake van een continue interactie tussen weten-

schap en samenleving. Ingleby (1996:95) gaat nog verder: "We kunnen dus
constateren dat de inhoud van de psychologie de preoccupaties en uitgangs-
punten van zowel publiek als politiek vrij nauwkeurig weerspiegelt.

.

Wetenschappelijke constructen over anorexia nervosa sijpelen via de mas-
samedia door naar leken in de samenleving, die deze constructen weer ge-
bruiken om betekenis te verlenen aan hun problemen. Kennis over anorexia
nervosa verspreidt zich zo buiten het wetenschappelijk domein, wat blijkt uit
populaire publikaties zoals egodocumenten en zelfhelpboeken, literatuur en
films (hoofdstuk 9). In dit proces wordt de wetenschappelijke kennis getrans-
formeerd omdat de leek de aangereikte constructen op eigen wijze gaat ge-
bruiken en interpreteren om betekenis te kunnen geven aan problematisch

gedrag. Omgekeerd sterkt het platform van deskundigen leken   in   hun   idee

dat zij anorectisch of bulimisch zijn. Een aanwijzing hiervoor vormt het
voortdurend bijstellen van de diagnostische criteria voor deze eetstoornissen.
Zo valt ten aanzien van de diagnostiek van anorexia nervosa op dat de crite-
ria worden bijgesteld, naarmate onze perceptie van het syndroom verandert.
In hoofdstuk 7 liet ik zien dat de diagnosticering van anorexia nervosa tijdge-
bonden is en dat de diagnose in verschillende periodes op grond van verschil-
lende symptoompatronen tot stand komt. Toen de indruk ontstond dat ano-
rexia nervosa in toenemende mate voorkwam, bestond de neiging de diagnos-
tische criteria in allerlei richtingen steeds rekbaarder te maken.

Omdat anorectische patienten soms ook vreetbuien hebben en daarna het

genuttigde uitbraken, werd in 1979 een nieuw syndroom onderscheiden:
'bulimia nervosa' (Russell, 1979). In 1986 verlaagden de deskundigen het
gewichtsverliescriterium voor anorexia nervosa  tot   1 5%   van het oorspronke-
lijk lichaamsgewicht (DSM-III-R, 1986). In 1994 erkenden de deskundigen
dat de zuivere vormen van anorexia nervosa en bulimia nervosa zelden voor-
komen en nemen ze mengvormen in de DSM-IV op. Deze ontwikkelingen
versterkten op hun beurt weer de indruk dat anorexia nervosa (en later ook
bulimia nervosa) in toenemende mate voorkomen en zelfs epidemische pro-

porties aannemen. Hoe minder stringent de criteria zijn, hoe vaker de dia-
gnose gesteld kan worden. Zo werden de syndromen anorexia nervosa en
bulimia nervosa uit hun oorspronkelijke vakmatige context gelicht en kregen
ze binnen de lekencontext een andere lading. Het 'anorectisch' zijn werd
gemeengoed, waardoor het vakmatige klinisch syndroom 'anorexia nervosa'
naar de achtergrond werd verdrongen. Dit zou een verklaring kunnen bieden
voor het feit dat in epidemiologisch onderzoek zelden een toename van het
aantal personen wordt geconstateerd dat voldoet aan alle diagnostische crite-
ria, terwijl wel regelmatig kan worden vastgesteld dat steeds meer mensen
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bepaalde anorectische of verwante symptomen gaan vertonen. Als gevolg van
deze dialoog tussen deskundigen en leken verwaterde de klinische diagnose
'anorexia nervosa'. Op grond  van de bevindingen in hoofdstuk 7, stelde  ik
dat deze ontwikkeling mogelijk weer leidt tot een tegenreactie van de kant
van de deskundigen, waarbij zij minder geneigd zijn de diagnose anorexia
nervosa of bulimia nervosa te stellen. Op die manier kunnen zij de grenzen
tussen henzelf als vakgenoten en de leken opnieuw trekken (Zie ook Peeters,
1994:191)

