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Liesbet Boones onderzoek gaat 

over de relatie tussen perfectio-

nisme en eetstoornissen, in het 

bijzonder bij adolescenten. Stre-

ven naar volmaaktheid is echter 

een multidimensionaal gegeven, 

zo leert de literatuur. “Enerzijds 

spreekt men van prestatiegericht 

perfectionisme”, legt de onderzoek-

ster uit. “Dat wil zeggen dat men 

zichzelf hoge standaarden stelt, 

dus dat men de lat voor zichzelf 

hoog legt. Anderzijds heb je het 

zelfkritisch perfectionisme, waarbij 

typisch het zelfwaardegevoel sterk 

afhankelijk is van hoe men pres-

Perfectionisme kan  
uw gezondheid schaden

Studie openbaart nieuwe bevindingen  
rond eetstoornissen bij perfectionisten

We worden alsmaar veeleisender, ook voor onze kinde-

ren. Maar perfectionisme kan op termijn kwalijke gevol-

gen hebben. Eetstoornissen kunnen er zelfs uit voort-

vloeien. Liesbet Boone spendeerde de afgelopen drie 

jaar aan onderzoek in dit domein, en kwam nog voor 

haar doctoraatsstudie afgerond is tot enkele specta-

culaire bevindingen.
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na de behandeling. Daaruit bleek 

onder andere dat zowel anorexia- 

als boulimiepatienten een even hoge 

mate van controledrang hebben, 

hoewel klassiek gedacht wordt dat 

vooral anorexiapatiënten perfectio-

nistisch zijn. Daarnaast is gebleken 

dat wie beide vormen van perfectio-

nisme combineert de meeste kans 

heeft op eetstoornissymptomen.” 

Spectaculair experiment
De behandeling van eetstoornis-

sen bij perfectionisten is op zich 

overigens geen sinecure. Derge-

lijke mensen zijn doorgaans sterk 

op zichzelf gericht en denken dat 

ze niemand anders nodig hebben 

om hun doel te bereiken. Daar 

ligt een zeer moeilijke opdracht 

voor de therapeut. Voorkomen is 

dus ook hier beter dan genezen. 

Sterker nog: uit een spectaculair 

onderdeel van Liesbet Boones 

doctoraatsstudie, blijkt dat vrijwel 

ieder mens het in zich heeft om 

perfectionist te worden. “We heb-

ben een eenvoudig experiment 

gedaan waarbij we geprobeerd 

hebben om mensen gedurende 

24 uur perfectionistisch te maken, 

in een domein dat ze zelf mochten 

kiezen. Een andere groep werd 

gevraagd die dag geen bijzondere 

standaarden te stellen voor zich-

zelf en het relaxed aan te doen. 

Gevraagd naar de eetattitudes 

van de perfectionistische groep 

stelden we vast dat zij meer ge-

probeerd hebben om te diëten en 

tegelijk meer boulimische symp-

tonen vertoonde. Dit suggereert 

dat er bijna een causaal verband 

is tussen perfectionisme en eet-

stoornissymptonen. In de instruc-

ties was immers niets over eten 

opgenomen. Als je dus op een 

school zit waar gehamerd wordt 

op sterke prestaties, kan je het 

perfectionisme aanwakkeren, met 

alle gevolgen van dien.” 

symptomen. Bart Soenens: 

“Mensen die de lat hoog leggen 

zijn bijvoorbeeld gevoelig aan het 

slankheidsideaal, wat als heel 

belangrijk wordt voorgesteld in 

de media. Zij gaan dat slankheids-

ideaal vaak onderschrijven, een 

gevaarlijke factor om op termijn 

heel rigide te gaan diëten. Dat 

kan dan bijna een soort verslaving 

worden: wie de lat hoog legt om 

te diëten, kan na verloop van tijd 

een succeservaring hebben wan-

neer het vooropgestelde aantal 

kilo’s is kwijtgespeeld. Maar die 

bevrediging is slechts van korte 

duur. Als perfectionist heb je zeer 

snel het gevoel dat je de lat nog 

hoger moet leggen om opnieuw 

dat gevoel van bevrediging te ver-

krijgen. Zo kom je in een negatieve 

vicieuze cirkel terecht, waarbij je 

bijna per definitie niet anders kan 

dan falen. Je self-esteem zakt dan 

in elkaar, hetgeen op zich opnieuw 

de eetstoornisproblematiek ver-

sterkt. Een perfide dynamiek die 

begonnen is vanuit iets zogezegd 

onschuldigs als prestatiegericht 

perfectionisme.”

