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  ABSTRACT 

 

In dit retrospectief cohortonderzoek werd de impact van een 

pestverleden op eetstoornissen onderzocht bij een groep van 132 

respondenten; 55 klinische personen allen gediagnosticeerd met 

een eetstoornis (ES) volgens de DSM-IV en 77 niet-klinische 

personen. Allen vulden twee zelfrapportage vragenlijsten in over 

pesten om een antwoord te geven op de vraag of adolescenten met 

een ES vaker een verleden van pesten rapporteren dan meisjes die 

geen ES hebben. Daarnaast werd de relatie tussen het type ES 

(purgerend/restrictief) en het soort pesten (direct/indirect) 

onderzocht. Ook werd gekeken naar de dader 

(groepsgenootjes/familie/anders) en duur (kort/lang) van het 

pesten in relatie tot ES. Uit het onderzoek blijkt dat adolescenten 

met een ES vaker een verleden van pesten rapporteren (p<.001). 

Er was geen relatie zichtbaar tussen het soort pesten en het type 

ES, de dader of duur van het pesten (respectievelijk; p=.768, 

p=.567 en p=.817).  
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1. INLEIDING 

 

Eetstoornissen (ES) zijn op dit moment de op drie na meest voorkomende chronische stoornissen onder 

adolescente vrouwen. De complicaties kunnen zowel acute als chronische levensbedreigende schade geven. 

Enkele voorbeelden van complicaties zijn uitputting, ondertemperatuur, trage hartslag, lage bloeddruk, 

huidproblemen, haaruitval, botontkalking, hypoglykemie en infertiliteit (Croll, Neumark-Sztainer, Story & 

Ireland, 2002). ES kennen tevens maatschappelijke en economische gevolgen zoals ziekteverzuim, 

schooluitval en hoge kosten voor de gezondheidszorg. De ernst van deze maatschappelijke en individuele 

gevolgen voor het zich ontwikkelende individu geven aan dat preventie belangrijk is. Het inschatten  van 

onderliggende mechanismen van de problematiek kan helpen bij preventie en behandeling.  

De etiologie van ES wordt net als die van de meeste andere psychiatrische stoornissen over het 

algemeen als multifactoriëel beschouwd (Stice, 2002; Jacobi et al., 2004). Tot nu toe is geen enkele 

opzichzelfstaande voorspellende factor geïdentificeerd als veroorzaker van een ES. Of iemand al dan niet 

een ES ontwikkelt, is afhankelijk van: de individuele kwetsbaarheid, die berust op de aanwezigheid van 

genetische, biologische-, algemene- en specifieke- psychische risicofactoren; de blootstelling aan bepaalde 

provocerende risicofactoren in de omgeving; en de aanwezigheid van beschermende factoren. In 

multifactoriële risicomodellen wordt nagegaan hoe verschillende risico factoren samenwerken bij de 

ontwikkeling van ES. Er zijn echter nog maar weinig  prospectieve multifactoriële risicomodellen getest.   

   Eerder onderzoek suggereerde dat ondermeer groepsdruk, gepest worden met uiterlijk en gewicht 

en het zorgen maken over lichaamsgewicht- en -vormen positief geassocieerd zijn met 

eetstoornispathologie (Field et al. 1999, Field et al. 2001, Lieberman et al, 2001). Tijdens de adolescentie 

zijn jongens en meisjes meer beïnvloedbaar door de sociale omgeving waardoor de invloed van 

groepsgenootjes groot kan zijn (Smolak, 2002). De boodschappen van groepsgenootjes kunnen variëren 

van discussies over lichaamsvormen en afvaltechnieken tot opmerkingen over lichaamsgewicht en pesten. 

Meisjes lijken meer beïnvloedbaar dan jongens omdat meisjes gevoeliger zijn voor dit soort boodschappen. 

De invloed van groepsgenootjes en sociale druk binnen de groepscontext dragen bij aan het bewustzijn van 

negatieve stereotypes die geassocieerd zijn met lichaamsgewicht. Het is aannemelijk dat boodschappen van 

medeleerlingen een rol spelen bij de ontwikkeling van een negatief zelfbeeld en lichaamsontevredenheid. 

Deze lichaamsontevredenheid is veelal onderzocht en blijkt een grote rol te spelen bij de ontwikkeling van 

ondermeer ES (Thompson, 1999).   

 ES betreffen in het algemeen stoornissen in het doen en denken rond eten. Kenmerkend voor ES 

zijn een sterke preoccupatie met eten en gewicht en een verstoord lichaamsbeeld. De grootste risicogroep 

wordt gevormd door jonge vrouwen (adolescenten) van 15 – 25 jaar in geïndustrialiseerde landen. Meisjes 

en vrouwen vormen 95% van alle eetstoornispatiënten; de vrouw-manratio wordt geschat op 10:1 (Hoek & 

Van Hoeken, 2003). Volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV-TR; 

American Psychiatric Association, 2001), zijn ES in te delen in drie categorieën; Anorexia Nervosa (AN) 

met twee subtypes: AN restrictief (AN-R) en AN purgerend (AN-P), Boulimia Nervosa (BN) met een 

purgerend type (BN-P) en een niet purgerend type (BN-NP) en Eetstoornis- Niet Anderszins Omschreven 

(ES-NOS) waaronder Binge Eating Disorder (BED) valt. Zie voor een uitgebreid overzicht van de 

verschillende typen ES tabel 1.1, 1.2 & 1.3. 
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Tabel 1.1: Diagnostische criteria voor Anorexia Nervosa (DSM-IV-TR APA, 2001) 

 

1. Weigering het lichaamsgewicht te handhaven op of boven een voor de leeftijd en lengte 

minimaal normaal gewicht. 

2. Intense angst in gewicht toe te nemen of dik te worden, terwijl er juist sprake is van 

ondergewicht.  

3. Stoornis in de manier waarop iemand zijn of haar lichaamsvorm beleeft, onevenredig 

grote invloed van het lichaamsgewicht of lichaamsvorm op het oordeel over zichzelf, of 

ontkenning van de ernst van het huidige lage lichaamsgewicht.  

4. Bij meisjes, na de menarche, amenorroe, dat wil zeggen de afwezigheid van ten minste 

drie achtereenvolgende menstruele cycli.  

Beperkende type: Tijdens de huidige episode van anorexia nervosa is betrokkene niet geregeld 

bezig met eetbuien of laxeren (dat wil zeggen zelfopgewekt braken of het misbruik van laxantia, 

diuretica of klysma’s). 

Eetbuien/Purgerende type: Tijdens de huidige episode van anorexia nervosa is betrokkene 

geregeld bezig met eetbuien of purgerende maatregelen (dat wil zeggen zelfopgewekt braken en of 

het misbruik van laxantia, diuretica of klysma’s). 

 

 

Tabel 1.2: Diagnostische criteria voor Boulimia Nervosa (DSM-IV-TR APA, 2001) 

 

A.  Recidiverende episodes van vreetbuien. Een episode wordt gekarakteriseerd door beide 

volgende:  

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

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

dezelfde omstandigheden zouden eten.  

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

het gevoel dat men niet kan stoppen met eten of zelf kan bepalen wat of hoeveel men 

eet.).  

B.  Recidiverend inadequaat compensatoir gedrag om gewichtstoeneming te voorkomen 

zoals zelfopgewekt braken; misbruik van laxantia, diuretica klysma’s of andere 

geneesmiddelen; vasten; of overmatige lichaamsbeweging.  

C.  De vreetbuien en de inadequate compensatoire gedragingen komen beide gemiddeld ten 

minste tweemaal per week gedurende drie maanden voor. 

D.  Het oordeel over zichzelf wordt in onevenredige mate beïnvloed door de   lichaamsvorm 

en het lichaamsgewicht.  

E.  De stoornis komt niet uitsluitend voor tijdens episodes van anorexia nervosa. 
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Purgerende type: Tijdens de huidige episode van Boulimia Nervosa is betrokkene geregeld bezig 

is met zelfopgewekt braken of het misbruik van laxantia, diuretica of klysma’s. 

Niet-purgerende type: Tijdens de huidige episode van Boulimia Nervosa heeft betrokkene andere 

inadequate compensatoire gedragingen vertoond zoals vasten of overmatige lichaamsbeweging, 

maar is niet geregeld bezig is met zelfopgewekt braken of het misbruik van laxantia, diuretica of 

klysma’s.  

 

 

Tabel 1.3: Diagnostische criteria voor Eetstoornis- Niet Anderszins Omschreven (DSM-IV-TR APA, 2001) 

 

De categorie ‘eetstoornis Niet Anderszins Omschreven dient voor eetstoornissen die niet voldoen 

aan de criteria van enige specifieke eetstoornis. Tot de voorbeelden horen:  

(1) Bij vrouwen wordt voldaan aan alle criteria van Anorexia Nervosa, behalve dat 

betrokkene regelmatig menstrueert 

(2) Aan alle criteria van Anorexia Nervosa wordt voldaan, behalve dat, ondanks significant 

gewichtsverlies, het huidige lichaamsgewicht van betrokkene  binnen de normale grenzen 

ligt 

(3) Aan alle criteria van Boulimia Nervosa wordt voldaan behalve dat de vreetbuien en het 

compensatie gedrag minder voorkomen dan tweemaal per week of met een duur van 

korter dan drie maanden. 

(4) Het geregeld tonen van compensatie gedrag na het eten van kleine hoeveelheden voedsel 

bij iemand met een normaal lichaamsgewicht (bijvoorbeeld zelfopgewekt braken na het 

eten van twee koekjes) 

(5) Herhaald kauwen op en uitspugen van, maar niet doorslikken van grote hoeveelheden 

voedsel. 

(6) Vreetbuien-stoornis (‘Binge-eating disorder) waarbij recidiverende episodes van 

vreetbuien bestaan maar niet gevolgd worden door compensatiegedrag die karakteristiek 

zijn voor Boulimia Nervosa. 
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 Pesten onder schoolkinderen is een erg oud en bekend fenomeen. Al zijn veel onderwijzers 

bekend met het probleem, systematisch onderzoek werd pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw 

verricht en richtte zich alleen op scholen in Scandinavië (Olweus, 1978). In de jaren tachtig en begin jaren 

negentig veranderde dit en werd het onderzoek naar pesten en de gevolgen daarvan breder. Het pesten 

kreeg meer aandacht, ook in andere landen. Ondanks anti-pestprogramma’s wordt in Nederland 16 procent 

van de kinderen tussen de negen en elf jaar een keer per maand of vaker gepest en meer dan tien procent 

van de kinderen wordt een keer per week of vaker gepest. (Fekkes, Pijpers & Verloove-Vanhorick, 2005).  

Met pesten wordt meestal een verzameling van agressief gedrag bedoeld (Olweus, 1999). Men 

spreekt over pesten wanneer een kind herhaaldelijk en gedurende een langere tijd bloot gesteld wordt aan 

negatieve acties door een of meer andere kinderen. Deze negatieve acties vinden plaats wanneer er een 

ongelijke verdeling van macht is, fysiek of psychologisch, tussen het slachtoffer en de dader. Volgens 

Olweus (1999) heeft de dader de bedoeling angst te veroorzaken bij of schade te berokkenen aan het 

slachtoffer. Daarbij wordt het pesten niet uitgelokt door het slachtoffer. 

Een methode om pesten onder te verdelen is via het onderscheid tussen direct en indirect 

(Ananiadou & Smith, 2003). ‘Direct’ slaat op fysiek pesten waarmee slaan, schoppen en het beschadigen of 

wegnemen van goederen die het slachtoffer toebehoren wordt bedoeld. Onder direct pesten wordt ook 

verbaal pesten zoals schelden, spotten en beledigen en pesten over telefoon of e-mail verstaan. Uiterlijk 

‘body- en weight related’ pesten valt tevens onder deze ‘directe’ vorm van pesten. ‘Indirect’ slaat op 

psychisch pesten, zoals roddelen, iemand sociaal buitensluiten of een slechte reputatie bezorgen. Dit kan 

ook gebeuren zonder dat het slachtoffer aanwezig is. Het slachtoffer wordt hierbij wel beschadigd. Meisjes 

pesten in het algemeen meer op een indirecte manier, jongens meer direct. Naast bovengenoemde vormen 

van pesten kan ook onderscheid gemaakt worden door wie het slachtoffer gepest wordt; door 

groepsgenootjes, familieleden of anderen (Neumark-Sztainer et al., 2002). De perceptie van de duur en 

ernst van het pesten is per individu verschillend. Waar voor de een stelselmatig treiteren of geweld als 

pesten beschouwd kan worden, is voor een ander eenmalig genoeg om van pesten te spreken.   

Ondanks dat een verleden van pesten vaak gerapporteerd wordt in de etiologie van ES is er weinig 

bekend over de relatie tussen pesten en ES (Slade, 1982; aangehaald in Sweetingham en Waller, 2008). 

Menzel et al. (2010) voerden een meta-analyse naar de invloed van ‘body- en weight related teasing’, 

lichaamsontevredenheid en eet gestoord gedrag. Uit deze meta-analyse blijkt dat pesten kan leiden tot 

lichaamsontevredenheid. Deze lichaamsontevredenheid is een grote predictor van eetgestoord gedrag 

(Thompson, 1999). Lichaamsontevredenheid kan als mediator gezien worden tussen pesten en het 

ontwikkelen van een ES. Gebleken is dat met name uiterlijk gerelateerd pesten door ouders een significante 

voorspeller is voor lichaamsontevredenheid en restrictief eetgedrag (Keery, Boutelle, van den Berg & 

Thompson, 2005).  

