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Sorgente is een bedrijf met een unieke dienstverlening op het gebied van voedingszorg thuis.
Sorgente levert voedingen (alle dieetpreparaten en glutenvrije en eiwitarme dieetproducten) direct thuis
en biedt diensten aan afgestemd op de verschillende doelgroepen:
• Voedingszorg bij sondevoedingspatiënten
• Voedingszorg bij drinkvoedingspatiënten
• Voedingszorg bij patiënten met stofwisselingsziekten
• Voedingszorg bij patiënten met een voedselallergie.
Sorgente werkt hierbij samen met zowel het ziekenhuis als de thuiszorg.

Sorgente
• Is gespecialiseerd in voedingszorg thuis bij kinderen
(heeft gespecialiseerde kinderverpleegkundige in dienst)
• Is gespecialiseerd in voedingszorg thuis bij oncologische patiënten
(heeft gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen in dienst)
• Is gespecialiseerd in voedingszorg thuis bij patiënten met stofwisselingsziekten
(levert zowel de dieetpreparaten als ook de glutenvrije /
eiwitarme dieetproducten)
• Is gespecialiseerd in voedingszorg thuis bij
patiënten met een voedselallergie
(levert alle hypo-allergene dieetzuigelingen
voedingen en werkt samen met de Allergiewinkel)

Heeft u vragen.....
.....onze verpleegkundigen
en diëtisten staan u
graag te woord
Sorgente BV
Ringveste 3B
3992 DD Houten
telefoon: 030-6346262
fax: 030-6346263
e-mail: Sorgente@Sorgente.nl
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Chronische Voedselweigering en Sondevoeding
( VO KCVS) is o p 31 juli 1997 o pgericht. Sinds

• NIEUWS VAN HET BESTUUR
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• EVEN VOORSTELLEN
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• EIGEN VERHAAL: HET VERHAAL VAN MANDY...

6

mei 2001 werkt de vereniging aan de invo ering van een nieuwe naam, nl. Nee-eten! In
de o vergangsfase wo rden beide namen naast
elkaar gevo erd.

En daarmee het verhaal van velen.
Het nieuwsblad wo rdt minimaal twee maal
per jaar to egestuurd aan leden van de vereni-

• PRESENTATIE WERKGROEP EETTHERAPIEPLAATSEN
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• HOMEOPATHIE ‘IN EEN NOTENDOP’
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• VOOR U GEZIEN
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• LOTGENOTENCONTACT, HET LUISTEREND OOR
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ging. U kunt lid wo rden do o r FL 40,- per jaar
o ver te maken o p giro nummer 7072375 t.n.v.
VO KCVS te Castricum o .v.v. nieuw lid. Het is
o o k mo gelijk o m do nateur te wo rden. Daarto e maakt u minimaal FL 25,- per jaar o ver o p
bo venvermeld giro nummer.

VAN DE VERENIGING
Het bestuur en de medewerkers van de vereniging zijn niet aansprakelijk vo o r eventuele

• EIGEN VERHAAL: EETKONING JOOST, ZOJUIST GEKROOND!
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• DE ONTSTAANSWIJZE EN ONTWIKKELING
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( druk) fo uten en eventuele schadelijke gevo lgen die kunnen vo o rtvlo eien uit gebruik van
de gegevens die in deze uitgave zijn o pgeno -

VAN VOEDSELWEIGERING

men. O vername van tekst uit dit nieuwsblad
is alleen to egestaan na o verleg met de vo o r-

• EETPROBLEMEN BIJ AUTISTISCHE KINDEREN
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• ZELF ETEN, EEN OPROEP
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• HET PLAKKEN VAN DE NEUS-MAAG-SONDE
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• EEN DAG OP DE WINCKELSTEEGH,
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zitter en met bro nvermelding.

Heeft u ideeën, rea cties, eigen
verha len, gedichten, vra gen of
opmerk ingen, stuur deze da n na a r:
Redactie Nieuwsblad VO KCVS / Nee-eten!
T.a.v. Mo niek Meijer

Een perso o nlijke impressie.

Ro denrijselaan 22a
3037 XE Ro tterdam
Het bestuur van de VO KCVS / Nee-eten!
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wo rdt gevo rmd do o r:
To n Huberts ( vo o rzitter) ,
Angelique Verhulst ( vice-vo o rzitter) ,
Hans Zuijderduijn ( penningmeester) ,
Sandra Fo lbert ( secretaris) ,
Theo Beentjes, Alex Jaspers en Jo sé Swinkels.
Daarnaast wo rdt de vereniging
gesteund do o r een aantal
actieve leden en ( para) medici.
Realisatie:
Co mco rde GrafiMedia, Bladel
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tijd o m telefo nische co ntacten vanuit de vereni-

Nieuws van
Nieuws
het van het bestuur

ging te o nderho uden. O o k zij zal deel uitmaken
van het bestuur o nder de statutaire titel van vice-

bestuur

vo o rzitter.

N ieuw e k ra chten
In het vo rige nieuwsblad heb ik al aangegeven
dat ik zo veel mo gelijk wil pro beren o m nieuwe

Beste leden, dona teurs en a ndere bela ngstellenden,

krachten binnen de vereniging aan te bo ren. Afgezien van het feit dat we no g steeds nieuwe ent-

Tijdens de laatste landelijke contactdag in N ijmegen vond ook weer

ho usiaste leden zo uden kunnen gebruiken vo o r
specifieke deeltaken, ben ik to ch zeer tevreden

de ledenvergadering van onze vereniging plaats. De aanwezige

met het aantal en de kwaliteit van de huidige bestuursleden en actieve leden. Met o nze gezamen-

leden hebben in deze vergadering, op voorstel van het bestuur,

lijke inzet zal het mo gelijk zijn de vo lgende punten het ko mend jaar speciale aandacht te geven.

besloten om een naamswijziging voor de vereniging door te voeren.
De nieuwe naam zal ‘N ee-eten’ worden. Deze naam zal de
komende jaren als dubbelnaam naast de oude gevoerd worden.

• Een totaal overzicht van behandelplaatsen
De werkgro ep eettherapieplaatsen zal waarschijnlijk aan het einde van dit jaar de werkzaamheden
afro nden. Een to taal o verzicht van behandelplaatsen met hun specifieke kenmerken zal dan

De nieuwe
verenigingsnaam zal
‘Nee-eten’
worden.

De penningmeester

wo rden gepresenteerd. We kunnen hierm ee

Paul-Jan Salari, heeft zich vo o r de ko mende

leden go ed gaan info rmeren o ver de, vo o r hun,

perio de niet meer herkiesbaar gesteld. Een o p-

beste behandelingsplaats. O o k biedt het de

vo lger was gelukkig al gevo nden in de perso o n

mo gelijkheid o m zo wel de po litiek als de instel-

van Hans Zuijderduijn uit Katwijk. Hij is tijdens

lingen te bewegen to t meer behandelplaatsen.

de ledenvergadering dan o o k o fficieel beno emd
to t penningmeester. Hans maakte reeds deel uit

• Betere bereikbaarheid van de vereniging

van de werkgro ep lo tgeno tenco ntact binnen de

No g steeds is vo o r o uders, artsen o f andere be-

vereniging en beheerde sinds ko rt o o k o nze web-

langhebbenden, to eval de belangrijkste facto r bij

site. Hans zal zichzelf, verdero p in het nieuws-

het vinden van o nze vereniging. Wij zullen o ns

blad, nader presenteren.

meer en beter mo eten inzetten o m po tentiële
leden te helpen bij het vinden van o nze vereni-

Drie enthousia ste leden

ging. Daaro m zullen een paar aspecten extra de

Het bestuur heeft tevens versterking gekregen van

aandacht krijgen, namelijk o nze website en de

drie entho usiaste leden. Tijdens de algemene

fo lderverspreiding.

ledenvergadering m eldden Alex Jaspers uit
Reusel, Angelique Verhulst uit Den Haag en

• Aandacht voor moeilijk eetgedrag

Mevr. Leeuwrik-de Ruiter uit Bergen ( N-H) zich

O uders van kinderen, die met go ed gevo lg een

als actieve meedenkers en -do eners. De laatste

eettherapie hebben do o rlo pen, geven aan dat

neemt een deeltaak o p zich, namelijk de o rgani-

het eetgedrag van hun kind vaak no g verre van

satie van de mini-co ntactdagen.

ideaal is. De crisis van het eetpro bleem is dan
wel achter de rug, maar het eten blijft als een
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Alex Jaspers neemt zitting in het bestuur o m

sluimerend pro bleem o p de achtergro nd aanwe-

daar mede de ko ers van de vereniging uit te gaan

zig. Het bestuur is vo o rnemens hier het ko mend

zetten. Hij was reeds actief als redactielid en als

jaar meer aandacht aan te besteden.

gro ndlegger van de nieuwe naam en het nieuwe
lo go vo o r de vereniging. Angelique Verhulst uit
Voorzitter Ton Huberts.

Den Haag gaat vanaf september a.s. mij als vo o r-

ik u veel
bestuur wens
et
h
s
en
m
a
N
leesplezier toe.

zitter o ndersteunen bij de vele werkzaamheden

Ton Huberts

die to t nu to e blijven liggen. Zij neemt o verdag

Voorzitter VO KCVS / Nee-eten

EV EN

V O O R S TELLEN

De secreta ris
Mijn naam is Sandra Tenfelde. Ik ben geboren in

Binnen het bestuur van de vereniging hebben in de afgelopen tijd

Rotterdam, op 10 november 1973. In oktober 1997
heb ik een zoon gekregen, Twan. Twee weken na zijn

wat wisselingen plaatsgevonden. Zo begon het jaar 2000 zonder
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geboorte belandde hij in het ziekenhuis wegens uitdroging. D aar kreeg Twan een neus-maag-sonde
waarmee hij de 3 weken daarna werd gevoed.
Uiteindelijk wisten ze in het ziekenhuis in Almelo,
waar hij was opgenomen, niet wat ze met hem aan

secretaris, door het tijdelijk vertrek van José Swinkels en het ontbreken van gegadigden voor deze functie. In oktober van hetzelfde
jaar kwam daarin verandering. Sandra Tenfelde (toen nog Sandra

moesten. D us ging Twan naar Groningen, waar heel
veel onderzoeken volgden, met weinig tot geen resul-

Folbert) meldde zich als kandidaat voor secretariële werkzaam-

taat. Tot op de dag van vandaag is het nog steeds een
raadsel waarom Twan niet wilde drinken. Twan

heden. Zij werd dan ook tijdens de ledenvergadering d.d. 28 okto-

kreeg een micky button.

ber 2000, tot nieuwe secretaris van de VO KCVS benoemd. Tijdens
O ndertussen heeft Twan thuis eerst leren drinken en
daarna vloeibaar leren eten ( vla, pudding en danoontjes) . Vast voedsel is daar, sinds januari van dit jaar,
bij gekomen. D e hoeveelheden zijn echter onvoldoende en daarom wordt hij via de mickey nog steeds

diezelfde ledenvergadering trad Theo Beentjes als voorzitter af en
deed Ton Huberts zijn intrede als zijn vervanger. O p 19 mei j.l. gaf
ook Paul-Jan Salari zijn stokje door aan een ander. Hij trad af als

bijgevoed. Maar alles wat hij zelf eet of leert eten,
ook al is het nog zo’n beetje, helpt!

penningmeester, ten behoeve van Hans Zuijderduijn.

Wanneer ik precies lid ben geworden van de
VO KCVS weet ik niet meer. Wat ik wel weet is dat
ik zelf, vanaf mijn lidmaatschap, ervaren heb hoe

Ton Huberts hebben we, zowel in het nieuwsblad als daarbuiten,

fijn het is om met lotgenoten te kunnen praten en
ervaringen met hen te kunnen uitwisselen. D aarom
voelde ik mij meteen geroepen toen tijdens de ledenvergadering in oktober vorig jaar werd gevraagd naar

al leren kennen. De nieuwe secretaris en penningmeester stellen
zich bij deze graag even aan u voor.

een nieuwe secretaris. Ik heb geen moment geaarzeld,
omdat ik graag anderen de hulp wil bieden die ik zelf

D e belangrijkste reden om deze functies op te pakken

ervaren heb.

blijft echter de betrokkenheid bij deze vereniging.

Ik doe het werk, nu al weer een tijdje, met veel ple-

Het is gewoon belangrijk dat we samen zorgen dat

zier. Mijn enthousiasme over de VO KCVS is er dan

alles goed blijft of gaat draaien. Zelf zijn we al enige

ook nog steeds en ik hoop nog lang mijn steentje te

tijd lid. O nze zoon Joost heeft ruim 5 jaar lang sonde-

kunnen bijdragen.

voeding gehad. Sinds de afronding van de eerste fase
van de eettherapie in het W KZ, begin van dit jaar,

De penningmeester a nnex

eet hij voldoende om zonder sonde te kunnen. Het

w ebsite-beheerder

verhaal over onze Joost staat uitgebreid als eigen ver-

Ik ben Hans Zuijderduijn, 38 jaar en getrouwd met

haal in dit nieuwsblad.

Cora. We hebben twee kinderen, Joost van 6 jaar en
D aniëlle van 3 jaar. Van beroep ben ik administra-

W ij wonen met veel plezier in Katwijk aan den Rijn,

teur en dus vertrouwd met boekhouding, financiële

dicht bij zee en duin. D aar is ook alle ruimte voor

verslagen en begrotingen. D e computer met alles

mijn hobby’s: hardlopen, wielrennen, met ons motor-

daaromheen is in mijn werk onontbeerlijk, maar

bootje varen en leuke dingen doen met het gezin. Ik

daarnaast ook een interessant fenomeen om je buiten

hoop op een mooie zomer en een prettige tijd als

het werk mee bezig te houden. D e stap naar het pen-

penningmeester en website-beheerder.

ningmeesterschap en het website-beheer voor de ver-

U kunt mij altijd bereiken via het e-mailadres:

eniging is daarmee verklaard.

penningmeester@ vokcvs.nl.
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EI G EN

V ER H A A L

Het verhaal van Mandy...,
en daarmee het verhaal van velen.
Tijdens de ledenvergadering van de VO KCVS, eind oktober 2000, komt de vraag van het
bestuur naar iemand die het eigen verhaal van een lid van de vereniging zou willen
uitwerken. Degene om wie het gaat is zelf niet bij machte dat te doen, maar wil erg graag
haar verhaal kwijt in het nieuwsblad. Ik schrijf veel, wil graag assisteren bij het maken van
het nieuwsblad en dus lijkt het me logisch en leuk om me voor deze klus aan te melden.
Een goede twee weken later ligt de uitgeschreven versie van de gesprekken die ik met
Marijke Huijbers voerde voor me. En ja, het was bijzonder om die gesprekken te hebben,
maar het woord ‘leuk’ zal ik er niet meer bij gebruiken. Alle mij bekende verhalen van
mensen in een vergelijkbare situatie en de eigen geschiedenis met onze jongste dochter,
hebben niet kunnen voorkomen dat ik geschokt ben door dit verhaal.

