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Nieuwe adviseurs! 

Sinds dit najaar zijn er twee nieuwe adviseurs gestart bij K-EETi, daar zijn we blij mee! Sanna en Jessie 

stellen zich kort voor aan de hand van een paar vragen. 

 

 
 



Voortgang en evaluatie van de K-EETi 

advieslijn 

Het aantal mensen dat K-EETi weet te vinden 

neemt geleidelijk toe. Van september t/m 

november zijn er gemiddeld 30 

adviesgesprekken per maand gevoerd. 

Helaas was K-EETi in oktober een paar dagen 

niet bereikbaar wegens een technisch 

probleem met de telefoonlijn, dit is gelukkig 

verholpen. Ook wordt K-EETi nog goed 

beoordeeld en merken de adviesgevers dat 

de gesprekken vaak van waarde zijn.  

 

Bredere bekendheid K-EETi 

Om zo goed mogelijk ondersteuning te kunnen bieden is het van belang dat alle zorg- en 

jeugdhulpprofessionals K-EETi weten te vinden op het moment dat zij vragen hebben over 

eetstoornis problematiek. Dit wordt gedaan door het verspreiden van digitale flyers, bijdragen op de 

LinkedIn pagina van Eetstoornissen Netwerk, en het aanschrijven van opleidingen van 

zorgprofessionals die in de toekomst mogelijk met eetstoornis problematiek te maken krijgen.  

 

Wilt u bijdragen aan bekendheid door de flyer in de bijlage te verspreiden in uw netwerk? Heeft u 

tips om K-EETi bekender te maken? U kunt ze doorgeven aan Leonie Veerman, projectleider K-EETi 

via leonieveerman@ochtendmensen.nl.  

 

Nieuw op de First EET kit: animatie ‘Hoe werkt een eetstoornis’ 

Om vroegtijdige herkenning en de juiste behandeling te stimuleren is het platform www.firstEETkit.nl 

geïnitieerd. De website richt zich op het eerder herkennen van eetstoornissen door omstanders en 

op het stimuleren van de juiste behandeling door medisch professionals. De website heeft een 

animatie die goed uitlegt hoe een eetstoornis werkt. 

 

Eetstoonissennetwerk.nl 

Eetstoornissen Netwerk (EN) is een interactieve, online sociale kaart waarop u een actueel overzicht 

vindt van het aanbod van zorgaanbieders, zelfstandigen en begeleiders en ondersteuners op het 

gebied van eetstoornissen. Al dan niet in combinatie met andere aandoeningen. Daarom EN. Voor 

alle leeftijdsgroepen. Ook daarom EN! 

 

Iedereen kan zoeken op Eetstoornissen Netwerk. Maar EN richt zich in eerste instantie op verwijzers. 

Dat zijn zorgverleners, die een patiënt, cliënt of naasten van informatie willen voorzien. En goed en 

snel willen doorverwijzen naar de juiste hulp.   

 

De deelnemers aan Eetstoornissen Netwerk zorgen samen voor een actueel overzicht van het best 

bewezen werkzame behandelaanbod en van de mogelijkheden voor begeleiding. Zij houden het 

overzicht actueel, omdat ze weten dat dat bijdraagt aan snelle en passende verwijzingen.  

 

Volg de LinkedIn-pagina van Eetstoornissen Netwerk om op de hoogte te blijven.  
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