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NAE Scholarship voor deelname aan ICED  
 
De Academy for Eating Disorders (AED) is de internationale organisatie voor professionals, 
academische onderzoekers, studenten en ervaringsdeskundigen op het gebied van eetstoornissen. 
De AED telt 1307 individuele leden uit 44 verschillende landen. De organisatie heeft tot doel om 
mensen met elkaar te verbinden, samenwerking te bevorderen en de laatste stand van zaken te 
delen wat betreft onderzoeksuitkomsten en implicaties voor preventie, diagnostiek en 
behandeling. Unna Danner (NL) is sinds 2018 AED-bestuurslid. 
 
De NAE reikt per jaar 2 beurzen uit, elk ter waarde van maximaal € 500, aan NAE-leden die het 
internationale eetstoorniscongres van de AED willen bezoeken.  
Dit bedrag beoogt in ieder geval de registratiekosten te dekken. Wanneer het congres live wordt 
bezocht beoogt het ook een aandeel in de reiskosten te zijn.  
 
De ontvangers van deze beurs worden zo in staat gesteld om kennis op te doen van internationaal 
onderzoek over eetstoornissen, zodat zij dit weer kunnen delen binnen hun (net)werk of 
opleidingsomgeving. 
 
Wanneer kom je in aanmerking?  

- Je bent lid van de NAE* (of de instelling waar je werkt is lid);  
- Je hebt niet eerder een beurs van de NAE ontvangen;  
- Je brengt na afloop van het congres schriftelijk verslag uit aan het NAE-bestuur, dit kan 

gebruikt worden ter verdere verspreiding via de Nieuwsbrief;  
- De beurs is bedoeld voor jonge professionals die nog niet lang (<10 jaar) in het 

eetstoornisveld werken en zelf onderzoek doen of nog in opleiding zijn tot behandelaar; 
- Het congresbezoek moet verband houden met jouw werk/onderzoek en een meerwaarde 

hiervoor betekenen. Ook ervaringsdeskundigen kunnen een beroep op deze beurs doen. 
 
*Bestuursleden van de NAE zijn uitgesloten van deelname 
 

Hoe aanvragen?  
- Mail of stuur een motivatiebrief naar het NAE-bureau (max. 1 A4-kantje);  
- Stuur je CV mee. 

 

Proces van aanmelding  
- Je ontvangt een ontvangstbevestiging en informatie over het moment dat het bestuur over 

de ontvangen aanvragen gaat besluiten;  
- Het NAE-bestuur beoordeelt de aanmelding en besluit of en aan wie de beurs toegekend 

wordt;  
- Je krijgt binnen 3 weken na het bestuursbesluit bericht of de beurs aan jou wordt toegekend; 
- Na afloop van het congres zal het bedrag gestort worden, op vertoon van het 

deelnamebewijs. 
 
Ter verduidelijking het is dus niet een bedrag wat je ontvangt. Na goedkeuring van je aanvraag en 
inschrijving kun je de registratiekosten en eventuele reiskosten declareren, tot een bedrag van €500,- 
Een eventueel restbedrag kan niet worden doorgeschoven naar een volgend AED congres of naar een 
andere congres.  
 
Indien je het AED congres wilt bezoeken, graag vóór 1 januari van het jaar dat je naar het AED 
congres wilt, je brief en CV mailen aan het NAE-bureau.  
 

Voor vragen en/of aanmelding kun je contact opnemen met het NAE Bureau via bureau@naeweb.nl 
of telefoonnummer 06-82696819. 


