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Vereniging voor Ouders van Kinderen met 
Chronische Voedselweigering en Sondevoeding

bij 
kinderen

Als eten 
   het gezin 
     in de greep 
  houdt...

Postadres:
Nee-eten!

Postbus 84144
2508 AC  Den Haag

info@nee-eten.nl
www.nee-eten.nl
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Telefoon lotgenotencontact: 088 - 633 38 36
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De vereniging

NEE
eten Aanmeldstrook:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

 Geeft zich op als lid, ontvangt ‘t nieuwsblad en 
 kan deelnemen aan oudercontactdagen
 (contributie € 30,00 per jaar).*

 Geeft zich op als donateur en wil het nieuwsblad 
 wel/niet** toegezonden krijgen 
 (minimaal € 15,00 per jaar)

* Voor actuele prijzen zie website. 
** Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Na ontvangst van de aanmeldstrook 

ontvangt u een acceptgiro kaart.



Als eten het gezin 
in de greep houdt...
Eten en drinken zijn zo gewoon. Een dagelijks terugkerend 
ritueel. Eten en drinken zijn, zoals ademhalen, primaire 
levensfuncties. En daarom gaat het gelukkig eigenlijk 
vanzelf. De drang tot groei en behoud van onze gezondheid 
doet ons als vanzelf consumeren.
Dat is goed geregeld.

Maar toch zijn er kinderen die elke vorm van eten en drinken 
weigeren. Kinderen die bijvoorbeeld als pasgeboren 
zuigeling niet gretig naar de borst zoeken, ook geen speen 
in de mond nemen en dus niet willen drinken. Baby’s 
die niet huilen van de honger maar huilen als ze gevoed 
worden. Of kinderen die slechts zeer beperkt en selectief 
voedsel tot zich nemen. En ook alleen onder bepaalde 
condities. En deze condities gaan veel verder dan een 
rustige en aangename sfeer. Sommige kinderen lijken geen 
honger te hebben en te willen leven van de lucht alleen.  
Ze tarten daarmee de overtuiging van artsen en ouders dat 
elk levend wezen “zelfbehoudend” is ingesteld. En ze gaan 
daarmee zo ver dat hun leven gevaar loopt. Het spreekt 
voor zichzelf dat hierdoor het hele gezinsleven beheerst 
wordt. Niet zelden worden ouders van deze kinderen zelf 
ziek, overspannen of depressief.

SONDEVOEDING
Een ernstige vorm van voedselweigering kan zelfs leiden tot 
uitdroging waardoor (tijdelijke) sondevoeding onvermijdelijk 
is. Tijdelijk is wenselijk omdat de normale eetontwikkeling 
zoveel mogelijk moet worden gestimuleerd. 

Doelstellingen 
van onze vereniging:

 1. Lotgenotencontact
  De vereniging verzorgt lotgenotencontact 
  op de volgende manieren: 
  • Landelijke contactdagen
  • Telefonisch lotgenotencontact
  • Lotgenotencontact via internet

 2. Voorlichting
  De vereniging geeft voorlichting 
  aan ouders en (para)medici doormiddel van: 
  • Nieuwsbladen
  • Folders
  • Lezingen
  • Symposia 

 3. Belangenbehartiging
  De vereniging streeft naar meer en betere 
  behandelmogelijkheden voor onze kinderen. 
  Ook wordt de samenwerking tussen de 
  verschillende behandelaren en tussen de
  behandelaar en de ouder gestimuleerd. 

De vereniging streeft naar meer en betere 
behandelingsmogelijkheden voor onze kinderen. 
Ook wordt er geprobeerd om de samenwerking tussen  
de verschillende behandelaars te stimuleren.

Heeft u ook 
een kind dat 
(gedeeltelijk) 

voedsel 
weigert?

U staat 
niet 

alleen!


