MEMO
Overzicht aanbieders voor eetproblematiek*
*dit is een actueel overzicht (d.d. 08-07-20220)

Aanbieder

Wat doen ze op gebied van eetproblematiek?

Contract bij gemeenten

Baltussen

Is lid van Eetteam De Liemers te Duiven. Biedt specialistische hulp op IMH basis (Infant Mental Health), Heeft veel
contact met kinderartsen. Aanbieder krijgt veel kinderen doorverwezen indien medisch alles ok. Ook als er
trauma aanwezig is > ook traumatherapie emdr voor kinderen.

CBO Talent
Development

Aanbieder biedt hulp aan hoogbegaafde jongeren. Als er sprake is van een dubbele diagnose met hoogbegaafdheidsproblematiek i.c.m. eetproblemen, dan bieden zij ook hulp als zij er de expertise voor hebben. Maar
de focus ligt duidelijk bij hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Dimence Groep
(jeugd GGZ)

Bij IECMH (onder 6 jaar) pakken we eetproblematiek regelmatig op en hebben we ook expertise in. Maar bij
eetproblematiek bij kinderen ouder dan 6 jaar zullen we alleen lichte eetproblematiek aannemen.

GOAL voor kind en
ouder

GOAL voor kind en ouder biedt zonder wachtlijst hulp bij eetproblemen. De orthopedagoog komt bij het gezin
thuis, voert in de veilige omgeving van het kind en de omgeving waar de problemen zich voordoen de
behandeling uit. Leidraad in de behandeling is de evidence-based methodiek ‘IMRO beweging-als-houvast’
(Interactie Methodiek Relationele Ontwikkeling). Kinderen/jongeren kunnen worden aangemeld in de leeftijd 2
t/m 18 jaar.
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MEMO
Door inzet middels IMRO kunnen zowel primaire als secundaire eetproblemen worden opgepakt. Ik werk samen
met verschillende kinderdiëtisten uit regio Arnhem/centraal Gelderland. Door snel, laagdrempelig en efficiënt
hulp te bieden kan ik als kleine aanbieder kinderen/jongeren en hun gezin goed op weg helpen bij de problemen
die worden ervaren. Onder andere bij eetproblematiek voorkomt dit steeds groter wordende problemen en meer
intensieve zorg.

Westervoort
Zevenaar

KidzEigen

Ik bied behandeling aan kinderen (en hun ouders) in de leeftijd van 0-12 jaar als er sprake is van eetproblematiek.
Ik bied deze behandeling in samenwerking met een kinderdiëtiste waar de cliënt al bekend is of een kinderdiëtiste
waar ik veel mee samenwerk.

Melody PsyCare GGZ

Onze behandeling richt zich primair op hechtingsproblematiek en vroegkinderlijk trauma. Bij onze doelgroep is er
soms sprake van comorbiditeit met eetproblematiek en dan is er zeker aandacht voor de eetproblematiek, maar
zal eerst ingestoken worden op de hechtingsproblematiek en/of vroegkinderlijk trauma. Als de eetproblematiek
zodanig ernstig is, dat er eerst ingezet moet worden op bijvoorbeeld gewichtsbeheersing, dan hebben wij daar
niet de mogelijkheden en expertise voor.
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Bij hele jonge kinderen (0-4 jaar), waar de eetproblematiek vaak meer voedingsproblematiek is, bieden we ook
ondersteuning. Deze problematiek zit ons inziens heel erg in de ouder-kind-relatie en er zou bij deze leeftijd dan
ook vooral daar op ingezet moeten worden. Hier hebben wij zeker expertise in en wij bieden kinderen van deze
leeftijd met deze problematiek dan ook voorrang op de wachtlijst.
Mentaal Beter

Mentaal Beter biedt alleen behandeling bij lichte eetproblematiek (secundair). Dus alleen in het geval deze
eetproblematiek het gevolg van bovenliggende psychische problematiek is. Wij hebben geen specialisatie op
gebied van behandelen van eetstoornissen. Jeugdigen met ernstige eetproblematiek of ernstig ondergewicht
kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Miranda Bruil,
Praktijk voor
Orthopedagogiek

Binnen de praktijk bied ik behandeling aan jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar met eetproblemen. Dit wordt
gedaan vanuit de IMH-visie. Afhankelijk van de specifieke situatie en vraag, zijn er binnen de praktijk ook
mogelijkheden voor kinderen tot 12 jaar met eetproblemen.
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Praktijk Rigtering
(i.s.m. Prolis)

Rigtering biedt samen met Prolis (en in samenwerking met Rijnstate) een module aan voor behandeling aan
jeugdigen met eetstoornissen tot 18 jaar (LibraZ module). Wij onderhouden nauwe contacten met een aantal
zorgaanbieders in de regio die we voor samenwerking benaderen als dit voor een casus wenselijk is, bijvoorbeeld
met Karakter, Autimaat, de Wenteling, Amarum (eetkliniek)/Rintveld.
Wij zien ongeveer 35-45 jeugdigen per jaar met een eetstoornis (anorexia, boulimia, eetbuistoornis en ARFID).
Inmiddels zijn we de 1e stappen aan het zetten om psychologen van de Wenteling middels supervisie op te leiden
in de specialistische behandeling bij eetproblemen.

