
 

 

 
 

Symposium  
‘Eetstoornissen en Bariatrie’ 

 

Op 6 februari 2020 organiseert Netwerk Diëtisten 
Bariatrische Chirurgie (NDBC) en netwerk Voedings 

Interventie Eetstoornissen (VIE) het symposium 
‘Eetstoornissen en Bariatrie’ in het Rijnstate ziekenhuis 

in Arnhem. 
 
Het doel van dit symposium is dat experts op het gebied 
van eetstoornissen en bariatrische chirurgie elkaar meer 
inzicht geven over elkaars expertise. 
Thema’s van deze dag zijn: Eetstoornissen en 
persoonlijkheidsstoornissen in relatie tot de patiënt met 
een bariatrische ingreep. Welke specifieke 

aandachtspunten signaleer je tijdens een screening 
voor bariatrische chirurgie bij obesen en superobesen? 
Hoe herken, signaleer en ga je een gesprek aan als er 
een vermoeden is van een eetstoornis bij een patiënt 
voor of na bariatrische chirurgie? Welke mogelijkheden 
en verbeterpunten zijn er voor 
gezondheidsprofessionals in deze branches om samen 

te werken? 
 
Op het symposium hoor je meer over bovenstaande 
vraagstukken en neem je actief deel aan discussies om 
de zorg binnen deze diverse branches in de zorg 
rondom bariatrie te optimaliseren. We nodigen je van 
harte uit voor dit symposium.   



 

 

Programma 6 februari 2020:  
9.30 Ontvangst met koffie/ thee 
10.00 – 10.15 Inleiding door dagvoorzitter Liesbeth Libbers, 
Netwerk VIE, diëtist en psycholoog  
10.15 – 11.00 Lezing 1: Verdieping op eetstoornissen en 
bariatrie, Marlijn van Reijswoud, Psycholoog PsyQ, 
Rotterdam 
11.00 – 11.15 Pauze 
11.15 – 12.00 Lezing 2: Verdieping op 
persoonlijkheidsstoornissen en bariatrie, Evelyn Sloots, 
psycholoog Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam 
12.00 – 12.15 Inleiding door de dagvoorzitter 
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 – 14.15 Workshops ronde 1 
14.30 – 15.15 Workshops ronde 2 
15.30 – 16.15 Workshops ronde 3 
16.15 Plenaire afsluiting 
16.30 Wel thuis 

 

Locatie: Rijnstate ziekenhuis, Wagnerlaan 55, 6815 AD 
Arnhem 6800 TA Arnhem, route 81 
Doelgroep: Medici en paramedici die vanuit hun 
expertise centra of bariatrie netwerk betrokken zijn bij 

de zorg rondom de bariatrie patiënt.  
Accreditatie: wordt aanvraagt voor ADAP 
Kosten: Deelname aan deze dag kan dankzij 
sponsoring voor het bedrag van 25 euro voor NVD 
leden en 30 euro voor niet NVD leden. 
Aanmelden: De inschrijvingen en betaling kan worden 
gedaan via de site van de NVD 
https://www.nvdietist.nl/webwinkel Na je betaling 

ontvang je een bevestigingsmail. Door middel van de 
link in deze mail kan je een voorkeur aangeven voor de 
workshops die jij wilt volgen.   

https://www.nvdietist.nl/webwinkel


 

 

  



 

 

Aangeboden workshops per ronde 
Ronde 1 
13.30 – 
14.15     

Workshop 1 Workshop 5  Workshop 3 

Ronde 2 
14.30 –
15.15     

Workshop 1 Workshop 4 Workshop 2 Workshop 3 

Ronde 3 
15.30 – 
16.15     

Workshop 5   Workshop 4 Workshop 2  

  

Workshop 1 
Onderwerp: Voortraject: Wat zijn de specifieke 
aandachtspunten bij de screening voor 
bariatrische chirurgie van de obesen en 
superobesen (> BMI 50)?  

Workshopleider: Suzan Westerlaken, diëtist 
Spaarne Gasthuis, Hoofddorp 
 
Workshop 2 
Onderwerp: Post-operatief: Hoe herken je/ 
signaleer en ga je het gesprek aan als je vermoed 
dat er sprake is van een eetstoornis?  

Workshopleider: Vivian Meijer, diëtist 
DieetPlaneet, Utrecht 
 
Workshop 3 
Onderwerp: Praktisch oefenen met 
gesprekstechnieken.  
Workshopleider: Corine Vernooij, Opleider, 
Trainer en Adviseur, docent Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen 
 
  



 

 

Workshop 4 
Onderwerp: Welke behandeling start je als er 
sprake is van ondervoeding na een bariatrische 
operatie en er ondergewicht gerelateerd aan een 
eetprobleem ontstaat?  

Workshopleiders: Wouter Roosink, PA, Evelyn 
Sloots, psycholoog, Dorinda Koppelaar diëtist, 
bariatrieteam Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam 
 
Workshop 5 
Onderwerp: Hoe wordt een behandeling ingezet 
bij een eetstoornis in een Eetstoorniskliniek?  
Workshopleider: Astrid Smits, diëtist Emergis, 

Goes 
 

 

Op de website van 
https://dietistenbariatrie.nl/scholingen/ vind je de 
laatste  informatie over de inhoud van de workshops en 
keuzemogelijkheden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze scholing is een samenwerking tussen de 
netwerken NDBC, VIE, Nederlandse Werkgroep 

Bariatrische Psychologie en werkgroep ‘Bariatrische 
zorg’. 

 
 

https://dietistenbariatrie.nl/scholingen/