Naast pesten zijn fysiek, seksueel en psychisch misbruik van kinderen en de gevolgen in de 

psychiatrie uitgebreid onderzocht (Striegel-Moore, et al., 2002; Carter, Bewell, Blackmore en Woodside, 

2006; Fosse en Holen, 2006). Hieruit blijkt dat meisjes met een verleden van kindermisbruik vaker een 

purgerende ES ontwikkelen dan wanneer geen sprake is van misbruik.   

 Bovengenoemde onderzoeken richten zich op eet gestoord gedrag; hierbij hoeft nog geen sprake te 

zijn van een ES. De associatie tussen ES en pesten is echter veel minder onderzocht. Tevens blijkt uit het 
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overzichtsartikel van Mentzel et al. (2010) dat er maar weinig onderzoek is gedaan binnen klinische 

populaties (k=4); twee onderzoeken zijn uitgevoerd onder BED en twee onderzoeken maakten gebruik van 

een populatie van jongeren met overgewicht die hulp zochten voor gewichtsverlies. Geen van de 

onderzoeken is uitgevoerd in een eetstoornissenkliniek onder AN, BN en ES-NOS cliënten.  

              Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie bestaat tussen gepest worden en de 

ontwikkeling van eet-gerelateerde problematiek. Het is echter nog onbekend of adolescenten met een ES 

daadwerkelijk vaker een verleden van pesten rapporteren dan mensen zonder een ES. Dit zou uit dit 

klinisch onderzoek moeten blijken. Verwacht wordt dat adolescenten met een ES (AN, BN of ES-NOS) 

vaker een verleden van pesten rapporteren dan diegenen zonder ES. Uit voorgaand onderzoek blijkt dat 

kinderen met een verleden van kindermisbruik (fysiek, seksueel of psychisch) vaker een purgerende type 

ES hebben ontwikkeld dan wanneer geen sprake was van kindermisbruik. Naar analogie is de verwachting 

dat adolescenten met een purgerende type ES (AN-P/BN-P) vaker een verleden van pesten rapporteren dan 

adolescenten met een ander type ES. Uit onderzoek van Keery, Boutelle, van den Berg & Thompson (2005) 

blijkt dat uiterlijk ‘body- en weight related’ pesten door ouders een significante voorspeller is voor 

lichaamsontevredenheid en restrictief eetgedrag. Daarom wordt hier verwacht dat adolescenten met een ES 

die gepest zijn vanwege hun uiterlijk, vaker zijn gepest door familieleden dan gezonde meisjes die gepest 

zijn vanwege hun uiterlijk.  

 

In dit retrospectieve cohortonderzoek worden cliënten uit vier verschillende ES klinieken gevraagd twee 

vragenlijsten over pesten in te vullen om een antwoord te krijgen op de vraag of adolescenten met een ES 

vaker een verleden van pesten rapporteren. De lijst bevat vragen over een pestverleden, de aard van het 

pesten (direct of indirect), de duur van het pesten (eenmalig of  stelselmatig) en door wie zij gepest zijn 

(ouders, groepsgenoten of overige). Er werd ook gekeken of de pesterijen uiterlijk ‘body- of weight- 

related’ waren. De uitkomsten werden gekoppeld aan de ES diagnose (AN-P, AN-R, BN-P, BN-NP of ES-

NOS) die bekend is in het medisch dossier van cliënte. De resultaten worden vergeleken met een niet-

klinische groep.  

 

Onderzoeksvraag 

 

De centrale onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn:  

1.  Rapporteren adolescenten met een eetstoornis vaker een verleden van pesten dan adolescenten  

zonder eetstoornis? 

2a Zijn er binnen de groep eetstoornissen relaties te zien tussen het type eetstoornis 

(purgerend/restrictief) en het wel of niet rapporteren van een pestverleden? 

2b.  Zijn er binnen de groep eetstoornissen relaties te zien tussen het type eetstoornis 

(purgerend/restrictief) en het soort pesten: direct (fysiek, verbaal, uiterlijk gerelateerd) of indirect 

(psychisch, sociaal)? 

3.  Zijn er relaties te zien tussen het type eetstoornis (restrictief/purgerend) en de duur van het pesten 

(eenmalig of stelselmatig) en de dader (groepsgenootjes, familie of overige)? 
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Hypothesen 

 

Op basis van voorgaand onderzoek kunnen de volgende hypothesen worden geformuleerd: 

1.  Adolescenten met een eetstoornis rapporteren vaker een verleden van pesten dan adolescenten die 

geen eetstoornis hebben.  

2a.  Adolescenten met een purgerende type eetstoornis (AN-P, BN-P, ES-NAO-P) rapporteren vaker een 

verleden van pesten dan adolescenten met een restrictief type eetstoornis (AN-R, BN-NP, ES-NAO-

R).    

2b. Adolescenten met een purgerende type eetstoornis (AN-P, BN-P, ES-NAO-P) rapporteren vaker 

gepest te zijn op een ‘directe’ manier dan adolescenten met een restrictief type eetstoornis (AN-R, 

BN-NP, ES-NAO-R). 

3. Adolescenten die aangeven gepest te zijn met hun uiterlijk en een eetstoornis hebben ontwikkeld 

zijn vaker gepest door familieleden dan groepsgenootjes of overigen. Meisjes die een verleden van 

pesten rapporteren maar geen eetstoornis hebben zijn vooral gepest door groepsgenootjes of 

overigen dan familieleden. 

 

N.B. Ten aanzien van vraag 3 zijn er verder geen specifieke verwachtingen en zal exploratief gekeken 

worden naar correlaties tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabelen. Verwacht wordt 

dat er een hoge correlatie zichtbaar is tussen uiterlijk gerelateerd gepest worden en pesten door 

familieleden. 

 

Uitgegaan wordt van de vraag of meisjes een ES ontwikkelen omdat zij op school worden gepest. Hierbij 

wordt de onderzoeksvraag gesteld in de vorm waarbij de onafhankelijke variabele (pesten) invloed heeft op 

de afhankelijke variabele (eetstoornis). Er ontstaat echter een probleem in de redenering wanneer deze 

vraag beantwoord moet worden. Om een definitief antwoord op deze vraag te kunnen geven zouden 

kinderen op jonge leeftijd aselect ingedeeld moeten worden in twee groepen. Een van de groep zou flink 

gepest moeten worden en de andere niet. Na een aantal jaren zou gekeken kunnen worden wie een ES heeft 

ontwikkeld en wie niet. Dit zou tijdrovend en uiteraard onethisch zijn. Om deze reden is in dit onderzoek 

gekozen voor een andere aanpak. Hierbij wordt de relatie tussen pesten en ES omgedraaid en wordt 

gekeken naar de vraag of meisjes met een ES vaker een verleden van pesten rapporteren in plaats van de 

vraag of meisjes die gepest worden vaker een ES ontwikkelen. Zo kan alsnog een antwoord op de vraag 

gegeven worden. Bij de analyses wordt uitgegaan van beide vragen en wordt dezelfde uitkomst verwacht. 
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*  AANVULLENDE INFORMATIE OVER DEELNEMENDE KLINIEKEN 

 

 

De Bascule 

 

Het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule biedt ambulante 

behandeling, dagbehandeling en dag- en nacht behandeling voor jongeren tot en met 23 jaar met een 

eetstoornis. Ook is behandeling mogelijk op de tienerafdeling van het Emma Kinderziekenhuis/AMC als dit 

somatisch gezien nodig is.  

 

De Ursula kliniek 

 

Centrum Eetstoornissen Ursula is het grootste centrum voor de behandeling van eetstoornissen in 

Nederland. De Ursula biedt poliklinische, deeltijd en klinische specialistische behandeling aan mensen met 

een eetstoornis. Bij dit centrum kan iedereen vanaf 12 jaar terecht om therapieën te volgen om van hun 

eetstoornis af te komen. Aan dit onderzoek deed alleen de jeugd- en pubergroep van de Ursula mee (12 

t/m18 jaar). Deze groep bestaat uit uitsluitend dagbehandeling en geen klinische opname.  

 

Stichting Human Concern 

 

Stichting Human Concern is een gespecialiseerde 2e lijns GGZ zorginstelling, die zich bezig houdt 

met de behandeling van cliënten met een eetstoornis evenals eet- en/of gewichtsgerelateerde problematiek 

in de ruimste zin van het woord vanaf 16 jaar. Stichting Human Concern heeft een landelijk netwerk van 

HC praktijken waar ervaringsprofessionals een gespecialiseerde poliklinische behandeling bieden aan 

cliënten met een eetstoornis of probleem. De visie en behandelmethode is ontstaan vanuit 

ervaringsdeskundigheid.  

 

Altrecht Eetstoornissen Rintveld 

 

Altrecht Eetstoornissen Rintveld te Zeist is een gespecialiseerde afdeling voor kinderen, jeugdigen 

en volwassenen met een eetstoornis vanaf 7 jaar. Zij bieden diagnostiek en behandeling aan patiënten met 

anorexia en boulimia nervosa en atypische eetstoornissen in de vorm van klinische-, poliklinische-, 

deeltijd- of dag- behandeling.  
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2. METHODE 

 

 2.1 Respondenten 

 

Respondenten zijn cliënten van vier verschillende eetstoornisklinieken in Nederland, respectievelijk 

het Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule te Amsterdam (n=25); Centrum voor 

eetstoornissen Ursula in Leidschendam (n=11); Stichting Human Concern centrum voor eetstoornissen te 

Amsterdam (n=3) en Altrecht eetstoornissen Rintveld gevestigd in Zeist (n=9) en een groep die in het 

verleden een ES heeft gehad maar hiervoor niet meer in behandeling is (n=7). Zie voor aanvullende 

informatie over deze klinieken voorgaande bladzijde 12*. Deze klinische groep bestaat uit totaal 55 

personen waarvan 2 mannen en 53 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 18.05 jaar (SD=3.69, range = 

13-29) die allen voldoen aan de diagnose van een ES volgens de DSM-IV-TR (APA, 2001). De groep 

omvatte 28 patiënten met anorexia nervosa (restrictieve subtype); 10 met anorexia nervosa (purgerende 

subtype); 4 met boulimia nervosa (purgerende subtype); 2 met boulimia nervosa (niet-purgerende subtype) 

en 11 met Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (ES-NAO). Van de ES-NAO groep waren er 4 atypisch 

van het restrictieve type; 7 waren atypisch van het purgerende type. Het gemiddelde opleidingsniveau lag 

tussen HAVO en VWO in. 

Daarnaast werd gebruik gemaakt van een niet-klinische groep. Deze bestond uit 77 vrouwelijke 

respondenten uit een algemene populatie met een gemiddelde leeftijd van 18.99 jaar (SD=2.65, range 14-

26) en een gemiddeld opleidingsniveau van HAVO/VWO. Alle deelnemers verleenden hun medewerking 

en ook de ouders van minderjarige deelnemers gaven toestemming tot deelname.  

Vijf respondenten hadden een hoge score (≥3) op de “Sick, Control, One Stone, Fat en Food” 

screeningvragenlijst, oftewel de SCOFF questionnaire (zie meetinstrumenten). Dit zijn respondenten die 

mogelijk een eetstoornis hebben of aan het ontwikkelen zijn maar nog niet als zodanig gediagnosticeerd 

zijn. Deze personen behoren tot de niet – klinische groep maar worden apart genoemd in een aantal 

analyses.  

Uit ongepaarde t-toetsen bleek dat de klinische groep niet significant verschilde van de niet-

klinische groep op de variabele leeftijd (t(130)=-1.690, p=0.091) en op de variabele opleiding 

(t(130)=1.059, p=0.187).  

 

2.2 Meetinstrumenten  

  

 Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van de volgende 

onderzoeksinstrumenten: de Olweus Bully Victim Questionnaire (Olweus, 1996), The Perception of 

Teasing Scale (Thompson, Cattarin, Fowler & Fisher, 1995), the Eating Disorder Examination (Jansen, 

2000) en de SCOFF Questionnaire (Morgan et al. 1999). Omdat de eerste twee vragenlijsten niet 

beschikbaar zijn in het Nederlands zijn deze lijsten vertaald van Engels naar Nederlands (zie bijlagen).  
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2.2.1 Olweus Bully Victim Questionnaire (OBVQ) 

 Om vast te stellen dat er sprake is geweest van pesten in het verleden en om een onderscheid in het 

soort pesten te kunnen maken werd gebruik gemaakt van de Revised Olweus Bully Victim Questionnaire 

(Olweus 1996). De OBVQ bestaat uit twee delen met in totaal 39 vragen: deel 1 (vraag 4 tot en met 24) is 

de zogenaamde slachtofferschaal, deel 2 (vraag 24 tot en met 39) heeft betrekking op de dader van pesten 

(zie bijlage II). Voor dit onderzoek is alleen de slachtofferschaal afgenomen (vraag 1 tot en met 24). De 

OBVQ omvat vragen over de verschillende vormen van pesten; fysiek, verbaal en indirect pesten, de dader 

en de duur van het pesten. Om de mate van pesten vast te stellen worden de scores van vraag 8 t/m 18 

worden bij elkaar opgeteld. Hierbij geldt hoe hoger de score is, hoe meer de respondent slachtoffer is van 

pesten (min. 14 = niet gepest, max 55 = heel erg gepest). Een voorbeeld van een vraag uit deze vragenlijst 

luidt: “Hoe vaak ben je gepest op school in de afgelopen maanden?”, met als antwoordmogelijkheden: “Ik 

ben niet gepest, het is 1 a 2 keer gebeurd, 2 a 3 keer per maand, 1 keer per week of meerdere keren per 

week”. De OBVQ heeft een hoge interne consistentie (Cronbach’s alpha) van .80 en hoger. Daarnaast is de 

test- hertest betrouwbaarheid goed (Olweus, 1994). De slachtofferschaal heeft een Cronbach’s alpha van 

0.76 (Liebrand, IJzendoorn & Lieshout, 1992).  

