De eerste geaccrediteerde scholing in

MGDB; MeerGezinsDagBehandeling voor jongeren
met een eetstoornis
start najaar 2022 in Den Haag!
MGDB is net als Family Based Treatment (FBT) een gezinsgerichte interventie.
Dit is volgens de Zorgstandaard Eetstoornissen de behandeling van voorkeur
voor jongeren met een eetstoornis.

Het behandelprotocol MGDB (Fleminger & Vermeulen) is
herschreven en opnieuw uitgebracht in mei 2022.
“De rode draad in het protocol is het samenwerken, het bundelen van de krachten tegen de
eetstoornis en vóór de jongere, zodat deze zijn/ haar leven weer op kan pakken. Het protocol
biedt ‘zorg op maat’ voor jongeren met een eetstoornis, waarbij de ouders, de jongere zelf en
de verschillende betrokken behandelaren met elkaar een context creëren, waarin de eetstoornis
overwonnen kan worden. Hoe die context eruitziet, zal per gezin en per jongere verschillen.
MGDB is voor veel jongeren met een eetstoornis een afdoende behandeling. Aan alle
jongeren biedt het op zijn minst een basis, van waaruit met gezin of jongere verder gewerkt
kan worden aan het herstelproces. In de ruim 10 jaar ervaring die bij GGZ Rivierduinen
Eetstoornissen Ursula en GGzE is opgedaan is duidelijk geworden dat een klinisch
psychiatrische behandeling voor jongeren met een eetstoornis, ongeacht de ernst van de
eetstoornis, voorkomen kan worden. Dat is niet altijd makkelijk gebleken, ook niet voor de
ouders. Van hen wordt aan inzet en doorzettingsvermogen veel gevraagd. In het protocol
wordt dan ook zeer expliciet aan hen veel aandacht besteed.” (MGDB: Meer Gezins Dag
Behandeling voor jongeren met eetstoornis, Fleminger & Vermeulen, 2022)

In de MGDB-scholing wordt in 8 dagen verspreid over 6 maanden aan
professionals geleerd hoe deze behandeling op te zetten en uit te voeren
binnen een eetstoornis-afdeling. Docenten zijn Ankie Roedelof en Saskia
Vermeulen. Gastdocent Sonja Fleminger.
Accreditatie: FGzPt (50 punten), NVRG (48 punten), NVO/NIP K&J is
aangevraagd.

Meer informatie is te vinden op https://meergezinsbehandeling.nl/
Ook kun je mailen naar: info@meergezinsbehandeling.nl

