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Zorgprogramma 
eetstoornissen 
Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie 

 

Krijg je (binnenkort) onderzoek of 
behandeling van zorgprogramma 
eetstoornissen van Emergis kinder- 
en jeugdpsychiatrie? Ben je 6 tot 18 
jaar? Dan is deze folder voor jou en je 
ouders/verzorgers. Je leest hierin wat 
je zoal kunt verwachten. 



Over Emergis kinder- en 
jeugdpsychiatrie
Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie 
geeft hulp aan kinderen en jongeren 
met psychiatrische problemen. Dat 
gebeurt thuis, ambulant, in deeltijd, 
of in de kliniek. Emergis kinder- en 
jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka 
en Amares. Ben je jonger dan 18 jaar 
en heb je psychiatrische problemen? 
Dan ga je naar Ithaka. Ben je jonger 
dan 23 jaar en heb je psychiatrische 
problemen én een lichte verstandelijke 
beperking? Dan ga je naar Amares.

Sarah is vijftien jaar. Ze vindt zichzelf 
te dik en is daarom begonnen met 
lijnen. Ze eet nu alleen nog groente en 
droge boterhammen. In haar hoofd is 
ze veel bezig met calorieën tellen. Haar 
schoolresultaten gaan achteruit. Sarah 
sport veel, maar met steeds minder 
plezier. Soms braakt ze omdat ze zich 
niet aan haar strakke eetschema heeft 
gehouden. Vriendinnen merken dat ze 
niet goed in haar vel zit. Ze beginnen 
vragen te stellen, net als haar ouders. 

Voor wie is dit zorgprogramma?
Je krijgt hulp vanuit zorgprogramma 
eetstoornissen als: 

 π je een verstoord eetpatroon hebt, 
zoals te weinig of eenzijdig eten of 
juist eetbuien hebben;

 π je een te laag gewicht hebt door dit 
eetpatroon;

 π  je braakt, laxeert of erg veel 
beweegt omdat je bang bent om 
dik te worden;

 π je een negatieve kijk hebt op jezelf 
en je lichaam.

Waar ga je aan werken?  
Jouw behandeling heeft eigenlijk één 
groot doel. Dat is: ervoor zorgen dat 
jij en anderen minder last hebben van 
je problemen. Zodat je op een fijnere 
manier de dingen kunt doen die je 
graag wilt doen. Thuis, op school en 
bij vrienden. Daar ga je aan werken.

Voorbeeld



Met wie volg je de modules?
Sommige modules volg je alleen, 
bijvoorbeeld gesprekken met je 
behandelaar. Er zijn ook modules die 
je volgt in een kleine groep of samen 
met je ouders.

Word je opgenomen voor je 
behandeling?
De meeste kinderen en jongeren 
worden ambulant behandeld. Dat 
betekent dat je alleen voor een 
module of een gesprek naar Ithaka 
komt. Alleen als het echt niet anders 
kan, word je opgenomen in de kliniek. 

Hoe lang duurt je behandeling? 
Hoe lang je behandeling duurt is voor 
iedereen verschillend. We proberen 
je behandeling niet langer te laten 
duren dan één jaar. In de groep doe 
je maximaal een jaar mee. Maar we 
weten ook dat eetstoornissen ernstige 
en langdurige problemen kunnen zijn. 
Daar houden we rekening mee.

Wat gebeurt er na je behandeling?
Je behandelaar bespreekt met je wat 
je nog nodig hebt na je behandeling. 
Kan Emergis nog iets voor je doen? Of 
kan een andere instelling jou helpen?
Blijf je nog medicijnen gebruiken? Of 
heb je geen hulp meer nodig?

Hoe begint je behandeling?
Met je behandelaar spreek je af wat je 
precies wilt veranderen. Dat noemen 
we doelen. De doelen schrijven we op 
in een behandelplan. Daarna spreek 
je af wat je precies gaat doen om 
je doelen te bereiken. Bijvoorbeeld 
welke therapieën en trainingen je 
gaat volgen. Of je medicijnen krijgt. 
En hoe vaak je naar Emergis komt. 
De onderdelen van een behandeling 
noemen we modules. 

Wanneer begint je behandeling? 
Je behandeling kan pas echt beginnen 
wanneer jij, je behandelaar en je 
ouders de afspraken goed vinden. Ben 
je 16 jaar of ouder? Dan heb je geen 
toestemming van je ouders nodig.

Welke modules ga je volgen?
De meeste jongeren volgen 
therapie in een groep. Cognitieve 
gedragstherapie en psychomotorische 
therapie zijn hierbij belangrijke 
onderdelen. Sommige jongeren 
hebben individuele afspraken met 
een behandelaar. Soms vullen we dit 
aan met module psychomotorische 
therapie of medicatie. We werken ook 
samen met kinderartsen en diëtisten 
die gespecialiseerd zijn in jongeren 
met eetstoornissen. 
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Waar is het?
Voor behandeling vanuit 
zorgprogramma eetstoornissen ga je 
naar Ithaka van Emergis kinder- en 
jeugdpsychiatrie in Kloetinge. 

Meer weten?  
Je vind meer informatie op onze 
website www.emergis.nl. 

Wat verwachten we van je ouders?
Je ouders werken mee aan je 
behandeling. Zij geven ons informatie 
over jou en wij geven hen informatie. 
Ook zijn ze soms bij gesprekken 
met je behandelaar. Ze kunnen ook 
begeleiding krijgen of gezinstherapie. 
Samen met jou en misschien je broers 
en zussen.
Als je 16 jaar of ouder bent, beslis je 
zelf of je ouders informatie krijgen. Je 
hebt dan hun toestemming niet nodig 
om behandeling te krijgen. 

Hoe zit het met privacy?
Alle medewerkers van Emergis 
kinder- en jeugdpsychiatrie hebben 
een beroepsgeheim. Dat betekent dat 
zij anderen niet mogen vertellen wat 
ze over jou weten. Zij mogen alleen 
informatie geven aan anderen als jij 
en/of je ouders daar toestemming 
voor geven.
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