Het oorspronk elijk e verha a l

zeggen als je haar nu, bijna 3 jaar o ud, ziet. Een

In to taal 17 A4-tjes, als samenvatting van de ge-

vro lijke kletser met kleur o p haar wangen en een

sprekken, vo l met data, namen van artsen, thera-

heldere blik in de o gen. En je zo u het zeker niet

peuten en ziekenhuizen wachten o p uitwerking

zeggen als je haar gretig een belo ning vo o r go ed

to t een verhaal. En vo o ral zo eken de emo ties, de

( eet) gedrag in o ntvangst ziet nemen; een bo rdje

spanning en strijd, die tussen alle regels do o r te

uit de so ep geviste gro enten en vermicelli.

vinden zijn, een manier o m o vergebracht te wo rden. De vraag is ho e to t een leesbaar artikel te

Dit is lo gischerwijs o o k het verhaal van de

ko men zo nder afbreuk te do en aan de zeer gede-

o uders van Mandy, Marijke en Martien Huijbers,

tailleerde info rmatie van Marijke.

en haar tweelingbro ertje Danny. Zij hebben de

Wat vo lgt is een po ging het ‘eigen verhaal’ van

afgelo pen jaren een leven geleid dat, ho e dan o o k,

een ander, te vertellen met mijn pennestreken.

en telkens weer, in het teken sto nd van Mandy.

Ik heb getracht zo veel mo gelijk recht te do en

En in laatste instantie is het no g het verhaal van

aan het o o rspro nkelijke verhaal, maar no o dge-

al die artsen, therapeuten en mantelzo rgers die

dwo ngen heb ik o o k zaken mo eten weglaten o f

Mandy hebben begeleid en verzo rgd.

aanpassen.

Afscheid nemen
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M a ndy, een k leine peuter

Als Mandy en haar bro ertje Danny o p 17 augustus

Dit is het verhaal van Mandy, een kleine peuter,

1998 gebo ren wo rden, is er al lang geen sprake

die niet ko n eten maar dit wel geleerd heeft. En

meer van een ‘gewo ne zwangerschap en beval-

die, in de tijd daartussen, haar eigen leven be-

ling’. De kinderen ko men do o r middel van een

heerst zag do o r ziek zijn, niet kunnen eten, niet

spo edkeizersnee o p de wereld, na een zeer ang-

willen eten en mo eten leren eten. Je zo u het niet

stige en zo rgelijke perio de van drie maanden. In

de zwangerschap, het liefst to t 30 weken. De art-
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sen leggen uit dat er geen andere keuze is dan
verder af te wachten. Wèl wil men bij de kinderen
alsno g een vruchtwaterpunctie, c.q. een vlo kkentest do en. Er bestaat een vermo eden dat het
‘zo rgenkindje’ gehandicapt is.
Een week na de puncties begint Marijke te blo eden. Ze wo rdt met spo ed o pgeno men. Een echo
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wijst uit dat het met de kinderen no g go ed gaat,
maar Marijke mo et blijven to t het eind van de
zwangerschap. Er wo rden bij haar tevens verschijnselen van een zwangerschapsvergiftiging
geco nstateerd.

De 3 0 -w ek en-grens
Tegen elke pro gno se in passeert ze, in het ziekenhuis, de 30-weken-grens van de zwangerschap.
O ndertussen is duidelijk gewo rden dat de punctie en vlo kkentest geen afwijkingen hebben o pgeleverd. Marijke krijgt van de verpleging een
deze tijd is er eigenlijk al afscheid geno men van

blo em vo o r in haar dagbo ek. Iedereen is in po si-

één van de twee kinderen, die het niet zo u

tieve stemming en beslo ten wo rdt de zwanger-

halen. Marijke herinnert zich die perio de als een

schap no g wat langer te rekken. Dit gaat go ed to t

ro es, waarin spanning vo o rtdurend de o verhand

32 weken en 5 dagen. Dan laat de echo o no m-

heeft, en de ene slechte bo o dschap de andere

sto telijk zien dat het ‘zwakste’ kind in no o d ver-

o pvo lgt. De nachtmerrie begint drie dagen nadat

keert. Met spo ed wo rdt een keizersnee uitgevo erd.

Marijke en Martien getro uwd zijn, o p 18 mei

Als Marijke bijko mt heeft ze twee kinderen, een

1998, de dag van de prenatale echo ( een uitge-

jo ngen van 1910 gr. en een meisje van 1012 gr.

breide echo o mdat een tweeling wo rdt ver-

Martien en zij no emen ze Danny en Mandy.

wacht) . De arts vertelt dat het mis is met één van

Mandy blijkt het zo rgenkindje geweest te zijn.

de twee kinderen, zó mis dat hij verwacht dat
het kind binnen een week zal o verlijden. De

In de couveuse

aanstaande o uders wo rden apart geno men en

De eerste weken na hun gebo o rte liggen de kin-

o pgevangen do o r een maatschappelijk werkster,

deren in de co uveuse, maar gaat het ze allebei

gespecialiseerd in de verwerking van de do o d

go ed. Met name Mandy do et het vo o r haar lage

van kinderen tijdens de zwangerschap. Daar

gewicht geweldig. Ze drinkt uitstekend. Marijke

wo rdt getracht dit o nverwachte, vreselijke

geeft haar afgeko lfde mo edermelk. De artsen

nieuws een plaats te geven.

evalueren in deze perio de de zwangerschap. Ze
vertellen Marijke en Martien wat Mandy’s pro -

O nw erk elijk e periode

bleem is geweest. Zij heeft tijdens

Een o nwerkelijke perio de van wachten o p het

de zwangerschap in een uitstul-

sterven van dat ene kindje breekt aan. Maar o p

ping van de baarmo eder gezeten,

alle wekelijkse echo ’s blijkt het no g te leven. In

een kleine placenta gehad en erg

de 27e week wo rdt wel duidelijk dat het kind

weinig vruchtwater. Bo vendien

ernstig in gro ei achterlo o pt en daaro m de situa-

heeft de navelstreng klem gezeten

tie levensbedreigend blijft. Ingrijpen en dit kind-

waardo o r er maar minimaal vo eding do o rheen

je halen zo u in een enkele zwangerschap een

ko n. O ndanks dat, en een zwangerschapsvergif-

o ptie zijn, maar in het geval van een tweeling

tiging, is vo o r beide kinderen alles go ed afge-

dient het belang van het andere kind minstens

lo pen. Men feliciteert de o uders met twee ‘kern-

net zo zwaar te wegen. En het andere kind is,

gezo nde’ kinderen. Het enige dat een schaduw

vo o r een go ede start, gebaat bij vo o rtzetting van

werpt o ver deze tijd is de mo eite die Marijke

twee
‘kerngezonde’
kinderen
7

heeft o m te wennen aan haar ‘tweede kind’, het

Een ernstig ziek e indruk

kind waaro p ze eigenlijk niet meer heeft gere-

Na 5 weken wanho o p thuis, waarin Mandy nau-

kend. Ze is vo o rtdurend bang dat ze haar alsno g

welijks vo eding neem t en/ o f b innenho udt,

zal verliezen.

maakt ze een ernstig zieke indruk. Ze wo rdt
gelijk o pgeno men in het streekziekenhuis in O ss.

N eer w a a r tse spira a l

De plaatsvervangend kinderarts valt het o nmid-

Na 3 weken mag Danny naar huis, Mandy wo rdt

delijk o p dat Mandy afwijkende intrekkingen

o vergeplaatst van het St. Radbo ud Ziekenhuis

van de bo rst heeft tijdens de ademhaling en test

in Nijmegen naar het streekziekenhuis in O ss.

Mandy o p het RS-virus ( een virus van de lucht-

Deze o verplaatsing betekent o o k weer een terug-

wegen bij zuigelingen/ kleine kinderen, gepaard

keer van Mandy naar de co uveuse, waar ze in

gaande met ademhalingspro ble-

Nijmegen al uit was. En dan ko mt iedereen,

men en uitputting) . De uitslag is

Mandy in het ziekenhuis, en Martien, Marijke en

echter negatief en daarmee blijven

Danny thuis, langzaam maar zeker in een neer-

haar sympto men o nverklaarbaar.

waartse spiraal terecht. Do o r het vele o p- en neer

D e dag na Mandy’s o pnam e

reizen tussen huis en ziekenhuis, vaak met kleine

wo rdt echter Danny acuut ziek.

baby Danny erbij, en pro blemen met de bo rst-

Hij sto pt twee keer achter elkaar met ademhalen

vo eding thuis neemt de spanning to e. Marijke

en krijgt schuim o m zijn mo nd. Danny gaat met

besluit met Danny o ver te gaan o p flesvo eding.

spo ed zijn zusje achterna het ziekenhuis in. O o k

O o k vo o r Mandy wo rdt do o r het ziekenhuis

hij wo rdt o nmiddelijk o p RS getest en zijn uit-

andere vo eding geadviseerd. Ze geven haar

slag is po sitief. Nu wo rdt Mandy o p-nieuw aan

Nénatal, een verrijkte vo eding vo o r prematuren

de test o nderwo rpen en o o k bij haar is deze keer

o m sneller o p gewicht te ko men. Mandy is het

de uitslag po sitief. O m beide kinderen niet ver-

hier echter niet mee eens, ze lust die melk niet

der uit te putten met drinken, stelt men vo o r ze

en neemt het duidelijk met tegenzin. O o k begint

een neus-m aag-so nde te geven. Met nam e

Mandy, vo o r het eerst, met spugen en krijgt ze

Mandy, die 8 vo edingen mo et krijgen, zo u niet

een o pgezet gezichtje. Het ziekenhuis ho udt

zo nder kunnen. Tijdgebrek bij verplegend per-

echter, o ndanks de pro testen van de o uders, vast

so neel speelt hierbij o o k een ro l. Marijke en

aan de gemaakte keuze.

Martien besluiten daaro p alle vo edingen van

ademhalingsproblemen
en uitputting

Danny in het ziekenhuis zelf te gaan geven en

Eindelijk na a r huis...

hem zo de so nde te besparen. Bij Mandy hebben

Vijf weken na haar o verplaatsing naar O ss mag

ze geen keus meer.

Mandy o p Nénatalvo eding naar huis. Aan het
pendelen kan een einde ko men. Alle gezinsle-

Danny geneest vo lgens schema en mag na 3

den kunnen eindelijk van elkaar in huiselijke

weken het ziekenhuis verlaten. Mandy blijft een

sfeer gaan genieten. Vanaf de eerste dag blijkt

vo lle 8 weken in O ss o pgeno men. Ze krijgt daar

Mandy thuis slechts met heel veel mo eite en

vrijwel alle vo eding ( gewo ne zuigelingenvo e-

inspanning te willen drinken. Ze lijkt aan de

ding) per so nde en wo rdt o nderwo rpen aan vele

aanm aak-variant van de Nénatal, die thuis

o nderzo eken. Er mo et immers meer aan de

gebruikt wo rdt, een no g gro tere hekel te hebben

hand zijn met dit meisje wat maar niet beter wil

dan aan de kant-en-klaar-versie uit het zieken-

wo rden. Als na 8 weken de artsen in O ss niet

huis. Mandy do et zo ’n anderhalf uur o ver

verder ko men, plaatsen ze Mandy o ver naar het

een fles en braakt regelmatig alles wat

St. Radbo ud Ziekenhuis. Als ze in Nijmegen

er in is gegaan er weer uit. Het zie-

aanko mt is het o ndertussen al december 1998.

kenhuis zegt hiero ver dat het een

Ze is in haar 4 maanden durende leventje slechts

kwestie van vo lho uden is. Tijdens

5 weken thuis geweest.

de wekelijkse co ntro les meldt
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Marijke dat Mandy ademt met wel

Conclusies

erg sterke bo rstintrekkingen. Het

In Nijmegen o nderzo ekt de lo ngarts Mandy en

vero ntrust haar zeer. De kin-

ko mt vrij snel met de vo lgende co nclusies.

derarts deelt haar zo rg niet

Mandy heeft lo ngpro blemen, ze heeft een gaatje

en o nderneemt geen actie.

in haar hart ( ASD, type 2) en ze heeft het RS-

virus gehad. Deze co mbinatie maakt een zuige-

o bservatie zijn de revalidatie-arts en de o rtho pe-

ling zo zwak dat het niet in staat is o m te drin-

dago ge van de St. Maartenskliniek betro kken.

ken. O mdat so ndevo eding het enige alternatief

Er zal gekeken wo rden o f Mandy in aanmerking

is o m weer o p krachten te ko men, mo et dat vo o r-

ko mt vo o r eettherapie. Tijdens de o pname wo rdt

lo pig wo rden gezien als ‘de o plo ssing’. Het ‘go ede’

geco nstateerd dat de mo ndmo to riek van Mandy

nieuws is dat so ndevo eding o o k heel go ed thuis

niet juist is en dat ze een erg gespannen kind is

kan en de arts vraagt de o uders ho e ze daar o ver

met neigingen o m zich vo lledig terug te trekken.

denken. Marijke en Martien stemmen o nmidde-

Er wo rdt beslo ten Mandy eettherapie te laten

lijk in met dit vo o rstel. Het is 23 december en ze

vo lgen in de St. Maartenskliniek. Mandy is dan

willen do lgraag de eerste Kerstdagen met z’n

o ngeveer 7 maanden o ud.
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viertjes o o k echt samen do o rbrengen. Mandy
ko mt met so nde dezelfde dag naar huis.

