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Contactgegevens 

Marlies Pol (projectleider K-EETi) 
marliespol@ochtendmensen.nl 
06-12392859 

Algemeen 

De advieslijn K-EETi (onderdeel van Landelijke Ketenaanpak Eetstoornissen) wordt opgericht om een 
bijdrage te leveren aan de eetstoornissenzorg in Nederland. Het doel van de lijn is om intercollegiaal overleg 
en daarmee de toegang tot de eetstoornissenexpertise te faciliteren: professionals werkzaam in de ES-zorg 
en professionals die te maken krijgen met eetstoornissenproblematiek kunnen zo op een laagdrempelige 
manier met elkaar sparren. Ook proberen we om meer overkoepelend naar casuïstiek te kijken en de 
verbinding tussen psychiatrie, somatiek en psychologie te versterken. Van deze disciplines zijn daarom 
professionals betrokken.  

Voor K-EETi zoeken we professionals die zich als consultatiegever/adviseur hiervoor willen inzetten. Als 
consultatiegever bespreek je vanuit jouw expertise casussen met collega-zorgprofessionals, geef je 
inhoudelijk advies en probeer je de adviesvrager verder te helpen. Ook neem je casuïstiek en gegeven advies 
van collega-adviseurs onder de loep via multidisciplinaire overleggen. Je draagt zo bij aan een versterking 
van de (eerstelijns-)zorgprofessionals, een betere samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines en de 
vroegtijdige en effectieve behandeling van patiënten.  

Wat ga je doen? 

Als consultatiegever sta je telefonisch collega-zorgprofessionals te woord. Er kunnen allerhande vragen 
binnenkomen: van hulp bij symptomen en signalering, tot medisch-inhoudelijke of psychiatrische vragen, 
tot complexe casuïstiek. Volgens ingeroosterde diensten ben je op bepaalde momenten beschikbaar via de 
centrale telefoonlijn. Je overlegt met de adviesvrager over diens casus en geeft concreet en werkbaar 
advies. Waar nodig schakel je een collega-adviseur in voor verder overleg. Je registreert de casus en het 
gegeven advies en deelt de casus in het multidisciplinair overleg met collega-adviseurs (zie bijlage 2). 

Als consultatiegever ben je beschikbaar voor ca. 2-4 telefoondiensten per maand van ca. 2 uur. De advieslijn 
is in elk geval 2 à 3 keer per week – idealiter op te schalen tot elke werkdag – bereikbaar tussen ca. 12.00 en 
13.30 uur (zie voor verdere praktische informatie Bijlage 1). Ook neem je deel aan het multidisciplinair overleg 
(in eerste instantie eens per twee weken) en aan relevante nascholing. De duur van het MDO start met 1 uur, 
gezamenlijk kijken we de eerste tijd of dit voldoende is. Voor de consultatiedienst en het MDO bestaat een 
mogelijkheid tot financiering.  

Wie zoeken we?  

De advieslijn wordt bemenst door een mix van disciplines werkzaam in de ES-zorg. Als primaire 
consultatiegevers zijn we op zoek naar kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch psychologen 
en verpleegkundig specialisten gespecialiseerd in eetstoornissen. Ook (sociaalpsychiatrisch) 
verpleegkundigen en psychologen met eenzelfde expertise kunnen zich aanmelden.  

Profiel consultatiegever/adviseur 

• Expertise in ES-zorg 
• Bekend met huidige wetenschappelijke inzichten en netwerk van ES-zorg 
• Zowel theoretische als klinische ervaring 
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• Onderhouden van kennis en vaardigheden d.m.v. nascholing en intervisie  
• Op basis van beperkte tijd en informatie kunnen adviseren over te voeren beleid van adviesvrager 
• Kunnen herkennen van somatische en psychiatrische comorbiditeit 
• Commitment aan de doelstellingen en werkwijze van K-EETi 
• Samenwerkingsgericht en bereid tot intercollegiale toetsing 
• In staat om interdisciplinair samen te werken met andere behandelaars en hulpverleners 
• Goede communicatieve vaardigheden: ervaring met gesprekstechnieken met patiënt 
• Integere, ethisch verantwoorde, respectvolle en betrokken werkwijze 
• Deelname Somatische Werkgroep Eetstoornissen (dit geldt voor kinderartsen) 

Wat levert het je op? 

Als consultatiegever bij K-EETi lever je een directe bijdrage aan de samenwerking binnen het netwerk van 
eetstoornissenzorg. Je versterkt de constructieve dialoog tussen zorgprofessionals, kunt collega-artsen 
adviseren en ondersteunen, en draagt bij aan een effectieve en vroegtijdige behandeling van patiënten. Via 
multidisciplinaire overleggen wordt de binnengekomen casuïstiek door alle consultatiegevers/adviseurs 
doorgenomen. Dit zorgt ervoor dat er een uniformiteit in advies ontstaat. Ook complexe casuïstiek kan op 
deze manier worden besproken. Zo wordt lerend vermogen gestimuleerd: consultatiegevers zijn kritisch op 
elkaar, tillen elkaar naar een hoger niveau, leren van elkaar en delen hun kennis.  

Ondersteuning 

Consultatiegevers worden ondersteund door de projectleiding van K-EETi. Hierbij wordt zorg gedragen voor 
o.a. het opstellen van roosters, het monitoren en evalueren van de resultaten van de lijn, en het faciliteren 
van de MDO’s.  

