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Een ziekenhuisomgeving is soms nodig voor een 
aantal belangrijke stappen in herstel van 

eetstructuur en gewicht. 

…maar de voornaamste stappen in herstel zijn niet in residentiele opname…. 

– Vergroten zelfredzaamheid, (zelf)vertrouwen en identiteit binnen de eigen leefwereld 

– Dag-invulling en structuur zoals school, hobby’s, (vrijwilligers)werk etc... geven 
toekomstperspectief, sociale steun, vergroten zelfvertrouwen, geven structuur etc… 

– Context zoals familie en vrienden kan een belangrijke medestander zijn tegen de 
eetstoornis versus het gevaar van isolement…



• Stepped-care model

• Residentiele zorg voornamelijk gericht op anorexia nervosa

0de lijn
(zelf hulp)

1ste lijn

2de lijn
niet-specifiek

3 en 4de lijn
Specifiek

2de lijn
Specifiek Medische problemen, 

BMI<15, instabiele 
psychosociale situatie
(maar dan voorkeur 
voor dagbehandeling)
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g) Ambulante 
verwijzing

Dagprogramma

Residentiele 
zorg

Wachtlijst

+Mogelijkheid 2de gesprek
+Mogelijkheid wachtlijstgroep 
(digitaal)

Opvolgafspraak na 2 a 3 
maanden

Opname 
endocrinologie 

/pediatrie
Spoed

Intake



• Patiente Heidi

• 17j, woont in Antwerpen

• BMI: 15,6, Anorexia Nervosa, restrictief type. 

• Nog 4 eetmomenten/d, kleine hoeveelheden en weinig koolhydraten. 

• Initieel snel zakken, maar gewicht stabiliseerde meer de laatste maand

• Labo toont enkel licht verstoorde leverset, haaruitval, snel koud, droge 
huid, ammenorrhee

• Intact, steunend gezin, gaat nog voltijds naar school

• Blanco psychiatrische voorgeschiedenis

• Sinds 2 jaar bezig, sinds maart ambulante zorg psycholoog en dietiste Ook 
huisarts al betrokken. -> geen vooruitgang. 

• --→Wachtlijst voor dagbehandeling voor jongeren (3 dagen/week). 

• Start wachtlijstgroep en extra wachtlijstraadpleging. 



• Patiente Fien,
• 24j, woont in Brussel, (op kot)
• BMI 13,3, Anorexia Nervosa, purgerend type (braken), trage achteruitgang
• Labo tijdens consultatie: lichte leverstoornissen (<100), ionogram stabiel, 

gestegen CK’s, laag ijzer, lage WBC
• 2 eetmomenten ‘s avonds. Alles draait om eten, veel bewegingsdrang, Periodes 

purgeren (braken), controle drang, laag zelfbeeld. 
• Traumavoorgeschiedenis, goede band met zus, verder niemand. Woont alleen 

op kot, heeft zich geisoleerd. Studeren +++
• Geen psy behandelingen in VG. Sinds 2j ambulante psychologe. Gestopt met 

dietiste. Patiente komt op vraag van psychologe, zelf geen vraag tot hulp. 

• -→ Voorstel wachtlijst voor opname, +wachtlijstgroep en 
+wachtlijstraadpleging. 

• Contact huisarts voor labo opvolging (glc nuchter). Advies terug start met 
dietiste. Advies voedingssupplementen, 
– Bij medische achteruitgang (ionogram): opname endocrinologie met sondevoeding …

• Psychologe: motivationeel werken, netwerk mobiliseren, ANBN, contact met 
zus …



• Patiente Katrien
• 16 jaar, woont in Vlaams Brabant
• BMI 18,7, D/ Eetstoornis NAO, sinds 6 maanden
• 6 maaltijdmomenten, maar zeer kleine porties, bewegingsdrang+ (joggen), Kcal 

tellen, geen compensatie. Rigiditeit++
• Verstoord lichaamsbeeld, nood aan controle, veel angst, deed enkele 

paniekaanvallen, passieve doodsgedachten, ZVG (krassen)…
• Intact gezin waar momenteel veel spanning is door het controllerend gedrag van 

Katrien, Veel ruzie -> hoge nood aan hulp!! 
• Gaat nog voltijds naar school, perfectionistisch
• Blanco psychiatrische voorgeschiedenis, staat op wachtlijst van ambulante zorg.