Ondertussen is de kennis over deze eetstoornissen onder leken gemeen-
goed. Buna iedereen   weet   wel   wat   met de eetstoornis anorexia nervosa   of
bulimia nervosa wordt bedoeld. En bijna iedereen heeft wel eens gehoord
van iemand die aan deze eetstoornis lijdt. Vaak hebben mensen er via via
over gehoord. De toegenomen aandacht maakt van anorexia nervosa een voor
leken herkenbare uitingsvorm van onbehagen. Leken krijgen daardoor eerder
de neiging om hun problemen te benoemen in termen van eetproblematiek
(zie  hoofdstuk  9).  In de zomer  van  1993  zat  ik  in de trein tegenover  twee
pubermeisjes waarvan de een de ander in geuren en kleuren haar wederwaar-
digheden op het gebied van de liefde en ten aanzien van haar plannen voor
de toekomst vertelde. Het was slecht gegaan met de liefde. Joris had het
verleden jaar uitgemaakt: "Toen ben ik ook nog even een tijdje anorectisch
geweest. Heb je dat toen niet aan me gezien, joh. Ik heb toen weleens drie
dagen niets gegeten. Afijn, met Joris gaat het nu ook slecht. Zijn moeder
denkt..."

Met de term 'anorexia nervosa' gebeurt wat met de diagnose 'depressie' is
gebeurd: ze worden in eufemistische zin gebruikt. 'Ik voel me depri', 'ik zit
in een dipje',    'ik   ben een tijdje anorectisch geweest'. Een vergelijkbare
ontwikkeling trof Adler's minderwaardigheidscomplex: Moscovici liet zien
dat het minderwaardigheidscomplex zijn specifieke pathologische elementen
verloor, toen het iets werd dat mensen herkenden en gebruikten om elkaars
gedrag te duiden. Zo lukt het mensen om datgene wat onbegrijpelijk of
vreemd is, begripvol te maken. Binnen het historisch-contextualistisch model
construeren mensen zo betekenis. De wederzijdse beinvloeding tussen leken
en deskundigen bepaalt dus voor een groot deel de beeldvorming van een
toename van de eetstoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa in onze
tijd.

10.4 ANOREXIA NERVOSA ALS METAFOOR

Recent werd gewaarschuwd tegen hedendaagse modereportages, die gebruik
maken van extreem magere modellen met een junkie-look. Dit zou het ont-
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staan van anorexia nervosa bevorderen en drugsverslaving idealiseren. Mode-
recensente Pauline Terreehorst (1997) brak naar aanleiding van deze waar-
schuwing een lans voor de mode. Naar haar mening is er geen eenduidige
relatie tussen de afbeelding van relatief magere vrouwen en de ziekelijke
neiging van jonge meisjes om zich uit te hongeren. Terreehorst denkt dat de
verklaring mogelijk  kan  zijn dat  het hier meestal  gaat om vrouwelijke
schoonheidsidealen die tot op zekere hoogte maakbaar zijn. De 'maakbaar-
heid' van een uiterlijk valt volgens haar toch eerder onder ijdelheid of afkeu-
renswaardige vrouwelijkheid.

Naar mijn mening is de eetstoornis anorexia nervosa juist de extreme
metafoor van het maakbare uiterlijk (hoofdstuk 6). Omdat het om een beeld-
spraak gaat, is er inderdaad geen sprake van een eenduidige relatie tussen

deze modereportages met superslanke modellen en het ontstaan van anorexia
nervosa. De anorectische stoornis staat model voor de sociale representatie
van het lichaam en het uiterlijk. Zoals we in hoofdstuk 5 zagen, betekent dit
nog niet dat het aantal pati8nten met deze eetstoornis daardoor drastisch
toeneemt.

In hoofdstuk 4 heb ik geconstateerd dat het slankheidsideaal niet uniek is
voor de jaren tachtig en negentig, maar ook in de jaren dertig voorkwam en
uitgedragen werd onder de massa.

