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  Vrijdag 12 september 2014

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE: VOEDINGS-  
EN EETSTOORNISSEN VAN 0-18 JAAR 

13:30 – 16:30 u  R 101

Organisatie UKJA
Doelgroep kinder- en jeugdpsychiaters, psychiaters, psychologen, huisartsen, 

gastro-enterologen, kindergastro-enterologen, logopedisten, opvoedkun-
digen, diëtisten, verpleging en alle andere geïnteresseerden

Programma

Moderator Daniëlle van de Merwe

13:30 u Voedingsstoornissen bij kinderen van 0-6 jaar: beknopt overzicht.
 Danielle van de Merwe, kinder- en jeugdpsychiater

 In dit onderdeel wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende 
niet-organische voedingsstoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen 
onder de 6 jaar en hun behandeling. 

14:00 u Eetstoornissen van 6-18 jaar: beknopt overzicht.
 Annik Simons, kinder- en jeugdpsychiater

 De verschillende eetstoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen van 6 
tot 18 jaar worden overlopen met aandacht voor de differentiaal diagnos-
tiek.

14:30 u Gewicht in evenwicht: behandelprogramma voor kinderen en jonge-
ren met overgewicht.

 Els Engels, voedingsdeskundige

 De groepstherapie ‘gewicht in evenwicht’ wordt voorgesteld die aange-
boden wordt voor kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas. 
Hierbij wordt educatie rond gezonde voeding en emotionele ondersteu-
ning gecombineerd met een bewegingstherapie. Zowel de kinderen als 
hun ouders worden bij deze therapie gecoacht.

15:00 u Pauze

(vervolg zie pagina 26)



26

15:30 u Residentiële behandeling van jongeren met anorexia en boulimia 
nervosa.

 Martine Ruthgeerts, psychiatrisch verpleegkundige.

 Desondanks dat kinderen en jongeren bij voorkeur binnen hun eigen mili-
eu behandeld worden, is de psychiatrische en somatische toestand soms 
dermate ernstig dat een residentiële behandeling binnen een zorgeenheid 
gespecialiseerd in eetstoornissen noodzakelijk is. In deze lezing wordt 
een overzicht gegeven van wat deze behandeling inhoudt.

 
16:00 u MFT: multi-familie therapie voor kinderen en jongeren met anorexia 

nervosa.
 Katrien Baekelandt, psychologe en systeemtherapeute

 Multi-familie Therapie is een internationaal erkende behandeling in het 
kader van anorexia nervosa. Hierbij komen verschillende gezinnen waar-
van één of meerdere kinderen aan anorexia nervosa leiden een aantal da-
gen samen in dagbehandeling. De ouders krijgen de rol van co-therapeut 
en de therapeuten faciliteren als katalysators het genezingsproces. 
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Info en registratie via KARVA (www.karva.be/gda of karva@skynet.be ) 
Accreditering werd aangevraagd via KARVA. 


