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Het zorgprogramma eetstoornissen van 
Emergis is lid van de Nederlandse Academie 
voor Eetstoornissen (NAE).

Ook zijn wij samen met de Parnassia Groep 
(PsyQ en Youz) TOPGGz gecertificeerd voor 
ons zorgprogramma eetstoornissen. Dit onder 
de naam van ons samenwerkingsverband
Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN).



Verlofregeling kliniek eetstoornissen
Met ingang van 1 januari 2022 geldt in de kliniek eetstoornissen een 
vernieuwde verlofregeling. We maken in deze regeling ondersheid tussen 
'verlof' en 'bezoek aan huis'. Verlof houdt in dat de overnachting buiten de 
kliniek plaatsvindt. Bij 'bezoek aan huis' - of elders - verblijf je in de nacht op 
de kliniek eetstoornissen. 

De verlofregeling is als volgt: 
o In de eerste maand van opname vindt er geen verlof plaats; 
o Na afronden van de periode waarbij het protocol ter voorkoming van het        
   refeedingsyndroom is gevolgd, is er de mogelijkheid tot 'bezoek aan huis; 
o In de tweede maand is er de mogelijkheid om tweemaal een dagdeel 'bezoek
   aan huis' uit te voeren. Dit in afstemming met het behandelplan; 
o Verlof is een therapeutisch onderdeel van de behandeling in de kliniek
   eetstoornissen. Het verlof is beperkt tot maximaal één weekend in de
   tweede maand van opname, én maximaal twee weekenden in de laatste
   maand van opname in de kliniek; 
o Een opname in de kliniek is niet langer dan drie of vier maanden. Een
   einddatum van opname wordt in overeenstemming met de patiënt in het
   behandelplan vastgelegd. 
o We maken gebruik van een 'verlofformulier'. Doelen van het verlof worden
   hierin vastgelegd en in groepsverband besproken; 
o Onvoorziene omstandigheden waarbij het verlof geëigend is, moeten in
   overleg met de regiebehandelaar worden besproken. 

Het weekend op de kliniek
Het weekend is er in de regel om te ontspannen, bezoek te 
ontvangen en te oefenen met praktische zaken waar patiënten 
door ziekte moeilijk of niet meer aan toekwam. Veel mensen 
met een eetstoornis hebben moeite met het opbouwen en/of 
vasthouden van sociale contacten, uitoefenen van hobby's etc.  

Ons zorgprogramma biedt ondersteuning om deze zaken weer 
op te pakken door middel van goede voorbereiding. Dit kan in 
de groep en op schrift. Daarnaast krijg je ook de gelegenheid 
om gebruik te maken van de faciliteiten die de stad Goes biedt 
en stimuleren we het sociale contact met groepsgenoten om 
gezonde activiteiten te ondernemen. 

Heb je vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de verlofregeling, neem 
gerust contact op je behandelaar en/of de verpleegkundigen 
van de kliniek eetstoornissen.   

De kliniek eetstoornissen van Emergis kent een werkwijze 
waarbij verlof een wezenlijk onderdeel van de behandeling is.  
Bezoek- en verlofmomenten worden gezien als therapeutisch 
doel en zijn opgenomen in het behandelplan. 