  

2.2.2 Perception of Teasing Scale (POTS) 

 Of de pesterijen uiterlijk- en lichaamsgerelateerd waren werd bepaald door de Perception of teasing 

Scale (POTS). De POTS is een zelfrapportage-vragenlijst die bestaat uit 11 items onderverdeeld in 2 

schalen: schaal 1 bestaat uit 6 gewichtsgerelateerde vragen en schaal 2 bestaat uit 5 competentie gerichte 

vragen met telkens 5 antwoordmogelijkheden oplopend van 1 (nooit) tot 5 (heel vaak) (zie bijlage III). 

Iedere vraag wordt gevolgd door de subvraag in welke mate de gebeurtenis iemand boos maakte met als 

antwoordmogelijkheden 1 (niet boos) tot 5 (heel boos). Een stelling uit deze vragenlijst luidt: “Mensen 

maken grapjes over je omdat je te zwaar zou zijn” met als antwoordmogelijkheid “1 (nooit), 3 (soms) of 5 

(heel vaak)”. De POTS heeft een minimale score van 22 (nooit/niet) tot maximaal 110 (heel vaak/heel erg). 

De interne consistentie (Cronbachs alpha) is .88 voor de schaal uiterlijk/gewicht en .84 voor de competentie 

schaal. De POTS heeft een acceptabele test- hertest betrouwbaarheid (Thompson, Cattarin, Fowler & 

Fisher, 1995).  

 

2.2.3 Eating Disorder Examination (EDE)  

 Met behulp van de Eating Disorder Examination (EDE) kan worden nagegaan of sprake is van een 

ES (Fairburn & Cooper, 1993). Ook biedt de EDE een maat voor de ernst van de specifieke 

eetstoornispathologie. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de Nederlandse versie van de EDE 

(Jansen, 2000). Het EDE interview bestaat uit 31 items waarvan 23 items de vier subschalen vormen. De 

subschalen zijn: 1) lijnen, 2) piekeren over eten, 3) piekeren over lichaamsvormen, en 4) piekeren over 

gewicht. Naast deze 23 items zijn er nog 13 diagnostische items die deels overlappen met de items uit de 

subschalen. Deze diagnostische items geven een beeld van de frequentie van de verschillende vormen van 

overeten en gewichtscontrole maatregelen. De betrouwbaarheid en validiteit van het EDE interview zijn 

voldoende.  
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 De Eating Disorder Examination Questionaire (EDE-Q) is een zelfrapportage vragenlijst (Nauta, 

Hospers, Kok & Jansen, 2000) en is gebaseerd op de EDE (Fairburn & Cooper, 1987). De EDE-Q wordt 

gebruikt voor het meten van eetstoornispathologie. De EDE-Q bestaat uit vier subschalen met totaal 22 

items. Deze items zijn verdeeld in vier subschalen, te weten; lijnen, piekeren over eten, piekeren over 

lichaamsvormen en piekeren over gewicht. De vragen kunnen beantwoord worden met een score van 0-6 (0 

dagen (score = 0), 1-5 dagen (score = 1), 6 – 12 dagen (score = 2), 13 – 15 dagen (score = 3), 16 – 22 dagen 

(score = 4), 23 – 27 dagen (score = 5) en 28 dagen (score = 6)). Betrouwbaarheid en validiteit van de EDE-

Q zijn voldoende.  

 

N.B. De diagnose, vastgesteld met behulp van de EDE of EDE-Q, is niet in onderhavig onderzoek bepaald 

maar werd overgenomen uit het medisch dossier van cliënte.  

 

2.2.4. SCOFF Questionnaire 

 Om uit te sluiten dat er in de niet – klinische groep geen sprake is van eetstoornis gerelateerd 

gedrag werd een screeningslijst afgenomen die veelal gebruikt wordt in de eerstelijns gezondheidszorg, met 

name in huisartsenpraktijken maar ook in de jeugdgezondheidszorg. De SCOFF (Morgan et al., 1999) is  

afgeleid uit de kernwoorden van de vijf vragen waaruit het instrument bestaat: Sick, Control, One Stone, 

Fat en Food en is geschikt om een eetstoornis uit te sluiten. Een van de vijf vragen luidt: “Wekt u braken op 

omdat u zich met een ‘volle maag’ niet goed voelt?” met als antwoordmogelijkheid: “1 = ja of 0 = nee”. Bij 

een score 2< dan is een eetstoornis erg onwaarschijnlijk.  De kans om een aanwezige eetstoornis aan te 

tonen ligt tussen de 90–100% als het antwoord op minstens 3 vragen ‘ja’ is.  In dat geval is nadere 

diagnostiek nodig. De sensitiviteit van de vragenlijst ligt redelijk hoog, de specificiteit echter iets minder 

hoog. De positief voorspellende waarde is uiteraard afhankelijk van de prevalentie in de betreffende 

populatie en varieert van 25-40%. Bij een veronderstelde prevalentie van 5% was de positief voorspellende 

waarde (PPV) 36% en de negatief voorspellende waarde (NPV) 99% (Freund, Boss & Handleman, 1999).  

  

2.3 Procedure  

 

 Alle nieuwe cliënten en hun ouders die een schriftelijke uitnodiging kregen voor het intakegesprek 

(het eerste contact waarbij een diagnose gesteld wordt en een vervolg traject bepaald wordt) bij een van de 

klinieken kregen naast de reguliere intakeformulieren een set vragenlijsten toegestuurd, inclusief 

begeleidende brieven. In de informatie brieven (zie bijlage I, II, III en IV) werd uitleg gegeven over de 

procedure en over de vertrouwelijkheid van de gegevens. Daarnaast werd de verwachte invultijd van 10 

minuten vermeld die nodig was voor het invullen van de vragenlijst. Tevens werd zowel aan de ouders als 

aan de kinderen toestemming gevraagd voor deelname aan dit onderzoek en voor inzage in het medisch 

dossier. Wanneer bij aanvang van de intake de vragenlijst nog niet was ingevuld werd bij de intake alsnog 

gevraagd een vragenlijst in te vullen. Bij cliënten die reeds in behandeling waren werd de vragenlijst in de 

groep uitgedeeld. Hiervoor is de onderzoeker meerdere dagen meegelopen met een socio-therapeut om zo 

alle gewenste groepen te bereiken. De onderzoeker heeft een aantal scholen bezocht om daar de vragenlijst 

af te nemen bij de ‘gezonde’ populatie. Het invullen van de vragenlijsten gebeurde bij voorkeur 
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individueel, doch in ieder geval werd bij groepsgewijze afname ervoor gezorgd dat meekijken niet mogelijk 

was. 

Beiden groepen, de klinische groep met eetstoorniscliënten en de niet-klinische groep vulden na 

het lezen van de brief en het tekenen van het informed consent twee zelfrapportage vragenlijsten in. Aan de 

groepen werd verteld dat de vragenlijsten zouden gaan over pesten en dat de respondent hierbij moest 

denken aan de afgelopen schooljaren. De ingevulde vragenlijsten konden worden teruggestuurd naar de 

onderzoeksleider middels de bijgevoegde gefrankeerde retourenvelop. Omdat de vragenlijst onderdeel was 

van de reguliere intake/ behandeling was er geen sprake van speciale compensatie voor deelname aan dit 

onderzoek. Van de 325 uitgedeelde vragenlijsten zijn in totaal 132 retour ontvangen (response rate = 41%). 

 

 

3. RESULTATEN 

 

Alle 132 proefpersonen zijn meegenomen in de analyses. Er was geen sprake van uitval van 

proefpersonen. De betrouwbaarheid van de naar het Nederlands vertaalde gebruikte vragenlijsten bleek in 

dit onderzoek hoger te zijn dan de minimaal vereiste Cronbach’s alpha van .60, wat duidt op een ruim 

voldoende interne consistentie. (Zie tabel 3.1) 

 

Tabel 3.1: De Betrouwbaarheid (Cronbach’s ), Mediaan en Standaarddeviaties van de gebruikte lijsten.  

  Mdn SD 

OBVQ .90 17 6.88 

POTS .93 30 14.84 

 

 

3.1 Beschrijving van de groepen.  

 

De onafhankelijke variabele in dit onderzoek is pesten. Om alle respondenten in te delen in een 

groep ‘gepest’ of ‘niet gepest’ is de mediaan (Mdn 17) van de OBVQ score gebruikt. Van alle 132 

respondenten gaven 65 personen aan niet tot nauwelijks gepest te zijn (score 14 – 17) en 67 personen gaven 

aan matig tot heel erg gepest te zijn (score 17 – 55).  

Pesten kan onderverdeeld worden in ‘direct’ pesten (fysiek, verbaal en uiterlijk) of ‘indirect’ 

pesten (sociaal, psychologisch). Van alle respondenten gaven 12 personen aan op een ‘directe’ manier 

gepest te zijn en 27 personen op een ‘indirecte’ manier. Veertig personen gaven aan op zowel ‘directe’ als 

‘indirecte’ manier gepest te zijn en de overige 53 personen rapporteerden niet gepest te zijn op een van de 

verschillende soorten pesten.  

 Wat betreft de dader van het pesten gaven 44 respondenten aan gepest te zijn door buurt- en/of 

groeps- genootjes, vijf door familieleden en zes rapporteerden gepest te zijn door iemand anders. 

Zevenenzeventig respondenten rapporteerden geen dader of gaven aan niet gepest te zijn.   
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De duur van het pesten werd onderverdeeld in kort (1 of 2 weken – 6 maanden) en langdurig (1 

jaar – meerdere jaren) gepest. Dertig respondenten gaven aan van korte duur gepest te zijn en 23 

respondenten rapporteerden langdurig gepest te zijn.  (Zie voor overzicht van bovenstaande variabelen 

Tabel 3.2) 

 

Tabel 3.2: Overzicht van het aantal respondenten (n) en percentages (%) van de onafhankelijke variabele 

pesten, het soort pesten, de duur en dader.  

  n % 
PESTEN Niet gepest 65 49.2 

gepest 67 50.8 
 

SOORT PESTEN 
Niet gepest 53 40.2 

Direct gepest 12 9.1 
Indirect gepest 27 20.5 

Beide 40 30.3 
 

DUUR 
Niet gepest 79 59.8 

Kort durend < 6 
maanden) 

30 22.7 

Langdurig > 1 jaar 23 17.4 
 
 

DADER 

Niet gepest/geen dader 77 58.3 
Buurt- en 

groepsgenootjes 
44 33.3 

Familie 5 3.8 
Anderen 6 4.5 

 TOTAAL 132 100% 
 

 

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is de aan- of afwezigheid van een eetstoornis: klinische groep 

(‘wel ES’)  of niet- klinische groep (‘geen ES’). Van alle ES cliënten (n=55) werd met behulp van de EDE 

bepaald van welk type ES sprake is; 21 cliënten gaven aan een purgerend type ES te hebben (AN-P, BN-P, 

ES-NAO-P) en 34 cliënten het restrictieve type (AN-R, BN-NP, ES-NAO-R). (zie Tabel 3.3) 

 

Tabel 3.3: Overzicht van het aantal respondenten (n) en percentages (%) van de afhankelijke variabele 

groep en het type eetstoornis (ES).  

  n % 
 

GROEP 
Klinische groep 55 41.7 

Niet – klinische groep 77 58.3 
 Totaal 132 100% 

 
Type ES 

Purgerend type 21 38.2 
Restrictieve type 34 61.8 

 Totaal 55 100% 
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3.2 Toetsingsresultaten 

 

Met behulp van een Mann-Whitney toets is gekeken of adolescenten met een ES significant vaker een 

verleden van pesten rapporteren dan meisjes zonder ES. Voor deze analyse zijn de vijf respondenten die te 

hoog scoren op de SCOFF uitgesloten. Hierdoor komt het totaal respondenten op 127 personen; 55 in de 

klinische groep en 72 in de niet-klinische groep (zie Tabel 3.4).  

