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Thijs lust geen ijs en ARFID te lijf! 



Wanneer spreek je van een eetstoornis?

1.Help mijn kind eet maar 8 soorten groenten!
2. Ik lust geen vlees

3. Mijn zoon eet maar een paar hapjes per dag
4. Ik eet nooit groenten, wel fruit!

5.Ik ben bang dat ik stik, dus eet alleen vloeibaar
6. Mijn kind eet alleen patat, pizza en pannenkoeken 



Wat is ARFID?

• Avoidant Restrictive Food 
Intake Disorder

• Selectief/restrictief eten

• Naar schatting 150.000 
kinderen en 130.000 
volwassenen met ARFID in 
Nederland

• Kenmerken

• Gevolgen



De verschijningsvormen van ARFID

• ‘Lack of Interest’ (gebrek aan interesse);

• Overgevoeligheid voor de sensorische 
kenmerken van bepaald voedsel en moeite 
hebben met het proberen van nieuwe 
voedingsmiddelen;

• Angst voor de aversieve gevolgen van eten.



Gebrek aan interesse voor eten

• Het ontbreken van de hongerprikkel

• Geen signaal naar de hersenen

• Afwezigheid van het ghreline hormoon

• Verstoring in de eetontwikkeling

• Geen eetlust door medicatie

• Tips

• Ervaringsverhaal



Overgevoeligheid voor de sensorische kenmerken 
van eten

• De reden van deze overgevoeligheid;

• Structuur, geur, kleur en smaak;

• Eerste symptomen op jonge leeftijd;

• Wat de boer niet kent….

• Sensorische over- of ondergevoeligheid;

• Advies;

• Ervaringsverhaal.



Angst voor de aversieve gevolgen van eten

• Waar zijn zij bang voor?;

• Hoe uit zich deze angst;

• Gevoelig voor angst;

• Negatieve koppeling met eten

• Primaire of secundaire stoornis

• Ervaringsverhaal



*Faseproblematiek of 
eetstoornis?

*Neofobie of ARFID?





Fase of eetstoornis?

• 25-45% van alle kinderen heeft een tijdelijke fase van picky 
eating

• Je spreekt van ARFID als eetproblemen zorgen voor 
lichamelijke en/of psychosociale problemen

• Het gewicht is niet leidend, maar de voedingsdeficiënties

• Kenmerken van ARFID



Het diagnosticeren van ARFID

• Afspraken in DSM5

• Onder gediagnosticeerd vanwege gebrek aan kennis

• NIAS

• PARDI

• Lichamelijke diagnostiek



Gevolgen van een selectief en/of restrictief 
eetpatroon 

• Een tekort aan belangrijke voedingsstoffen

• Onomkeerbare schade

• Bloedonderzoek

• Psychosociale problemen



Het verschil tussen anorexia nervosa en 
ARFID

• Eetstoornis met het hoogste sterfte cijfer;

• Verschillen tussen anorexia en ARFID

• Het belang van een andere benadering bij ARFID

• Ervaringsverhaal



Is ARFID genetisch bepaald? 

• Nog niet wetenschappelijk onderbouwd

• Geen hongerprikkel

• Neofobie

• Gevoeligheid voor bittere smaken

• Autisme



Handelingsverlegenheid
bij ARFID

• Door gebrek aan kennis van ARFID

• Door comorbiditeit

• Wat weegt het zwaarst?

• Kijken door een ‘autismebril’ 

• Normaliseren van kieskeurige eters



Hoe kunnen ARFID-patiënten geholpen 
worden?

• Zorgkaart 
Eetstoornissennetwerk 

• Hulplijn

• Animatiefilmpje ARFID

• Lotgenotencontact

• First Eet Kit

• ARFID te lijf groep



Lagere kwaliteit van leven bij kinderen met 
ARFID

• Onderzoek Hilde Krom

• Impact van ARFID

• Onbegrip 

• Onvoldoende steun



Vooroordelen in de maatschappij:



ARFID leed bij naasten

• Traumatisch

• Eenzaamheid

• Onbegrip



Adviezen en suggesties

Zowel patiënten als ouders:

• Erken en herken. Luister en veroordeel niet;

• Toon begrip voor ontstane situaties;

• Dé succesvolle behandeling bestaat niet;

• Zoek naar mogelijkheden om de ontstane 
voedingstekorten snel aan te pakken.



Meer weten/lezen?

overlevenmetarfid@solcon.nl

@ritam1976

Rita Maris



ARFID te lijf!
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Zijn er nog vragen?
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