De eetthera pie
Eenmaal weer thuis wo rdt een aanvang gemaakt

Routinema tig ha ndelen

met de eettherapie. Mandy krijgt, naast haar ge-

Aan die eerste Kerstdagen samen, en de tijd erna,

wo ne zuigelingen-o pvo lgmelk o o k extra Fanto -

kleven achteraf vo o ral nare herinneringen.

malt ( vo edingssuiker) per so nde. De eettherapie

Mandy wrijft o f trekt de so nde er minstens één

bestaat uit een wekelijkse sessie waarin met name

keer per dag uit. Marijke maakt dan telkens de

Marijke leert ho e ze Mandy eten mo et geven.

gang naar het ziekenhuis o m daar een nieuwe te

Mandy krijgt po tjes fruit aangebo den met een

laten inbrengen. O p de meest vreemde tijdstip-

lepeltje. In de St. Maartenskliniek wo rden o o k de

pen pakt ze haar twee kinderen o p, hijst ze hun

mo to rische en mentale o ntwikkeling van Mandy

beiden so ms in skipakken o mdat ze al in hun

getest. Mandy blijkt o p beide gebieden achter te

pyjama zijn, en zet ze hen in de auto . Gewapend

lo pen. O p de St. Maartenskliniek krijgt ze pre-

met tassen baby-beno digheden reist ze vervo lgens

lo go pedie en de fysio therapie, die ze al een aan-

af naar het ziekenhuis. Het wo rdt een ro utine-

tal maanden thuis krijgt, wo rdt vo o rtgezet.

matige handeling, en er één die gevaarlijk wo rdt
als ze zich realiseert dat ze gedachtelo o s begint

Vermoeden va n dumpingsyndroom

te rijden en o o k aan de ro ute begint als ze niet

Tijdens dit pro ces verslechtert de situatie. Mandy

naar het ziekenhuis mo et.

begint weer te spugen. Al snel do et ze dat aan
het eind van elke vo eding o f pal erna. Haar

Gebrek a a n informa tie

o uders zien haar tijdens de so ndevo eding steeds

Achteraf zijn Martien en Marijke gescho kt do o r

zieker wo rden, wit wegtrekken

het gebrek aan info rmatie in deze tijd. Ze weten

en beginnen te zweten. Vijf

eigenlijk niets van so ndes, welke so o rten er zijn

weken lang wo rdt dit do o r de

en welke systemen. Ze weten niet dat het inbren-

artsen in O ss aangezien. Dan

gen van een so nde kan gebeuren do o r een ver-

vo lgt to ch een o pnam e m et

pleegkundige van de thuiszo rg ò f do o r hen zelf.

o bservatie aan een mo nito r. Hierdo o r wo rdt

Ze hebben geen idee van de verschillende manier-

duidelijk dat Mandy tijdens en na elke vo eding

en o m de so nde ( beter) vast te zetten. En, zo als

een extreem ho ge hartslag krijgt. De behande-

zo vaak, kennen o o k zij de weg niet naar apo the-

lend arts vermo edt het dumpingsyndro o m, een

ken en zo rgverzekeraars o m zelf de beno digde

aando ening waarbij vo edsel te snel van de maag

middelen aan te schaffen. O p deze wijze blijven

in de 12-vingerige darm terecht ko mt. O ver-

ze dus vo lledig aangewezen o p het ziekenhuis.

plaatsing naar het academisch ziekenhuis in

Mandy begint
weer te spugen

Nijmegen is no o dzakelijk.

Ha r tonderzoek
Een aantal m aanden later wo rdt Mandy,

In Nijmegen ko mt Mandy bij de gastro -entero -

gepland, o pgeno men in het St. Radbo ud vo o r

lo o g terecht, een kinderarts gespecialiseerd in

een nader harto nderzo ek. Het gaatje in haar hart

maag/ darm-aando eningen. Veel akelige o nder-

blijkt 4,2 mm. Tijdens deze o pname o bserveert

zo eken vo lgen. Gelukkig mag Marijke bij alle

men o o k het eetgedrag van Mandy. Men wil

o nderzo eken aanwezig zijn. Na 3 weken vo lgt de

achterhalen waaro m Mandy niet zelf eet en daar-

diagno se: dum pingsyndro o m zo nder nadere

to e o o k geen enkele aanstalte maakt. Bij deze

afwijkingen. De arts adviseert so ndevo eding met
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behulp van een po mp en praat de o uders vo lledig bij o ver alles wat daarbij ko mt kijken. Hij
regelt dat Marijke leert o m so ndes in te brengen
en maakt een einde aan de verzekeringsperikelen. O o k krijgt Mandy andere vo eding, Enfamil,
dat vlo eibaar is in de fles o f so nde en pas indikt
in de maag.
Als Mandy thuis ko mt gaat de vo eding met de
po mp stukken beter en is er relatief gezien even
een perio de van rust. De eettherapie in de St.
Maartenskliniek krijgt een vervo lg. Maar succes
blijft uit en derhalve stellen de therapeuten vo o r
Mandy en haar o uders vaker te behandelen dan
één keer per week. Marijke kan dat echter niet
meer bo lwerken. Het co ntact met de St. Maartenskliniek blijft wèl bestaan, maar er wo rdt geen
vo o ruitgang in de situatie meer gebo ekt.

M a ndy en Da nny w orden 1 ja a r
Met Danny gaat het go ed. Hij gro eit en o ntwik-

Daarbij is ze o pnieuw bego nnen te spugen. De

kelt zich prima, maar wel is hij vaak ‘het afwezi-

Kerstdagen staan weer vo o r de deur als er iets

ge kind’. Het kind dat zichzelf vermaakt in de

knapt. Mandy braakt ‘bewust’ haar po tje eten na

vele uren die Marijke en Martien met Mandy

de laatste hap er weer uit. Marijke wo rdt wo e-

bezig zijn. Met Mandy lijkt het beter te gaan als

dend en pakt haar o p. Ze wil haar tegen de muur

je naar het eten kijkt. Ze eet een klein fruithapje

smijten. Een laatste restje gezo nd verstand laat

per dag, krijgt vo o r de rest so ndevo eding en

haar Mandy o p de gro nd zetten. Marijke vlucht

spuugt veel minder. Maar Marijke beschrijft haar

naar de keuken en krijgt daar een huilbui terwijl

o p haar eerste verjaardag anders: “ Een klein mens-

Mandy in de kamer hartverscheurend te keer gaat.

je, dat slecht groeit en nog niet kan zitten of staan” .

O p dat mo ment ko mt Marijke’s vader binnen.

Maar vo o ral: “ Een kind dat een ongezonde en onge-

Hij o verziet de situatie, tro o st iedereen en praat

lukkige indruk maakt en elk contact uit de weg gaat”.

met Marijke. Marijke vertelt hem dat ze vreest dat

Mandy laat zich niet tro o sten als ze huilt en stelt

ze Mandy wat zal aando en. Zelf belt ze daarna

geen prijs o p aanrakingen. De o uders gaan den-

het ziekenhuis in Nijmegen. “ Er moet iets gebeu-

ken aan autisme en laten die term vallen bij de

ren, want zo gaat het niet meer!”

artsen. Deze vinden daarbij dat Mandy vreemde
uiterlijke kenmerken heeft ( stand van de o gen,

De W inck elsteegh

o ren en een ko rte nek) . Er wo rdt to t een gene-

Dat telefo o ntje brengt al na een paar dagen een

tisch o nderzo ek beslo ten. De uitko mst ervan zal

pro ces o p gang waarbij Mandy o p de Winckel-

echter geen afwijkingen o pleveren.

steegh, een eettherapiecentrum vo o r verstandelijk
en mo to risch gehandicapte kinderen, eettherapie

Enorme tijdsinvestering
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gaat krijgen. Heel snel kunnen Martien en Marijke

O ndertussen is het wedero m december gewo r-

daar o p gesprek ko men en, o mdat de situatie zo

den. Marijke heeft vo o ruitgang gebo ekt in de

nijpend is, kan o o k snel met de therapie bego n-

ho eveelheden die Mandy zelf eet. Mandy krijgt

nen wo rden. O p 13 januari gaat Mandy vo o r de

elke dag een klein po tje fruit, een klein po tje

eerste keer naar de Winckelsteegh. Vanaf dat

‘warm’ en wat yo ghurt met een lepeltje gevo erd.

mo ment krijgt ze alleen no g maar so ndevo eding

Achter deze ‘o verwinning’ gaat echter een eno r-

en mag Marijke haar dus geen eten meer geven.

me tijdsinvestering schuil. Per po tje is Marijke

Hiermee wo rdt getracht rust in de situatie te

ruim een uur bezig. Daarnaast krijgt Mandy o o k

brengen. Marijke ervaart dat als mo eilijk. Ze heeft

no g so ndevo eding. De dagen zijn gevuld met

het gevo el vo lledig gefaald te hebben en alles

het eten geven van Mandy en Mandy do et uit-

vo o r niets te hebben gedaan. Maar er is, o o k

eindelijk o o k bijna niets anders meer dan eten.

vo o r haar, geen alternatief meer vo o r handen.

M eer en meer los la ten

In o kto ber daaro p wo rdt Mandy o ntslagen bij de

In het kader van de therapie gaat Mandy telkens

Winckelsteegh. Ze is vanaf dat o genblik gewo o n

vo o r een hele dag naar de Winckelsteegh. Het

elke dag thuis. En vanaf dat o genblik eet ze

aantal dagen per week wo rdt langzaam o pge-

gewo o n elke dag haar maaltijden thuis. Also f ze

vo erd. Geleidelijk aan leert Marijke o m Mandy

no o it iets anders gedaan heeft. Een wo nder?

meer en meer lo s te laten. Dit gaat haar niet
gemakkelijk af. Het is te danken aan het geduld,

Heel geluk k ig

begrip en de liefdevo lle benadering van de be-

Ja en nee. Heel gelukkig zijn Martien en Marijke

handelaars, dat ze elke keer met een uitbreiding

met ho e alles zich ten go ede heeft gekeerd. En

van de dagen akko o rd gaat. Martien kampt in

ja, ze zijn do lblij hun twee kinderen nu allebei

die tijd met ernstige twijfels aan de therapie. Hij

gezo nd thuis te hebben. Maar ze zijn er zelf no g

ziet zijn do chter in de beginfase van de therapie

lang niet. Zo veel is er no g o m verwerkt te wo r-

uitsluitend no g so ndevo eding krijgen en niets

den. Zo veel is blijven liggen in de afgelo pen jaren

meer zelf eten. Hij vreest een blijvende verslech-

dat no g mo et wo rden o pgepakt. Co ntacten met

tering inplaats van een verbetering.

vrienden, familie, co llega’s, het verwerken van
het tussentijds o verlijden van Marijke’s
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De reserves
zijn meer
dan op...

En to ch, er zijn o o k duidelijke lichtpuntjes waar-

mo eder, een ‘eigen leven met eigen

neembaar. Het gedrag van Mandy wijzigt ingrij-

bezigheden’, er is vo o r dat alles geen

pend. Ze keert zich niet langer van Marijke af. Er

tijd geweest. Daarbij is Marijke nu veel

o ntstaat ruimte die gevuld kan wo rden met

ziek, heeft ze zo ’n lage weerstand dat

leuke dingen in plaats van eten. En haar o ntwik-

ze alles o ppikt, is ze vo o rtdurend mo e

keling gaat met spro ngen vo o ruit. Buiten de eet-

en no g to t weinig in staat. De reserves zijn meer

therapiesessies is er o p de Winckelsteegh veel

dan o p. En natuurlijk blijft o o k no g de angst.

tijd en aandacht vo o r o ntwikkelingsspelletjes en

Blijft het go ed gaan? Zal Mandy vo ldo ende

dat do et Mandy duidelijk go ed. Ze begint te pra-

gro eien? Zal ze haar menu uitbreiden? Zal ze

ten, kan nu snel staan en lo pen en ze wo rdt aan-

o ver het spugen, dat ze no g altijd makkelijk

hankelijk. Een kind dat geknuffeld wil wo rden.

do et, heengro eien?

De eettherapie neemt uiteindelijk 9 maanden in

Da nk ba a rheid

beslag. In die maanden wo rdt een do o rbraak

Naast het geluk en de angst is er o o k no g dank-

bereikt als men o ntdekt waarmee Mandy vo o r

baarheid. Dankbaarheid, die Marijke en Martien

go ed eetgedrag belo o nd kan wo rden. Ze is gek

no g nadrukkelijk in dit verhaal willen o pnemen.

o p Teletubbies. En ze krijgt dus een televisie met

De lijst van mensen, zo nder wie Mandy en zij-

een video band van de Teletubbies erin. Na go ed

zelf het niet hadden gered, is gro o t. Veel te gro o t

eten mag ze zelf de tv aanzetten en de video star-

vo o r publikatie, en bo vendien willen ze o o k het

ten. Dat o p zich vindt ze al een feest en reden ge-

risico niet nemen iemand te vergeten. Hun dank-

no eg o m te do en wat van haar verwacht wo rdt.

baarheid strekt zich dan o o k uit to t al diegenen
die o p wat vo o r wijze dan o o k o ndersteuning

Ver w ijderen va n de sonde

hebben gebo den in de afgelo pen jaren. Maar

In de laatste maanden van de therapie wo rdt de

één naam verdient een plekje, die van Danny,

so ndevo eding bij Mandy meer en meer afge-

het gezo nde bro ertje. De wijze waaro p hij zich

bo uwd en de wijze van eten geven, o nder bege-

do o r alles heeft heengeslagen, do o r de spannin-

leiding, o vergedragen aan de o uders. Als Mandy

gen, o nrust en eenzaamheid, is bijzo nder.

in augustus 2000 zó go ed is gaan eten dat de
so ndevo eding gesto pt wo rdt, vragen Martien en

Het verhaal van Mandy ko mt vo o r dit nieuws-

Marijke o f ze de so nde er zelf uit mo gen halen

blad ten einde maar is geen verhaal dat hier

o p de dag vo o r Mandy’s verjaardag. Het lijkt hen

o pho udt. Het is een verhaal met een vervo lg. En

zo ’n mo o i en fris begin van een nieuw levens-

dat geldt eveneens vo o r het verhaal van haar

jaar. En zo geschiedt het. O p 16 augustus verwij-

o uders en haar bro ertje. De to eko mst zal het

deren zij de so nde en o p 17 augustus 2000 wo rdt

leren. De to eko mst die, zo als Marijke zegt, “er in

Mandy, samen met haar bro ertje, twee jaar. Een

ieder geval nu één is om naar uit te kijken” !

heel ander kind dan bij haar eerste verjaardag.

Namens Marijke en Martien Huijbers
Moniek Meijer
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Presentatie werkgroep

eettherapieplaatsen
eettherapieplaatsen
Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 mei

In Nederland blijkt er o p 8 lo caties eettherapie
te wo rden gegeven, en wel in 5 ziekenhuizen

j.l. in N ijmegen, hebben wij, als werkgroep
eettherapieplaatsen binnen de VO KCVS,

en 3 revalidatie/ zo rg centra.

