
Een van de belangr�ke groeithema’s is het uitbouwen van
een gezonde identiteit. Maar wat is een gezonde
identiteitsontwikkeling? Wat gebeurt met die
identiteitsontwikkeling als er een eetstoornis is? En hoe
kunnen we haperingen in die identiteitsontwikkeling
herkennen?

Deze kennisdag geeft een update van de dynamiek achter
identiteitsgroei, en wat kan gedaan worden ter
ondersteuning van die groei. Werken aan een gezond
lichaamsbeeld en meer zelfwaardering vormt een
belangr�ke basis, die kan ondersteund worden vanuit de
ouder-kindrelatie, vanuit het leren omgaan met sociale
media, maar ook via het aanleren van zelfcompassie.

Programma

Identiteit
Kennisdag 2021

9 september
2021

Op locatie in Leuven
Online via livestream

9u30 tot 16u30

Uitnodiging studiedag Eetexpert



9u30 Welkomstwoord en inleiding
9u45: Identiteit vanuit een ontwikkelingspsychologisch
perspectief 

10u45: Pauze
11u15: Identiteit en eetstoornissen 

12u00 Identiteit als transdiagnostisch mechanisme van
psychopathologie 

- Koen Luyckx, KU Leuven

- Margaux Verschueren, KU Leuven

- Laurence Claes, KU Leuven & UAntwerpen 

13u30: Zelf- en lichaamsbeeld b�
eet/gewichtsproblemen - Lien Goossens, UGent
14u05: Kinderen en media: Kan de ouder-kind relatie
beschermen tegen lichaamsontevredenheid? 

14u40: Pauze 
15u10: Positieve effecten van media op het
lichaamsbeeld - Chelly Maes, KU Leuven
15u45: Werken aan een positief zelfbeeld: de rol van
zelfcompassie 

16u20: Afsluiting  

- Jolien De Coen, UGent

- Brenda Volkaert & Eva Van Malderen, UGent

Schr�f je in voor de studiedag
op locatie of online via
www.eetexpert.be  

De ontvangst van je
inschr�vingsbevestiging geldt
als inschr�ving en is jouw
akkoord om t�dig te betalen op
rekeningnummer BE20 7340
1588 3656 van Eetexpert, met
vermelding ‘Kennisdag 2021 +
je naam’. 

Inschr�ven en kosteloos
annuleren kan tot 7 dagen voor
de studiedag.

Voormiddag: Identiteit &
eet/gewichtsproblemen

Namiddag: Groeien naar
identiteit

Deze Kennisdag richt zich tot al
wie actief instaat voor preventie
en zorg b� eet- en
gewichtsproblemen (artsen,
CLB- en CGG-teams,
psychologen, diëtisten,
bewegingsdeskundigen,
kinesitherapeuten,
preventiewerkers). 

Accreditering voor artsen is
aangevraagd b� de werkgroep
Ethiek en Economie.

Doelgroep

Inschr�ven

https://eetexpert.be/category/vorming/vormingsagenda/