 

Tabel 3.4: Gemiddelden, Mediaan en Standaarddeviaties van de OBVQ en POTS vragenlijst uitgesplitst 
naar groep; klinische- en de niet-klinische groep.  
 KLINISCHE GROEP 

n = 55 

NiET- KLINISCHE GROEP 

n = 72 

 Mean Mdn SD Mean Mdn SD 

OBVQ 23.22 21 8.65 16.45 15 3.03 

POTS (alle vragen) 43.11 40 17.95 29.55 27 8.53 

Gedrag (1t/m11) 20.44 18 8.31 14.94 14 4.20 

Gevoel (1a t/m 11a) 22.67 21 10.30 14.61 12 4.70 

Gewichtgerelateerd 22.20 18 12.54 14 12 4.73 

Gedrag (1 t/m 6) 10.20 8 5.78 6.78 6 1.79 

Gevoel (1a t/m 6a) 12 10 7.23 7.22 6 2.98 

Competentiegericht 20.91 17 9.87 15.55 14 5.94 

Gedrag (7 t/m 11) 10.24 9 4.65 8.16 8 3.24 

Gevoel (7a t/m 11a) 10.67 9 5.58 7.39 6 3.28 

Gedrag: “Dat is ‘nooit –heel vaak’ gebeurd.” 
Gevoel: “Hoe ‘niet boos – heel boos’ was je?” 
 
 
Uit de resultaten blijkt dat meisjes met een ES (Mdn 21) significant hoger scoren op de OBVQ dan meisjes 

zonder ES (Mdn 15), U = 858.50, z = -5.52, p < .001, r = -0.49 (zie Figuur 3.1). Ook op de POTS 

vragenlijst scoren meisjes met een ES (Mdn 40) significant hoger dan meisjes zonder ES (Mdn 27), U = 

931.50, z = -5.13, p < .001, r = -0.45 (zie Figuur 3.2). Deze effectgrootte duidt op een ruim medium effect.  
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Vervolgens is naar de subschalen van de POTS gekeken. Uit Mann-Whitney toetsen blijkt dat de klinische 

groep (Mdn 8) met name op de gewicht gerelateerde vragen significant hoger scoort dan de niet-klinische 

groep (Mdn 6) U = 1155.00, z = -4.61, p < .001, r = -0.40. Daarnaast ervaart de klinische groep (Mdn 10) 

het gewicht gerelateerd pesten als significant erger dan de niet-klinische groep (Mdn 6) U = 1140.50, z = -

4.72, p < .001, r = -0.42. Ook op de competentie gerichte vragen scoort de klinische groep (Mdn 9) 

significant hoger dan de niet-klinische groep (Mdn 8), doch in mindere mate: U = 1387.50, z = -2.91, p 

=.004, r = -0.26. Tevens ervaart de klinische groep (Mdn 9) het pesten op het gebied van de competentie 

gerichte vragen als significant erger dan de niet-klinische groep (Mdn 6) U = 1184.50, z = -3.99, p < .001, r 

= -0.35. (zie Tabel 3.5).  

 

Tabel 3.5: Significantieniveau, effect-size en kwalificatie van de effect-size van de POTS subschalen. 

  Significantie Effectsize Kwalificatie 

effectsize   p r 

Gewichtgerelateerde 

vragen 

Gedrag .000 -0.40 .30-.50 = medium effect 

Gevoel .000 -0.42 .30-.50 = medium effect 

Competentie 

gerelateerde vragen 

Gedrag .004 -0.26 <.30 = small effect 

gevoel .000 -0.35 .30-.50 = medium effect 

 

 

Als check van bovenstaande toetsen zijn alle 132 respondenten bij elkaar genomen en onderverdeeld in een 

groep ‘gepest’ en een groep ‘niet gepest’. Uit een Pearson chi-square toets blijkt dat er in de groep ‘gepest’  

significant meer personen met een ES zitten dan in de groep ‘niet gepest’. 2 (1) = 12.68, p <.001 (zie 

Tabel 3.6). Met twee bovenstaande toetsen wordt hypothese 1 bevestigd: Adolescenten met een ES 

rapporteren significant vaker een verleden van pesten dan adolescenten zonder ES.  

 

Tabel 3.6: Kruistabel met aantal (n) en percentages (%) van de groepen (klinisch/niet-klinisch) en pesten 
(wel/niet gepest).  

   PESTEN 
   Gepest Niet gepest Totaal 
 
 
 

GROEP 

 
Niet-klinische 

groep 

n 29 * 48 77 
% binnen groep 37.7 % * 62.3 % 100 % 

% binnen wel/niet gepest 43.3 % 73.8 % 58.3 % 
% totaal 22.0 % 36.4 % 58.3 % 

 
Klinische 

groep 

n 38 * 17 55 
% binnen groep 69.1 % * 30.9 % 100 % 

% binnen wel/niet gepest 56.7 % 26.2 % 41.7 % 
% totaal 28.8 % 12.9 % 41.7 % 

 
TOTAAL 

 n 67 65 132 
 % binnen groep 50.8 % 49.2 % 100 % 
 % binnen pesten 100 % 100 % 100 % 
 % totaal 50.8 % 49.2 % 100 % 

* significant verschil p<.001 
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Vervolgens is met een Pearson chi-square getoetst of er binnen de groep ES relaties te zien zijn tussen het 

type ES (restrictief of purgerend) en het wel of niet rapporteren van een pestverleden. Meisjes met een 

purgerende type ES rapporteren niet significant vaker een verleden van pesten dan meisjes met een 

restrictief type ES 2 (1) = .087, p =.768 (zie Tabel 3.7). Hiermee kan hypothese 2a verworpen worden. 

 

Tabel 3.7: Kruistabel met aantal (n) en percentages (%) van het type ES (purgerend/restrictief) en pesten 
(wel/niet gepest).  

   Type ES 
   purgerend restrictief Totaal 
 
 
 

PESTEN 

 
Niet gepest 

n 6* 11 17 
% binnen wel/niet gepest 35.3%* 64.7% 100% 

% binnen type ES 28.6% 32.4%  30.9% 
% totaal 10.9% 20.0% 30.9% 

 
Gepest 

n 15* 23 38 
% binnen wel/niet gepest 39.5%*  60.5% 100% 

% binnen type ES  71.4%  67.6% 69.1% 
% totaal  27.3%  41.8% 69.1% 

 
 

 
Totaal  

n 21 34 55 
% binnen wel/niet gepest 38.2% 61.8% 100% 

% binnen type ES 100% 100% 100% 
% totaal 38.2% 61.8% 100% 

* niet significant verschil p = .768 

 

Ook is er geen significante relatie zichtbaar tussen het soort pesten (‘direct’ of ‘indirect’) en een bepaald 

type ES (purgerend of restrictief) 2 (3) = 2.03, p =.567 (zie Tabel 3.8). Met deze resultaten kan hypothese 

2b verworpen worden; het type ES en soort pesten zijn onafhankelijk van elkaar. 

 

Tabel 3.8: Kruistabel met aantal (n) en percentages (%) van het type ES (purgerend/restrictief) en het 
soort pesten (direct/indirect/beide).  

   Type ES 
   purgerend restrictief Totaal 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOORT 
PESTEN 

 
 

 
Niet gepest 

n 4 10 14 
% binnen soort pesten 28.6% 71.4% 100% 

% binnen type ES 19% 29.4%  25.5% 
% totaal 7.3% 18.2% 25.5% 

 
Direct 

n 3 2 5 
% binnen soort pesten 60%  40% 100% 

% binnen type ES 14.3%  5.9% 9.1% 
% totaal 5.5% 3.6% 9.1% 

 
Indirect 

n 3 7 10 
% binnen soort pesten 30% 70% 100% 

% binnen type ES 14.3% 20.6% 18.2% 
% totaal 5.5% 12.7% 18.2% 

 
Beide 

n 11 15 26 
% binnen soort pesten 42.3% 57.7% 100% 

% binnen type ES 52.4% 44.1% 47.3% 
% totaal 20% 27.3% 47.3% 

 
Totaal 

n 21 34 55 
% binnen soort pesten 38.2% 61.8% 100% 

% binnen type ES 100% 100% 100% 
% totaal 38.2% 61.8% 100% 

* niet significant verschil p = .567 
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3.3 Exploratieve Analyse 

 

Exploratief is gekeken of er relaties te zien zijn tussen het type ES en de duur van het pesten en de dader.  

Verwacht werd dat meisjes uit de klinische groep die gepest zijn met hun uiterlijk vaker werden gepest 

door familieleden dan meisjes uit de niet–klinische groep die gepest zijn vaker gepest door groepsgenootjes 

of anderen.  

 

De 3-way Loglineare analyse (dader x duur x type ES) geeft een eind model die alle effecten weergeeft. De 

likelihood ratio van dit model was 2 (0) = 0, p = 1. Deze geeft aan dat de hoogste order interactie (de 

dader x duur x type ES -interactie) niet significant is gebleken, 2 (12) = 7.58, p =.817. Hierbij kan de 

exploratieve hypothese 3 verworpen worden.  

 

 

4. DISCUSSIE  

 

 In deze studie is gekeken of adolescenten met een ES vaker een verleden van pesten rapporteren 

dan meisjes zonder ES. Uit dit onderzoek in een klinische omgeving blijkt dat adolescenten met een ES 

vaker een verleden van pesten rapporteren dan meisjes zonder ES (hypothese 1). Er is geen relatie te zien 

tussen het type ES (purgerend of restrictief) en het wel of niet rapporteren van een pestverleden (hypothese 

2a). Ook het soort pesten (direct of indirect) bleek onafhankelijk van het type ES (purgerend of restrictief) 

(hypothese 2b). Daarnaast werd geen relatie gevonden tussen het type ES (purgerend of restrictief), de duur 

(eenmalig of herhaaldelijk) en de dader (familie, groepsgenootjes, overigen) van het pesten (hypothese 3). 

 Het in dit rapport beschreven onderzoek laat voor het eerst zien dat cliënten met een ES (AN, BN, 

ES-NAO) vaker een pest-historie rapporteren en dat eet- gestoord gedrag een klinische component kan 

hebben (Menzel et al., 2010). Tevens blijkt uit het onderzoek dat adolescenten met een ES opmerkingen 

over hun uiterlijk als vervelender ervaren dan diegenen zonder eetstoornis.  

  

 Uit het onderzoek blijkt dat klinische ES-cliënten niet altijd een pest historie hebben. Er zijn ook 

alternatieve verklaringen mogelijk voor deze gevonden resultaten. Uit recent onderzoek van Rancourt & 

Prinstein (2010) blijkt namelijk dat meisjes die niet populair of juist heel populair op school zijn (dus niet 

de middenmoot) een groter risico voor gewicht gerelateerd gedrag en gedachten hebben dan andere 

adolescenten. Populariteit en groepshiërarchie zou nauw samengaan met het uiterlijk van deze meisjes. Om 

aan die hoge standaard binnen de groep te blijven voldoen zouden zij al snel doorslaan in eet-gestoord 

gedrag. Vervolgonderzoek zou aanvullende vragen kunnen beantwoorden over de relatie tussen de mate 

van populariteit en klinische ‘mental disorders’.  

 

4.1 Methodologische kanttekeningen  

 

 Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. De opzet is gericht op beantwoording van de vraag of 

meisjes met een klinische ES gepest zijn of niet. De vraag of pesten leidt tot een ES is moeilijk 
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experimenteel vast te stellen. Immers, het is ethisch niet verantwoord om een experiment uit te voeren 

waarbij meisjes wel of niet standaard gepest worden om te zien of de groep ‘gepest’ een ES ontwikkelt en 

de groep ‘niet gepest’ geen ES ontwikkelt. Daarbij kent een ES niet een eenduidige oorzaak en spelen 

zowel genetische- als omgevings- factoren een rol. Deze zijn in dit onderzoek niet meegenomen. In deze 

studie is nauwelijks rekening gehouden met deze mogelijke ‘confounds’; een externe variabele die de 

afhankelijke en/of onafhankelijke variabele beïnvloed. Zo is bijvoorbeeld niet naar het gewicht gevraagd 

als mogelijke oorzaak van pesten of eventuele andere verklarende variabelen. Bekend is dat te dikke 

kinderen vaker slachtoffer zijn van pesten.  

 Bij dit onderzoek is enkel gebruik gemaakt van zelfrapportage vragenlijsten. Het gebruik van dit 

soort lijsten maakt het mogelijk om gemakkelijk en in een korte tijd informatie te verzamelen. Het gebruik 

van deze vragenlijsten kent echter ook het nadeel van sociaal wenselijk antwoorden. Ook al werd benadrukt 

dat de anonimiteit gewaarborgd bleef toch was het noodzakelijk te noemen dat bij de minderjarige 

deelnemers de ouders geïnformeerd werden wanneer scores op pesten of eet-gestoord gedrag afwijkend 

waren.  

 Er bestaat ook een andere reden dat pestscores onderschat kunnen worden. De kans dat de groep 

die geweigerd heeft mee te werken aan dit onderzoek de groep is waarbij pesten hoog frequent voorkwam, 

is een mogelijke bias. Bij navraag gaven een aantal cliënten aan niet mee te willen werken omdat zij zich 

schaamden of het onderwerp te moeilijk vonden om te bespreken en niet herinnerd wilden worden aan deze 

voor hen moeilijke periode. Dit zou ondervangen kunnen worden door de vragenlijst af te laten nemen door 

een van de vertrouwde hulpverleners zelf waardoor meer respondenten geworven zouden kunnen worden.  