Psychologenpraktijk
C.P,.M.O. Op Heij

In mijn praktijk werk ik geregeld met cliënten, die eetproblemen hebben (anorexia, boulimia, overgeven op grond
van angst, kleuters die zeer selectief zijn wat eten betreft, eenzijdig eetpatroon etc.) De leeftijdscategorie is tot
18 jaar.

Psychologenpraktijk
de Sterrenberg

Ik kan bij eetproblematiek hulp bieden m.b.v. EMDR als interventie-behandelmethode. De behandeling via EMDR
kan dan als onderdeel worden gezien van een multidisciplinaire behandeling, zoals voorgeschreven door de
richtlijnen. Daarnaast biedt mijn praktijk systeembehandeling toegespitst op de eetproblematiek. Omdat mijn
praktijk een eenmanspraktijk is, is het van belang dat er samenwerking plaats vindt met een andere discipline
waar de client bijvoorbeeld ook onder het toeziend oog is van een medische setting. EMDR lijkt effectief voor de
behandeling van kernsymptomen van bijvoorbeeld een eetstoornis (angst voor eten, drang tot eetbui en/of
compensatiegedrag) alsook onderhoudende factoren (zoals negatief zelfbeeld, negatief lichaamsbeeld).

Psychologenpraktijk
De Wenteling

Wij bieden als praktijk behandeling aan voor milde eetproblemen. We werken hierin ook samen met o.a. praktijk
Rigtering.

Psychologenpraktijk
DKH jeugd-plus

Wij behandelen eetproblemen mits de BMI niet lager is dan 19. Ook nemen wij binnen gemeente Lingewaard deel
aan het programma GO!

GGNet

GGNet biedt hulp aan Jeugdigen met eetstoornissen. Wij bieden klinische, deeltijd- en poliklinische hulpverlening
aan jongeren vanaf 16 jaar. Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar bieden we ambulante hulpverlening aan.
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MEMO
GGNet (locatie Amarum) voor eetstoornissen werkt vanuit 2 locaties: Nijmegen en Zutphen. Voor meer
informatie zie (https://ggnet.nl/amarum)
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Rijnstate

Binnen Rijnstate bieden wij zorg bij eetproblematiek (anorexia) aan jeugdigen tussen de 11 en 18 jaar, waarbij
medische indicatie een belangrijke rol speelt. Dit houdt in dat kinderen aangemeld worden bij de kinderarts
wanneer er sprake is van medische zorg. Daarbij wordt de medische psychologie ingeschakeld om een inschatting
te maken van welke psychologische zorg noodzakelijk is en start behandeling (gericht op systeem, persoonlijkheid
en mogelijke diagnostiek). Daarna vindt er een verwijzing plaatst naar de eerste lijn, we hebben een goede
werkrelatie en samenwerkingsafspraken met een eerstelijnspraktijk. Het doel van de inschatting en
diagnosestelling is het voorkomen van een opname bij een eetstoorniskliniek. Behandeling bij medische
psychologie is kortdurend en valt binnen de medische zorg tijdens de opname en polikliniekbezoeken van een
jongere. Naast de behandeling ten aanzien van anorexia is behandeling bij kinderen (0-18 jaar) met eetproblemen
mogelijk. We beschikken over een multidisciplinair team (arts, psycholoog, logopediste, diëtiste, medisch
pedagogisch zorgverlener, maatschappelijk werk). Voor een goede indicatie en kortdurende behandeling kan een
huisbezoek ingezet worden. Hiervoor zijn intern opgeleide professionals beschikbaar. Tevens is er een
samenwerking met SGGZ voor het jonge kind, om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren en kosteneffectief
te werken.

Tika Kindertherapie

Ik geef therapeutische behandeling aan kinderen en jongeren (4-17 jaar) met lichte eetproblematiek.

Wageningen

Twan Caldenhoven

Wij behandelen jeugdigen met eetproblematiek. We werken hierin ook samen met bijvoorbeeld het Slingerland
ziekenhuis maar ook met andere collegae. Wij richten ons op lichaamsbeleving en spanning gerelateerde
klachten.
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We zien kinderen met verschillende eetproblematieken en dit varieert in leeftijd van 10-18 jaar.

ZieMij Arnhem

In samenwerking met andere praktijken zoals praktijk Rigtering, Karakter of Prolis biedt ik behandeling aan
eetproblematiek. Echter meestal is dit zo pittig dat er meerdere disciplines moeten aansluiten bij een casus en er
een nauwe samenwerking moet zijn tussen de behandelaren. Vandaar dat ik ook enkel alleen eetproblematiek
behandel als er een instelling betrokken is die o.a. ouderbegeleiding, psycho-educatie en CGT kan bieden.