De ziek enhuizen zijn:
• Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht;

een presentatie gegeven van onze vorderingen

• Amphia Ziekenhuis in Breda;
• Academisch Ziekenhuis Nijmegen

tot nu toe. Graag zetten we de resultaten

( Radbo ud Ziekenhuis) ;
• Academisch Ziekenhuis Gro ningen;

voor het nieuwsblad nog eens op een rijtje.

• Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.

De reva lida tie/ zorg centra zijn:
• De Winckelsteegh in Nijmegen;
• St. Maartenskliniek in Nijmegen;
• Helio mare in Wijk aan Zee.

Inventa risa tie va n a lle eetthera piepla a tsen in N ederla nd

De eetteams binnen bovenstaande 8 instel-

De werkgro ep is in het leven gero epen vanuit de

lingen zijn benaderd met het verzo ek o m de

dringende beho efte binnen de VO KCVS aan meer

vo lgende info rmatie.

duidelijkheid o mtrent eetherapie-mo gelijkheden in Nederland. Het bericht dat het eetteam
van het Wilhelm ina Kinder Ziekenhuis
( WKZ) in Utrecht, o nder leiding van dr.
Wauters, zijn werkzaamheden gaat beëindigen, deed een alarmbel afgaan o nder
de leden van de vereniging.
Waar mo eten we dan met o nze
kinderen naar to e? Wat gebeurt er
met de kinderen die in het WKZ
no g o p de wachtlijst staan? En
ho e krijgen we eventuele therapie vergo ed? O nze werk-

• Wat is de exacte naam en wat zijn de
adresgegevens van het eetteam?
• Welke disciplines maken deel uit van
het team?
• Wat zijn de taken van het team?
• Wat zijn de to elatingscriteria
( welke kinderen wel/ niet) ?
• Wo rdt er gewerkt met een pro to co l?
Zo ja, is inzage mo gelijk?
• Ho e vindt de verwijzing naar het
eetteam plaats?
• Zijn er wachttijden? Zo ja, ho e lang?

gro ep heeft dan o o k als do el-

• Ho e lang bestaat het team?

stelling: de inventarisatie van

• Wat is het slagingspercentage?

alle eettherapieplaatsen in
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Nederland en het in kaart brengen van

No g lang niet alle info rmatie van de 8 instellin-

de belangrijkste kenmerken van deze centra.

gen is binnen en/ o f verwerkt. We zijn no g druk

Te denken valt aan de o pbo uw van het eetteam,

bezig met het achterhalen van gegevens en de

to elatingscriteria, werkwijze en verwijzing. Als

juiste perso nen die ze o ns kunnen verschaffen.

uitgangspunt bij o ns o nderzo ek hebben we

Bij deze werkzaamheden hebben we o o k u hulp

gebruik gemaakt van een scriptie o ver het o nder-

no dig. We willen graag van iedereen die ervaring

werp uit 1999.

heeft met een eetteam, ho ren waar en ho e dat

was. Deze info rmatie kan dan verwerkt wo rden
in het eindresultaat. De vo o rlo pige bevindingen
zijn hiero nder gerangschikt.

1

W ilhelmina Kinder Ziek enhuis (W KZ)

• To elatingscriteria:
Kinderen to t 4 jaar met ò f so ndevo eding ò f
gedragsmatig weigeren van vo edsel.
• Pro to co l:
Ja, inzage mo gelijk na o verleg met kinderarts.
• Verwijzing:

Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht

Via de kinderarts ( o uders kunnen zelf bellen,

Tel. 030-2509111

maar dit is niet gebruikelijk) .
• Wachtijden: Geen.

Co ntact met het WKZ leverde de vo lgende info r-

• Bestaansduur: 4 jaar.

matie o p. Het eetteam zo als dat binnen het WKZ

• Slagingspercentage: Exact percentage

heeft bestaan is o pgeheven. Wèl behandelt dr.
Wauters, met een enkele medewerker, no g kinderen die o p de wachtlijst staan. Er wo rden geen
nieuwe kinderen meer aangeno men. Eind van dit
jaar sto pt dr. Wauters definitief en daarmee verdwijnt o o k het eetteam uit het WKZ. De belangrijkste redenen daarvo o r zijn: geen vervanger vo o r
dr. Wauters en geen budget-to ezegging meer van-
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o nbekend. Wel succesverhalen.

3

Aca demisch Ziek enhuis N ijmegen
(St. Ra dboud Ziek enhuis)
Geert Gro o teplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen
Tel. 024-3611111

uit het ziekenhuis. Het eetteam is geen speerpunt

• Naam: Eet- en vo edingsteam vo o r kinderen.

vo lgens de beleidsmakers van het ziekenhuis.

• Disciplines:

O mdat met het wegvallen van dit eetteam veel

- Gastro -entero lo o g;

expertise verlo ren gaat, wo rdt o verwo gen o f

- Fysio therapeut;

medewerkers vanuit een ander ziekenhuis/ cen-

- Lo go pedist;

trum hun werkzaamheden gaan vo o rtzetten.

- Diëtist;

Co ncrete plannen daarvo o r o ntbreken no g.

- Verpleegkundig specialist;
- Psycho lo o g;

Het WKZ werkte via de metho de van de ho ngerpro vo catie en behandelde met name ‘gezo nde’
kinderen, met als enige pro bleem een eetsto o rnis. Er werden go ede resultaten gebo ekt en het
WKZ was daarmee vo o r veel o uders de enige
ho o p o p verbetering van hun situatie.

2

Amphia Ziek enhuis
Mo lengracht 21, 4818 CK Breda
Tel. 076-5258000
• Naam: Eetteam.
• Disciplines:

- De behandelend arts;
- De behandelend verpleegkundige.
• Taken van het team:
- O bserveren en inventariseren ( vervo lgens
wo rdt beslo ten welke disciplines wo rden
ingeschakeld) ;
- Diagno sticeren;
- Klinisch begeleiden;
- Eventueel na o ntslag do o rverwijzen;
- So ms zelf behandelen.
• To elatingscriteria:
Geen specifieke criteria, alle kinderen van
0 to t 18 jaar.
• Pro to co l:

- Pedago gisch medewerker;

Ja, inzage mo gelijk. Werkwijze o p basis van

- Kinderarts;

uitbesteding van de daadwerkelijke behande-

- Kinderverpleegkundige;

ling. Behandeling altijd met gedragstherapie.

- Lo go pedist;
- Fysio therapeut ( raadpleegbaar) ;
- Maatschappelijk werker ( raadpleegbaar) .
• Taken van het team:

• Verwijzing:
Via de kinderarts, so ms vo o rafgegaan do o r
een verwijzing van de huisarts.
• Wachttijden: Ko rt.

- Diagno sticeren;

• Bestaansduur: Half jaar.

- Adviseren;

• Slagingspercentage: O nbekend. Wel een be-

- Behandelen;

kend succesverhaal: Tho mas Hendriks ( zie de

- Do o rverwijzen indien no dig.

rubriek ‘Vo o r u gezien’ in dit nieuwsblad) .
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‘eigen’ kinderen gelden geen verdere to e-

Aanvullende info rmatie: Er is een regio naal eetplatfo rm in het St. Radbo ud
Ziekenhuis. Dit is een pro fessio neel o verlego rgaan vo o r de instellingen
St. Radbo ud, Gro o t Klimmendael, St.Maartenskliniek en de Winckelsteegh.

4

Aca demisch Ziek enhuis Groningen
Oo stersingel 59, 9700 RB Gro ningen
Tel. 050-3616161

latingscriteria.
• Pro to co l:
Ja, geen inzage mo gelijk. Werkwijze en pro to co l wo rden o pnieuw bekeken en herzien, na
een perio de waarin de werkzaamheden van
het eetteam stil lagen.
• Verwijzing: Intern, vanuit het eigen ziekenhuis verwijzen artsen do o r naar het eetteam.
• Wachttijden: Geen

De info rmatie van het AZG waaro ver we be-

• Slagingspercentage: Er is geen info rmatie

schikken is wellicht vero uderd. Er heeft no g geen

beschikbaar gezien de herstart van het team.

gesprek plaatsgevo nden tussen de werkgro ep en
het ziekenhuis.

6

De W inck elsteegh

• Naam: Werkgro ep eetpro blematiek AZG.
• Disciplines:
- Kinderarts;
- Kinderpsychiater;
- Gedragstherapeut;

Tel. 024–3526272
• Naam: Eetteam.
• Disciplines:

- Spraakpatho lo o g/ lo go pedist;

- Arts;

- Diëtist.

- 2 o rtho pedago gen;

• Taken van het team:
- Diagno stiek van achtergro nden van
eetsto o rnissen;
- To egesneden begeleiding.
• To elatingscriteria:
Kinderen met eetpro blemen van 0 to t 12 jaar.

5

- Maatschappelijk werker;
- Diëtist;
- Medewerker behandeling.
• Taken van het team:
- O riëntatie-gesprekken met o uders en co nsultgesprekken met pro fessio nele hulpverleners;
- Diagno sticeren van het eetpro bleem;
- Adviseren;

Julia na Kinderziek enhuis

- Behandelen;

Spo rtlaan 600, 2566 MJ Den Haag

- Do o rverwijzen indien no dig.

Tel. 070-3127200
• Naam: Eetteam.
• Disciplines:

• To elatingscriteria:
Kinderen met een verstandelijk handicap o f
een ( vermo edelijke) o ntwikkelingsachterstand.
• Pro to co l:

- Maag-darmspecialist ( tevens kinderarts) ;

Ja, er is een pro to co l vo o r de aanname van

- Fysio therapeut;

kinderen en een pro to co l vo o r de behandeling

- Diëtist;

( het 12-stappenplan) . Inzage is m o gelijk.

- Kinderpsychiater;

Behandeling o p basis van gedragstherapie.

- Lo go pedist;

• Verwijzing:

- Verpleegkundige;

O uders melden hun kind zelf aan, ( kinder) -

- Pedago gische zo rg;

artsen kunnen o uders o p de Winckelsteegh

- Transmurale zo rg bij o ntslag.

wijzen.

• Taken van het team:
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Winckelsteegseweg 99, 6534 AP Nijmegen

• Financiën: Vergo eding via de AWBZ.

- Diagno stiseren;

• Wachttijden: Wisselend, mo menteel geen.

- Behandelen;

• Slagingspercentage:

- Verwijzen.
• To elatingscriteria:

Van de 53 kinderen die behandeld zijn is in
80% van de gevallen succes gebo ekt. De thera-

Uitsluitend de kinderen uit het eigen zieken-

pie faalt in gevallen van achterliggende o rga-

huis. Geen kinderen van buitenaf o mdat de

nische pro blemen die tijdens de behandeling

capaciteit daarvo o r o nto ereikend is. Vo o r de

aan het licht ko men.

7

St.M a a r tensk liniek
Hengstdal 3, 6500 GM Nijmegen
Tel. 024-3659911
De info rmatie van de St. Maartenskliniek waaro ver we beschikken is wellicht vero uderd. Er heeft
no g geen gesprek plaatsgevo nden tussen de
werkgro ep en de kliniek.

!

We hebben ook uw hulp nodig.
We willen graag van iedereen die
ervaring heeft met een eetteam,
horen waar en hoe dat was.

• Naam: Eetteam St. Maartenskliniek.

• Bestaansduur: 2 jaar.

• Disciplines:

• Slagingspercentage: No g o nbekend. Er wo rdt

- Lo go pedist;

mo menteel intern de balans o pgmaakt na af-

- 2 o rtho pedago gen;

ro nding van de beginfase.
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- Revalidatie-arts
- Diëtist;

To t zo ver de vo rderingen van o nze werkgro ep.

- Verpleegkundige.

We ho pen zo wel van u, als van de eettherapie-

• Taken van het team:

centra zelf, no g m eer gegevens te krijgen.

- Diagno stiseren;

O ndertussen gaan wij verder met het bezo eken

- Behandelen en/ o f adviseren;

en interviewen van medewerkers van de diverse

- Eventueel do o rverwijzen.

eetteams. Aan het einde van dit jaar ho o rt u weer

• To elatingscriteria: Kinderen met chro nische
eetpro blematiek en geco mpliceerde medische

van o ns. Dan verwachten wij de eindrappo rtage
te kunnen presenteren.

vo o rgeschiedenis, in de leeftijd van 0 to t 5 jaar.

8

Helioma re

Monique van het Bolscher
Majorie Jaspers
Groningen

Agnes Ton-Boon

Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee
Tel. 0251-288222
• Naam: Eetteam.
• Disciplines:
- Revalidatie-arts;
- 2 lo go pedisten;

Wijk aan zee

- 2 o rtho pedago gen;
- Diëtist.
• Taken van het team:
- Intake;
- O bservatie;

Utrecht

Den Haag

- Stellen werkdiagno se;
- O pstellen behandelplan;

Nijmegen

- Behandelen;
- Eventueel do o rverwijzen naar andere
disciplines.

Breda

• To elatingscriteria: Kinderen van 0 to t 6 jaar.
• Pro to co l: Ja, inzage mo gelijk. Behandeling o p
basis van gedragstherapie. Werkwijze vergelijkbaar met de Winckelsteegh en St. Maartenskliniek, waarmee o verleg wo rdt gevo erd.

Informatie kunt u sturen naar:

• Verwijzing: Via huisarts o f kinderarts en

Nee-eten ( VOKCVS)

o uders kunnen o o k zelf co ntact o pnemen.

De Kleine Lend 8, 5541 KA Reusel.

• Wachttijden: O ngeveer 4 maanden. Er starten 1
to t 2 kinderen per maand met de behandeling.

T.a.v. Majo rie Jaspers
E-mail: almavesa@hetnet.nl
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In het vorige nieuwsblad hebben we iets kunnen lezen over de ervaringen
van ouders met een homeopathische behandeling van hun dochter.
Wellicht vragen sommige mensen zich daarbij af wat nu eigenlijk homeopathie is?
O f hebben ze een bepaald beeld van de homeopatische behandelwijze dat
niet correspondeert met de werkelijkheid.

