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Daggroepen



Dagtherapie volwassenen

• Twee groepen

– EET-groep: anorexia nervosa, boulimia nervosa

– BED-groep: binge eating disorder

• Halfopen groepen

• Max. 10 deelnemers

• Om de 3 maanden evolutiebespreking en uitstapmoment mogelijk 
+ nieuwe instroom

• Min. engagement 3 maanden, max. 1 jaar



Dagtherapie volwassenen

• Inclusiecriteria

– Diagnose eetstoornis → fysieke klachten, belemmerende 
gedachten en gedrag

– Ambulante therapie volstaat niet, maar voltijds is niet nodig

– Voldoende draagkracht om werk/studie/sociale contacten met 
therapie te combineren

– Leeftijd > 18 jaar

– BMI > 15 (EET-groep)



Dagtherapie volwassenen

• Multidisciplinaire aanpak
– Psychotherapie

• Open sessies

• Psycho-educatie

– Psychomotorische therapie

• Relaxatie

• Lichaamsbeleving

• Beweging

– Voedingstherapie

• Gezinsontmoeting (om de 6 à 7 weken)

• Op indicatie 

• gezins-/partnergesprek

• individueel psychiatrisch consult



Dagtherapie volwassenen

• Doelen

– Gestructureerd eetpatroon
• Dagelijks eetdagboek bijhouden

• Eetdagboek wekelijks naar diëtiste doorsturen

– In EET-groep: Gewichtsherstel naar BMI 20
• Min. 1kg/4 weken

– Eigen behandeldoelstellingen en stappen
• Intrinsieke motivatie

• Opmaken van eigen therapieplan



3-daagse dagtherapie jongeren

• Deeltijdse dagbehandeling voor eetproblemen. 

• Drie behandeldagen per week: maandag, dinsdag en 
donderdag. 

• Inclusiecriteria

- Tussen 15 en 18 jaar oud

- Diagnose eetstoornis 

- Ambulante therapie volstaat niet

- Patiënt en gezin hebben voldoende draagkracht om school en sociale 
activiteiten deeltijds met therapie te combineren 

- BMI min. 14



3-daagse dagtherapie jongeren

• Multidisciplinair: psychologen, PMT, diëtiste, verpleegkundige, 

psychiater 

• De maximale behandelduur is zes maanden

• Om de zes weken groeigesprek waarbij ook de ouders uitgenodigd 

zijn. Bespreken behandeltraject + evolutie. Hele zorgteam is hierbij 

aanwezig.

• Verwachting van 500 gr/week bijkomen indien je onder minimaal 

gezond gewicht zit.

• Wanneer dit niet lukt krijg je een voorwaarde (2x 500gr bijkomen 

op 2 weken), time-out of voorstel opname = herkansing, geen straf



Bestemming voorbereiden …



Betrekken familie en context

• Partners, gezin en context niet zien als de oorzaak van problemen 
maar als hulpbron

• Familie als actieve helpers 

• Aanmoedigen aan context om onderscheid te maken tussen 
persoon en diagnose

→ Gebundelde kracht 

→Wij samen tegen de impact van diagnose op gezin

i.p.v.

Wij tegen elkaar omwille van de diagnose



Gezinspsycho



Gezinspsycho

• Opstellingen a.d.h.v. Playmobil

• Geeft inzichten in familierelaties 
en impact van de eetstoornis op 
het gezin in zijn geheel

• Motiveren om hulpbronnen aan 
te stellen binnen het gezin

• Groepsgenoten helpen om 
perspectief van gezinsleden te 
verwoorden

• “Hoe zou je het graag anders zien?”

• “Welke rol neemt de ES in binnen jullie 
gezin?”



Gezinsontmoeting (residentieel programma) 

• Tweewekelijkse bijeenkomst

• Vrijblijvend (doch aangemoedigd) voor patiënten en familieleden/context

• Stigma van diagnose omwerken naar samenwerking

• Families en patiënten als experten

• Families laten verbinden met elkaar

• Idee: patiënten zijn (ondanks moeilijkheden) aanspreekbaar om mee te 
zoeken naar hulpmiddelen in herstel

L. Migerode, & B. Lavrysen (2009). Gezinnen ontmoeten, Psychopraktijk, p15-16, 1:01.



Gezinsgesprekken

• Aanbod van individuele 
gezinsgesprekken

• Effecten van eetstoornis op gezin 
bespreken

• Uitdagingen van momenten thuis 
bespreken

• Familie terug een gezamenlijk 
front maken

• Toewerken naar huis



Multi Family Therapy (dagprogramma)

• Gebaseerd op MFT-AN concept van MCCAED (Maudsley Centre for
Child and Adolescent Eating Disorders) en systeemtherapie

• Wetenschappelijk onderbouwd door vergelijkingsstudies

• Wordt al langer gebruikt bij verschillende doelgroepen, waaronder 
psychose, angststoornissen, verslavingen, als gedragsproblemen bij 
kinderen. 

• Groeiende hoeveelheid literatuur die aantoont dat het ook effectief 
is bij jongeren met een eetstoornis.

• Werd oorspronkelijk ontworpen als alternatief voor een residentiële 
opname, waarin het gezin minder betrokken is.
• bedoeld om jongeren met een ES en hun gezin te ondersteunen in het 

herstellen van een eetstoornis



Multi Family Therapy

Belangrijke therapeutische factoren 
• Het installeren van hoop via confrontatie met andere gezinnen (die 

verder/minder ver in het herstelproces staan)
• Universaliteit van de eetstoornis: de ES heeft veel factoren die bij elke 

persoon ietwat hetzelfde zijn. Dit kunnen herkennen, helpt om zich minder 
alleen te voelen. 

