Basistraining zorg rond overgewicht en obesitas
bij kinderen en jongeren
Woensdag 5 juni 2019, Gent
Kom je vaak in contact met patiënten met overgewicht en obesitas?
Vraag je je af hoe je deze problematiek goed kan aanpakken? En wil je bijleren rond jouw begeleiding van
deze patiënten?

Programma
In deze basistraining komen theoretische en praktijkgerichte basisprincipes voor de behandeling van
overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren aan bod. In deze vorming concretiseert Tiffany Naets
de protocollen rond obesitas met aandacht voor een brede gezondheidsgerichte aanpak en de invloed
van (onbedoelde) stigmatiserende communicatie. Deze vorming biedt concrete oefeningen en handvaten
om in je praktijk aan de slag te kunnen gaan.
Wie zich inschrijft voor deze basistraining krijgt gratis toegang tot onze e-learning ‘Motiveren’ en
‘Overgewicht en Obesitas’. Deze e-learnings kan je van thuis uit doornemen wanneer het jou past
gedurende de maand na inschrijving. Er is accreditering voor artsen voorzien. Schrijf je in via onze website
(www.eetexpert.be/leden/vorming-elearning) of mail hiervoor naar secretariaat@eetexpert.be.

Docente
Tiffany Naets is klinisch psychologe en doctoraatsstudent onder Prof. Dr. Caroline Braet bij de vakgroep
Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (Universiteit Gent). Samen met Universiteit
Antwerpen, Zeepreventorium vzw en Jan Palfijn ziekenhuis Gent verricht zewetenschappelijk onderzoek
naar innovatieve behandelmethoden voor jongeren met obesitas. Ze werkt ook klinisch in het
Universitair centrum Kind & Adolescent.

Praktische informatie
•

•
•
•

Wanneer: Woensdag 5 juni 2019, van 9u30 tot 16u30
Waar: Clemenspoort, Overwale 3 9000 Gent
Kostprijs: Abonnees Eetexpert:75€, Niet-abonnees Eetexpert:100€
Inschrijvingsmodaliteiten:
Inschrijven kan op onze website via onze vormingsagenda
http://www.eetexpert.be/vorming/agenda). Inschrijvingen zijn geldig na betaling van het
inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert.be vzw, met
vermelding ‘Basistraining obesitas s06/2019 + uw naam’. Annuleringsvoorwaarden: zie website.

Schrijf je snel in, want plaatsen zijn beperkt.
Organiserend comité: Prof. dr. C. Braet, Prof. dr. L. Claes, Prof. dr. P. De Cort, I. Ulens, A. Vandeputte.

Over Eetexpert:
Eetexpert.be vzw ondersteunt in opdracht van de Vlaamse minister van welzijn,
volksgezondheid gezin, alle Vlaamse zorgverstrekkers, beleid en pers bij hun inzet rond
eet- en gewichtsproblemen. Het kenniscentrum werkt multidisciplinair en
vertegenwoordigt geen enkele specifieke belangengroep. - www.eetexpert.be