MEMO
Zozijn

Wanneer het gaat om eetproblemen dan is de aandacht vanuit Zozijn Kind en Jeugd gericht op het jonge kind.
Eetproblemen komen geregeld voor bij jonge kinderen (pril in ontwikkeling) In onze kindcentra worden deze
kinderen behandeld door onze logopedisten.

Zorgburo De Liemers

Wij bieden behandeling aan jongeren en volwassenen met ASS en daarmee samenhangende problematiek.
Eetproblematiek komt nog al eens voor bij mensen met ASS. Wij bieden niet zozeer een standaardbehandeling
voor eetproblematiek. Ingeval er aan de eetproblematiek andere problemen ten grondslag liggen die aan het
autisme gerelateerd zijn, dan kunnen we daar wel behandeling voor bieden. Bijvoorbeeld emotieregulatie
problemen of trauma. Dan is niet de eetproblematiek de hoofdvraag, maar is dit de achterliggende problematiek.
Doordat de problematiek erachter opgelost wordt, verdwijnt de eetproblematiek. Deze vorm van behandeling
bieden wij ook in samenwerking met organisaties die zich alleen op eetproblematiek richten, maar onvoldoende
kennis hebben van autisme.
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Voor vragen kunt u contact zoeken met Minke Swinkels (GZ psycholoog) m.swinkels@zorgburodeliemers.nl , of
Noortje Looten (orthopedagoog generalis) n.looten@zorgburodeliemers.nl
Karakter

Karakter biedt t/m de leeftijd van 18 jaar zorg aan jongeren met eetproblematiek, Karakter werkt vanuit de visie
dat eetstoornissen behoren tot de kinder- en jeugdpsychiatrische aandoeningen waarvoor gespecialiseerde GGZzorg nodig kan zijn. Karakter heeft daarmee een aandeel in de zorg voor deze doelgroep. Eetstoornissen komen
vrijwel uitsluitend in combinatie met andere problematiek voor en leiden tot problemen bij de jeugdige en zijn
systeem/gezin. Vroegtijdig behandelen geeft een kortere ziekteperiode en een beter herstel.
Karakter draagt bij aan de behandeling van de jeugdigen met eetstoornissen en hun gezinnen binnen het netwerk
dan wel de keten van betrokken hulpverleners. Hierdoor is het mogelijk om kennis en zorg op maat te bieden.
De behandelaren zijn getraind in de Family Based Treatment (FBT) methodiek: een gezinsgerichte behandeling,
waarin ouders als co-therapeut een actieve en positieve rol spelen. Het is een evidence-based behandeling bij
Anorexia Nervosa (AN).De gezinsgerichte aanpak blijkt effectiever dan een individuele of klinische behandeling.

Siza

Siza levert geen behandeling voor eetstoornissen. Wat we wel kunnen is behandeling bieden bij slikproblematiek
en SI (sensorische integratie) gerelateerde eetproblemen, d.w.z. eetproblemen die voortkomen uit
prikkelverwerkingsproblematiek. De leeftijdscategorie zou alle jeugdigen kunnen bevatten (iedereen onder 18).

Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rheden/Rozendaal
Wageningen
Westervoort
Zevenaar

Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe

MEMO

Raadthuys

Raadthuys biedt behandeling die wordt geboden aan jeugdigen waarbij sprake is van eetproblematiek. Kern van
de behandeling is dat de aanbieder praktische behandeling rondom eetproblemen van (jonge) kinderen in het
cliëntsysteem (aan huis) biedt. Aanbieder dient onderzoek en observaties in de thuissituatie bij eetproblemen van
kinderen uit te kunnen voeren. Waarbij de volgende problemen centraal staan: niet kunnen eten/drinken door
een verstoorde sensorische prikkelverwerking , of niet willen eten/drinken door o.a. gedragsproblemen of niet
durven eten/drinken door negatieve ervaringen als regelmatig kokhalzen of verslikken De praktische begeleiding
bij eetproblemen is zowel gericht op het gehele gezin (dus ouders en kinderen). Aanbieder dient te beschikken
over een multidisciplinair team waar beroep op gedaan kan worden op expertise.

Psychologenpraktijk
Arnhem-Zuid e.o.

Meestal zijn de sessies gericht op kinderen met obesitasproblemen en/of slechte eetgewoonten n.a.v. psychische
problematiek en/of gezinsproblematiek, andere culturen met andere opvattingen over eten en stress. Eetstoornissen staan bijna nooit op zichzelf en betreft vaak complexe onderliggende psychische problematiek. Ik werk
extern multidisciplinair met huisartsen, kinderartsen van het ziekenhuis, kinderfysiotherapeut, diëtisten en evt.
kindergezondheidscoach (somatiek) en ben aangesloten bij meerdere intervisiegroepen. Ik werk vanuit de
psychotherapieën cognitieve gedragstherapie (lid en supervisor VGCt) en systeemtherapie.
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