• Het delen van belangrijke informatie; psycho-educatie over impact van 
genen, hoe zit een ES in elkaar

• Modeling: door therapeuten maar ook door andere gezinnen, rollenspelen
• Interpersoonlijk leren
• Groepssamenhang creëren en/of versterken
• Catharsis: het uiten van heftige emoties in een veilige omgeving kan vaak 

een opluchtend effect hebben op het hele gezin



Multi Family Therapy

Bestaat uit 4 fases: 

• Therapeutische alliantie met de patiënt en zijn familie.

• Het helpen van families om eetstoornissymptomen te managen en 

streven naar fysiek (en mentaal) herstel

• Helpen om opnieuw meer zelfstandigheid op te bouwen binnen het eten, 

en opnieuw autonomie op te bouwen. 

• Het afronden van de behandeling en toekomstplannen maken. 



Fragment uit gezinsdag



Reviews van gezinnen

“De gezinsdagen waren zeker een meerwaarde in het herstelproces van onze dochter. Het 
waren momenten van verbinding met haar; met de andere jongeren en hun gezin en met 
de begeleidsters. Het gevoel van dit niet alleen mee te moeten maken, gaf enorme steun 
in het hele proces. Er werden kansen gecreëerd om met elkaar in gesprek te gaan. De 
zorgen werden gedeeld.

Onze veerkracht werd ook hierdoor verhoogd. Omdat iedereen in een andere fase van het 
proces zit, gaf het moed om te blijven geloven dat het toch wel goed komt. En anderzijds 
gaf het ook een fijn gevoel om startende ouders zelf te kunnen aanmoedigen. Het maakte 
je daardoor ook bewust hoe ver jij zelf al in het proces was.

Door de verschillende activiteiten hebben we echt wel inzichten gekregen in het denken 
van deze jongeren en de valkuilen die er zijn. We hebben concrete handvaten gekregen 
om hiermee om te gaan.

De activiteiten waren zeer divers. Gaande van psycho-educatie, kringgesprekken, 
creatieve opdrachten tot relaxatie. Er was ook een afwisseling van in grote groep, 
individueel met je kind tot jongeren en ouders apart. Het bleef hierdoor telkens boeiend.

Dus… blijf zeker deze gezinsdagen behouden want het is een zeer zinvolle aanvulling op 
het hele programma. Een dikke pluim voor de harde inzet en betrokkenheid van de 
begeleidsters!!”



Reviews van gezinnen

• Broer1: "...ik zal het voorlezen van de brieven naar de ES nooit vergeten..."

• Broer1: "...Ik vond de actieve spelletjes tussendoor met iedereen samen heel leuk..."

• Broer1: "...leuk om de therapeuten te leren kennen, dat is dan gemakkelijk als J. erover vertelt"

• Broer2: "...Ik vond het heel leuk dat ik mocht zien hoe het er daar uitzag..."

• Broer2: "...Het was soms heel droevig, dan vond ik de ES echt niet leuk..."

• Broer2: "...Ik onthoud het meest dat ik met mijn broer een brief mocht schrijven naar de ES. En 
wij waren ook een pleegezin voor een ander meisje dat dan bij ons aan tafel kwam lunchen."

• Mama: "Samen met het hele gezin door de miserie van de ES wroeten # verbondenheid # elk 
talent van het gezin nodig om stevig netwerk te vormen rond onze dochter met ES # ontwerp 
van familieschild (het hangt nog op in de keuken)"

• Mama: "Via rollenspel beeld krijgen over de dwangmatigheid van de duivelse ES gedachten, 
staat gegrift op ons geheugen."

• Mama: "Begrip voelen zonder veel woorden, er niet alleen voor staan, elke vraag en emotie is 
OK en wordt begrepen.

• Papa: " openheid, begripvol, veel respect naar iedereen."

• Papa: "... nooit gedacht dat ik mij kwetsbaar durfde opstellen..."

• Papa: " DE manier om ECHT iedereen van het gezin er in mee te krijgen"



Reviews van gezinnen

“Voor de broers van J. was het hebben van een eetstoornis iets wat zij 
niet helemaal konden begrijpen. Dit bracht vaak discussies/reacties 
van onbegrip met zich mee (zowel in de ene als in de andere richting).

De gezinsdagen gaven aan de broers de mogelijkheid om hun vragen 
te stellen en andere families (vooral ook broers en zussen) te 
ontmoeten. Zij hoorden dat deze gelijkaardige belevingen hadden. Het 
maakte dat de broers het probleem niet meer echt bij J. zelf zagen, 
maar als de ‘eetstoornis’. 

…

Het feit van met andere ouders samen te zitten gaf ons ook heel erg 
een gevoel van ‘begrip’. Zij begrepen wat wij ook meemaakten ... Het 
gaf ook aan dat zij met dezelfde problemen kampten, waardoor er 
toch een stukje schuldgevoel bij ons wegviel.”



Limieten familiewerking

• Traject beperkt in duur van opname

• Vrije keuze voor volwassenen

• Geen uitgebreide/diepgaande uiteenzetting van 
gezinsdynamieken

• Enkel MFT bij driedaags programma

→ Aanmoediging aan patiënten voor verderzetting van betrekken 
van context na opname



Delveaux, Tunnel