In hoofdstuk 6 stelde ik hoe de sociale representatie van het lichaam en het
uiterlijk daarbij leidde tot de sociale constructie van de eetstoornis anorexia
nervosa als epidemisch verschijnsel. De toegenomen aandacht voor anorexia
nervosa houdt verband met de hierboven beschreven veranderingen in de
perceptie van het lichaam en het uiterlijk. Als we kijken naar de fluctuaties
in het slankheidsideaal, dan valt het volgende op: In de jaren twintig-dertig
was   sprake   van een grote invloed   van het slankheidsideaal,   maar   was   geen
aandacht voor de eetstoornis anorexia nervosa. Eind jaren dertig was er even
een oplevende belangstelling toen anorexia nervosa als psychische stoornis
definitief onderscheiden werd van de ziekte van Simmonds. In de jaren veer-
tig tot en met vijftig had het slankheidsideaal minder invloed en was nog
steeds nauwelijks sprake van aandacht voor anorexia nervosa. Vanaf de jaren
zestig was sprake van een sterke invloed van het slankheidsideaal en van een
sterke toename van de aandacht voor anorexia nervosa. Maar we hebben ook
gezien dat er verschuivingen zijn opgetreden in de inhoud van dit slankheids-
ideaal: in de jaren voor de tweede wereldoorlog was slankheid iets wat zon-
der veel persoonlijke inzet te bereiken was: door middel van een corset of
door het slikken van dieetpillen.

Vanaf de jaren zestig werd gaandeweg meer benadrukt dat het uiterlijk de
verantwoordelijkheid van het individu is en dat iedereen er goed, gezond en
slank uit kan zien mits er gewerkt wordt aan het lichaam. Pas toen het uiter-
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lijk gezien werd als maakbaar, kon anorexia nervosa als metafoor gaan die-
nen.

In de jaren tachtig werd benadrukt dat slankheid een kwaliteit is waarvoor
je moeite moet doen: door je te matigen, door voldoende lichaamsbeweging.

Het uiterlijk is daarmee inderdaad maakbaar geworden, maar alleen voor
degenen die zich de nodige opofferingen getroosten. Tegenwoordig wordt de
maakbaarheid van het uiterlijk dan ook eerder beschouwd als een nastrevens-

waardig  doel  dan  als een afkeurenswaardig  doel.
Dat het schoonheidsideaal van de twintigste eeuw zich kenmerkt door

slankheid, heeft geleidelijk geleid tot een ogenschijnlijke normalisering van
het afzien van voedsel. Dit maakt dat lijnen een obsessie is voor veel vrou-
wen, en dat tegenwoordig ook steeds meer mannen in de ban van de
lichaamscultuur raken. Problemen met jezelf, met je relatie(s), met het leven
kunnen afgeschoven worden op het uiterlijk. 'Als ik maar eenmaal slank ben,
dan...' Deze ontwikkeling leidt  tot een toename van dieetproblemen,  maar
dat is wat anders dan een toename van eetstoornissen zoals anorexia nervosa
en bulimia nervosa. De toegenomen aandacht voor eetstoornissen past goed
in de toegenomen belangstelling voor het lichaam, de gezondheid en het
uiterlijk. Dit is een boodschap die inderdaad vooral tot vrouwen gericht is.
Alle vrouwen worden blootgesteld aan de boodschap van de maakbaarheid
van het lichaam. Toch worden niet alle vrouwen anorectisch. Al en met al is
anorexia nervosa een relatief zeldzame eetstoornis. Slankheid als schoon-
heidsideaal is niet voldoende om anorexia nervosa te ontwikkelen. Bij die
vrouwen bij wie de lijnpoging uitmondt in de klassieke anorexia nervosa, is
steeds sprake van ernstige identiteitsproblematiek en onzekerheidsgevoelens.

BESLUIT

Ik heb in deze slotbeschouwing betoogd waarom naar mijn mening geen
sprake is van een epidemie van eetstoornissen, maar van een toenemende

belangstelling voor de eetstoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa.
Deze belangstelling vloeit voort uit het feit dat deze eetstoornissen in ons
cultuurpatroon en onze tijd een metaforische functie hebben. Ze verwijzen
naar de dominante plaats die het lichaam en het uiterlijk in onze cultuur
hebben ingenomen. De sociale representatie van het lichaam en het uiterlijk
leidt tot de sociale constructie van de eetstoornissen anorexia nervosa en
bulimia nervosa als epidemische stoornissen. Daarmee wordt de stelling van
Peeters (1994) onderschreven dat culturele factoren zich bij gedragsstoornis-
sen laten kennen in etiologie, afgrenzing en definiering, onderkenning en
symptomatologie (zie ook Fortmann, 1971; Shorter, 1992). Sterker nog: met
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name dit stoornissen trekken de aandacht, die de normen en waarden van de
betreffende periode symboliseren. In de negentiende eeuw was de moraal
voor vrouwen beperkend en inperkend. In de hysterie werd dat gesymboli-
seerd door verlammingen, het wegvallen van de spraak of het optreden van
blindheid (Veith, 1965; Showalter, 1985). In de jaren zestig leken de zeden

