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De Eating Disorder Examination (EDE) is een semi-gestructureerd interview waarmee de specifieke
psychopathologie van eetstoornissen vastgesteld kan worden. Er worden drie vormen van overeten gemeten:
Objectieve eetbuien, subjectieve eetbuien en episoden van objectief overeten. De gewichtscontrolemaatregelen
die worden gemeten, zijn braken, misbruik van laxantia, misbruik van diuretica en intensief sporten.

De vragenlijst
Vragen
Het interview bestaat uit 35 items waarmee overeten en het gebruik van extreme
gewichtscontrolemaatregelen wordt nagegaan en hun frequentie wordt gescoord.

Afnameduur
45-75 minuten

Informanten
Cliënt/patiënt

Schalen, scoring en normering
23 van de 35 items vormen de volgende vier subschalen:

Subschalen
1.
2.
3.
4.

Lijnen
Piekeren over eten
Piekeren over lichaamsvormen
Piekeren over gewicht

Vier andere items geven informatie over gewicht, lengte en eetpatroon. 13 items overlappen
deels met de items uit de subschalen en geven een beeld van de frequentie van de
verschillende vormen van overeten en gewichtscontrolemaatregelen.

Psychometrische gegevens
Van deze vragenlijst is (nog) geen COTAN-beoordeling beschikbaar.
Uit onderzoek blijkt dat de interne consistentie van de subschalen voldoende is (≥ .70). De
subschalen discrimineren goed tussen een groep met een eetstoornis en groepen zonder
eetstoornis (Jansen, 2000).
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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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