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Opname op de afdeling 
eetstoornissen 
Voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar

 

Uw zoon of dochter krijgt 
een behandeling vanuit het 
zorgprogramma eetstoornissen van 
Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie 
of elders. De problemen thuis, 
op school en in de contacten met 
leeftijdgenoten zijn ernstig en de 
lichamelijke gezondheid is in gevaar. 
De lopende behandeling heeft niet het 
gewenste effect waardoor een korte 
opname nodig blijkt. 



Voor wie?
Een opname op afdeling 
eetstoornissen in de kliniek van 
Ithaka, kinder- en jeugdpsychiatrie is 
bedoeld voor kinderen en jongeren in 
de leeftijd van 10 tot 16 jaar waarbij 
sprake is van een eetstoornis. Dat kan 
anorexia nervosa, boulimia nervosa of 
een eetstoornis NAO zijn. 

Hoe verloopt de kennismaking?  
Voordat tot opname wordt 
overgegaan plannen we een 
kennismakingsgesprek met de kinder- 
en jeugdpsychiater en de behandelaar 
van de afdeling. U kunt uw vragen 
stellen aan de behandelaren. Er 
wordt bekeken of uw kind of jongere 
(beginnend) gemotiveerd is voor 
een opname. Ook bekijken we 
binnen welke termijn de opname kan 
plaatsvinden. 
 
Waaruit bestaat de opname?
Tijdens de opname verblijft uw zoon 
of dochter vijf dagen per week in de 
kliniek. In de weekenden is hij/zij 
thuis als dit mogelijk is. 
Elk kind of jongere neemt deel aan het 
programma op de afdeling en volgt 
daarnaast zo mogelijk onderwijs. 
Kinderen onder de 12 jaar gaan 

naar het OdyZee School & College. 
Jongeren van 12 jaar en ouder gaan 
naar hun eigen school mits deze 
gevestigd is in Goes. Anders volgen 
zij digitaal onderwijs of gaan ook zij 
naar het OdyZee School & College.

Het programma op de afdeling 
bestaat uit vaste eetmomenten: 
drie hoofdmaaltijden en drie 
tussendoortjes, en onderdelen gericht 
op psycho-educatie, cognitieve 
gedragstherapie en psychomotorische 
therapie. Ook individuele contacten 
met de behandelaar vinden plaats. 
Het programma is per kind of jongere 
verschillend. Dit is afhankelijk van 
gewicht, gezondheid en fase van de 
behandeling.  
 
We werken nauw samen met 
kinderartsen en diëtisten die zijn 
gespecialiseerd in kinderen en 
jongeren met eetstoornissen. 
Indien nodig verstrekt de psychiater 
medicatie. Dit gebeurt in overleg met 
de ouders/voogd en/of de jongere 
zelf.
 
Gedurende de opname wordt u actief 
betrokken. Dat bestaat uit regelmatige 
gesprekken met u als ouders en kind 



of dochter wordt het verdere traject 
bepaald.

Wat is de rol van de ouders?
Eetstoornissen zijn ernstige 
problemen die veel impact hebben 
op een gezin en de omgeving van 
een kind of jongere. We vinden het 
erg belangrijk intensief samen te 
werken met ouders en we verwachten 
actieve deelname en betrokkenheid. 
Ouders kunnen begeleiding krijgen of 
gezinstherapie, in overleg samen met 
kind of jongere en mogelijk ook met 
broers en zussen. Op termijn kan dit 
tevens in een groep plaats vinden.

en het bespreken van de voortgang. 
Deze gesprekken vinden plaats in de 
kliniek. Een huisbezoek behoort ook 
tot de mogelijkheden. 
 
Ithaka, kinder- en jeugdpsychiatrie 
organiseert ook oudercursussen, 
familie-avonden of bijeenkomsten 
over bepaalde thema’s. 
 
Hoe lang duurt een opname?
We streven ernaar de opname zo 
kort mogelijk te laten duren. Maar we 
weten ook dat eetstoornissen ernstige 
en langdurige problemen kunnen 
zijn. Daar houden we rekening mee. 
Als het mogelijk is gaan we over op 
een minder intensieve vorm van 
behandeling. Dit kan zijn binnen het 
zorgprogramma eetstoornissen van 
Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie 
of terug naar de behandelaar van 
daarvoor. We bekijken de opname 
steeds in periodes van twee maanden.

Wat gebeurt er na de opname?
Als de opname beëindigd kan worden 
bespreken we wat er verder nog nodig 
is. Kan Emergis verdere behandeling 
verzorgen of een andere instelling? 
Is er nog opvolging van medicatie 
nodig? In overleg met u en uw zoon 
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