
Leontienhuis Huisartsensymposium
 

'Diagnostiek en vroegsignalering van eetstoornissen'

Leer meer over de diagnostiek en vroegsignalering van eetstoornissen, de
begeleiding van ouders en naasten. En hoe om te gaan met wachtlijsten bij
behandelinstellingen.

19 mei 2021, van 18.45 tot 21.45 uur
Digitaal (link volgt later)
Accreditatie aangevraagd voor 3 uur
€ 20 per deelnemer

Vul het bijgevoegde registratieformulier in en stuur deze ondertekend terug naar
huisartsensymposium@leontienhuis.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van uw
deelname. Begin mei ontvangt u een herinnering, met instructies voor deelname. U
hoeft hiervoor geen speciale software te installeren of aan te schaffen. 

Aanmelden

mailto:huisartsensymposium@leontienhuis.nl


18.45 uur    Start 
19.00 uur    Welkom door Toke de Keyser, internist-endocrinologist bij Erasmus MC en

  ervaringsdeskundige bij het Leontienhuis.
19.10 uur    Leontien Zijlaard-van Moorsel over het Leontienhuis en haar eigen ervaring. 
19.30 uur    Prof. dr. Annemarie van Elburg, kinder- en jeugdpsychiater, hoogleraar klinische

  psychopathologie, over de herkenning en behandeling in de huisartsenpraktijk.
20.10 uur    Pauze
20.20 uur    Ervaringsdeskundige Debby van Berlo over haar persoonlijke ervaring en herstel. 
20.35 uur    Drs. Annemarie van Bellegem, kinderarts toegelegd op eetstoornissen, over de

  somatische gevolgen.
21.20 uur    Paneldiscussie met sprekers en ervaringsdeskundigen.
21.45 uur    Afsluiting

 Leontienhuis Huisartsensymposium

Een inspirerend en informatief symposium over de vroegsignalering en
diagnostiek van eetstoornissen. Met prominente sprekers en een
paneldiscussie met ervaringsdeskundigen. Ook maakt u kennis met de
oprichtster van het Leontienhuis, Leontien Zijlaard-van Moorsel.  

Vroege signalen herkennen die kunnen wijzen op een eetstoornis.
Waar let u op bij lichamelijk onderzoek?
Hoe om te gaan met wachtlijsten bij behandelinstellingen?
Uw patiënt vasthouden en niet verder verliezen.
Het begeleiden van ouders en naasten.

Over het Leontienhuis

Het Leontienhuis coacht mensen met een eetstoornis en
hun naasten naar herstel. Door de jaren heen hebben
honderden bezoekers het Leontienhuis gevonden. Voor
begeleiding, een luisterend oor, structuur, informatie en
gezamenlijke maaltijden. Inmiddels is het Leontienhuis
uitgegroeid tot meer dan een inloophuis. We bieden een
breed aanbod, van informatieve bijeenkomsten tot
individuele coaching en groepsbegeleiding. 

Programma


