


De rol van de 

school 
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• Mandaat 

• Aandacht 

• Samenwerking ouders 



DYNAMISCHE 

DRIEHOEK 

ouders                  leerkracht 

kind 

groeiruimte 

- Horizontale/verticale loyaliteit 

(wetten/loi) onomkeerbaar vs 

gelijkwaardig 

-Balans van geven en ontvangen 

- primaire context (kind van 

ouders, kind in gezinssysteem, 

ouder van kinderen 

-- verdiensten, vertrouwen, 

rechtvaardigheid 

- dilemma/conflict 

- Onzichtbare loyaliteit 

- parentificatie 

- zelfvalidatie (ik doe ertoe) 

-Zelfafbakening (ik ben mezelf)\ 

-Roulerende rekening 
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Preventief beleid 

op school 
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Wie hebben er een rol: 
• Docenten 
• OOP 
• leerlingen 

 



Vragen: 
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Wat verstaan we onder een 
eetstoornis 

 
Sta op als je antwoord bevestigend is 

1. Wie heeft er een weegschaal thuis? 

2. Wie staat er minstens 1x per week op? 

3. Wie heeft er wel eens op zijn voeding gelet? 

4. Wie lijnt er wel eens? 

5. Wie kent iemand met een eetprobleem? 

6. Wie vermoedt een eetstoornis bij iemand die hij/zij kent? 

 



(H)Erkenning bij 

jezelf 
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Zelfbeeld: 

optic illusions 

http://www.youtube.com/watch?v=QbKw0_v2clo
http://www.youtube.com/watch?v=QbKw0_v2clo
http://www.youtube.com/watch?v=QbKw0_v2clo


Oefening 

Uitwisselen in tweetallen 

A :Wat bevalt je niet aan jezelf 

 B: Vertelt waarom dat onzin is… 

Overleg of die interventie helpend is. 

 



De Leerling 
 

Een Trigger 
 aanleiding tot eetstoornis? 

Begeleiding 
op School 

Mediation 
Externe 
therapie 

Nazorg en voorkomen van herhaling 

Signaleren 
 lichamelijke kenmerken en gedrag 

De ontkenning doorbreken 
In gesprek gaan 



Een contextuele visie op 

een eetprobleem 
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• Begeleiding en loyaliteit 
• Hulpbronnen 
• Meerzijdige partijdigheid 
• Destructief recht 
• Geven en ontvangen 

 
 
 



Curatief begeleiden 

op school  
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• Het gesprek aangaan 
• Ontkenning doorbreken 
• BMI 
• Vertrouwen opbouwen 
• Het geven zichtbaar maken 

 



BMI meter 
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BMI meter 

http://www.eetstoornis.info/bmi/index.htm
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://lilianmarijnissen.sp.nl/weblog/wp-content/uploads/2006/12/181206-anorexia.jpg&imgrefurl=http://lilianmarijnissen.sp.nl/weblog/2006/12/18/geen-modellen-met-anorexia-in-italie/&usg=__NINMd7eIKHu3gzrHK6HVKLX36ns=&h=300&w=400&sz=14&hl=nl&start=39&zoom=1&tbnid=D-Pyomny39RKZM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=GSV_TpO6Bo_rOZnM5NoP&prev=/search?q=anorexia+model&start=21&hl=nl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


verwijzen 
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• Intern 
• Extern 
• Doorgeven van 

vertrouwen 
• nazorg 
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 Dank voor uw aandacht 