• --→ Ambulante verwijzing, ANBN, eetexpert, ouderbrochure
• Gezien nog geen labo controle: advies ook huisarts (HA) te betrekken
• HA contacteren en bij familiale psy crisis de mogelijk van crisisconsultaties 

(Leuven) bespreken. Nood ondersteuning ouders? Nood aan signaleringsplan?
• Opvolging over 2 a 3 maanden voor eetprobleem



• Patiente Karen, 

• 35j, woont in Limburg (grens Nl)

• BMI 51, eetbuistoornis, geen compensatie. 

• Laatste 6 maanden 30 kg bijgekomen. Ernstige escalatie van eetprobleem. 

• Woont alleen, VWW, weinig thuisstructuur, eenzaam (relatiebreuk), 

• Traumatische voorgeschiedenis, instabiliteit in stemming, ZVG en TS 
pogingen, Meerdere psy opnames tot 2018. D/ PS, autisme? 

• Ambulante zorg: CGG psycholoog (niet-specifiek), psychiater, 
voedingsdeskundige, mobiel team. Financieel privesector niet mogelijk.

• --→ Voorstel: dagbehandeling eetbuistoornis (1x/week)

• Patiente woont echter te ver weg, waardoor dit praktisch moeilijk is en 
vraagt (korte) opname op structuur te doorbreken….

• --→Werkt helaas niet. Contact met ambulant netwerk ter uitleg, ANBN 
regio Limburg, bewegen op recept, geen opvolging.



Medische inschatting

CODE ROOD CODE ORANJE CODE GEEL

Acute medische zorg, verstoord ionogram,
blijvende gewichtsdaling (<1 kg/w) en/of BMI <
13.

Sub-acute medische zorg,
gewichtsdaling > 0,5 kg/w
en/of gewicht < BMI 16.

Geen (sub)acute medische

zorg en gewicht > BMI 16.
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• Voedinssupplement standaard gestart.
• Suikergehalte min. 2 wk opgevolgd door
glucosedagprofiel.
• Extra zorg, zoals fortimel, infuus of
sondevoeding kan geadviseerd worden
afhankelijk van je gewicht en medische toestand.
• Bloedonderzoek ≥ 1x/w.
• Hartonderzoek (ECG) bij opname.

• Voedingssupplement
enkel indien zichtbare
tekorten in bloedwaarde.
• De eerste 3 weken
bloedname wekelijks.
• Hartonderzoek (ECG) bij
opname.

Eenmalig bloedonderzoek en

hartonderzoek (ECG) bij

opname.
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• Buiten de afdeling gebruik je een rolstoel.
• Op de afdeling maak je individuele
afspraken rond beweging.

Rust staat centraal:
• Je beperkt je beweging.
• Vraag hulp bij zoeken
naar alternatieven.

Tot BMI 18: evenwicht vinden

tussen rust en activiteit.

Lichte fysieke activiteit is ok.
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• Je mag niet alleen van de afdeling.
• Je kan niet op woensdag of het weekend
naar huis.
• Het wordt je afgeraden met de auto te
rijden.

Het wordt je afgeraden met
de auto te rijden.

*Bij afwijkingen in bloedwaarden en EKG kunnen extra medische zorgen geadviseerd worden. De collega’s van endocinologie worden standaard
betrokken bij alle medische zorgen.



Huidig behandelaanbod

RESIDENTIEL ZORG 
• 13-15 bedden
• 3-5 harmonica stoelen

DAGKLINISCHE ZORG 

1. Groepstherapie
8 plaatsen voor jongeren 15-18j

8 plaatsen voor volwassenen 18-65j

2. SP programma
Gedoseerd therapieprogramma

1. Jongeren dagprogramma (<18j) 
3 dagen/week 10u-16u 

(BMI>14)

2. Volwassenen – eetbuistoornissen
1 dag/week

3. Volwassenen - eetstoornissen
1 dag/week

(BMI>15)

PROBLEMEN: ZEER BEPERKTE AMBULANTE OPVOLGING MOGELIJKHEDEN EN WEINIG FLEXIBILITEIT IN CRISIS WEGENS 
TE GROTE VRAAG EN WACHTLIJSTEN



Delveaux, Tunnel


