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Jongeren met 
eetstoornissen
Deeltijdbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie 

Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Ga je 
binnenkort de deeltijdbehandeling 
Jongeren met eetstoornissen volgen bij 
Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie? 
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. Ithaka is voor kinderen
en jongeren tot 18 jaar. Amares
is voor kinderen en jongeren die
naast psychiatrische problemen ook
een lichte verstandelijke beperking
hebben. Zij zijn 4 tot 23 jaar.

Voor wie is de behandeling?
Deeltijdbehandeling is geschikt voor 
jou als je tussen de 12 en 18 jaar bent, 
als je op het voortgezet onderwijs 
zit en een eetstoornis hebt. Dat kan 
anorexia nervosa, boulimia nervosa 
of een eetstoornis NAO zijn. Je bent 
gemotiveerd om in een groep aan de 
slag te gaan met je klachten en je bent 
in staat doelen te formuleren.
Andere problemen zoals: 
stemmingsklachten, angstklachten of 
dwangklachten zijn op dit moment 
niet de hoofdreden tot zorg. In geval 
van (ernstig) ondergewicht doen we je 
eerst een ander aanbod. 

Wat is het doel?
Het doel van de groep is dat je
eetstoornisklachten verminderen of
verdwijnen waardoor je opnieuw goed
kunt functioneren thuis, in je sociale
omgeving en op school.

Wat biedt de deeltijdbehandeling?
De deeltijdbehandeling leert je een
aantal vaardigheden waarmee je
de eetstoornisklachten onder controle
kunt krijgen. De volgende onderdelen 
komen aan bod:

 π psycho-educatie
 π normaliseren van het gewicht en 

eetpatroon (onder begeleiding van 
een diëtist);

 π afbouwen en stoppen met braken, 
laxeren of overmatig bewegen;

 π aanleren van nieuwe 
oplossingsvaardigheden;

 π anders leren denken (cognitieve 
gedragstherapie);

 π herkennen en uiten van emoties;
 π positief zelfbeeld en positieve 

lichaamsbeleving;
 π psychomotorische therapie.

De deeltijdbehandeling is erop gericht
dat je geactiveerd wordt en actief
aan de slag gaat met aangeleerde
vaardigheden. Huiswerkopdrachten
maken dan ook deel uit van je
programma.



Hoe lang duurt je behandeling?
De duur van je behandeling is voor
iedereen verschillend. Dit hangt af van
je klachten. Elke drie maanden wordt
er gekeken naar je behandeldoelen
en bespreken we wanneer de
deeltijdbehandeling kan worden
afgerond. Indien nodig worden doelen
bijgesteld of aangepast. Het is de
bedoeling om binnen ongeveer negen
maanden de deeltijdbehandeling af
te ronden. Hierna wordt opnieuw 
bekeken wat (nog) nodig is. 

Hoe worden ouders/verzorgers
betrokken?
Afhankelijk van de vragen die ouders 
hebben, wordt ouderbegeleiding 
ingezet of gezinstherapie. Vanuit de 
deeltijdbehandeling vindt hiernaast 
door groepsleiding telefonisch contact 
plaats met ouders. Ook is er contact 
rondom de dieetadviezen. 

Hoe begint je behandeling?
In overleg met de hoofdbehandelaar
is besloten dat de deeltijdbehandeling
het meest geschikt is voor jou. Na
de aanmelding word je samen met
je ouders/verzorgers uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek met
de deeltijdbehandelaar en de 
groepsleiding. Tijdens dit

gesprek word je geïnformeerd over de
behandeling, heb je de gelegenheid
vragen te stellen en worden je doelen
concreet afgestemd.
Hoe verloopt je behandeling?
De deeltijdbehandeling is op
woensdagmiddag van 12.00 uur tot
17.00 uur.

Aangezien elke cliënt andere 
eetafspraken heeft, vragen we je om 
zelf de lunch en het tussendoortje 
mee te nemen. Water en thee zijn 
beschikbaar.

Je zit in een groep van maximaal acht 
jongeren.

De overige dagen ga je naar school,
stageadres of werk. Dagbesteding
naast de deeltijdbehandeling is
noodzakelijk zodat je de aangeleerde
vaardigheden kunt oefenen in
de dagelijkse praktijk. Naast de
deeltijdbehandeling krijg je, indien 
nodig, ook individuele therapie. Als 
het nodig is, wordt dit aangevuld 
met medicatie, ouderbegeleiding, 
gezinstherapie of stemmen we zaken 
af met school.

Naast de deeltijdbehandeling word je 
ook verwezen naar een kinderarts.
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Kies voor ‘Ik ben jonger dan 18 jaar’

aanmeldingkenj@emergis.nl

0113 26 79 10
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 Kinder- en jeugdpsychiatrie Ithaka

deeltijd

Oostmolenweg 79

Hoe zit het met privacy?
Alle medewerkers van Emergis 
hebben een beroepsgeheim. Dat 
betekent dat zij anderen niet mogen 
vertellen wat ze over jou weten. Zij 
mogen alleen informatie geven aan 
anderen als je daar toestemming voor 
geeft. Ook binnen de groep spreken 
we met elkaar geheimhouding af. 
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Adres
kinder- en jeugdpsychiatrie Ithaka 
Oostmolenweg 79
telefoon 0113 26 79 10

Algemeen postadres
Emergis
Postbus 253
4460 AR Goes