van de jaren vijftig plaats te maken voor zedenverwildering, althans in de
ogen van de generatie die de tWeede wereldoorlog had meegemaakt. Orde
maakte plaats voor chaos. In de schizofrenie werd dit gesymboliseerd door
de wartaal van de geest (Laing, 1967; Peeters, 1982). In de welvaartsjaren
staan anorexia nervosa en bulimia nervosa in de belangstelling (Van den
Heuvel,   1996). Op grond  van deze studie kan verwacht worden dat hetzelfde

geldt voor andere stoornissen. Zo kan het zijn dat myalgische encephalo-

myelitis (ME)' ofwel het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) nu in de
belangstelling staat omdat deze stoornis de normen en waarden van tegen-
woordig symboliseert. Maar dit valt nog te onderbouwen.

1 En geen 'myelitis encephalitis' zoals ik abusievelijk in 'De norm tot matiging' (Van den

Heuvel, 1996) vermeldde.
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In dit onderzoek werd de vooral vanaf de jaren tachtig geopperde veronder-
stelling dat het aantal anorectische patienten de laatste decennia toeneemt en
zelfs epidemische proporties aanneemt ter discussie gesteld.

In hoofdstuk 1 passeerden verschillende verklaringen de revue voor de ver-
onderstelde toename van anorexia nervosa. Diverse deskundigen verklaren
deze veronderstelde toename vanuit verschillende sociaal-culturele invalshoe-
ken. Zo werd de veronderstelde toename in verband gebracht met de druk
van het Westerse slankheidsideaal en met historische verschuivingen in de
gezinsstructuur  en  in de positie  van de vrouw  in de samenleving.   Noch  femi-
nistische theorieen, noch verklaringen gebaseerd op de theorie van de histo-
risch socioloog Elias of van de filosoof en historicus Foucault boden een
afdoende uitleg voor de tijds- en cultuurgebondenheid van anorexia nervosa.

Zij gaan er a priori van uit dat anorexia nervosa en bulimia nervosa moderne
westerse eetstoornissen zijn waarvan de frequentie de laatste decennia is
toegenomen, zonder deze stellingen aan een nader onderzoek te onderwer-
pen. Besloten werd om het 'bewijsmateriaal' voor deze veronderstellingen
kritisch te onderzoeken.

In hoofdsmk 2 werd nagegaan of anorexia nervosa vroeger ook al voorkwam.
Mijn conclusie was dat vasten weliswaar een eeuwenoud verschijnsel is,
maar dat pas gesproken kan worden van anorexia nervosa vanaf het moment
dat deze diagnose klinisch erkend is. Ik heb daarbij de veronderstelling geop-
perd dat anorexia nervosa tot afzonderlijke stoornis evolueert vanuit de hyste-
rie. Binnen het hysterisch syndroom bestonden eind negentiende eeuw diver-
se spijsverteringssymptomen. Onder invloed van veranderde opvattingen over
voeding en van veranderde opvattingen over de rol van vrouwen, werden
deze symptomen als het ware uit het hysterisch syndroom gelicht en gaande-
weg geconstrueerd tot een afzonderlijk syndroom.