 Daar tegenover bestaat echter het gevaar van overschatting bij de gevonden resultaten. De kans 

om een verhoogd percentage meisjes te vinden die gepest zijn in een risicogroep zoals een eetstoornissen 

populatie is heel groot. Wanneer ditzelfde onderzoek gedaan zou worden in een grote steekproef onder een 

algemene populatie zal het percentage pesten wellicht lager liggen.  

 Ten aanzien van hypothese 2b waarin werd verwacht dat meisjes met een eetstoornis die gepest 

zijn met hun uiterlijk vaker gepest werden door familieleden dan door groepsgenootjes of anderen. Deze 

hypothese kon niet gevalideerd worden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de vragenlijst gericht is op 

pesten op school. Dit wordt zowel in de vragen als in de begeleidende brieven meerdere malen benadrukt. 

Er is maar een vraag waarin wordt gevraagd of het kind wanneer niet gepest werd op school is gepest door 

iemand anders. In een eventueel volgend onderzoek zou meer aandacht moeten zijn voor pesten in het 

algemeen , dus ook door familieleden en niet specifiek aandringen op pesten op school.  

 Voor de subvragen is veel data onderverdeeld in categorieën. Een negatieve bijkomstigheid van 

‘categorical data’ is dat er veel informatie verloren kan gaan. In vervolgonderzoek zou een ander 

onderzoeksdesign voorkeur hebben.  

 

4.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 

Rekening houdend met bovengenoemde beperkingen zouden de volgende aanbevelingen voor  

vervolgonderzoek gedaan kunnen worden: 

-  Onderzoek ter verbreding van de fundering van de hypothesen. 
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-  Daarnaast wordt een grotere aselecte steekproef aangeraden uit de populatie van meisjes. Deze 

groep moet echter zodanig groot zijn om voldoende meisjes over te houden die worden gepest en 

voldoende meisjes die een ES hebben ontwikkeld.  

-  Controleren voor gewicht bij aanvang van het pesten en of eetstoornis en andere confounds 

uitsluiten met behulp van uitgebreider diagnostisch onderzoek.  

-  Onderzoek naar de relatie populariteit (teveel positieve aandacht en op voetstuk gezet als 

tegenovergestelde van pesten) en klinische ES. 

-  Synthese van extreme sociale invloeden (pesten en populariteit) op ES en identificatie van 

voorspellende indicatoren om klinische ES en eet-gestoord gedrag te voorkomen.  

-  Niet specifiek aandringen op pesten op school maar breder; ook familieleden als dader 

uitgebreider uitvragen.  

-  Een ander onderzoeksdesign zodat zo min mogelijk informatie verloren gaat.  

-  en wellicht een longitudinaal onderzoek onder basisschool kinderen. Daarmee zouden de huidige 

hypothesen wel getoetst kunnen worden.   

 

4.3 Generaliseerbaarheid en Conclusie 

 

Dit onderzoek onderbouwt het vermoeden dat pesten op school kan bijdragen aan de ontwikkeling 

van een eetstoornis. Pesten komt veel voor op Nederlandse scholen en heeft ver strekkende gevolgen voor 

het slachtoffer (Fekkes, Pijpers en Verloove-Vanhorick, 2005). In de afgelopen jaren zijn artsen, 

schoolpsychologen en opvoeders zich steeds meer bewust van de negatieve gevolgen van pesten onder 

kinderen. Door de stabiliteit van pesten in de tijd vormen pesten en gepest worden een risicofactor voor het 

psychisch welbevinden en sociale ontwikkeling van kinderen (Olweus, 1993). Slachtoffers van pesten 

ervaren vaker dan normaal een variatie aan psychologische, psychosomatische en gedragsproblemen zoals 

ondermeer angst, depressie, onzekerheid, een laag zelfbeeld en zelfvertrouwen en eetstoornis pathologie 

(Eisenberg, Neumark-Sztainer & Story, 2003; Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen & Rimpelä, 2000). Er 

bestaan momenteel lange wachtlijsten voor opname in de klinieken. Wanneer een eetstoornis eenmaal 

erkend is en cliënten in een kliniek zijn opgenomen is het vaak al te laat en volgt het een langdurig, 

langzaam en moeilijk genezingsproces. Eetstoornisklinieken doen hun uiterste best om eetstoornissen meer 

onder de aandacht te brengen en vroege herkenning van symptomen en erkenning van de stoornis is van 

levensbelang. Belangrijk is dat een eetstoornis in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt wordt en 

mogelijke oorzakelijke- en risico- factoren zoals een pestverleden bekend zijn. Daarbij zouden 

behandelprogramma’s zich kunnen richten op pestervaringen en daarmee samenhangende sociaal-

emotionele toestanden. Nader onderzoek naar de gevolgen van pesten en oorzaken van eetstoornissen zijn 

van groot belang om bovenstaande conclusie te verbreden en de bevindingen te bevestigen. 
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I. BRIEVEN 

 

 Brief ouders klinische groep       

  Brief kinderen klinische groep 

  Brief ouders controle groep 

  Brief kinderen controle groep 

 

II. VRAGENLIJSTEN 

 

  Testboekje klinische groep 

  Testboekje controle groep 
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Amsterdam, februari 2011                                                              BRIEF OUDERS KLINISCHE GROEP 

 
 
Geachte ouder(s) en / of verzorger(s),  
 
Onlangs heeft u samen met uw kind een intake gesprek gehad bij het centrum voor eetstoornissen van het 
Academisch Centrum voor kinder- en jeugd psychiatrie de Bascule te Amsterdam.  
Ik ben studente klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en doe in samenwerking met de 
Bascule en het AMC onderzoek naar pesten en eetstoornissen o.l.v. kinderarts A. Van Bellegem en kinder- 
en jeugdpsychiater C. Huyser. Hiervoor vraag ik uw aandacht.  
 
Eetstoornisklinieken doen hun uiterste best om eetstoornissen meer onder de aandacht te brengen. De 
vroege herkenning van symptomen en erkenning van de stoornis is van groot belang. Belangrijk is dat een 
eetstoornis in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt wordt en mogelijke oorzakelijke- en risico- factoren 
zoals een pestverleden bekend zijn. Dan zouden behandelprogramma’s zich kunnen richten op 
pestervaringen en daarmee samenhangende sociaal-emotionele toestanden. 
 
In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: hebben meisjes met een eetstoornis vaker een 
verleden van pesten in vergelijking met meisjes die geen eetstoornis hebben? 
Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven worden cliënten uit twee eetstoornis klinieken gevraagd 
een vragenlijst over pesten in te vullen. Deze zal gaan over het eventuele verleden van pesten, de aard van 
pesten, de duur van pesten en door wie zij gepest zijn. Ook zal daarbij gevraagd worden of de pesterijen op 
het uiterlijk gericht waren. Deze uitkomsten zullen gekoppeld worden aan de diagnose  die bekend is in het 
medisch dossier van cliënte.  
 
Graag wil ik u vragen uw kind toestemming te verlenen om deel te nemen aan dit onderzoek.  
Uw kind zal eenmaal gevraagd worden een vragenlijst in te vullen over pesten. Dit neemt ongeveer 15 
minuten in beslag. De vragenlijst kan middels een papieren versie ingevuld worden. Gelieve deze dan in de 
retourenvelop mee te nemen naar de eerst volgende afspraak bij de Bascule en in te leveren bij een van de 
behandelaren of bij de hoofdbalie. 
Voor het onderzoek is het tevens noodzakelijk om de diagnose betreffende de eetproblematiek die uw kind 
heeft gekregen, over te nemen uit het medisch dossier. Daarom wil ik u tevens vragen toestemming te  
verlenen tot inzage in dit dossier. Uiteraard zullen alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. De 
gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan derden.  In het 
rapport van dit onderzoek zullen geen namen worden genoemd. 1 
  
 
Geeft u toestemming tot deelname aan het onderzoek? Vul dan uw gegevens in onderaan de brief en zet uw 
handtekening in het vak. Ook kunt u aangeven of u het uiteindelijke onderzoeksverslag wilt ontvangen.  
 
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met de onderzoeksleider op telefoonnummer: 
06-22569192 of mailen naar: onderzoekpesten@gmail.com  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Anna van den Boogert 

                                                 
1 Dit onderzoeksvoorstel voldoet aan de voorwaarden van de Commissie Ethiek van de Universiteit van 
Amsterdam. Contactpersoon: Dr. A van Emmerik, lid van de Commissie Ethiek voor de programmagroep 
Klinische Psychologie. E-mail: a.a.p.vanemmerik@uva.nl.  
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De naam van uw kind: 
 
Geboortedatum: 
 
Handtekening:  
 
 
 
 
 
 
 

Ja, ik zou graag het uiteindelijke onderzoeksverslag toegestuurd willen krijgen en vul daarvoor mijn 
adresgegevens in:   

straat + huisnr: 
     

Postcode en plaats: 
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Amsterdam, februari 2011                                                                   BRIEF KIND KLINISCHE GROEP 
 
 
 
Beste (naam cliente),  
 
Onlangs heb je samen met (een van je) ouder(s)/verzorger(s) een intake gesprek gehad bij het centrum voor 
eetstoornissen van het Academisch Centrum voor kinder- en jeugd psychiatrie de Bascule te Amsterdam.  
Ik ben studente psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en doe in samenwerking met de Bascule en 
het AMC onderzoek naar pesten en eetstoornissen waarbij ik ga kijken of pesten vaker voorkomt bij 
meisjes met een eetstoornis dan bij diegenen die geen eetstoornis hebben.  
 
Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven worden kinderen uit twee verschillende eetstoornis 
klinieken gevraagd een vragenlijst over pesten in te vullen. Deze zal gaan over of je een verleden van 
pesten kent, op welke manier je gepest bent, hoe vaak en door wie je gepest bent. Ook zal daarbij aandacht 
zijn of het pesten ging over je uiterlijk of over je lichaam.  
 
Graag wil ik je toestemming vragen of je hieraan mee wilt werken en voor inzage in jouw medische 
dossier? Je hoeft slechts eenmaal een vragenlijst in te vullen wat ongeveer 15 minuten zal duren. De 
ingevulde vragenlijst kan je dan mee nemen naar je volgende afspraak op de Bascule en daar inleveren. 
Voor het onderzoek is het ook belangrijk om jouw type eetstoornis te weten. Daarom wil ik je ook 
toestemming vragen om jouw diagnose uit jouw dossier te mogen halen. Alles wat je invult wordt 
vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt. In het rapport van dit onderzoek worden 
geen namen genoemd. 2 
 
Wil je meedoen aan het onderzoek? Vul dan je voornaam in onder aan deze brief en zet een handtekening 
in het vak.  
 
 
Alvast bedankt. 
 
Groetjes,  
 
Anna van den Boogert 
 
 
 
Je naam:        Geboortedatum: 
 
Handtekening:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Dit onderzoeksvoorstel voldoet aan de voorwaarden van de Commissie Ethiek van de Universiteit van 
Amsterdam. Contactpersoon: Dr. A van Emmerik, lid van de Commissie Ethiek voor de programmagroep 
Klinische Psychologie. E-mail: a.a.p.vanemmerik@uva.nl.  
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Amsterdam, maart 2011                            BRIEF OUDERS CONTROLE GROEP 

 
 
Geachte ouder(s) en / of verzorger(s),  
 
Voor u ligt een informatiebrief en toestemmingsverklaring aangaande een onderzoek wat binnenkort op 
school gehouden zal worden. Hiervoor vraag ik uw aandacht.   
Ik ben studente psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en doe in samenwerking met Academisch 
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule te Amsterdam onderzoek naar pesten en 
eetstoornissen.  
 
Eetstoornisklinieken doen hun uiterste best om eetstoornissen meer onder de aandacht te brengen. De 
vroege herkenning van symptomen en erkenning van de stoornis is van groot belang. Belangrijk is dat een 
eetstoornis in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt wordt en mogelijke oorzakelijke- en risico- factoren 
zoals een pestverleden bekend zijn. Dan zouden behandelprogramma’s zich kunnen richten op 
pestervaringen en daarmee samenhangende sociaal-emotionele zaken. 
 
In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: kennen meisjes met een eetstoornis vaker een 
verleden van pesten in vergelijking met meisjes die geen eetstoornis hebben?   
Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven worden cliënten uit twee eetstoornisklinieken gevraagd 
een vragenlijst over pesten in te vullen. Deze zal gaan over het eventuele verleden van pesten, de aard van 
pesten, de duur van het pesten en door wie zij gepest zijn. Ook zal daarbij gevraagd worden of de pesterijen 
op het uiterlijk gericht waren. De resultaten zullen worden vergeleken met een gezonde controlegroep die 
bestaat uit leerlingen van scholengemeenschap (naam school).  
 
Het onderzoek voor de gezonde controlegroep zal een paar vragen bevatten om eventueel eetstoornis 
gerelateerd gedrag uit te kunnen sluiten. Mocht hieruit blijken dat uw kind mogelijk toch eetstoornis 
gerelateerd gedrag vertoont dan zal ik telefonisch of schriftelijk contact met u op willen nemen en u de 
mogelijkheid bieden informatie te geven of door te verwijzen naar hulpinstanties. Dit geldt eveneens voor 
mogelijke pestervaringen in het verleden. Hiervoor vraag ik uw adres gegevens.  
 