Homeopathie
Homeopathie
I N EEN
N O TEN D O P

Homeopa thie mogelijk een hulp

gebruik ervan heeft in feite net zo weinig met

O m tegemo et te ko men aan degenen met vragen

‘geneeskunde’ te maken als het slikken van een

en o nduidelijkheden o ver ho meo pathie, schrijf

aspirientje.

ik dit stuk. Vanuit mijn eigen betro kkenheid bij

Daarnaast zijn er ho meo pathisch werkende art-

zo wel de ho meo pathie als eetsto o rnissen bij

sen, die ho meo pathische geneesmiddelen vo o r-

kinderen, ho o p ik o uders inzicht te geven o ver

schrijven in plaats van, o f naast allo pathische

de wijze waaro p de ho meo pathie mo gelijk een

( niet-ho meo pathische o fwel ‘gewo ne’) medicij-

hulp kan zijn o p de weg naar gezo nd eten. Zelf

nen. So mmige artsen werken ‘klinisch’ ( klacht-

ben ik al meer dan 20 jaar lo go pediste en werk-

gericht) en so mmigen werken vo lgens de princi-

zaam o p een revalidatiecentrum. Daar maak ik

pes van de Klassieke Ho meo pathie.

deel uit van een multidisciplinair team dat kinderen van 0 to t 4 jaar behandelt, waaro nder o o k

Kla ssiek e homeopa thie

kinderen met ( ernstige) eetpro blemen. Daarnaast

Klassieke ho meo pathie is een geneeswijze, net

begin ik in september aan mijn vijfde jaar van de

zo als de bekende, reguliere geneeskunde dat is.

o pleiding to t klassiek ho meo paat. In dit laatste

Het is o o k een, in Nederland en o ver een gro o t

jaar mo et ik o o k mijn eindscriptie schrijven. Als

deel van de wereld, erkende geneeswijze. Het

o nderwerp van deze scriptie zo u ik graag ‘Eet-

verschil in Nederland met de reguliere genees-

stoornissen bij jonge kinderen en adolescenten’ wil-

kunde is dat het niet o p universiteiten wo rdt

len nemen. Aan het slo t van dit artikel ko m ik

gedo ceerd, maar in 5-jarige HBO -o pleidingen.

daar no g even o p terug.

Vo o r artsen bestaat de mo gelijkheid een ko rtere
aanvullende o pleiding te vo lgen. Echter, o o k
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Homeopa thische geneesmiddelen

iemand die deze o pleiding niet heeft gevo lgd

Tegenwo o rdig vinden we bij zo go ed als alle

kan zich, helaas, ho meo paat no emen. Maar er is

apo theken en dro gisterijen de zo genaam de

dan geen sprake van een registratie bij de be-

ho meo pathische geneesmiddelen. Dit zijn de

ro epsvereniging NVKH, de Nederlandse Vereni-

zelfzo rgmiddelen vo o r kleine klachten, maar het

ging vo o r Klassieke Ho meo pathie, o f de VHAN,

de Vereniging van Ho m eo pathische Artsen

do o r vertrekking van medicijnen die de ziekte-

Nederland.

verwekkers bestrijden o f de sympto men ( tijdelijk)
do en verdwijnen. So ms is o o k chirurgisch in-

‘Holistische’ geneesw ijze

grijpen no o dzakelijk. De klassieke ho meo pathie

De klassieke ho meo pathie is een ‘ho listische’

do et dat do o r, met een nauwkeurig uitgezo cht

geneeswijze. Dat ho udt in dat het zich richt o p

ho meo pathisch geneesmiddel, het zelfgenezend

de genezing van de hele mens; o p lichamelijk,

vermo gen te stimuleren zo dat dit ( weer) sterk ge-

emo tio neel, en mentaal welzijn. Eén van de

no eg wo rdt o m de ziekte te o verwinnen. De ziek-

karakteristieken van de klassieke ho meo pathie

te wo rdt niet o nderdrukt, want een ko rte ‘acute’

is dat zij individualiserend werkt. Dat wil zeggen

ziekte is een zeer nuttig ‘o pruimpro ces’ vo o r het

dat ieder mens ( dus zo wel vo lwassenen als jo nge

lichaam. O nderdrukking van een ziekte leidt to t

kinderen) gezien wo rdt als een uniek perso o n

verzwakking van het zelfgenezend vermo gen.

H
O
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met een eigen uiterlijk, eigen reactiepatro nen,
eigen levenso m standigheden, en een eigen

Versterk ing levensk ra cht

‘blauwdruk’. O nder dit laatste wo rdt verstaan de

Iemand met een chro nische ziekte heeft niet

erfelijke aspecten en de levensbestemming van

alleen een o nvo ldo ende zelfgenezend vermo gen,

het individu.

maar o o k een ( so ms ernstig) verzwakte levenskracht. O o k deze levenskracht kan do o r een

Uniek

juiste, maar veel tijd vragende, ho meo pathische

Het unieke van ieder mens maakt o o k zijn o f

behandeling weer versterkt wo rden, zo dat er een

haar ho meo pathische behandeling uniek. Dat

genezingspro ces o p gang ko mt. Kinderen, die

wat vo o r de één met een bepaalde klacht werkt,

o ver het algemeen no g weinig ‘ziektegeschiede-

zal dat vo o r een ander met een vergelijkbare

nis’ hebben, zijn vaak gemakkelijker te behande-

klacht waarschijnlijk niet do en. Het heeft dus

len dan vo lwassenen. Natuurlijk zullen aange-

geen zin de ko rreltjes die het kind uit het eigen

bo ren ( o rganische) afwijkingen niet verdwijnen

verhaal in het vo rige nieuwsblad kreeg, aan een

met ho meo pathie, en een kind met een verstan-

ander kind met een gebrekkige eetlust te geven.

delijke handicap zal zijn handicap er niet do o r

Het middel mo et passen bij de perso o n, en niet

kwijtraken. Maar het kind kan zich er wel beter

zo zeer bij de klacht. Ieder heeft een eigen middel

do o r gaan vo elen. En iemand die beter en lek-

no dig, in een eigen sterkte. Vo o r het vinden van

kerder in zijn vel zit, do et het gewo o n o p alle

het o p dat mo ment best passende geneesmiddel

fro nten beter, lichamelijk, geestelijk en gedrags-

is het go ed in beeld brengen van een perso o n

matig. Daarbij ko mt dat bij kinderen o o k no g

binnen de klassieke ho meo pathie een vereiste.

heel veel preventief gewerkt kan wo rden, zo dat ze

Daaro m neemt de klassieke ho meo paat veel tijd

to t gezo ndere vo lwassenen kunnen uitgro eien.

vo o r zijn patiënten.

Informa tie
Levensk ra cht

To t zo ver de uiteenzetting o ver de klassieke

Binnen de ho meo pathie wo rdt er vanuit gegaan

ho meo pathie. Ik ho o p dat het o uders, die zich

dat ieder mens een levenskracht heeft, die maakt

afvragen o f de ho meo pathie wellicht een behan-

dat wij dingen do en en willen en dat wij gro eien

delwijze is vo o r hun kind, wat helderheid heeft

en o ns o ntwikkelen. Een zelfgenezend vermo gen

verschaft. Vo o r verdere vragen o f een eventuele

is o o k o nderdeel van die levenskracht. Als wij

ho meo pathische behandeling, o nder supervisie

verko uden o f ziek zijn wo rden wij, do o rgaans,

van mijn o pleiding, kan co ntact met mij wo rden

vanzelf weer beter. Een snee geneest in een aan-

o pgeno men. Wat betreft mijn scriptie ter afro n-

tal dagen en bij een bo tbreuk gro eien de delen

ding van mijn studie, zo u ik graag met o uders in

vanzelf weer aan elkaar. De arts in het zieken-

co ntact ko men die, in één o f meer gesprekken

huis zo rgt er alleen vo o r dat het o o k netjes aan

met mij, vanuit de ho meo pathische visie naar de

elkaar gro eit. So ms, echter, wo rden we niet van-

eetpro blemen van hun kind willen kijken.

zelf beter. O ns zelfgenezend vermo gen is dan niet
sterk geno eg o m de ziekte te o verwinnen en er

Jo sé To ssings

mo et o ndersteuning gegeven wo rden in het ge-

Tel: 035-5266607 ( ‘s avo nds)

nezingspro ces. De reguliere geneeskunde do et dat

E-mail: j.to ssings@ wo lmail.nl
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V O O R U G EZ I EN
De laatste tijd wordt er in de media met een zekere

hem o p die mo menten heel benauwd
wo rden, blauw aanlo pen en tenslo tte

regelmaat aandacht besteed aan voeding, voedselweigering en sonde-

wegvallen. Snel o ptreden van de o uders
en de ambulance met reanimatieteam

voeding. O p de televisie is het vooral het programma Vinger aan de Pols

hebben Tho m as een aantal keer het
leven gered.

dat eetproblemen aan de orde stelt. Wanneer de uitzenddatum van een
Groot Klimmenda el

dergelijk programma tijdig bekend is bij het bestuur van de VO KCVS,

Het eetteam in Gro o t Klimmendael staat
o nder leiding van pro f. J.M.H. de Mo o r,

worden alle leden daarvan nog per e-mail of post op de hoogte

kinderpsycho lo o g. Samen met hem kijken
de o uders, en wij, naar de video -o pnames

gebracht. Voor de leden die desondanks de uitzendingen mislopen,

van Tho mas tijdens de eettherapie. We
zien Tho mas, samen met leidster Liesbeth,

geeft de redactie van het nieuwblad achteraf een samenvatting van een

gedurende zijn eerste sessie. Tho m as
mo et daarbij 10 gr. gele vla o peten. Hij

aantal interessante televisiefragmenten.

zit o p scho o t bij Liesbeth, die hem stevig
vast heeft en zo rgt dat hij met zijn handen
niets kan wegduwen. Met een lepeltje

• Vinger aan de Pols

hem te leren eten is lang, angstig en

biedt ze Tho mas kleine hapjes vla aan.

Gepresenteerd door Pia D ijkstra

mo eizaam geweest.

Tho mas verzet zich uit alle macht, hij
huilt en jammert aaneengeslo ten en wei-

September 2000, Ned. 1, AVRO, 22.15 uur

Thema : W a t a ls je niet gew oon

O mdat Tho mas een slo kdarmafsluiting

gert regelmatig zijn mo nd te o penen.

k a n eten?

had wisten de artsen en zijn o uders dat

Daarvo o r wo rdt hij gestraft do o r hem

Deze uitzending van Vinger aan de Pols

het een lang verhaal zo u gaan wo rden.

weg te draaien en te zeggen: “ N ee,

staat geheel in het teken van voeding en

Daaro m werd, to en Tho mas drie weken

Thomas”. Als hij wel de vla in de mo nd

aandoeningen die normaal eten onmoge-

o ud was, al vo o rgesteld de neus-maag-

neem t, wo rdt hij daarvo o r geprezen:

lijk maken. Het is een drieluik, waarin

so nde te vervangen do o r een gastro sto -

“ Goed zo, Thomas” , en hij mag even kij-

coeliakie ofwel glutenovergevoeligheid, de

mie. De PEG katheter, waarbij de maag

ken naar een draaimo len die Liesbeth

ziekte van Crohn en een slokdarmafslui-

tegen de buikwand wo rdt geplaatst, is

aanzet. Tho mas mo et de vla o peten. Als

ting worden belicht vanuit de invalshoek

snel daaro p o o k gerealiseerd. Gedurende

het niet met de lepel gaat, dan met de

van de voeding. De slokdarmafsluiting

de drie daaro p vo lgende jaren leefde

vinger van Liesbeth. O pnames van de

van de baby Thomas Hendriks is een indi-

Tho mas vo lledig o p so ndevo eding.

derde en vijfde sessie laten al een veel

catie voor sondevoeding. Hij leert uiteindelijk eten via eettherapie.
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rustiger Tho mas zien. To tdat de gele vla
Tho mas heeft leren eten in het revalida-

vervangen wo rdt do o r wo rteltjes, dan

tiecentrum Gro o t Klimmendael. Negen

begint het verzet van vo ren af aan.

Slok da rma fsluiting

maanden lang, drie maal per week, heeft

Tho mas Hendriks is gebo ren met een

de eettherapie daar geduurd eer Tho mas

Pro f. de Mo o r legt uit dat het heel

slo kdarmafsluiting en ko n daaro m niet

vo ldo ende at o m de so ndevo eding te

belangrijk is dat de leidster rustig blijft,

o p de no rmale manier eten. Een week na

sto ppen. Bij aanvang van de therapie was

zo wel bij straffen als belo nen. O o k het

zijn gebo o rte, en na de eerste o peratie,

hij zeer angstig. Hij had thuis een aantal

hanteren van een vast patro o n met vaste

kreeg hij een neus-m aag-so nde inge-

maal gepro beerd te eten en was bij die

gebaren is o no ntbeerlijk. Dit alles o m

bracht. Nu zijn Tho mas en zijn o uders,

po gingen bijna gestikt. Do o r alle ingre-

Tho mas ho uvast en veiligheid te geven.

Ruud en Jo yce Hendriks, drie en een half

pen is zijn slo kdarm trechtervo rmig ge-

Het o p scho o t nemen van Tho mas is

jaar en dertig ingrepen verder. De slo k-

wo rden en blijft vast vo edsel daarin han-

no dig vo o r een betere lichaamsco ntro le

darm van Tho mas is vo ldo ende o pgerekt

gen. Als de ho eveelheid vo edsel in zijn

tijdens het eten.

o m weer gewo o n te kunnen eten. Dat

slo kdarm te gro o t wo rdt, drukt dat tegen

do et Tho mas sinds drie weken o o k, maar

de achterliggende luchtpijp, dusdanig dat

Na negen maanden eet Tho mas nu zelf

dat is niet vanzelf gegaan. De weg o m

ademno o d o ptreedt. Zijn o uders zagen

en zelfs met plezier. In eerste instantie

V
O
O
R
leerde hij eten o mdat dat mo est, maar hij

do o r haar langdurige ziekenhuiso pname

ko men Jo o st en Yvo nne Jansen in co n-

heeft nu o o k de leuke kanten aan eten

heen.

tact met de St. Maartenskliniek. Daar

enkele akelige herinnering.