In hoofdstuk 3 werd de moderne geschiedenis van anorexia nervosa beschre-

ven. Duidelijk werd daarbij dat deze eetstoornis sinds de eerste officiele
erkenning blijft evolueren. Na de eerste beschrijvingen door Gull en Lasdgue
is er nog discussie of anorexia nervosa een afzonderlijke stoornis is dan wel
een vorm van hysterie. Daarna wisselen biologische en psychologische ver-
klaringen voor het ontstaan van deze stoornis elkaar af. Bovendien wijzigen
de diagnostische criteria voor deze eetstoornis zich in de loop van de tijd. Zo
wordt vanaf 1979 als het ware een nieuwe stoornis, de bulimia nervosa, van
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de anorectische stoornis afgesplitst. De laatste ontwikkeling in dit verband
betreft het onderscheid dat in de DSM-IV (1994) gemaakt wordt tussen
anorexia nervosa, bulimisch type of niet-bulimisch type, terwijl ook bij
bulimia nervosa in de DSM-IV een mengvorm onderscheiden wordt. Het
materiaal uit hoofdstuk 2 en 3 gaf antwoord op de vraag naar de tijdgebon-
denheid van anorexia nervosa. Geconcludeerd kon worden dat anorexia
nervosa en bulimia nervosa moderne eetstoornissen zijn in die zin dat ze pas
vanaf 1873 en 1979 bestaan als duidelijk omschreven klinische diagnosen.

Als verklaring voor een eventuele toename wordt vaak gewezen op een
relatie  met het hedendaagse slankheidsideaal: eetstoornissen zouden toenemen
omdat de druk om slank te zijn toeneemt. In hoofdstuk 4 werd nagegaan of
inderdaad sprake is van een toename van het belang van het hedendaagse
slankheidsideaal. De conclusie van dit onderzoek luidde dat de twintigste
eeuw in zijn totaliteit gekenmerkt wordt door een slankheidsideaal, waardoor
dit schoonheidsideaal moeilijk verantwoordelijk gesteld kan worden voor een
eventuele toename van eetstoornissen  na de tweede wereldoorlog.

De DSM stelt zich impliciet ten doel psychische stoornissen op universele
wijze te beschrijven. Dat wil zeggen dat aangenomen wordt dat psychische
stoornissen wereldwijd voorkomen. Maar van anorexia nervosa wordt nu
juist aangenomen dat deze zich beperkt tot westerse landen. In hoofdstuk 5
werd die veronderstelling onderzocht. De conclusie luidde dat anorexia ner-
vosa en bulimia nervosa zich inderdaad lijken te beperken tot westerse lan-
den. Als ze in andere landen voorkomen, gaat het vaak om landen of bevol-
kingsgroepen die een versneld westers moderniseringsproces doormaken. De
vraag of anorexia nervosa en bulimia nervosa westerse eetstoornissen zijn, is
daarmee bevestigend beantwoord.

Daarnaast stond in het vijfde hoofdstuk de vraag centraal of anorexia
nervosa en bulimia nervosa inderdaad in toenemende mate voorkomen. Uit
dit hoofdstuk bleek dat de resultaten uit epidemiologisch onderzoek niet
eenduidig zijn en dat als antwoord op de vraag naar de toename van eetstoor-
nissen vooralsnog niet geconcludeerd mag worden dat deze eetstoornissen
toenemen of zelfs epidemische vormen aan zouden nemen.

Hoofdstuk 6 vormde  een  'bezinningshoofdstuk'.  Kan  het  zo  zijn  dat  anorexia
nervosa inderdaad cultuurgebonden is, niet omdat het toeneemt of omdat het
zich beperkt tot westerse landen, maar omdat het een stoornis is die als het
ware in een dialoog tussen deskundigen en leken geconstrueerd wordt? Ik
plaatste de ontwikkeling van anorexia nervosa daartoe in het historisch-con-
textualistisch model van de historisch psycholoog G. Hutschemaekers.
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In dit model wordt grote waarde gehecht aan de ervaren betekenis versus
betekenisloosheid van gedrag. Wat in de ene tijd als normaal wordt gezien,

kan in een andere tijd als abnormaal gedrag worden geinterpreteerd. Omdat

de voedselweigering van de maagdheiligen in de zestiende eeuw een religieu-
ze achtergrond had, werd hun gedrag niet als abnormaal beschouwd. Voed-
selweigering temidden van de overvloed van onze hedendaagse cultuur daar-

entegen kan gezien worden als betekenisloos gedrag. Uitgaande    van    het
historisch-contextualistisch model zijn de criteria om eetgedrag als abnormaal
te beschouwen onderhevig aan historische verschuivingen. Het aantal pa-
tienten met anorexia nervosa of bulimia nervosa is afhankelijk van de criteria
die in een bepaalde tijdsperiode gehanteerd worden. De bezinning resulteerde
in het voornemen het proces van betekenisgeving evenals de dialoog tussen

deskundigen en leken nader te analyseren.

