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VOOR ONMIDDELLIJKE VRIJGAVE 
  

January 5, 2016 - ANNUAL WORLD EATING DISORDERS ACTION DAY TO TAKE 
PLACE JUNE 2, 2016 
  
De eetstoornisgemeenschap heeft zich virtueel verenigd om de toegang tot correcte 
informatie te vergroten, om mythes te bestrijden en om samen te ijveren voor gepaste 
hulp en politieke verandering. Tot de eetstoornisgemeenschap behoren personen en 
families die getroffen werden door een eetstoornis, hun hulpverleners, onderzoekers en 
beleidsmakers. De eerste Wereld Eetstoornis Actiedag zal plaatsvinden op 2 juni 2016 
en zal wereldwijd virtueel informatie verspreiden. 
www.worldeatingdisordersday.org 
  
 

  
Eating disorders are serious, treatable illnesses that result from a complex interplay of 
genetics, biology and environment.  Eating disorders affect up to 70 million people 
globally including people of all genders, ages, racial and ethnic identities, nationalities 
and documentation status, abilities, sizes, and socioeconomic backgrounds.  Eating 
disorders have the highest mortality rate of any mental illness, yet many go untreated 
despite the fact that new research and methods are increasingly showing positive 
results for full recovery. 
  
Eetstoornissen zijn ernstige, behandelbare ziekten die het gevolg zijn van een complex 
samenspel van genetische, biologische en omgevingsinvloeden. Eetstoornissen treffen 
wereldwijd tot 70 miljoen personen, ongeacht geslacht, leeftijd, ras of ethnische 
identiteit, nationaliteit, capaciteiten, maten en socio-economische achtergrond. 
Eetstoornissen behoren tot de dodelijkste psychische stoornissen. Ondanks het feit dat 
nieuwe onderzoeken en behandelmethodes ons leren dat volledig herstel mogelijk is, 
blijven er nog heel wat mensen onbehandeld.  
 

http://www.worldeatingdisordersday.org/


In navolging op de vrijgave van de “Negen waarheden over eetstoornissen”1, wordt nu 
een Wereldwijde Eetstoornis Actiedag georganiseerd om de aandacht te vestigen op 
deze verwoestende, maar tegelijk ook behandelbare stoornissen.   
 
Amy Cunningham, medeoprichtster van de World Eating Disorder Action, zegt hierover: 
“De eerste Wereld Eetstoornis Actiedag geeft een krachtige boodschap aan 
beleidsmakers over de hele wereld dat er nood is aan actie, want eetstoornissen 
discrimineren niet. Tegelijkertijd willen we mensen hoop geven, omdat succesvolle 
behandelingen mogelijk zijn.” 

 
  
Through virtual and country specific activism, World Eating Disorders Action Day will 
advance the understanding of eating disorders as treatable genetically-linked illnesses 
that affect a large cross-section of the world’s population, embraces diversity, and 
raises awareness amongst policy makers to allocate resources and establish coherent 
national systems.  Furthermore, the Day offers new connections and global 
partnerships, grows the advocacy base and creates opportunities for additional actions 
for change at an international level. 
 
Dankzij virtueel activisme en via acties die in verschillende landen georganiseerd 
worden, zal de Wereld Eetstoornis Actiedag mensen informeren over het feit dat 
eetstoornissen behandelbare, genetisch gelinkte ziekten zijn die een impact hebben op 
een grote groep van de wereldbevolking. Deze beweging omarmt diversiteit en wil het 
bewustzijn onder beleidsmakers vergroten, zodat zij middelen voorzien en zorgen voor 
een coherente nationale aanpak voor eetstoornissen. Verder zal deze dag nieuwe 
samenwerkingsverbanden mogelijk maken en zorgen voor wereldwijde 
partnerschappen. Meer activisten zullen elkaar vinden, wat kansen zal creëren om 
bijkomende veranderingsgerichte acties mogelijk te maken. 

 
 
Een Bestuurscomité zal zorgen voor de begeleiding en vertegenwoordiging van 
verschillende gemeenschappen uit meer dan 20 landen wereldwijd. Het Bestuurscomité 
bestaat uit de Academy for Eating Disorders, Author June Alexander, Beating Eating 
Disorders, BingeBehavior.com, Elephant in the Room Foundation, Families Empowered 
and Supporting Treatment of Eating Disorders/F.E.A.S.T, International Eating Disorders 
Action, Nalgona Positivity Pride, National Association of Males with Eating Disorders, 
National Eating Disorders Association, Not All Black Girls Know How to Eat, ReGlamME 
and Trans Folx Fighting Eating Disorders. 
 
 
Contact en deelnemen via: 
www.worldeatingdisordersday.org 
Facebook:  WorldEatingDisorderDay 

                                                      
1 http://www.aedweb.org/index.php/25-press-releases/163-press-release-aed-releases-nine-truths-about-

eating-disorders 

http://worldeatingdisorderday.instapage.com/
http://www.aedweb.org/index.php/25-press-releases/163-press-release-aed-releases-nine-truths-about-eating-disorders
http://www.aedweb.org/index.php/25-press-releases/163-press-release-aed-releases-nine-truths-about-eating-disorders


Twitter:  WorldEDday and #WeDoAct 
Email:  WorldEatingDisorderDay@gmail.com 
 
Contactpersoon voor België: 
Els Verheyen, els@anbn.be, voorzitter AN-BN vzw, klinisch psychologe 
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