U

wo rdt Marit o nderzo cht en men ko mt to t

o ntdekt. Aan de therapie heeft hij geen

Doodziek

de co nclusie dat ze zeer angstig is do o r

Na zes chemo kuren blijft er to ch no g een

negatieve ervaringen tijdens haar zieken-

Zijn o uders zijn no g niet gewend aan de

‘plekje’ zitten en besluiten de behande-

huiso pname. Vo edsel en eten is niet lan-

nieuwe situatie. Ze mo eten het nu thuis

lend artsen alsno g to t een o nderbeenam-

ger prettig o f gewo o n, maar wo rdt geas-

verder zelf do en en durven dat go ed aan,

putatie. Nadat deze is uitgevo erd o nder-

so cieerd met misselijkheid, braken en

maar ze zijn no g vo o rtdurend met eten

gaat Marit o pnieuw twee chemo ’s. Haar

een to taal gevo el van o nbehagen. Marit

bezig. Jo yce vergelijkt alsmaar het eten

o uders co nstateren dan dat Marit niet

gaat o p de St. Maartenskliniek in eetthe-

van andere kinderen met dat van Tho mas.

meer kan, ze is do o dziek, ernstig verzwakt

rapie. Dat betekent dat enerzijds dage-

Bij andere o uders vraagt ze vo o rtdurend

en maakt de indruk no g meer chemo -

lijks aan het eten wo rdt gewerkt en

naar de ho eveelheid en samenstelling

therapie niet meer te kunnen verdragen.

anderzijds in speltherapie de negatieve

van de maaltijden. Ruud telt de hele dag

Ze verzo eken daaro m o m beëindiging

ervaringen wo rden verwerkt.

do o r calo rieën. “ We zijn altijd met eten

van de kuren en nemen Marit, o ndertus-

bezig. Je wilt wel gewoon doen, maar dat zit

sen drie jaar o ud, mee naar huis. De

M a rit leer t w eer eten

er gewoon nog even niet in.”

ho o p en de verwachting o p dat mo ment

We zien Marit o p de derde dag van haar

was dat Marit ko n beginnen aan een

eettherapie, twee maanden daarna en

• Vinger aan de Pols

langzaam maar zeker herstel. De so nde

een half jaar later. We zien haar aan het

Gepresenteerd door Pia D ijkstra.

zo u er, na langzaam afbo uwen van de

werk met haar eettherapeute: leren kleine

D insdag 8 mei, Ned. 1, AVRO, 22.15 uur.

so ndevo eding en geleidelijk o pbo uwen

happen te nemen en do o r te slikken, het

Thema : Voedselw eigering ten

van de o rale vo eding, snel uit kunnen.

tempo van kauwen en slikken o p te vo e-

gevolge va n chemothera pie.

Dit meldden de artsen bij o ntslag uit het

ren en uiteindelijk haar bo rdje helemaal

Twee en een half jaar geleden ontdekken

ziekenhuis.

leeg te eten. Dit alles o nderbro ken met

de ouders van de twee jaar oude Marit een
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belo ningen in de vo rm van prijzen, krul-

bult op het onderbeen van hun dochtertje.

Hongerprovoca tie

len o p een papiertje en spelletjes spelen.

Deze ontdekking is het begin van een lange

Zo verging het Marit en haar o uders niet

In een half jaar tijd leert Marit weer eten

en moeizame strijd tegen de agressieve

helemaal. Marit weigerde o m iets te gaan

zo als bij haar leeftijd past. Als de ho eveel-

vorm van kanker die Marit blijkt te heb-

eten. O o k to en de so ndevo eding werd

heden afdo ende blijken te zijn mag ze

ben. Joost en Yvonne Jansen vertellen over

afgebo uwd nam ze, behalve wat slo kjes

zelf de so nde er uit trekken. Ze vertelt dat

de ziekte en de behandeling daartegen,

water, niets. De geleidelijke aanpak werk-

ze dat in bad heeft gedaan en vertro uwt

maar met name over de periode waarin hun

te niet en daaro m werd beslo ten to t de

de kijker o o k no g to e dat ze kip heel lek-

dochtertje elke vorm van voedsel weigerde

zo genaam de ho ngerpro vo catie. Marit

ker vindt en rijst en spaghetti vies.

en derhalve volledig afhankelijk was van

kreeg niets meer per so nde to egediend

Haar o uders hebben in het begin no g veel

sondevoeding.

en men wachtte af to t ze zo u gaan eten.

mo eite gehad o m Marit thuis o o k zo go ed

Marit bleef echter, o p wat uitzo nderin-

te laten eten als o p de kliniek. Ze geven

Chemok uur

gen na, alle vo edsel weigeren en viel in

aan ho e o nmachtig en schuldig ze zich

Marit wo rdt na het co nstateren van de

ko rte tijd zo veel af dat haar kunstbeen

daarbij vo elden.

tumo r, dezelfde week no g, o pgeno men

niet meer paste. Er werd teruggegrepen o p

in het ziekenhuis o m een chemo kuur te

vo lledige so ndevo eding. De o uders co n-

Spa nnende tijd

o ndergaan. Bij aanvang van de chemo -

stateerden wel dat Marit, na wat schaarse

Met Marit gaat het wat betreft eten nu

therapie krijgt ze een neus-maag-so nde.

happen vast vo edsel, erg veel pijn in haar

go ed. Spannend b lijft het ho e haar

Zo wil men vo o rko men dat ze gedurende

buik kreeg. Daaro m vo lgden o nderzo e-

gezo ndheid zich verder zal ho uden. De

de chemo kuur, do o r braken en tegenzin

ken naar eventuele beschadigingen van

termijn van vijf jaar, waarbinnen de kan-

in eten, teveel zal verzwakken. De zieken-

het spijsverteringskanaal. Er werd niets

ker niet terug mo et ko men wil ze een

huiso pname, de ingrijpende o nderzo eken

gevo nden: Marit zo u gewo o n kunnen

go ede kans hebben o p vo lledig herstel, is

en de chemo kuur maken dat Marit in zo ’n

eten. Verder ko n men bij dit pro bleem

no g niet vo o rbij. En wat dat betreft blijft

drie weken tijd van een vro lijk en gemak-

weinig meer bieden dan de geruststelling

eten dan to ch o p de tweede plaats staan.

kelijk kind verandert in een o nhandel-

dat het allemaal wel vanzelf zo u ko men.

Want, zo zegt haar mo eder “als ze opnieuw

baar meisje. Ze wo rdt steeds angstiger en

behandeld gaat worden zit die sonde er zo

de hulp van een kinderpsycho lo o g wo rdt

Het kwam niet vanzelf weer go ed. Na

ingero epen. Hij ( bege) leidt Marit verder

twee jaar pro beren, to bben en afwachten

weer in”.
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LO T G EN O T EN C O N TA C T
Gesprek stechniek en

Het

Verder hebben we o p die dag behandeld wat vo o r

luisterend oor

gesprekstechnieken je kunt gebruiken en wat het
effect ervan is o p het verlo o p van het gesprek.

luisterend
oor
vereniging
van de

Het stellen van o pen o f geslo ten vragen, een
samenvatting geven en een gesprek go ed afsluiten kwamen aan de o rde. Het is belangrijk je te
realiseren dat je ervaringsdeskundige bent, als zo danig je grenzen te bepalen, en niet in de ro l van
pro fessio nele hulpverlener te stappen. Ikzelf sta
daar so ms ambivalent in, o mdat ik, naast mo eder

In de ledenvergadering van de VO KCVS in oktober 2000 heeft de

van een kind met so ndevo eding, o o k arts ben en
vaak de medische vragen krijg to egespeeld. Deze

nieuwe voorzitter, Ton Huberts, aangegeven dat hij een aantal
taken wilde delegeren. Vanuit de zaal werd voorgesteld

vragen hebben natuurlijk o o k mijn interesse.

O pnieuw sondevoeding
Een aantal jaren geleden sto nden mijn man en

ook het lotgenotencontact, dat tot dan toe door maar twee

ik vo o r de keus o f we o ns kind o pnieuw so ndevo eding zo uden geven, en o f we dan vo o r een

personen werd gedaan, door meer mensen te laten verzorgen.

neusso nde zo uden kiezen ( zo als hij een perio de
ervo o r had gehad) o f vo o r een PEG. Ik heb to en

Een aantal leden meldde zich daarvoor aan, waaronder ikzelf.

een aantal telefo o ngesprekken gehad met een
co ntactperso o n van de VO KCVS, waarin ik veel
praktische vragen ko n stellen waar ik in het zie-

Het lotgenotenconta ct

kenhuis geen antwo o rd o p kreeg. Het heeft o ns

O m één en ander do o r te praten kwamen we in

geho lpen bij het maken van o nze keus, vandaar

no vember 2000 bij elkaar. De werkgro ep co ntact-

dat ik het belangrijk vind dat dit so o rt praktische

perso nen, die het lo tgeno tenco ntact verzo rgt,

info rmatie makkelijk to egankelijk is.

bestaat uit 6 mensen, nl. Theo Beentjes, Ellen

Telefoon
Lotgenotencontact
026-3890283
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Do ek, Sandra Tenfelde, Jo sé Swinkels, Hans

De telefo o ntjes die ik nu zelf als co ntactperso o n

Zuijderduijn en o ndergetekende. Ieder van o ns

krijg ko men deels van hulpverleners, zo als thuis-

heeft een vaste avo nd in de week waaro p hij/ zij

zo rgo rganisaties en diëtisten, en deels van o uders.

‘dienst’ heeft. Als iemand het telefo o nnummer

De hulpverleners vragen met name algemene

van de VO KCVS belt, ho o rt hij een antwo o rd-

info rmatie o ver de VO KCVS, de o uders hebben

apparaat waaro p aangegeven wo rdt wie er die

sterk wisselende vragen. So ms willen ze gewo o n

avo nd bereikbaar is en o nder welk nummer.

hun verhaal eens kwijt en so ms hebben ze een

Verder kunnen we bellers naar elkaar do o rver-

hele gerichte vraag, zo als het adres van een go ede

wijzen, o mdat ieder van o ns zijn eigen specifie-

lo pgo pediste in hun o mgeving, o f wat te do en

ke ervaringen en kennis heeft.

bij lekkage van een PEG. De co ncrete vragen zijn
het makkelijkst te beantwo o rden. De lastigste

Tijdens de bijeenko mst in no vember hebben we

vragen zijn: “ Komt mijn kind ooit van de sonde-

een aantal praktische o nderwerpen bespro ken,

voeding af?” o f “ Hoe krijg ik mijn kind weer aan het

zo als ho e we o mgaan met de privacy. We heb-

eten?” . Het is natuurlijk niet bevredigend mensen

ben beslo ten dat we de inho ud van de gesprek-

te mo eten zeggen dat er in gro te delen van Neder-

ken vo o r o nszelf no teren, en niet in een centraal

land weinig mo gelijkheden vo o r eettherapie zijn.

bestand zetten. Het nadeel hiervan is, dat je niet

Ho pelijk zal dat in de to eko mst beter wo rden!

makkelijk kunt o pzo eken o f iemand anders met

Vo o rlo pig ho o pt o nze werkgro ep lo tgeno ten-

een so o rtgelijk pro bleem te maken heeft ( gehad) .

co ntact o p deze manier mensen info rmatie en

Maar we vinden het waarbo rgen van de privacy

steun te kunnen bieden.

belangrijker.

Carla Juffermans

EI G EN

V ER H A A L
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Jo o st is gebo ren o p zijn uitgerekende datum, 31
o kto ber 1994. Hij was dus vo ldragen, maar wo o g
bij zijn gebo o rte slechts 2130 gram en was maar
43 cm lang. Naast deze gro ei-achterstand kwam
er direct no g een aantal pro blemen aan het licht.
O nder andere bleek Jo o st een versto o rd immuunsysteem te hebben. Zijn blo ed bevat te weinig
granulo cyten ( witte blo edcellen) , waardo o r zijn
weerstand laag is en hij heel vatbaar is vo o r bacteriële infecties.
De eerste zes weken na zijn gebo o rte heeft Jo o st
in het ziekenhuis gelegen, maar half december
mo cht hij naar huis.

Supplementen
O mdat hij zo klein was, mo est hij van de arts
veel drinken. Er diende extra schepjes vo eding
aan de melk te wo rden to egevo egd, dan weer
fanto malt, dan weer o lie, enzo vo o rt. Jo o st dro nk
echter no o it zijn flessen leeg, spuugde daarentegen veel en gro eide o nvo ldo ende. Steeds o pnieuw maakten we de gang naar het ziekenhuis
o m hem te wegen en steeds weer werd een andere
vo eding geadviseerd. To en hij to e was aan fruit
en gro ente, weigerde hij die hapjes reso luut. Wat
we o o k pro beerden, het ging niet.
De eerste 9 maanden heeft Jo o st vaak in het
ziekenhuis gelegen i.v.m. infecties en allerlei
o nderzo eken naar zijn verm inderde afweer.
Daarbij kreeg hij regelm atig vies sm akende
medicijnen via zijn mo nd to egediend.

Eetkoning

oost,
JJoost,

zojuist gekroond!

Inbrengen va n een sonde
O m een lang verhaal ko rt te maken, tijdens een

N a al diverse eigen verhalen gelezen te hebben in

ziekenhuiso pname in augustus 1995 bleek hij
weer zo veel te zijn afgevallen dat men beslo o t

het nieuwsblad, nu hier ons verhaal over onze zoon

een so nde in te brengen. Dit zo u vo o r 2 weken
zijn, alleen o m hem wat te laten aansterken. Het

Joost. Joost is nu zes en een half jaar oud en heeft

resultaat was echter to taal anders. Al snel at Jo o st
zelf helemaal niets meer en werd hij een to tale

een zus van drie en een half. O ns gezin bestaat

vo edselweigeraar. Dus ging Jo o st, en gingen wíj,
met de neusso nde naar huis. Daar bego n o p-

verder uit mama Cora en papa Hans.

nieuw het spugen, spugen en no g eens spugen.
We werden er wel eens radelo o s van. Het heeft
zeker een half jaar geduurd vo o rdat we de juiste

klein en achter in de gro ei. Wel was ( en is) hij een

ho eveelheid vo eding hadden uitgedo kterd, zo dat

vro lijk mannetje dat geestelijk gelukkig helemaal

het spugen veel minder werd.

gezo nd bleek. Hij hield zijn neusso nde, die hij
er o verigens no o it zelf uittro k. Eens in de zes

Zoek en na a r een syndroom

weken bracht de wijkzuster thuis een nieuwe

O ndertussen lag Jo o st regelmatig in het zieken-

so nde in. So ms o o k wat eerder als de so nde

huis met lo ngo ntsteking en bleven de artsen

do o r het braken er uit kwam. Het inbrengen was

maar zo eken naar een syndro o m. Jo o st bleef

altijd een heel gevecht; we mo esten hem vaak
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met z’n vieren vastho uden. Als de so nde een-

Da niëlle

maal zat, was hij direct weer vro lijk en maakte

In o kto ber 1997 is o nze do chter Daniëlle gebo -

hij grapjes met de wijkzuster.

ren, o o k een klein hummeltje. Vanaf het begin
hebben we van het drinken en eten no o it een

Hoe k omen w e va n de sonde a f...

pro bleem gemaakt. Ze gaf zelf go ed aan als ze

Vanaf het begin hebben wij er bij het ziekenhuis

vo l zat en dan sto pten we met de fles, o o k als

o p gehamerd o m een manier te vinden Jo o st van

deze no g niet leeg was. We dro ngen niet aan,

de so nde af te brengen. Men ko n o ns hier echter

want we wilden abso luut geen herhaling van de

niet mee helpen. O p een bepaald mo ment lazen

pro blemen met Jo o st.

we in de Margriet een stukje o ver so ndevo eding,
èn er werd het telefo o nnummer gegeven van Theo

Zien eten, doet eten...

