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Beschrijving  verschillende vormen van het instellingslidmaatschap volgens het 
Huishoudelijk Reglement d.d. 22-05-2008.  
 
Instellingen die patiënten met een eetstoornis behandelen, kunnen instellingslid worden.  
Er zijn 3 soorten instellingsleden, nl. aspirant instellingsleden, gewone instellingsleden en 
buitengewone instellingsleden: 
 
Aspirant instellingslidmaatschap: 
4.1. Aspirant instellingsleden zijn instellingen, die patiënten met een 

eetstoornis behandelen, maar (nog) niet voldoen aan de criteria voor het 
gewoon instellingslidmaatschap. 

4.1.1. Aspirant instellingsleden hebben recht op alle informatie, inclusief 
deelname aan de ledenvergadering, maar zij hebben géén stemrecht 
tijdens deze vergadering. 

 
Gewoon instellingslidmaatschap: 
4.2.1.  Gewone instellingsleden voldoen aan kwaliteitseisen, die tijdens visitatie 

door de registratiecommissie worden getoetst. De kwaliteitseisen komen 
in grote lijnen overeen met de criteria voor specialistische instellingen  
zoals die in het Eindrapport van de Stuurgroep Eetstoornissen Nederland 
(november 1998) zijn vastgelegd. Uiteraard zal in de toetsingscriteria ook  
de ‘Zorgstandaard Eetstoornissen’ meegenomen worden. 

4.2.2.  Instellingen worden op ledenvergaderingen vertegenwoordigd door een 
afvaardiging van 2 personen die beiden stemrecht hebben. 

4.2.3.  Vertegenwoordigers van lidinstellingen zoals bedoeld in 4.2.1. kunnen 
gekozen worden in een functie binnen de vereniging. 

 
Het instellingslidmaatschap kost in 2021 jaarlijks € 750, - plus € 25, - per 
behandelinhoudelijke medewerker. Grote afdelingen die meer dan 25 behandelinhoudelijke 
medewerkers in dienst hebben, krijgen vanaf de 26ste medewerker € 10, - korting per 
medewerker. Hiertoe wordt een jaarlijkse uitvraag gedaan waarbij namen, functies en 
mailadressen worden gevraagd. De doorgegeven medewerkers genieten via het 
instellingslidmaatschap de voordelen van het lidmaatschap van de NAE. 
 
Om toegelaten te worden tot het register dient uw afdeling aan de volgende criteria te 
voldoen: 

• Er moeten jaarlijks tenminste 30 nieuwe patiënten met een eetstoornis 
ingeschreven worden in uw centrum. 

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

• Als uw afdeling geen klinische behandelmogelijkheden heeft, moet er een 
aantoonbaar samenwerkingsverband bestaan met een klinisch behandelcentrum. 
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• Drie ‘gewone’ leden van het behandelteam moeten minstens een jaar lid zijn van 
de NAE. 

• De behandeling moet plaatsvinden conform de Multidisciplinaire Richtlijn voor de 
Behandeling van Eetstoornissen. 

  
Buitengewoon instellingslidmaatschap:  
Voor buitengewoon instellingslidmaatschap (apart inschrijfformulier) komen in 

aanmerking: 
4.3.1.  Onderzoeksinstituten, die onderzoek doen naar epidemiologie, preventie 

en/of behandeling van eetstoornissen en 
patiëntenverenigingen/inloophuizen inzake eetstoornissen kunnen 
buitengewoon instellingslid worden. 

4.3.2.  Buitengewone instellingsleden kunnen zich door 2 personen laten 
vertegenwoordigen in de ledenvergadering. Deze vertegenwoordigers 
hebben wel spreek- maar géén stemrecht. 

 
Het Buitengewoon instellingslidmaatschap kost in 2021 jaarlijks € 750. Alle medewerkers 
van de afdeling zijn dan automatisch individueel lid van de NAE.  
Het lidmaatschap voor inloophuizen en patiëntenverenigingen kost jaarlijks € 375. 
 
 
Verdere informatie:  
Als u uw afdeling op wilt laten nemen in het register van specialistische afdelingen, wordt u 
verzocht intern te toetsen of uw afdeling/centrum op dit moment aan bovengenoemde 
toelatingscriteria voldoet. Als dit het geval is, wordt u verzocht dit inzichtelijk te maken voor 
het NAE-bestuur door het opsturen van een document (jaarverslag, jaarplan, 
behandelprotocol o.i.d.), en/of een verklaring van uw directeur aan het Bureau van de NAE 
(zie adres in de voetnoot van de brief). 
Na ontvangst van de gevraagde stukken zullen deze op de eerstvolgende 
bestuursvergadering besproken worden en krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. 
Als er nog vragen zijn kunt u uiteraard altijd contact opnemen met het Bureau van de NAE 
(bureau@naeweb.nl).  
 
Als instellingslid wordt uw centrum vermeld op de website van de NAE. U kunt een link naar 
uw behandelprogramma op de website (laten) plaatsen, waardoor potentiële cliënten of 
verwijzers snel de weg naar uw centrum weten te vinden. U wordt uitgenodigd voor de 
Managersoverleggen en Instellingsoverleggen die meermaals per jaar georganiseerd 
worden, maar ook wetenswaardigheden over eetstoornissen en de behandeling(en). 
Daarnaast ontvangen uw medewerkers de maandelijkse Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen 
met daarin verenigingsnieuws, ontvangen zij korting op de studiedagen, het tweejaarlijks 
congres, de tweejaarlijkse NAE-dag en de basiscursussen/bijscholingen eetstoornissen, die 
door de NAE georganiseerd worden. Medewerkers van lidinstellingen hebben voorrang. 
 

Namens de voorzitter van de registratiecommissie 

 