Aanmelden 

Wil je als consultatiegever bijdragen aan de advieslijn K-EETi? Vul hieronder je gegevens in. Marlies Pol, 
projectleider van K-EETi, coördineert de werving van consultatiegevers en neemt contact met je op.  

Naam  
Functie  
Organisatie  
E-mailadres  
Telefoonnummer  
Expertise en ervaring in ES-zorg 
(kort) 
 

 

Hoe vaak en evt. op welke dagen 
ben je beschikbaar voor een 
telefoondienst (2 uur per keer)? 
Graag minimum en maximum 
invullen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1: Praktische informatie advieslijn 

Bereikbaarheid: De advieslijn is in elk geval 2 à 3 keer per week – idealiter op te schalen tot elke werkdag – 
bereikbaar tussen ca. 12.00 en 13.30 uur. De consultatiegever dient tijdens de dienst tussen deze tijdstippen 
bereikbaar te zijn. Ook kunnen terugbelverzoeken worden ingepland, dit gebeurt in overleg met de 
consultatievrager. Wanneer deze worden ingepland is nader overeen te komen tussen consultatievrager en -
gever.  

Duur dienst: Een dienst duurt ca. 2 uur per keer. Hiervan is 1,5 uur gereserveerd voor bereikbaarheid van de 
lijn, tussen 12.00 en 13.30 uur. Het laatste halfuur van de dienst is gereserveerd voor eventuele bijkomende 
zaken zoals terugbelverzoeken of overleg met collega-adviseurs, en kan op een zelf te bepalen tijdstip 
worden benut.  

Frequentie diensten: Een consultatiegever wordt gemiddeld 2-4 keer per maand ingeroosterd voor een 
dienst.  

Multidisciplinaire overleggen: Elke twee weken vindt een multidisciplinair overleg plaats, waarbij alle 
consultatiegevers aanschuiven. Afhankelijk van monitoring en resultaten van de lijn, kan dit na de 
pilotperiode worden verruimd tot eens per 3 of 4 weken. Hierbij wordt elke binnengekomen casus van de 
afgelopen weken doorgenomen. De MDO’s hebben een tweeledig doel: het vergroten van de uniformiteit 
van adviezen; en het versterken van deskundigheid en inhoudelijke kennis bij consultatiegevers. Van 
consultatiegevers wordt verwacht dat zij bij minstens 2/3e van de MDO’s aanwezig zijn. De consultatiegever 
is in elk geval aanwezig wanneer zijn/haar eigen casus wordt ingebracht. Als dit echt niet mogelijk is dient de 
consultatiegever de casus over te dragen aan een collega binnen het MDO. 

Tijdsinvestering casussen: Een gemiddelde casus vraagt naar verwachting minimaal 30 minuten 
tijdsinvestering en maximaal negentig minuten. Bij deze inschatting is als volgt gedaan: 

- Gemiddelde duur telefoongesprek: 10/15 min.  
- Registratie casus: 15/20 min. 
- Evt. tweede telefoongesprek/terugbelverzoek: 10/15 min.  
- Evt. raadplegen jeugdpsychiater, kinderarts of andere specialist (afhankelijk van wie het eerste 

gesprek voert): 15/30 min.  

= maximaal 90 minuten  

Hoeveel casussen er gemiddeld binnenkomen tijdens een dienst, en hoe lang de behandeling daarvan 
duurt, wordt tijdens de eerste maanden van de advieslijn gemonitord.  

Gevraagd advies 

We verwachten dat allerhande vragen worden gesteld, zeker in de eerste maanden van de lijn. Hierbij kan 
worden gedacht aan de volgende vragen: 

• Somatisch/medisch inhoudelijk  
• Psychiatrisch/medicatie 
• Klinische vragen  
• Wat te doen in het voortraject 
• Behandelopties  
• Complexe casuïstiek 
• Signalering en symptomen 
• Capaciteitsvraagstukken 
• Verwijsvragen  
• Best passende zorg 
• Juridische vragen (WGBO, wet verplichte GGZ) 



Bijlage 2: Werkwijze advieslijn 

Een advies verloopt globaal via onderstaand stappenplan. Hierbij is uitgegaan van één consultatiegever die 
de telefoonlijn bemand en de adviesvrager te woord staat, en een collega-adviseur met andere expertise die 
als ‘achterwacht’ dient en waar nodig kan worden ingeschakeld.  

Stappenplan  

1. Professional binnen de doelgroep heeft een vraag over een patiënt en is op zoek naar 
intercollegiaal overleg en advies 

2. Adviesvrager belt met telefoonnummer van de advieslijn en wordt doorgeschakeld naar 
dienstdoende consultatiegever 

3. Adviesvrager legt casus voor aan consultatiegever  
4. Waar mogelijk: consultatiegever geeft direct mondeling advies aan de adviesvrager 
5. Waar nodig: consultatiegever moet casus overleggen met collega en spreekt terugbelmoment af 

met adviesvrager 
6. Consultatiegever schakelt collega ‘achterwacht’ in en bespreekt de casus  
7. Consultatiegever belt adviesvrager terug en geven mondeling advies 
8. Consultatiegever registreert binnengekomen casus  
9. Binnengekomen casus wordt ingebracht in het multidisciplinair overleg met alle deelnemende 

consultatiegevers 
10. Wanneer naar aanleiding van het multidisciplinair overleg een afwijkend of aangepast advies nodig 

is, neemt de consultatiegever opnieuw contact op met de adviesvrager  
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