Aanvraag instellingslidmaatschap
Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE)
Criteria
Er moeten jaarlijks tenminste 30
nieuwe patiënten met een
eetstoornis ingeschreven worden in
uw centrum.

Criteria bewijsstukken
a. Geanonimiseerde lijst van nieuwe patiënten
- Op basis van voorgaande 4 afgesloten kwartalen
met:
- Hoofddiagnose op as 1 volgens DSM
- Indien hoofddiagnose Eetstoornis NAO is; type NAO
- Verwijzer

Bijlagen (in te vullen door aanvrager)

2.

Het behandelteam moet
multidisciplinair (md) samengesteld
zijn en kan zo nodig een beroep
doen op somatische, psychiatrische
en diëtistische zorg.

a. Overzicht functies md-team en FTE
b. Verklaring van somatisch partner door betreffende
specialist / diëtist, indien deze functies geen deel
uitmaken van het behandelteam; verklaring is
ondertekend door diëtist / specialist.
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3.

Als uw afdeling geen klinische
behandelmogelijkheden heeft, moet
er een aantoonbaar
samenwerkingsverband bestaan met
een klinisch behandelcentrum.

a. Verklaring van eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar
van betreffende klinische setting

4.

Drie leden van het behandelteam
moeten minstens een jaar ‘gewoon’
lid zijn van de NAE.

a. Naam van de NAE-leden en ingangsdatum
lidmaatschap

5.

De behandeling moet plaatsvinden
conform de Zorgstandaard
Eetstoornissen.

a.
b.

1.
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Verklaring van eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar
Behandelprogramma
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Naam instelling

:

Onderzoeksinstelling/patiëntenvereniging/
ervaringsdeskundige instelling

:

Aantal behandelinhoudelijke medewerkers

:

Adres

:

Plaats

:

Tel.nr.

:

Emailadres

:

Website

:

Eventuele andere locaties

:

Naam directeur /contactpersoon

:

Functie

:

Telefoon

:

Eventueel 06-nummer

:

Emailadres*

:

* E-mailadressen worden gebruikt voor het toesturen NAE-nieuwsberichten, contributiebetalingen, uitnodigingen, etc.
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Aanmelding instelling voor**:
□
□
□
□

gewoon instellingslidmaatschap
: jaarcontributie à € 750,00 + € 25,00 (≤ 25 behandelinhoudelijke medewerkers) + € 15,00 (≥ 26e medewerker)
aspirant instellingslidmaatschap
: jaarcontributie à € 750,00 + € 25,00 (≤ 25 behandelinhoudelijke medewerkers) + € 15,00 (≥ 26e medewerker)
buitengewoon instellingslidmaatschap: jaarcontributie à € 750,00
buitengewoon instellingslidmaatschap voor inloophuizen: jaarcontributie à € 375,00

** zie voor meer informatie: beschrijving verschillende vormen instellingslidmaatschap

Ondertekening aanvraag instellingslidmaatschap
Ondertekening aanvraag door eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar en manager/directeur. Tevens ondertekening door het bestuur van de organisatie ter
verklaring de aanvraag voor NAE-lidmaatschap te steunen en de (financiële) consequenties daarvan te aanvaarden.
Voor akkoord en naar waarheid ingevuld:
Datum

Plaats

Naam en handtekening eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar

Datum

Plaats

Naam en handtekening manager/directeur

Datum

Plaats

Naam en handtekening bestuurder

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk in november voorafgaand aan
het jaar van opzegging.
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