Beentjes. We hebben hem direct gebeld. Het was

To en Daniëlle fruithapjes en zo meer ging eten

also f er een wereld vo o r o ns o pen ging: eindelijk

hadden we no g een kleine ho o p dat Jo o st, als

iemand die o ns begreep! Theo vertelde o ns o ver

gro te bro er, het o o k zo u willen pro beren. Maar

het eetteam van dr. Wauters in het Wilhelmina

helaas, het deed hem niets. Hij vo nd het prima

Kinder Ziekenhuis ( WKZ) in Utrecht. We hebben

als zijn zus at, zo lang hij het zelf maar niet ho ef-

dat to en gelijk vo o rgelegd aan o nze kinderarts.

de te do en. O o k o p de peuterspeelzaal, waar hij

To ch heeft het no g ruim 2 jaar geduurd vo o rdat

alle andere kinderen zag eten, wilde hij niet. Hij

men o ns do o rverwees naar het WKZ. We zijn wel

kreeg altijd wel een ‘tucje’, o m mee te do en.

gelijk lid gewo rden van de vereniging en met

Daaraan zat hij dan te likken, maar no o it beet

name de eerste co ntactdag die we meemaakten

hij er een stukje af. Als er per o ngeluk een stuk-

was een o penbaring. Zo veel herkenning en ein-

je in zijn mo nd kwam raakte hij helemaal in

delijk het gevo el dat je niet de enige bent met

paniek. Het stukje mo est uit zijn mo nd!

deze pro blemen!

Zo was o o k het tanden po etsen elke avo nd een
to estand met veel gehuil en gesputter. Hij dulde

Pre-logopedie

de tandenbo rstel niet in zijn mo nd.

Eind 1996 hebben we zelf co ntact o pgeno men

Hij had
negatieve
ervaringen
in het
mondgebied
opgedaan.
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met een pre-lo go pediste. Zij kwam twee keer per

Accepta tie

week een half uurtje thuis o m Jo o st te leren vast

Met 4 jaar ging Jo o st naar de basisscho o l. Daar

vo edsel te eten. Na vele sessies, en het laten val-

is hij heel go ed o pgevangen. De juf heeft gelijk

len van twee so ndevo edingen, ging hij vanillevla

aan de andere kinderen uitgelegd waaro m Jo o st

eten! Het bleek helaas te weinig o m een vo eding

een slangetje had en de kinderen accepteerden

te laten schieten en hij viel weer af, dus mo esten

dat. Ze waren er snel aan gewend en Jo o st is er

we weer terug naar vier so ndevo edingen per dag.

no o it mee geplaagd. De juf ho efde verder niets

Maar hij bleef wel af en to e vla eten. Daar mo cht

met de so nde te do en o mdat hij thuis o p de

dan van Jo o st niets do o r heen, het mo est hele-

gebruikelijke etenstijden ( 8.00, 12.00, 18.00 en

maal glad zijn.

23.00 uur) zijn so ndevo eding kreeg.

dr. W a uters en zijn eettea m

Zo verstreek de tijd

Begin 1997 hadden we een gesprek met dr. Wau-

In september 2000 ( een maand vo o r zijn zesde

ters en zijn eetteam: wedero m een o penbaring.

verjaardag) was hij aan de beurt in het WKZ in

Jo o st was, vo lgens hem, een klassiek geval van

Utrecht. Hij was er to en inderdaad geestelijk aan

vo edselweigering. Tijdens de eerste maanden van

to e. Hij begreep go ed waaro m we vo o rtaan elke

zijn leven had hij veel te veel vo eding gekregen,

week naar Utrecht gingen. De eerste keer waren

er was te veel aangedro ngen en do o r vieze medi-

Hans en ik er allebei o m kennis te maken met

cijnen had hij negatieve ervaringen in het mo nd-

Mo nique Tho mas, de eettherapeute. De kennis-

gebied o pgedaan. Het go ede bericht was dat hij

making verliep prettig. Jo o st ging direct met

Jo o st zeker aan het eten zo u krijgen. Het slechte

Mo nique, hand in hand, naar de speel/ eetkamer,

bericht was dat er een lange wachtlijst was èn dat

terwijl Hans en ik o p de gang bleven wachten.

Jo o st eerst 6 jaar mo est wo rden o m te kunnen

Na 40 minuten kwam Jo o st tro ts naar buiten: hij

wo rden behandeld. O p die leeftijd zo u hij pas

had 2 po ppeko pjes water en 2 po ppeko pjes melk

kunnen begrijpen waaro m je mo et ( leren) eten.

gedro nken ( ko pjes zo gro o t als een vingerho ed-

To ch gingen we, na het gesprek, ho o pvo l naar

je) . Hij kreeg een schriftje mee waar Mo nique

huis. We wisten in ieder geval dat hij to ch eens

het huiswerk in o p schreef. Het huiswerk vo o r

zelf, zo nder slangetje, zo u gaan eten.

de eerste week was: elke dag een po ppeko pje

melk drinken. Als dat lukte kreeg hij een sticker

nieuwtje gaat als een lo pend vuurtje do o r de

in zijn schriftje. De therapie was o p wo ensdag en

hele scho o l: Joost heeft geen slangetje meer!

o p do nderdag mo cht Jo o st dan zijn schriftje

De zo ndag ero p gaven we een eetfeest vo o r fami-

mee naar scho o l nemen o m zijn vo rderingen

lie en vrienden. Jo o st werd verwend met cadeaus,

aan de klas te laten zien.

kaarten en e-mail. Met zijn prestatie staat hij in
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het middelpunt van de belangstelling, en dat

Sta pje voor sta pje

heeft hij o o k verdiend.

Zo ging Jo o st elke week naar Mo nique, en stapje vo o r stapje ging hij vo o ruit. Van likken aan

1 k ilo a fgeva llen

een ‘nibbitje’ to t een eetlepel gepureerd prakje.

Het was vo o r o ns wel spannend o f het eten nu

Begin december 2000 mo chten Hans en ik een

zo nder so nde zo u lukken. In de eerste week is

keer do o r de spiegelwand naar Jo o st en Mo nique

hij 1 kilo afgevallen, maar hij zit nu al weer o p

kijken. We zaten er met tranen in o nze o gen.

zijn begingewicht.

O ns mannetje deed zo z’n best! Je zag de angst

Jo o st eet dagelijks het vo lgende:

in zijn o gen, maar to ch ging het scho teltje met

8.00 uur

1 pakje paediasur vanille van 200 cc;

het prakje helemaal o p! Geweldig o ntro erend o m

10.30 uur

100 cc vruchtendrank en 100 cc

te zien! Mo nique vertelde o ns dat er, in haar
lange lo o pbaan als eettherapeute, drie kinderen

dano o ntje;
12.30 uur 4 eetlepels gepureerd prakje

zijn geweest die bijzo nder angstig waren. Jo o st is

( gro ente, aardappelen en jus)

er daar één van.

en 200 cc vla;

Jo o st bleef het elke week leuk vinden o m te gaan

16.00 uur 100 cc vruchtendrank;

en begin maart 2001 vo nd Mo nique, na o verleg

18.00 uur 4 eetlepels prakje en 250 cc vla

met dr. Wauters, de tijd geko men o m de so nde

Het schoteltje
met het prakje
helemaal op!
Geweldig
ontroerend
om te zien.

o f yo ghurt.

definitief te verwijderen. Jo o st at nu zo veel zelf
en de so ndevo eding waren we al aan het afbo u-

Het prakje is no g niet iets vanzelfsprekends. Hij

wen. O p dinsdagmiddag 6 maart 2001, o m 18.00

blijft dat mo eilijk vinden maar het gaat wel o p.

uur hebben we de so nde er uitgehaald. Wat een

Als vo o rbereiding o p het kauwen o efenen we nu

mijlpaal! Na vijf en half jaar so ndevo eding

thuis één keer per dag met een kruimel bro o d

mo est Jo o st het nu helemaal zelf gaan do en.

met cho co pasta. We ho pen dat de kauwsessies
go ed zullen gaan verlo pen, zo dat hij, als hij na

N a a r het W KZ voor een feest

de zo mervakantie naar gro ep 3 gaat, helemaal

Wo ensdago chtend 7 maart gingen we met z’n

klaar is met de eettherapie.

vieren naar het WKZ, niet vo o r eettherapie, maar
vo o r een feest. Ik had vo o r Jo o st een eetkro o n

Het leren eten is een lange weg geweest, maar

gemaakt ( met lege dano o ntjebakjes er o p ge-

mede dankzij de steun en adviezen uit de vere-

niet) want hij was nu een echte eetko ning: o nze

niging hebben we nu een zo o n die zelf kan eten.

eetko ning Jo o st! Mo nique had een heus eetdiplo ma vo o r hem, met de cijfers: happen een 8, en

Hans en Cora Zuijderduijn

slikken een 8. O o k had ze een kado o tje vo o r
hem: een klein ro bo tho ndje als eetmasco tte. Van
o ns kreeg hij een step en hij mo cht, met kro o n
o p, do o r de gang van het WKZ steppen. Het was
een echt feest! We spraken met Mo nique af dat
we even twee maanden pauze zo uden hebben,
o m dan in mei weer wekelijks terug te ko men
vo o r het mo eilijkste traject in de eettherapie: het
leren kauwen.

M a a r voorlopig w a s het feest.
O p do nderdag 8 maart ging de vlag uit. We hebben het altijd gezegd: als de so nde eruit is, vlaggen we. Jo o st ging, zo nder slangetje, maar met
eetkro o n, eetdiplo ma, zijn step en traktaties naar
scho o l. De hele klas was en is heel tro ts o p hem.
Ze hebben echt met hem meegeleefd en het
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Zoals bekend, vond de landelijke contactdag van de vereniging

do o rdat de o uders sto ppen met eten geven als het
kind begint te trappen en het gaan afleiden met

plaats op 19 mei j.l. op de W inckelsteegh in N ijmegen. De dag
ervoor werden echter de professionals in de gelegenheid gesteld
al kennis te maken met de nieuwe behandelingsunit voor kinderen

een liedje, laat de negatieve ervaring met eten
staan. En het verzet zal zich gaan herhalen, vaak
o o k in versterkte vo rm. De versterking van het
pro bleem zie je als het kind later al verzet to o nt
bij bijvo o rbeeld het ruiken van eten o f bij het dek-

die chronisch voedsel weigeren, ‘Bubbels’. Specialisten, zorgverzekeraars, directies, leden van het regionale eetplatvorm en
andere beroepsmatig betrokkenen, woonden de open dag op
vrijdag 18 mei bij. Tijdens deze dag gaven dr. D.M. Seys en drs.

ken van de tafel. De reactie van het kind kan o o k
heftiger wo rden do o r het gaan braken en het gaan
weggo o ien van vo edsel. Ko rto m, het kind o ntwikkelt een patro o n van verzet.

Beëindiging va n de (eet)situa tie
O o k de o uders o ntwikkelen een patro o n o m uit

J.H.M. Rensen een lezing over de ontstaanswijze en ontwikkeling
van voedselweigering. Aangezien ik daar, als vertegenwoordiger
van de vereniging, aanwezig was, leek het mij zinvol een ieder

deze situatie te o ntsnappen. Het verzet van het
kind wo rdt beantwo o rd do o r beëindiging van de,
do o r iedereen als negatief ervaren, ( eet) situatie.
Iedere keer kan er een reden wo rden bedacht o m de
eetsituatie te sto ppen: slecht geslapen, verko uden,

deelgenoot te maken van hetgeen verteld werd.

slechte bui vandaag, niet zo lekker, enzo vo o rt. To t
er sprake is van een no o dsituatie en het kind so n-

D e ontstaanswijze
en ontwikkeling van
voedselweigering

devo eding krijgt. De so nde geeft o p dat mo ment
rust en creëert, do o r het wegvallen van het verzet,
een relatief po sitieve situatie. De vo edselweigering
is nu vo lledig to t stand geko men.

Verzet zeer selectief
O p video werd geto o nd dat verzet zeer selectief en
ernstig kan zijn. Het ene hapje wo rdt gegeten en
de rest wo rdt vo lledig o verstuur geweigerd. O o k
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Hoe ontsta a t voedselw eigering?

waren er beelden o ver de traumatische ervaringen

Het is meestal een samenspel van co mplexe, bio -

bij het inbrengen van de so nde. Zo wel vo o r o uders

lo gische en so ciale facto ren die daarto e leiden.

als het kind kan dit zo ingrijpend zijn dat heftige

No rmaal gespro ken o riënteert een kind zich o p

reacties al plaatshebben bij het treffen van de vo o r-

de wereld via de mo eder. Wat eten betreft gaat het

bereidingen to t het inbrengen. Het kind raakt vo l-

via de bo rst en/ o f fles naar de lepel. Als vanaf het

ledig o verstuur en o nhandelbaar, waaro p de o uders

beginstadium dit drink/ eetpro ces gefrustreerd

haar in een dwangbuis zetten. Er werd aangegeven

wo rdt do o r bijvo o rbeeld intuberen, vaak verslik-

dat een PEG-so nde het vo o rdeel heeft dat er geen

ken, so ndes, slangen en infusen, dan is er sprake

negatieve ervaringen in het gezicht wo rden o pge-

van negatieve drink/ eetervaringen vo o r kind. De

daan. Aanrakingen in het gezicht kunnen po sitief

basis vo o r mo gelijke gedragspro blemen o p dat

wo rden ervaren, terwijl dit bij een neus-maag-

gebied is dan gelegd.

so nde niet het geval is.