In hooldstuk 7 werd aan de hand van eigen onderzoek aangegeven dat de
veronderstelling van een toename van de eetstoornissen anorexia nervosa en
bulimia nervosa problematisch is, vooral omdat resultaten ten aanzien van
toe- of afname sterk afhangen van de diagnostische criteria die gehanteerd

zijn. Bij de hantering van milde criteria worden meer diagnosen gesteld dan
bij de hantering van stringente criteria. Beargumenteerd werd dat de tijd- en

cultuurgebondenheid van anorexia nervosa niet zozeer gezocht moet worden
in een toenemende frequentie, maar eerder in de varierende diagnosticering
van deze eetstoornis. Dit pleit  voor de veronderstelling dat eetstoornissen  in

een dialoog tussen deskundigen en leken geconstrueerd worden.

Vervolgens werd begonnen met het in kaart brengen van het vertoog over
eetstoornissen in het Nederlandse deskundigencircuit. In hoofdstuk 8 werd
daartoe allereerst nagegaan hoe het vertoog rond eetstoornissen zich onder
Nederlandse deskundigen ontwikkelde. Daaruit bleek dat de discussie in de
Nederlandse vakliteratuur de internationale discussie op de voet volgt. Histo-
risch gezien onderscheiden Nederlandse deskundigen zich van hun internatio-
nale vakgenoten doordat de opvatting dat anorexia nervosa zowel psychisch
als fysiek bepaald wordt in de Nederlandse literatuur vanaf eind jaren dertig
steeds terugkomt.

In hoofdstuk 9 stond het lekencircuit centraal. Allereerst werd een kijkje in
de keuken van de huisartsenpraktijken genomen. Duidelijk werd daarbij dat
huisartsen goed op de hoogte zijn van de kenmerken van anorexia nervosa en
bulimia nervosa. Over de onderzochte jaren werd door de responderende
huisartsen inderdaad een toename van eetstoornissen gerapporteerd, maar
toch waren de meeste respondenten van mening dat het met de toename van
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deze   eetstoornissen wel meeviel. Als vertegenwoordigers  van het lekencircuit
bleken ook studenten redelijk op de hoogte van de kenmerken van anorexia
nervosa en bulimia nervosa. Maar hun kennis vertoonde duidelijke verschil-
len met die van de huisartsen. Studenten brengen minder differentiatie aan in
het toekennen van criteria en noemen ook vaker schijncriteria als criteria
voor anorexia nervosa of bulimia nervosa. Huisartsen daarentegen beschou-
wen bulimia nervosa veel minder als een vastomlijnd syndroom. Studenten
achten meer criteria exclusief van toepassing op bulimia nervosa.

In hetzelfde hoofdstuk werd aan de hand van een analyse van publicaties
over eetstoornissen in het damesblad Libelle bekeken op welke manier de
kennis van deskundigen zich verspreidt onder leken. Hieruit kwam naar
voren dat elementen van deskundigen-verklaringen inderdaad doorsijpelen in
de populaire media en op die manier een groot publiek bereiken. De infor-
matie die op deze manier verspreid wordt is tamelijk goed vergelijkbaar met
de vakliteratuur: nieuwe ontwikkelingen worden redelijk snel opgepikt. Op-
vallend was verder dat leken als achtergrond voor hun eetgedrag vaak ver-
wijzen naar een gebrek aan zelfvertrouwen en onzekerheid. Zij zien hun
eetproblemen vooral als een uit de hand gelopen lijnpoging. Tevens leek het
klachtenpatroon van bulimia nervosa in de lekenliteratuur een meer promi-
nente plaats in te nemen dan in de onderzochte Nederlandse vakliteratuur.

