OPROEP

Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen

ZORG ROND EETSTOORNISSEN KAN BETER. MAAR HOE?
VOOR WIE?

Ben je in behandeling (geweest) voor een eetstoornis of ben
of was je daar als ouder of naaste nauw bij betrokken?
Dan heb je waarschijnlijk ideeën over hoe de
behandelingen beter zouden kunnen.

samen invulling geven aan een betere zorg. WEET komt daarom
de komende weken naar jullie toe op verschillende plekken in
Nederland. Om daar met jullie een open gesprek aan te gaan
over door jullie ervaren knelpunten in de huidige behandelingen.

STEM PATIËNT ONVOLDOENDE MEEGENOMEN

4 BIJEENKOMSTEN IN HET LAND

Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen

Vorig jaar heeft de minister de stuurgroep K-EET in het leven
geroepen rondom verbetering van de zorg voor jonge
anorexiapatiënten. Onlangs heeft K-EET een advies met een
plan voor de komende drie jaar opgesteld. Dat advies is
door de minister omarmd. WEET, de Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen is blij met deze initiatieven,
maar blijft ook kritisch. Het K-EET-advies gaat vooral over de
organisatie van de zorg en minder over de behandelingen
zelf. Ook ontbreekt het patiëntenperspectief. Voor velen van
jullie zijn dit belangrijke punten van zorg.

STEMMEN BUNDELEN: SAMEN STERK

Sommige eetstoornispatiënten of hun naasten laten hun
stem al horen richting K-EET, de politiek of de media, over
wat beter kan in de behandelingen. WEET denkt dat we
sterker staan als we zoveel mogelijk stemmen bundelen en

WEET organiseert daarom tussen 22 januari en 22 februari
vier bijeenkomsten, verspreid over Nederland. WEET zal de
opbrengst van deze bijeenkomsten gebundeld inbrengen
in de vervolgfase op het K-EET-advies, waarin aan concrete
oplossingen gewerkt gaat worden. Als patiëntenvereniging
zijn we hier nauw bij betrokken. Zo kunnen we er samen voor
zorgen dat het patiëntenperspectief een stevige plek krijgt in de
aanbevelingen om de zorg rond eetstoornissen te verbeteren.

THEMA’S VAN ELKE BIJEENKOMST
•
•
•
•
•
•

Eerst op gewicht, dan pas therapie.
De zelfstandigheid van de patiënt en de rol van
de ouders tijdens de behandeling.
De focus op anorexia.
De nadruk op cognitieve therapieën.
Begeleiding in de wachttijd.
Behandeling van co-morbiditeit.

Datum:
Locatie:

Datum:
Locatie:

Bereikbaarheid met OV:
elke 10 minuten bus 28 vanaf Utrecht CS

Bereikbaarheid met OV:
Gebouw Leeuwenbrug ligt naast NS station
Deventer.

Datum:
Locatie:

Woensdag 22 januari 2020
Breda, “In de tassenfabriek”
Academiesingel 20
Tijd:		 19:00 - 21:00 (inloop 18:30)

Datum:
Locatie:

Bereikbaarheid met OV:
5 minuten lopen vanaf Breda Centraal

Bereikbaarheid met OV:
5 minuten lopen vanaf Nijmegen Centraal

Zaterdag 22 februari 2020
Utrecht, PGO Support
Daltonlaan 600
Tijd:		 11:00 - 15:00 (inloop 10:30.
Incl. lunch.)

Aanmelden:
		
Contact:

klik hier. Als reiskosten een probleem
zijn, neem contact op.
communicatie@weet.info

Dinsdag 4 februari 2020
Deventer, De Leeuwenbrug
Leeuwenbrug 109
Tijd:		 19:00 - 21:00 (inloop 18:30)

Woensdag 29 januari 2020
Nijmegen, Concertgebouw
De Vereeniging, Keizer
Karelplein 2D
Tijd:		 19:00 - 21:00 (inloop 18:30)

We hopen op jullie komst. Zo krijgt het patiëntenperspectief
een stevige plek in de aanbevelingen om de zorg rond
eetstoornissen te verbeteren.

