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Met de Child Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), ofwel de Eetvragenlijst voor kinderen, worden 

symptomen van eetstoornispathologie in kaart gebracht. De lijst kan worden ingevuld door kinderen van 8 t/m 16 

jaar. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De Child EDE-Q bestaat uit 30 vragen/stellingen. Bij de eerste 22 vragen geeft de 
respondent aan op hoeveel van de 28 dagen het betreffende probleem voorkwam. De laatste 
8 stellingen hebben de antwoordopties helemaal niet (0), niet (1), een klein beetje (2), een 
beetje (3), redelijk (4), erg (5) en heel erg (6). Een voorbeeldvraag van het eerste gedeelte 
is ‘Op hoeveel dagen heb je expres geprobeerd minder te eten dan je eigenlijk wilde om zo 
minder te wegen of lichaamsvorm te veranderen?’. 
 

Afnameduur  
20-30 minuten. 
 

Informanten  

Cliënt/patiënt. 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Items 1 t/m 22 worden omgescoord naar een zevenpuntsschaal (0 tot en met 6). Hogere 
scores wijzen op ernstigere eetproblemen.  

 
Schalen 

1. Lijnen 
2. Piekeren over eten 
3. Piekeren over lichaamsvormen 
4. Piekeren over gewicht 

 
De schalen tezamen vormen de totaalscore. Van elke score wordt een gemiddelde berekend. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De Child EDE-Q is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. 
 
Wel is uit onderzoek naar voren gekomen dat de vragenlijst een bevredigende test-
hertestbetrouwbaarheid en interne consistentie (Luce & Crowther, 1999), discriminante 
validiteit (Wilson, Nonas & Rosenblum, 1993) en concurrente validiteit (Grilo, Masheb & 
Wilson, 2001) heeft. Ander onderzoek concludeerde dat de correlaties tussen subschalen 
hoog zijn en er daarmee geen sprake is van verschillende subschalen (Pennings & 
Wojciechowski, 2004). 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De Child EDE-Q is verkrijgbaar via www.eetonderzoek.nl. 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. 
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