Om tot deze bevindingen te komen, 

spitste het onderzoek van Liesbet 

Boone zich toe op verschillende do-

meinen. “We hebben onder meer, 

in samenwerking met professor 

Walter Vandereycken, een klinische 

studie uitgevoerd in de eetstoornis-

senafdeling van de Psychiatrische 

Kliniek Broeders Alexianen (Tienen), 

waar we nagingen hoe perfectio-

nisme evolueert voor, tijdens en  

teert. Wie slecht presteert voelt 

zich slecht, wie goed presteert 

voelt zich goed.”

Maar voornoemd onderscheid is in 

de literatuur over eetstoornissen 

minder uitgesproken, aldus  

Liesbet Boones promotor, profes-

sor Bart Soenens: “De vraag was 

of het prestatiegericht perfectio-

nisme, dat doorgaans als iets 

positiefs en onschuldigs werd 

beschouwd, ook een kwetsbaar-

heidsfactor is voor eetstoornissen. 

We hebben vastgesteld dat beide 

soorten, in relatie tot eetstoornis-

symptomen, heel erg met elkaar 

samenhangen. Want wie de lat 

voor zichzelf hoog legt, stelt zichzelf 

sneller bloot aan zelfkritiek.” 

Vicieuze cirkel
Een andere belangrijke bevinding 

is dat prestatiegericht perfectio-

nisme vooral onrechtstreeks  

samenhangt met eetstoornis-

“Wie de lat voor zichzelf hoog 
legt, stelt zichzelf sneller bloot 
aan zelfkritiek.”

Info p 
p Liesbet Boone
 Onderzoekseenheid Klinische 

Ontwikkelingspsychologie
 Tel. 09 264 64 86
 Liesbet.Boone@UGent.be
p Prof. Bart Soenens
 Vakgroep Ontwikkelings-, 

Persoonlijkheids- en Sociale 
Psychologie

 Tel. 09 264 91 34
 Bart.Soenens@UGent.be



 21

Bart Soenens: “Toen ik in Leuven 

doctoreerde gingen verschillende 

hoofdstukken over de oorsprong 

van perfectionisme bij adolescenten: 

welke opvoedingsstijl van ouders 

zorgt ervoor dat adolescenten per-

fectionistisch worden? Dat bleken 

sterk controlerende ouders, ouders 

die hun kinderen erg onder druk 

stellen om sterk te presteren, en 

die hun kinderen vaak schuldgevoe-

lens geven waardoor zij voor zichzelf 

ook de lat hoog gaan leggen. Toen ik 

later naar de UGent werd getrans-

fereerd heb ik professor Caroline 

Braet, copromotor van Liesbets 

doctoraat, ontmoet in de vakgroep. 

Zij wilde kijken of we samen onder-

zoek konden doen naar perfectio-

nisme en eetstoornissen, met deze 

studie als resultaat.”

Mijn kind, schoon kind
Welke concrete lessen kunnen 

wij als maatschappij reeds uit de 

studie trekken? “De druk op men-

sen wordt almaar groter”, meent 

Liesbet Boone. “In die zin stellen 

we allemaal hoge standaarden. Je 

moet perfecte kinderen, de per-

fecte job hebben. In kleuterklassen 

krijgen kinderen tegenwoordig al 

rapporten mee. Dan denk je toch: 

waar zijn we mee bezig? Maar 

onze maatschappij evolueert in die 

richting. Ik denk dat de toename 

van depressie en zelfdoding ook 

daarmee te maken heeft. Die zaken 

schemeren uiteindelijk door en ver-

ergeren. Het is daarom belangrijk 

dat aan kinderen gezegd wordt: je 

bent goed zoals je bent. Dat kan op 

school via oefeningen en creatieve 

methodes. Een kind moet men 

nooit beoordelen op de punten van 

zijn rapport.” 
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"De druk op mensen wordt almaar 
groter. Je moet perfecte kinderen  

en de perfecte job hebben."
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