Uiteraard zullen alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden alleen voor dit 
onderzoek gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan derden.  In het rapport van dit onderzoek zullen 
geen namen worden genoemd. 3 
 
Graag wil ik u vragen uw kind toestemming te verlenen om deel te nemen aan dit onderzoek. Vul dan uw 
gegevens in onderaan de brief en zet uw handtekening in het vak. Gelieve deze brief ondertekend  te 
retourneren aan school en in te leveren bij de klassendocent uiterlijk vóór (datum). Uw kind zal dan op 
school eenmalig gevraagd worden een vragenlijst in te vullen over pesten. Dit neemt ongeveer 15 minuten 
in beslag.  
 
Voor vragen vooraf aan het onderzoek maar ook om vragen en eventuele opvang, nazorg of verwijzing in 
reactie op het invullen van de vragenlijst kunt u contact opnemen met de onderzoeksleider door te mailen 
naar onderzoekpesten@gmail.com. Tevens kunt u aangeven of u het uiteindelijke onderzoeksverslag wilt 
ontvangen.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anna van den Boogert 
 
 
 

                                                 
3 Dit onderzoeksvoorstel voldoet aan de voorwaarden van de Commissie Ethiek van de Universiteit van 
Amsterdam. Contactpersoon: Dr. A van Emmerik, lid van de Commissie Ethiek voor de programmagroep 
Klinische Psychologie. E-mail: a.a.p.vanemmerik@uva.nl.  
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� Ja, ik geef hierbij toestemming mijn kind mee te laten werken aan dit onderzoek.   
De naam van uw kind: 
 
Geboortedatum:  
 
 
Ik wens � telefonisch en/of � schriftelijk bericht te ontvangen wanneer blijkt dat mijn kind eetstoornis 
gerelateerd gedrag vertoont. Aankruisen wat van toepassing is.  
 
Adresgegevens : 
 
Straat + huisnr: 
 
Postcode + Plaats: 
 
Of 
 
Telefoonnummer: 
 
 
 
 
 
 
Handtekening:  
 
 
 
 
 
 
 
        Ja, ik zou graag het uiteindelijke onderzoeksverslag toegestuurd willen krijgen.  
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Amsterdam, maart 2011                                                                         BRIEF KIND CONTROLE GROEP 
 
 
Beste leerling/leerlinge   
 
Binnenkort zal er een onderzoek plaatsvinden op school over pesten. Hiervoor vraag ik je aandacht. 
Ik ben studente psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en doe in samenwerking met de Bascule 
onderzoek naar pesten en eetstoornissen waarbij ik ga kijken of pesten vaker voorkomt bij meisjes met een 
eetstoornis dan bij diegenen die geen eetstoornis hebben.  
 
Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven worden kinderen uit twee verschillende eetstoornis 
klinieken gevraagd een vragenlijst over pesten in te vullen. Deze zal gaan over of je een verleden van 
pesten kent, op welke manier je gepest bent, hoe vaak en door wie je gepest bent. Ook zal daarbij aandacht 
zijn of het pesten ging over je uiterlijk of over je lichaam. Deze gegevens ga ik vergelijken met een 
gezonde groep kinderen die bestaat uit leerlingen van scholengemeenschap (naam school).  
 
Naast vragen over pesten bevat de vragenlijst ook een paar vragen over hoe jij je voelt ten aanzien van je 
lichaam en eten. Hierbij moet ik vermelden dat je ouders geïnformeerd worden over dit onderzoek wanneer 
er aanwijzingen zijn voor eetstoornis- gerelateerd gedrag en/of pestervaringen.  
 
Graag wil ik je toestemming vragen of je hieraan mee wilt werken? Je hoeft slechts eenmaal op school een 
vragenlijst in te vullen wat ongeveer 15 minuten zal duren. Niemand weet wat jij invult; alles wat je invult 
wordt vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt. In het rapport van dit onderzoek 
worden geen namen genoemd. 4 
 
Wil je meedoen aan het onderzoek? Vul dan je voornaam in onder aan deze brief en zet een handtekening 
in het vak.  
 
Alvast bedankt. 
 
Groetjes,  
 
Anna van den Boogert 
 
 
 
Je naam: 
 
Geboortedatum: 
 
Handtekening:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Dit onderzoeksvoorstel voldoet aan de voorwaarden van de Commissie Ethiek van de Universiteit van 
Amsterdam. Contactpersoon: Dr. A van Emmerik, lid van de Commissie Ethiek voor de programmagroep 
Klinische Psychologie. E-mail: a.a.p.vanemmerik@uva.nl.  
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  TESTBOEKJE KLINISCHE GROEP  
 

 
 

 
TESTBOEKJE 

 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 

DE IMPACT VAN EEN PESTVERLEDEN 
OP EETSTOORNISSEN 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Instructies: 

 
Probeer zo eerlijk mogelijk de vragen te beantwoorden. Zorg ervoor dat je alle 

vragen invult. 
Maak de vragen alleen; niemand hoeft te weten wat jij in vult. 

Als je klaar bent stop de vragenlijst en de twee getekende brieven in de envelop 
en stuur hem op. Je hebt geen postzegel nodig. Of neem hem mee naar je 

volgende afspraak bij Rintveld en geef hem aan je behandelaar.  
 

SUCCES!!! 
 

 

Vragenlijst over pesten voor scholieren 
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Copyrights Dan Olweus 1996 – 2006 
 

 
 
Geboortedatum:      
 
Klas en Niveau: 
 

Type eetstoornis:     ☐ Anorexia Nervosa – Restrictieve type (AN-R) 

      ☐ Anorexia Nervosa – Purgerende type (AN-P) 

      ☐ Boulimia Nervosa – Niet Purgerende type (BN-NP) 

      ☐ Boulimia Nervosa – Purgerende type (BN-P) 

      ☐ Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (ES-NAO) 

      ☐ ES-NAO Restrictieve type (ES-NAO-R) 

     ☐ ES-NAO Purgerende type (ES-NAO-P) 

 
In dit boekje vind je vragen over je leven op school. Beantwoord elke vraag door 
het zetten van een X in het vakje naast het antwoord dat jouw gevoel over school 
het beste beschrijft. Markeer maar 1 vakje per vraag.  
 
Zet nu een X in het vakje naast het antwoord dat jou gevoel over school het 
beste beschrijft.  
 

1 Hoe vind je het op   ☐ Ik heb een erge hekel aan school school?  

   ☐ Ik heb een hekel aan school 

      ☐ Ik heb geen hekel maar ik vind 

          het ook niet leuk op school                   

      ☐ Ik vind school leuk 

      ☐ Ik vind school heel erg leuk. 

 
Als je het verkeerde vakje hebt ingevuld, dan kun je je antwoord veranderen 

zoals hier: maak het verkeerde vakje helemaal zwart: . Zet daarna een X in het 

juiste  vakje:  
 
Zet niet je naam op het boekje. Niemand weet wat jij antwoord op deze vragen. 
Het is erg belangrijk dat je de vragen zorgvuldig invult zoals jij je echt voelt. Denk 
daarbij niet alleen aan nu maar ook aan de afgelopen maanden.  
 
 

2 Ben je een jongen   ☐ Jongen 
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of een meisje?   ☐ Meisje   

 
 
 
 

3 Hoeveel goede vrienden   ☐ Geen 

heb je in de klas?   ☐ Ik heb 1 goede vriend in de klas     

      ☐ Ik heb 2 of 3 goede vrienden 

      ☐ Ik heb 4 of 5 goede vrienden 

                                                 ☐ Ik heb 6 of meer goede  

              vrienden in mijn klas 
 
 

4 Wat vind je van de    ☐ Heel erg vervelend 

pauzes?    ☐ Vervelend 

      ☐ Niet fijn, maar ook niet vervelend 

      ☐ Fijn 

                                                  ☐ Heel erg fijn 

 
 

5 Hoe vaak willen      ☐ Dat is nog niet gebeurd 

kinderen uit jouw klas  ☐ Dat is maar 1 of 2 keer gebeurd

 niet samen met je   ☐ Dat gebeurt regelmatig 

pauze houden, zodat   ☐ Ongeveer 1 keer per week 

je alleen blijft?   ☐ Verschillende keren per week 

 
 

6 Voel je jezelf alleen    ☐ Nee, nooit 

op school?    ☐ Ja, soms 

      ☐ Regelmatig    

                                                  ☐ Vaak 

 
 

7 Denk je dat je minder  ☐ Nee, nooit 
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aardig gevonden wordt  ☐ Ja, soms 

 dan andere kinderen  ☐ Regelmatig 

         uit je klas?     ☐ Vaak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over gepest worden door andere  leerlingen 
 
Hier zijn wat vragen over gepest worden door andere leerlingen. Eerst zullen we 
het woord pesten uitleggen.  
 
We spreken van pesten wanneer een andere leerling of meerdere leerlingen 
 

 gemene en/of kwetsende dingen zeggen of iemand belachelijk maken of 
gemene namen roepen. 

 
 Iemand volledig negeren of buitensluiten van de groep 

 
 Slaan, schoppen, knijpen, duwen, trekken, of iemand opsluiten in een 

ruimte 
 
 Roddels of valse leugens vertellen over iemand of het rondsturen van 

gemene briefjes om iemand zo zwart te maken. 
 

 Andere gemene of kwetsende dingen als boven genoemd. 
 
Als we het over pesten hebben bedoelen we dat deze dingen herhaaldelijk 
gebeuren en dat het moeilijk is voor de leerling zichzelf te verdedigen. We 
spreken ook over pesten wanneer iemand herhaaldelijk geplaagd wordt op een 
gemene manier. 

 
Pesten is dus niet een ruzie tussen twee leerlingen die ongeveer even sterk zijn. 
Pesten is ook  niet plagen om een geintje. Pesten betekent dat het vervelende 
gedrag steeds opnieuw gebeurt. Let op: pesten kan ook gebeuren op het internet 
(msn) of via sms’en. 

 

8a Hoe vaak ben je gepest   ☐ Ik ben niet gepest op school  
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op school in de    ☐ Het is 1 of 2 keer gebeurd 

         afgelopen maanden  ☐ 2 of 3 keer per maand   

      ☐ 1 keer per week 

                                                  ☐ Meerdere keren per week 

 

8b Werd je gepest vooraf  ☐ Ik ben niet gepest  

          aan je eetstoornis? ☐ Ik werd al eerder gepest en kreeg                         

                                                             later pas een eetstoornis 

      ☐ Ik had vooraf het pesten al last  

              van een eetstoornis   

      
 

 
Ben je gepest op school op een van de volgende manieren? Beantwoord 

alle vragen. 
 

9  Ze roepen me nare   ☐ Dat is niet gebeurd 

dingen na, ik word   ☐ Alleen 1 of 2 keer 

belachelijk gemaakt   ☐ 2 of 3 keer per maand 

of geplaagd op    ☐ 1 keer per week 

een kwetsende manier.  ☐ Meerdere keren per week  

 
 

10 Andere leerlingen    ☐ Dat is niet gebeurd 

sluiten me buiten    ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 van hun groep    ☐ 2 of 3 keer per maand 

vrienden of negeren   ☐ 1 keer per week 

me volledig.    ☐ Meerdere keren per week 

 
 

11 Ik ben geslagen,    ☐ Dat is niet gebeurd 

geschopt, geduwd,  ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 getrokken of    ☐ 2 of 3 keer per maand 

opgesloten.    ☐ 1 keer per week 
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      ☐ Meerdere keren per week 

 
 

12 Andere leerlingen    ☐ Dat is niet gebeurd 

vertellen leugens over   ☐ Alleen 1 of 2 keer 

mij en verspreiden   ☐ 2 of 3 keer per maand 

valse roddels en    ☐ 1 keer per week 

proberen mij zo zwart   ☐ Meerdere keren per week 

te maken bij anderen.   
 

 

13 Er is me geld of andere   ☐ Dat is niet gebeurd 

dingen afgenomen of   ☐ Alleen 1 of 2 keer 

er zijn dingen van   ☐ 2 of 3 keer per maand 

mij vernield.   ☐ 1 keer per week 

      ☐ Meerdere keren per week 

 
 

14 Ik ben bedreigd of   ☐ Dat is niet gebeurd 

gedwongen dingen   ☐ Alleen 1 of 2 keer 

te doen die ik niet wilde   ☐ 2 of 3 keer per maand 

doen.     ☐ 1 keer per week 

      ☐ Meerdere keren per week 

 

15 Ik word uitgescholden   ☐ Dat is niet gebeurd 

en krijg commentaar  ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 op mijn ras of kleur  ☐ 2 of 3 keer per maand 

      ☐ 1 keer per week 

      ☐ Meerdere keren per week 

 

16 Ik word uitgescholden   ☐ Dat is niet gebeurd 

en krijg opmerkingen  ☐ Alleen 1 of 2 keer 
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 en/of gebaren met een   ☐ 2 of 3 keer per maand 

seksuele betekenis  ☐ 1 keer per week 

      ☐ Meerdere keren per week 

 

17 Ik ben gepest met   ☐ Dat is niet gebeurd 

gemene of kwetsende   ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 berichtjes, belletjes of   ☐ 2 of 3 keer per maand 

foto’s, of op  andere   ☐ 1 keer per week 

manieren via mijn    ☐ Meerdere keren per week 

mobiele telefoon of via  
het internet (computer)   

  
(Onthoud dat het geen pesten is als het op een plagende en speelse manier is) 
 

17b In het geval dat je    ☐ Alleen via mijn mobiele tel. 

gepest bent via je    ☐ Alleen via het internet 

mobiele telefoon of   ☐ Op beide manieren 

over het internet hoe  
gebeurde dat?     

