
Kom samen met je regionale collega’s naar de 1e landelijke K-EET dag op 28
juni a.s. in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg

Waar staan we na 2 jaar K-EET? Wat staat er op de agenda voor de komende
periode? Met inspirerende sprekers & volop ruimte voor interactie met elkaar.

Met deze dag willen wij regionale samenwerking graag (verder) mogelijk maken. Wij
nodigen je uit om samen met collega’s uit je regio deel te nemen aan deze dag.

Aanvullend daarop willen we je vragen om ook collega’s uit het ‘voorveld’ uit te
nodigen. Nodig bijvoorbeeld een huisarts, jeugdarts, zorgcoördinator van een school,
POH-jeugd, en/of ambtenaren van de gemeente uit. Meld je als duo aan en betaal in
plaats van €75 p.p. samen €100.

Werk je bij een vrijwilligersorganisatie of inloophuis en/of mocht de bijdrage voor
deze dag voor obstakels zorgen, neem dan vooral contact op met ons via
keet.aanpak@gmail.com.

Datum: 28 juni 2022 (van 9.30 tot 17.00)
Waar: Kontakt der Kontinenten

Amersfoortsestraat 20, 3769 AS, Soesterberg
Dagvoorzitters: Annemarie van Bellegem (kinderarts, AMC Amsterdam) met

Tatjana Almuli (influencer, journalist)
Social reporter: Laura Brown

Aanmelden kan hier of mail naar keet.aanpak@gmail.com.

Programma

09.30u
Opening door Annemarie van Bellegem (kinderarts) met Tatjana Almuli (influencer en
ervaringsdeskundige)

09.45u
Wat heeft twee jaar K-EET tot dusver opgeleverd? Overview van de resultaten tot
dusver (en de nog liggende uitdagingen) door Monika Scholten, programmamanager
K-EET.

10.15u
De veranderende samenleving vraagt om (organisatie)netwerken, maar wat zijn de
do’s en don’ts? Door Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance aan de
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Universiteit van Tilburg. Met QenA’s door Peter Dijkshoorn, ambassadeur lerend
jeugdhulpstelsel (VNG) en stuurgroep K-EET.

11.30u Inspiratie in korte pitches:
● Keten in het voorveld. Door Rianne Reijs, jeugdarts GGD Zuid Limburg
● Keten met ervaringsdeskundigheid, over taboes en stigmatisering (live

opname First Eet Cast door Tatjana Almuli)

12.45u
Netwerklunch
De adviesgevers van K-EETi (telefonische, collegiale advieslijn voor en door
professionals) zijn live aanwezig om vragen over zorg en behandeling van kinderen
en jongeren met een eetstoornis te beantwoorden.

14.00u
● Aan de slag in jouw regio: ontmoet regionale collega’s en versterk de

samenwerking. Door regionale procesleiders Patricia Bos, Clarine Corstens,
Marca Geeraets, Anita Jansen, Marjan de Lange en Marlies Pol i.s.m.
regionale kerngroepen K-EET.

● Masterclass K-EET, hoe werkt het? Wat is K-EET, hoe werkt
netwerksamenwerking door K-EET in de praktijk en wat kunnen we daarvan
leren? Door Monika Scholten (programmamanager K-EET), Gwen Dieleman
en Nicole Becking (beiden kinder- en jeugdpsychiater en stuurgroeplid
K-EET).

15.45u
K-EET Live, interactief gesprek o.l.v. Annemarie van Bellegem met het ministerie van
VWS, Gerwin Rodenburg (kinderarts, Antonius Ziekenhuis) en Eric van Furth
(klinisch psycholoog, GGZ Rivierduinen, Ursula Eetstoornissen) over wat knelt in
eetstoornissenzorg en hoe we tot duurzame verbetering kunnen komen.

17.00u
Afsluitende netwerkborrel

Accreditatie is aangevraagd.