In het laatste hoofdstuk stelde ik dat de gedachte van een toename van anor-

exia nervosa en bulimia nervosa op een misvatting berust. Wel is vooral
sinds de jaren tachtig sprake van een toegenomen aandacht voor deze eet-
stoornissen. De verspreiding van kennis over eetstoornissen onder leken
draagt bij aan de gedachte dat deze eetstoornissen epidemische proporties
aannemen. Deze belangstelling is het gevolg van de metaforische functie van
anorexia nervosa en bulimia nervosa: zij verwijzen naar de westerse preoccu-
patie met het maakbare lichaam. Ik legde daarbij een relatie met de sociale
representatie van het lichaam en de gezondheid binnen westerse samenlevin-
gen. Ik veronderstelde tevens dat de aandacht voor bepaalde psychische
stoornissen afhankelijk is van de historische context en onderhevig is aan
mode-invloeden. Nu het onderwerp arbeid en gezondheid in de belangstelling
staat, zou het zou wel eens kunnen dat het chronisch vermoeidheidssyndroom
(myalgische encephalomyelitis, ME) anorexia nervosa en bulimia nervosa in
dit opzicht qua populariteit gaat verdringen.



Summary

In the eighties, there was a popular belief among both professionals and lay-
people that the frequency of the eating disorders anorexia nervosa and buli-
mia nervosa was increasing in western culture. This led to speculations about
the causes of the increase. Feminists, scientists, philosophers, and psycholo-
gists atributed this increase to such causes as the changing role of women in
western society, the discipline of the body and the diet, the ideal of slender-
ness and changing social intercourse (chapter  one).
In this dissertation, the validity of the belief that there is an increase in the
number of cases of anorexia nervosa is questioned. It will be argued that the
fact that an increase is perceived might be the result of growing attention
being paid to these syndromes among both professionals and laypeople. To
illustrate this argument evidence from different sources is presented.
In  Chapters   2  and  3, an analysis  of the historical and contemporary literature
on the subject of anorexia nervosa is presented.

In Chapter 4, the myth of the influence of the ideal of slenderness on the
increasing frequency of anorexia nervosa is refuted.

In   Chapter   5, the question whether anorexia nervosa is restricted   to   wes-
tern culture or whether it is a universal disorder is discussed. Epidemiologi-
cal studies on anorexia nervosa and the related disorder bulimia nervosa are
also evaluated. It turns out that there is as much evidence for an increase in
the frequency of these disorders as there is for the argument that they have
remained stable. The results of Chapters 1-5 support the conclusion that the
eating disorders anorexia nervosa and bulimia nervosa are culturebound
syndromes,  but not for the reasons given by most experts.

Chapter 6 introduces an alternative approach. The main elements of a
historical-contextual model are depicted: the stagnation of meaning when a
person shows behaviour which is experienced as unintelligible, the construe-
tion of meaning by diagnosticians in labelling this behaviour as anorexia
nervosa, and the social implications because this sick role offers benefits and
costs, both for the patient and the social environment. These three levels are
interconnected. Changes    on one level    will    lead to shifts    in the other   two
levels. This interaction process   has been expressed   as a feedback   loop   con-
cerning social representations of the body, health, and appearance.

In   Chapter   7, the results   of a retrospective study   of 5450 Dutch patient
files are used to argue that criteria for the diagnosis of anorexia nervosa have
changed over time. Different criteria will lead to a shift in symptomatology:
in different times, the diagnosis wit be based upon different complaint pat-
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terns. The characteristics   and the diagnosis of anorexia nervosa   are   time-
dependent.

In Chapter 8, an analysis is made of the views of Dutch psychiatric and
medical experts on anorexia nervosa.
In Chapter 9, the knowledge of professionals (general practitioners) is com-
pared with the knowledge of laypeople (lst year students). Further, it is
shown how scientific knowledge on the subject of eating disorders enters
popular literature and influences the ideas of laypeople. It is argued that the
growing popularity of the eating disorder anorexia nervosa has also made its
diagnosis more frequent among diagnosticians.

Finally, Chapter 10 outlines the main findings and concludes that anorexia
nervosa and bulimia nervosa were the 'favourite' mental disturbances in the
eighties, not because their incidence rate was increasing, but because these
syndromes have become a metaphor for the western values in that period,
especially the preoccupation with the body and appearance. It is suggested
that the chronic fatigue syndrome may well draw so much attention these
days, because this disorder reflects contemporary values. However, this still
has  to be proved.
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