 
Beschrijf op welke manier: 

..................................................................................................................................

.................................................................................................. 

 

18 Ik ben gepest op een   ☐ Dat is niet gebeurd 

andere manier    ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 (bv met je uiterlijk of  ☐ 2 of 3 keer per maand 

 kleding)    ☐ 1 keer per week 

      ☐ Meerdere keren per week  

 
Beschrijf op welke manier: 

..................................................................................................................................

.................................................................................................. 
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19 In welke klas(sen) zit   ☐ Ik word niet gepest op school 

         de leerling of    ☐ In mijn klas 

         leerlingen die jou pesten? ☐ In een andere klas maar wel in   

                  hetzelfde jaar 

      ☐ In een hogere klas 

      ☐ In een lagere klas 

      ☐ In andere klassen 

 
 

19b  Wanneer je niet gepest   ☐ Kinderen uit de buurt 

bent door leerlingen van  ☐ Familieleden (ouders, broer, zus)          

je school door wie ben je            

dan wel gepest?   ☐ Anders: ................................... 

 
      ................................................... 
 
 

20 Word je gepest door   ☐ Ik word niet gepest op school 

jongens of door    ☐ Met name door 1 meisje 

 meisjes?    ☐ Door meerdere meisjes 

      ☐ Met name door 1 jongen 

      ☐ Door meerdere jongens 

      ☐ Door zowel jongens als    

        meisjes 
 

21 Door hoeveel leerlingen   ☐ Ik word niet gepest op school 

word je voornamelijk   ☐ Meestal door 1 leerling 

gepest?      ☐ Door een groepje van 2-3  

              leerlingen 

      ☐ Door een groep van 4-9 

          leerlingen      

                                                  ☐ Door een groep van meer dan 9  

         leerlingen 

                                                  ☐ Door verschillende meerdere  

          leerlingen of groepen 



DE IMPACT VAN EEN PESTVERLEDEN OP EETSTOORNISSEN        
 

42

 

22 Hoe lang heeft het   ☐ Ik ben niet gepest op school 

pesten geduurd?   ☐ Het duurde 1 of 2 weken 

      ☐ Het duurde ongeveer 1 maand 

                                                  ☐ Voor ongeveer 6 maanden   

     ☐ Het duurde ongeveer 1 jaar 

      ☐ Al een paar jaar 

 
 

23 Waar ben je gepest?   ☐ Ik ben niet gepest op school 

        ☐ Ik ben gepest op een of   

      meer van de volgende    
      plaatsen:     
  

(je mag hieronder meerdere kruisjes zetten) 
 
 Zet een X als je gepest bent: 
 

a Op het speelplein,   ☐ 

sportveld tijdens   
 het speelkwartier  

of pauzes 
 

b In de gangen of in   ☐ 

het trappenhuis     
 

c In de klas     ☐ 

(als de leraar in  
de klas was)   

 

d  In de klas     ☐ 

(als de leraar niet  
in de klas was)  

 

e        In de toiletten   ☐ 

 

f Bij gymles,     ☐ 

in de kleedkamer 
of in de douche   
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g In de kantine   ☐ 

 

h Op weg naar en    ☐ 

van school    
 

i  Bij de bushalte   ☐  

 

j  In de bus of trein   ☐ 

 

k Ergens anders op school  ☐ zo ja, schrijf hier waar: 

 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................. 
 

 
 

 

24 Heb je iemand verteld   ☐ Ik word niet gepest op school 

dat je gepest wordt?  ☐ Ik word wel gepest, maar ik heb 

           het nog aan niemand verteld 

      ☐ Ik word gepest en heb het   

              wel aan iemand verteld 
 
 
 Zet een X als je het hebt verteld aan:  
   
 

a Je leraar/lerares   ☐ 

 

b Een andere volwassene   ☐ 

(een andere leraar,  
mentor, schooldokter,  
de conciërge of 
schoolpsycholoog 

 

c  je ouder(s)/verzorger(s)  ☐ 

 

d je broer(s) of zus(sen)  ☐ 

 

e je vriend(en)    ☐ 
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of vriendin(nen)    
 

f Aan iemand anders  ☐ Zo ja, schrijf hier aan wie: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................... 

 

 
 

25 Hoe vaak hebben    ☐ Bijna nooit 

leraren of andere   ☐ Heel soms 

 volwassenen op    ☐ Soms 

school geprobeerd   ☐ Vaak 

 het pesten te stoppen   ☐ Heel vaak 

wanneer iemand gepest  
wordt op school?      

 
 
 

26 Hoe vaak proberen   ☐ Bijna nooit 

andere leerlingen het   ☐ heel soms 

pesten te stoppen   ☐ Soms 

wanneer iemand wordt   ☐ Vaak 

gepest op school?   ☐ Heel vaak     

 
 

27  Heeft een volwassene   ☐ Ik ben niet gepest op school 

thuis contact met    ☐ Nee, ze hebben geen contact 

school gehad toen je       gehad met de school om het 
gepest was?               pesten te stoppen 

     ☐ Ja, ze hebben hierover een keer 

          contact gehad met school 

       ☐ Ja, ze hebben meerdere malen    

            contact gehad hierover met school. 
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28 Wanneer je ziet dat   ☐ Dat is dan wat hij of zij verdient 

een leerling van jou   ☐ Ik voel of denk niet veel  

leeftijd op school    ☐ Ik heb met hem of haar te doen 

gepest wordt wat voel   ☐ Ik heb heel erg met hem of haar 

         of denk je dan?        te doen en ik wil hem of haar      
          helpen. 

  
 
 
 
 

Einde van deze vragenlijst 
 

Ga verder op de volgende bladzijde!!! 
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Perception of Teasing Scale (POTS) 
Thompson, J.K., Cattarin, J., Fowler, B. & Fisher, E. (1995). 

 
De volgende vragen moeten worden beantwoord. Denk daarbij aan de jaren 

waarin je bent opgegroeid (5 t/m 18 jaar). 
 

Zet een cirkel om het getal dat jou gevoel het beste weergeeft.  
Bedenk eerst hoe vaak je slachtoffer bent geweest van dit soort gedrag; Als 
iets nooit gebeurde, zet een cirkel om de 1. Wanneer iets heel vaak gebeurde zet 
dan een cirkel om de 5. 
 
Geef daarna aan hoe erg overstuur je was door dit pesten. Als je niet overstuur 
was, zet een cirkel om de 1. Wanneer je heel erg overstuur was, zet dan een 
cirkel om de 5. 
 
   
 
1. Mensen lachten je uit omdat          Nooit        Soms     Heel vaak 

je te zwaar zou zijn   1 2 3 4 5 
 
 
1a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 
 

 
2. Mensen maakten grapjes               Nooit        Soms     Heel vaak 

over je omdat je te zwaar   1 2 3 4 5 
zou zijn    

 
 
2a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 
 

 
3. Mensen lachten je uit bij het        Nooit        Soms     Heel vaak 

sporten omdat je te zwaar   1 2 3 4 5 
zou zijn    

 
 
3a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
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4. Mensen riepen namen naar            Nooit        Soms     Heel vaak 
je als ‘dikzak’.    1 2 3 4 5 

 
 
4a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 

 
5. Mensen wijzen je na omdat            Nooit        Soms     Heel vaak 

je te zwaar zou zijn   1 2 3 4 5 
    

 
 
5a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 

 
6. Mensen giebelen over jouw            Nooit        Soms     Heel vaak 

lichaamsomvang als je alleen   1 2 3 4 5 
een ruimte binnenloopt    

 
 
6a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 

 
7. Mensen lachten je uit door             Nooit        Soms     Heel vaak 

iets wat jij zei steeds te    1 2 3 4 5 
herhalen omdat zij het dom 
vonden.     

 
 
7a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 

 
8. Mensen lachten je uit                     Nooit        Soms     Heel vaak 

omdat je bang was wat te   1 2 3 4 5 
doen.    

 
 
8a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
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9. Mensen zeggen dat je dom            Nooit        Soms     Heel vaak 
doet.       1 2 3 4 5 
    

 
 
9a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 
 

 
10. Mensen lachten je uit                     Nooit        Soms     Heel vaak 

omdat je iets niet begrijpt  1 2 3 4 5 
   

 
 
10a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 
 

 
11. Mensen plaagden je omdat            Nooit        Soms     Heel vaak 

je een grapje niet begreep   1 2 3 4 5 
    

 
 
11a. Hoe erg overstuur was je?        Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 

- EINDE - 
Dankjewel voor het invullen!!! 
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   TESTBOEKJE CONTROLE GROEP 
 

 
 

 
TESTBOEKJE 

 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 

DE IMPACT VAN EEN PESTVERLEDEN 
OP EETSTOORNISSEN 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Instructies: 

 
Probeer zo eerlijk mogelijk de vragen te beantwoorden. Zorg ervoor dat je alle 

vragen invult. 
 

Maak de vragen alleen; niemand hoeft te weten wat jij in vult. 
 

Als je klaar bent stop de vragenlijst en de twee getekende brieven in de envelop 
en stuur hem op. Je hebt geen postzegel nodig. 

 
 

SUCCES!!! 
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Vragenlijst over pesten voor scholieren 
Copyrights Dan Olweus 1996 – 2006 

 
Naam van School:      

Geboortedatum:    klas en niveau: 

 
In dit boekje vind je vragen over je leven op school. Beantwoord elke vraag door 
het zetten van een X in het vakje naast het antwoord dat jouw gevoel over school 
het beste beschrijft. Markeer maar 1 vakje per vraag.  
 
Zet nu een X in het vakje naast het antwoord dat jou gevoel over school het 
beste beschrijft.  
 

2 Hoe vind je het op   ☐ Ik heb een erge hekel aan school

 school?    ☐ Ik heb een hekel aan school 

      ☐ Ik heb geen hekel maar ik vind 

          het ook niet leuk op school                   

      ☐ Ik vind school leuk 

      ☐ Ik vind school heel erg leuk. 

 
Als je het verkeerde vakje hebt ingevuld, dan kun je je antwoord veranderen 

zoals hier: maak het verkeerde vakje helemaal zwart: . Zet daarna een X in het 

juiste  vakje:  
 
Zet niet je naam op het boekje. Niemand weet wat jij antwoord op deze vragen. 
Maar het is erg belangrijk dat je de vragen zorgvuldig invult zoals jij je echt voelt. 
Denk daarbij niet alleen aan nu maar ook aan de afgelopen maanden. Als je 
vragen hebt, steek dan je hand op.  
 
 

2 Ben je een jongen   ☐ Jongen 

of een meisje?   ☐ Meisje   

 
 

3 Hoeveel goede vrienden   ☐ geen 

heb je in de klas?   ☐ Ik heb 1 goede vriend in de klas 

      ☐ Ik heb 2 of 3 goede vrienden 

      ☐ Ik heb 4 of 5 goede vrienden 

                                                  ☐ Ik heb 6 of meer goede  
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              vrienden in mijn klas 
 
 
 
 
 
 
 

4 Wat vind je van de    ☐ Heel erg vervelend 

pauzes    ☐ Vervelend 

      ☐ Niet fijn, maar ook niet vervelend 

      ☐ Fijn 

                                                  ☐ Heel erg fijn 

 
 

5 Hoe vaak willen      ☐ Dat is nog niet gebeurd 

kinderen uit jouw klas  ☐ Dat is maar 1 of 2 keer gebeurd

 niet samen met je   ☐ Dat gebeurt regelmatig 

pauze houden, zodat   ☐ Ongeveer 1 keer per week 

je alleen blijft?   ☐ Verschillende keren per week 

 
 

6 Voel je jezelf alleen    ☐ Nee, nooit 

op school?    ☐ Ja, soms 

      ☐ Regelmatig    

                                                  ☐ Vaak 

 
 

7 Denk je dat je minder  ☐ Nee, nooit 

aardig gevonden wordt  ☐ Ja, soms 

 dan andere kinderen  ☐ Regelmatig 

         uit je klas?                          ☐ Vaak 

 
 

8 Denk je dat je te dik   ☐ Ja 
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bent, terwijl anderen  ☐ Nee 

 vinden dat je dun bent?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over gepest worden door andere leerlingen 
 
Hier zijn wat vragen over gepest worden door andere leerlingen. Eerst zullen we 
het woord pesten uitleggen.  
 
We spreken van pesten wanneer een andere leerling of meerdere leerlingen 
 

 gemene en/of kwetsende dingen zeggen of iemand belachelijk maken of 
gemene namen roepen. 

 
 Iemand volledig negeren of buitensluiten van de groep 

 
 
 Slaan, schoppen, duwen, trekken, of iemand opsluiten in een ruimte 
 
 Leugens of valse roddels vertellen over iemand of het rondsturen van 

gemene briefjes om iemand zo zwart te maken. 
 

 
 Andere gemene of kwetsende dingen als boven genoemd. 

 
 

Als we het over pesten hebben bedoelen we dat deze dingen herhaaldelijk 
gebeuren en dat het moeilijk is voor de leerling zichzelf te verdedigen. We 
spreken ook over pesten wanneer iemand herhaaldelijk geplaagd wordt op een 
gemene manier. 

 
Pesten is dus niet een ruzie tussen twee leerlingen die ongeveer even sterk zijn. 
Pesten is ook niet plagen om een geintje. Pesten betekent dat het vervelende 
gedrag steeds opnieuw gebeurt. Let op: pesten kan ook gebeuren op het internet 
(msn) of via sms’en.  

 



DE IMPACT VAN EEN PESTVERLEDEN OP EETSTOORNISSEN        
 

53

 

9 Hoe vaak ben je gepest   ☐ Ik ben niet gepest op school  

op school in de    ☐ Het is 1 of 2 keer gebeurd 

         afgelopen maanden  ☐ 2 of 3 keer per maand   

      ☐ 1 keer per week 

                                                  ☐ Meerdere keren per week 

 
 
 
 

 
Ben je gepest op school op een van de volgende manieren? Beantwoord 

alle vragen. 
 

10  Ze roepen me nare   ☐ Dat is niet gebeurd 

dingen na, ik word   ☐ Alleen 1 of 2 keer 

belachelijk gemaakt   ☐ 2 of 3 keer per maand 

of geplaagd op    ☐ 1 keer per week 

een kwetsende manier.  ☐ Meerdere keren per week  

 
 

11 Andere leerlingen    ☐ Dat is niet gebeurd 

sluiten me buiten    ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 van hun groep    ☐ 2 of 3 keer per maand 

vrienden of negeren   ☐ 1 keer per week 

me volledig.    ☐ Meerdere keren per week 

 
 

12 Ik ben geslagen,    ☐ Dat is niet gebeurd 

geschopt, geduwd,  ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 getrokken of    ☐ 2 of 3 keer per maand 

opgesloten.    ☐ 1 keer per week 

      ☐ Meerdere keren per week 
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13 Andere leerlingen    ☐ Dat is niet gebeurd 

vertellen leugens over   ☐ Alleen 1 of 2 keer 

mij en verspreiden   ☐ 2 of 3 keer per maand 

valse roddels en    ☐ 1 keer per week 

proberen mij zo zwart   ☐ Meerdere keren per week 

te maken bij anderen.   
 
 

14 Ben je wel eens bang   ☐ Ja 

dat je geen controle    ☐ Nee 

meer hebt over de  
hoeveelheid die je eet? 

 
 

15 Er is me geld of andere   ☐ Dat is niet gebeurd 

dingen afgenomen of   ☐ Alleen 1 of 2 keer 

er zijn dingen van   ☐ 2 of 3 keer per maand 

mij vernield.   ☐ 1 keer per week 

      ☐ Meerdere keren per week 

 
 
 

16 Ik ben bedreigd of   ☐ Dat is niet gebeurd 

gedwongen dingen te  ☐ Alleen 1 of 2 keer 

doen die ik niet wilde   ☐ 2 of 3 keer per maand 

doen.     ☐ 1 keer per week 

      ☐ Meerdere keren per week 

 

17 Ik word uitgescholden   ☐ Dat is niet gebeurd 

en krijg commentaar  ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 op mijn ras of kleur  ☐ 2 of 3 keer per maand 

      ☐ 1 keer per week 

      ☐ Meerdere keren per week 
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18 Ik word uitgescholden   ☐ Dat is niet gebeurd 

en krijg opmerkingen  ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 en/of gebaren met een   ☐ 2 of 3 keer per maand 

seksuele betekenis  ☐ 1 keer per week 

      ☐ Meerdere keren per week 

 

19 Geef je wel eens expres  ☐ Ja 

over omdat je vindt dat   ☐ Nee 

je teveel hebt gegeten en 
dat dat niet fijn voelt.  

 

20 Ik ben gepest met   ☐ Dat is niet gebeurd 

gemene of kwetsende   ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 berichtjes, belletjes of   ☐ 2 of 3 keer per maand 

foto’s, of op andere   ☐ 1 keer per week 

manieren via mijn    ☐ Meerdere keren per week 

mobiele telefoon of via  
het internet (computer)   

  
(Onthoud dat het geen pesten is als het op een plagende en speelse manier is) 
 

20b In het geval dat je    ☐ Alleen via mijn mobiele tel. 

gepest bent via je    ☐ Alleen via het internet 

mobiele telefoon of   ☐ Op beide manieren 

over het internet hoe  
gebeurde dat?     

 
Beschrijf op welke manier: 

..................................................................................................................................

................................................................................................. 

21 Ik ben gepest op een   ☐ Dat is niet gebeurd 

andere manier    ☐ Alleen 1 of 2 keer 

 (bv met je uiterlijk of  ☐ 2 of 3 keer per maand 

 kleding)    ☐ 1 keer per week 
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      ☐ Meerdere keren per week 

 
Beschrijf op welke manier: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.......................................................................................... 

 
 

22 Vind je dat eten een   ☐ Ja 

belangrijke plaats    ☐ Nee 

inneemt in je leven?  
 
 

23 In welke klas(sen) zit   ☐ Ik word niet gepest op school 

         de leerling of leerlingen  ☐ In mijn klas 

       die jou pesten?   ☐ In een andere klas maar wel in     

            hetzelfde jaar 

      ☐ In een hogere klas 

      ☐ In een lagere klas 

      ☐ In andere klassen 

 
 

23b  Wanneer je niet gepest wordt ☐ Kinderen uit de buurt 

door leerlingen van je   ☐ Familieleden (ouders, broer, zus) 

school door wie ben je             

dan wel gepest?   ☐ Anders: ................................... 

 
      ................................................... 
 

 
 

24 Word je gepest door   ☐ Ik word niet gepest op school 

jongens of door    ☐ Met name door 1 meisje 

 meisjes?    ☐ Door meerdere meisjes 

      ☐ Met name door 1 jongen 
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      ☐ Door meerdere jongens 

      ☐ Door zowel jongens als    

        meisjes 
 

25 Door hoeveel leerlingen   ☐ Ik word niet gepest op school 

word je voornamelijk   ☐ Meestal door 1 leerling 

gepest?      ☐ Door een groepje van 2-3  

             leerlingen 

      ☐ Door een groep van 4-9   

         leerlingen 

                                                  ☐ Door een groep van meer dan 9  

        leerlingen 

                                                  ☐ Door verschillende meerdere  

          leerlingen of groepen 
 
 

26 Hoe lang heeft het   ☐ Ik ben niet gepest op school 

pesten geduurd?   ☐ Het duurde 1 of 2 weken 

      ☐ Het duurde ongeveer 1 maand 

                                                  ☐ Voor ongeveer 6 maanden   

     ☐ Het duurde ongeveer 1 jaar 

      ☐ Al een paar jaar 

 
 

27 Ben je meer dan 7   ☐ Ja 

kilo afgevallen in drie  ☐ Nee 

maanden tijd?  
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28 Waar ben je gepest?   ☐ Ik ben niet gepest op school 

        ☐ Ik ben gepest op een of   

          meer van de volgende plaatsen:  
 
(je mag hieronder meerdere kruisjes zetten) 
 
 Zet een X als je gepest bent: 
 

a Op het speelplein,   ☐ 

sportveld tijdens   
 het speelkwartier  

of pauzes 
 

b In de gangen of in   ☐ 

het trappenhuis     
 

c In de klas     ☐ 

(als de leraar in  
de klas was)   

 

d  In de klas     ☐ 

(als de leraar niet  
in de klas was)  

 

e      In de toiletten   ☐ 

 

f Bij gymles,     ☐ 

in de kleedkamer 
of in de douche   

 

g In de kantine   ☐ 
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h Op weg naar en    ☐ 

van school    
 

i  Bij de bushalte   ☐ 

 

j  In de bus of trein   ☐ 

 

k Ergens anders op school  ☐ zo ja, schrijf hier waar: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................. 
 

 
 

 

29 Heb je iemand verteld   ☐ Ik word niet gepest op school 

dat je gepest wordt?  ☐ Ik word wel gepest, maar ik heb 

         het nog aan niemand verteld 

      ☐ Ik word gepest en heb het   

             wel aan iemand verteld 
 
 
 Zet een X als je het hebt verteld aan:  
   
 

a Je leraar/lerares   ☐ 

 

b Een andere volwassene   ☐ 

(een andere leraar,  
mentor, schooldokter,  
de conciërge of 
schoolpsycholoog 

 

c  je ouder(s)/verzorger(s)  ☐ 

 

d je broer(s) of zus(sen)  ☐ 

 

e je vriend(en)    ☐ 

of vriendin(nen)    
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f Aan iemand anders  ☐ Zo ja, schrijf hier aan wie: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 
 
 

30 Hoe vaak hebben    ☐ Bijna nooit 

leraren of andere   ☐ Heel soms 

 volwassenen op    ☐ Soms 

school geprobeerd   ☐ Vaak 

 het pesten te stoppen   ☐ Heel vaak 

wanneer iemand gepest  
wordt op school?      

 
 
 

31 Hoe vaak proberen   ☐ Bijna nooit 

andere leerlingen het   ☐ heel soms 

pesten te stoppen   ☐ Soms 

wanneer iemand wordt   ☐ Vaak 

gepest op school?   ☐ Heel vaak     

 
 

32  Heeft een volwassene   ☐ Ik ben niet gepest op school 

thuis contact met    ☐ Nee, ze hebben geen contact 

school gehad toen je        gehad met de school om het  
gepest was?                pesten te stoppen 

                                                  ☐ Ja, ze hebben hierover een    

            keer contact gehad met school     

                                                 ☐ Ja, ze hebben meerdere malen     

            contact gehad hierover met 
                                                   school. 
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33 Wanneer je ziet dat   ☐ Dat is dan wat hij of zij 

een leerling van jou       verdient 

leeftijd op school    ☐ Ik voel of denk niet veel 

gepest wordt wat voel   ☐ Ik heb met hem of haar te doen 

of denk je dan?   ☐ Ik heb heel erg met hem of haar te 

           doen en ik wil hem of haar helpen 
  
 
 
 

Einde van deze vragenlijst 
 

Ga verder op de volgende bladzijde!!! 
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Perception of Teasing Scale (POTS) 
Thompson, J.K., Cattarin, J., Fowler, B. & Fisher, E. (1995). 

 
De volgende vragen moeten worden beantwoord. Denk daarbij aan de jaren 

waarin je bent opgegroeid (5 t/m 18 jaar). 
 

Zet een cirkel om het getal dat jou gevoel het beste weergeeft.  
Bedenk eerst hoe vaak je slachtoffer bent geweest van dit soort gedrag; Als 
iets nooit gebeurde, zet een cirkel om de 1. Wanneer iets heel vaak gebeurde zet 
dan een cirkel om de 5. 
 
Geef daarna aan hoe erg overstuur je was door dit pesten. Als je niet overstuur 
was, zet een cirkel om de 1. Wanneer je heel erg overstuur was, zet dan een 
cirkel om de 5. 
 
   
 
1. Mensen lachten je uit omdat          Nooit        Soms     Heel vaak 

je te zwaar zou zijn   1 2 3 4 5 
 
 
1a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 
 

 
2. Mensen maakten grapjes               Nooit        Soms     Heel vaak 

over je omdat je te zwaar   1 2 3 4 5 
zou zijn    

 
 
2a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 
 

 
3. Mensen lachten je uit bij het        Nooit        Soms     Heel vaak 

sporten omdat je te zwaar   1 2 3 4 5 
zou zijn    

 
 
3a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
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4. Mensen riepen namen naar            Nooit        Soms     Heel vaak 
je als ‘dikzak’.    1 2 3 4 5 

 
 
4a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 

 
5. Mensen wijzen je na omdat            Nooit        Soms     Heel vaak 

je te zwaar zou zijn   1 2 3 4 5 
    

 
 
5a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 

 
6. Mensen giebelen over jouw            Nooit        Soms     Heel vaak 

lichaamsomvang als je alleen   1 2 3 4 5 
een ruimte binnenloopt    

 
 
6a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 

 
7. Mensen lachten je uit door             Nooit        Soms     Heel vaak 

iets wat jij zei steeds te    1 2 3 4 5 
herhalen omdat zij het dom 
vonden.     

 
 
7a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 

 
8. Mensen lachten je uit                     Nooit        Soms     Heel vaak 

omdat je bang was wat te   1 2 3 4 5 
doen.    

 
 
8a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 

 



DE IMPACT VAN EEN PESTVERLEDEN OP EETSTOORNISSEN        
 

64

9. Mensen zeggen dat je dom            Nooit        Soms     Heel vaak 
doet.       1 2 3 4 5 
    

 
 
9a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 
 

 
10. Mensen lachten je uit                     Nooit        Soms     Heel vaak 

omdat je iets niet begrijpt  1 2 3 4 5 
   

 
 
10a. Hoe erg overstuur was je?         Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 
 

 
11. Mensen plaagden je omdat            Nooit        Soms     Heel vaak 

je een grapje niet begreep   1 2 3 4 5 
    

 
 
11a. Hoe erg overstuur was je?        Niet       Beetje      Heel erg 
          1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 

- EINDE - 
Dankjewel voor het invullen!!! 

 
 

 
 
 
 
 
 