Het probleem ontleden

De beha ndeling op de W inck elsteegh

Kijken naar het gedrag van kinderen is belangrijk

De behandeling is gebaseerd o p het vo o rko men

o m het pro bleem te o ntleden. Gedrag laat de reac-

van het mo gen o ntsnappen aan de eetsituatie.

tie zien van het kind, vo o rtko mend uit een leerge-

Hierbij is het belangrijk de angst vo o r te zijn. Men

schiedenis van het aanreiken van en stimuleren to t

begint bij het aanraken van de wang van het kind.

eten. Zo kan het eerste verzet tegen vo edsel, in de

Wo rdt dit to egestaan, dan wo rdt het kind belo o nd.

vo rm van weigeren, scho ppen en trappen, leiden

Zo pro beert men een begin te maken met het ver-

to t versterking en herhaling van dit verzet als het

wijderen van negatief bekrachtigde weerstand. Na

vo o r het kind succesvo l verlo o pt. Verzet dat lo o nt,

de wang gaat de behandelaar o ver to t het aanraken

van de lippen. Zo dra het kind dit even to elaat

gevraagd o m een video te maken van hun kind in

wo rdt het weer po sitief belo o nd. Zo vindt er een

de eetsituaties. Het bo ek ‘Behandelingsstrategieën

o pbo uw plaats, to t het kind de ervaring heeft dat

bij jo nge kinderen met vo edings- en eetpro blemen

het aanraken niet bedreigend, maar zelfs prettig

( Bohn Stafleu van Loghum - ISBN 90.313.3275.5)

is. Vervo lgens wo rdt bego nnen met het geven van

beschrijft welke beslisbo men wo rden do o rgeno -

eten, via de spuit naar de lepel. De behandeling

men bij de beo o rdeling en diagno sticering van de

o p de Winckelsteegh bestaat gro fweg uit 12 stap-

vo edselweigering. Beslisbo o m 1 bepaalt de ernst

pen, maar het pro gramma wo rdt sterk aangepast

van de vo edselweigering: van mo eilijk/ niet eten to t

aan ieder individueel kind. O o k het o verdragen

so ndevo eding. Beslisbo o m 2 gaat na wat de o o r-

naar de o uders in de thuissituatie wo rdt, do o r de

zaak van het pro bleem zo u kunnen zijn: gedrags-

behandelaars, als een zeer belangrijk o nderdeel

matige o f lichamelijke aspecten, o f beiden. Even-

van de behandeling gezien.

tueel aanvullend o nderzo ek kan daarbij no dig zijn.
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Beslisbo o m 4 gaat in o p de lichamelijke aspecten

Het 1 2 -sta ppenpla n

van het pro bleem: is het een co ngenitaal, verwo r-

De 12 stappen waaruit de behandeling is o pge-

ven o f een syndro o mgebo nden afwijking. Wan-

bo uwd zien er glo baal als vo lgt uit.

neer er geen anato mische afwijkingen gevo nden

1.

Vingeracceptatie ( de vinger ko mt in de mo nd) ;

wo rden, wo rdt er gekeken naar een functio nele

2.

Vruchtensappen met spuit ( naast de vinger

afwijking in beslisbo o m 5. Vo o rbeelden daarvan

die in de mo nd ko mt zit een spuit) . Kleine

zijn neuro -mo to rische afwijkingen en endo criene

beetjes sap wo rden in de mo nd gespo ten;

afwijkingen.

3. Nutridrink met spuit;
4. O verdracht aan gro epsleiding;
5. Pap met spuit;
6. O verdracht aan gro epsleiding;
7. Babyvo eding met spuit;
8. Babyvo eding met lepel;
9. O verdracht aan gro epsleiding;
10. Gemalen warm eten met de spuit;
11. Gemalen warm eten met de lepel;
12. O verdracht aan gro epsleiding en o uders.

Kinderen met een verstandelijke beperking o f een
mo gelijke achterstand in de o ntwikkeling ko men
in aanmerking vo o r behandeling o p de Winckelsteegh. O p dit mo ment wo rdt o nderzo cht en
o nderhandeld o f het mo gelijk is dit uit te breiden
naar ‘gezo nde’ kinderen met een eetpro bleem. Dit
is echter no g geen realiteit. Wel ko men er al
vragen binnen van o uders die geen revalidatieindicatie en geen achterstands-indicatie hebben.
Landelijk zijn er namelijk weinig to t geen plaat-

Uit het stappenplan valt te lezen dat de lepel pas

sen waar deze kinderen terecht kunnen.

aan het einde van de behandeling wo rdt geïntro duceerd. Dit wo rdt bewust zo gedaan, want vaak

Sla gingspercenta ge

is de lepel het symbo o l van het verzet en de nega-

Het slagingspercentage van de behandelingen o p

tieve ervaringen van vo o rheen.

de Winckelsteegh ligt ro nd de 80% . Mislukken
wo rdt meestal vero o rzaakt do o r achterliggende

Sondever w ijdering

o rganische pro blemen, die tijdens de behandeling

Het stappenplan is een referentiekader en wo rdt

naar vo ren ko men. O nderzo ek, dat gedurende de

aangepast aan de mo gelijkheden van het kind. Via

behandeling plaats kan vinden, heeft dan een

de video werd geto o nd ho e een kind en mo eder

vo o r o uders vervelende uitko mst. Bij hun kind zal

de so ndeverwijdering ervaarden, to en het kind een-

de therapie geen po sitief resultaat hebben. To ch

maal ( vo ldo ende) o raal at. Feest vo o r o uder en

geeft dat in veel gevallen o o k rust. O uders zijn

kind! Het was met name o ntro erend te zien ho e

vaak blij te weten wat er aan de hand is en pro be-

blij de jo ngen was to en hij begreep dat de PEG-

ren met die info rmatie verder te gaan en te ko men

so nde weggehaald werd!

to t acceptatie. To t nu to e zijn er in to taal 51 kinde-

Kinderen
met een
verstandelijke
beperking of
een mogelijke
achterstand in
de ontwikkeling
komen in aanmerking voor
behandeling
op de
Winckelsteegh

ren behandeld. Daarvan zijn 40 kinderen nu

De procedure tot a a nna me

so nde-( vo eding) vrij en kunnen samen met hun

Het eetteam van de Winckelsteegh is een multi-

o uders gaan bo uwen aan een verwachtingsvo llere

disciplinair team. Bij aanmelding wo rdt er via een

to eko mst.

pro to co l gewerkt o m te ko men to t een helder inzicht in de vo edselpro blematiek. Aan o uders wo rdt

Agnes Ton-Boon
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Aan eetproblemen kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen. Binnen de VOKCVS kennen de kinderen derhalve
ook diverse ziektebeelden en stoornissen waardoor ze niet/slecht eten. Eén van die achterliggende aandoeningen
kan autisme zijn, een geestesziekte waarbij aandacht en belangstelling niet op de omgeving gericht zijn maar voornamelijk in beslag genomen worden door de eigen innerlijke fantasie-gedachten, zonder contact met de realiteit.
In dit nieuwsblad besteden we aandacht aan de relatie tussen autisme en eetproblemen bij kinderen.

Eetproblemen

Kinderen die als baby pro blemen hadden met zuigen kunnen een go ede eetlust o ntwikkelen ro nd
hun eerste jaar, maar vaak geeft vast vo edsel weer

kinderen
kinderen
bij autistische

pro blemen. Het lijkt also f ze het mo eilijk vinden
hun mo nd- en to ngspieren te co ntro leren. Vo o r het
kauwen van gro te stukken is een go ede co ö rdinatie
van deze spieren o no ntbeerlijk. Als het een kind
niet lukt een bro k vo edsel in zijn mo nd heen en
weer te bewegen, zo dat de kiezen hun werk kunnen do en, o f een stuk in zijn keel terecht ko mt
waardo o r hij bijna stikt, is het niet verwo nderlijk

O nderstaand artikel is een samenvatting van het artikel van

dat hij ieder vo edsel weigert en angstig is o m het te
pro beren.

dr. Lorna W ing, Institute of Psychiatry, London. Het verscheen in
M ond- en tongbew egingen

de Engelstalige versie in het tijdschrift van de N ational Autistic

Vo o r deze kinderen zijn eenvo udige spelletjes o m
de mo nd- en to ngbewegingen te verbeteren zeer

Society in Engeland. De vertaling van het artikel, naar het

nuttig, mits het kind vo ldo ende in staat is deze te
begrijpen. In het bo ek ‘Teaching the Retarded

N ederlands door Mies Hoffmann, verscheen in het tijdschrift

Child to Talk’, van Julia Mo llo y, staan deze spelletjes beschreven. O o k dient bij kinderen met kauw-

Engagement, februari 1988, van de N VA, de N ederlandse

mo eilijkheden gerealiseerd te wo rden dat ze vatbaarder zijn vo o r tandbederf. Een go ede tandver-

Vereniging van Autisme. Van de N VA is toestemming
verkregen voor publikatie van deze samenvatting.

zo rging is van gro o t belang.

Eetproblemen en vera nderingen
Eetpro blemen bij autistische kinderen kunnen o o k
vero o rzaakt wo rden do o r de weerstand van het

Enorme eetlust

kind tegen veranderingen. Vastho uden aan ro utine

So mmige autistische kinderen hebben een eno rme

maakt dat het kind zich wantro uwend o pstelt

eetlust, ze eten bijna alles en zijn vo o ral gek o p

tegen alle vo edsel dat nieuw en o nbekend is.

gekruid vo edsel. Andere kinderen hebben pro -

Uitbreiden van het vo edselaanbo d kan so ms sla-

blemen bij het eten, variërend van zeer licht to t

gen do o r het nieuwe aan het o ude te ko ppelen.

ernstig. Deze pro blemen kunnen vo o rko men bij

Een meisje wilde bijvo o rbeeld pas cho co lademelk

alle leeftijden en o m verschillende redenen.

pro beren to en haar verteld werd dat het cho co ladeko ffie was. Zij hield wel van ko ffie.

Een a utistische stoornis
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Eetpro blemen die het gevo lg zijn van een autisti-

Een beperkte vo edselkeuze ho eft geen pro bleem te

sche sto o rnis hebben in veel gevallen de vo lgende

zijn vo o r de gezo ndheidsto estand, zo lang er spra-

kenmerken. Als baby kan het kind vaak mo eilijk

ke is van vo ldo ende variatie. Zo draagt een co mbi-

zuigen, waardo o r bo rstvo eding o nmo gelijk is.

natie van vlees, aardappelen en fruit meer bij to t

Flesvo eding met een speen met gro tere o pening is

een verantwo o rd vo edingspatro o n dan uitsluitend

gemakkelijker, maar vo eden neemt no g steeds veel

sla en wafeltjes. Dergelijk gedrag is niet van belang

tijd in beslag. Deze baby’s gaan so ms krachtiger

als het een paar dagen duurt, maar als het een

zuigen naarmate ze o uder wo rden.

gewo o nte wo rdt mo et er iets aan gedaan wo rden.

Toneelspel

ders gaven de kinderen de maaltijden, zo dra deze

To ch kan o o k een gevarieerd vo edingspatro o n pro -

bereid waren vo edsel to t zich te nemen. De eet-

blemen geven. Wanneer vo o r het autistische kind

situatie werd gebruikt o m co ntact en interactie te

altijd speciale maaltijden mo eten wo rden bereid

bevo rderen, do o r het spelen van spelletjes en het

o mdat het niet mee wil eten met de ko st van de

o ntwikkelen van nieuwe vaardigheden bij het kind.

o verige gezinsleden, is dat geen go ede o plo ssing.

Vanzelfsprekend waren de mo eders zeer o ngerust

Het is beter de kinderen ero p te wijzen dat verwacht

en bezo rgd gedurende de tijd dat hun kind vo edsel

wo rdt dat ze hetzelfde eten als de rest van het ge-

weigerde, maar zo dra die tijd vo o rbij was, waren ze

zin. Willen ze het aangebo den eten niet, dan krijgen

gelukkig en o ntspannen. Men leerde de mo eders

ze niets. Ho e minder o phef daaro ver, ho e beter.

zien ho e ze zich in de thuissituatie mo esten o pstel-

Men mo et streven naar een vriendelijk, o vertuigend

len ten aanzien van de maaltijden. Slechts de kin-

o nverschillige ho uding, o o k al vraagt dat to neel-

deren waarvan de mo eder niet mee was gegaan

spel o m de werkelijke gevo elens te verbergen. Geef

naar het ziekenhuis, kregen thuis een terugval. Het

deze kinderen tussen de maaltijden do o r niets anders

to tale gedrag van de kinderen verbeterde, zo dra ze

te eten, en ho udt de aangebo den po rties o p het

no rmaal bego nnen te eten.

bo rd klein. Geef ze liever iets te weinig waardo o r ze

Deze behandeling mo et altijd plaatsvinden in een

no g trek ho uden en daardo o r genieten van hun

ziekenhuis en wo rden uitgevo erd do o r ervaren

vo edsel. En vo o ral, geef ze de po rties zo nder een

mensen. Vo o rtdurende co ntro le en inzicht in ho e-

blijk van o verdreven vreugde o f trio mf van uw kant.

lang vo edsel geweigerd kan wo rden zijn o nto ntbeerlijk bij deze vo rm van therapie.

M edische hulp zoek en
Als de pro blemen te gro o t wo rden en indien een

Volha rden

autistisch kind zeer ernstige eetsto o rnissen heeft, is

Een andere manier o m vo o r o uders o m te gaan

het belangrijk dat de o uders medische hulp zo e-

met eetpro blemen is erin te vo lharden dat het kind

ken. De medische behandeling is echter altijd

een zeer kleine ho eveelheid van het nieuwe vo ed-

mo eilijk geweest. To ch heeft een Australische kin-

sel neemt, al is het maar een likje, vo o rdat hij het

derarts, tezamen met co llega’s, een zeer werkbaar

eten krijgt dat hij wel lekker vindt. Dit kan in het

artikel geschreven waarin een metho de wo rdt be-

begin leiden to t wo ede-aanvallen en weerstand,

handeld vo o r autistische kinderen met ernstige eet-

maar do o r vastberaden o ptreden zal het kind de

pro blemen. Deze kinderen werden in een zieken-

zeer geringe aanvulling o p de maaltijd accepteren.

huis o pgeno men, zo dat zij vo o rtdurend o nder

De ho eveelheid van het nieuwe vo edsel, dat gege-

strenge medische co ntro le sto nden. Bijna alle mo e-

ven wo rdt vo o r de favo riete maaltijd, kan lang-

ders verbleven bij de kinderen in het ziekenhuis.

zaam wo rden vergro o t. Wanneer een kind went

De kinderen kregen vo edsel o p no rmale etenstijden.

aan deze wijze van intro ductie van nieuw vo edsel,

Het aangebo dene besto nd uit kleine ho eveelheden

zal het steeds gemakkelijk nieuw eten accepteren,

vo edsel wat to t dan to e geweigerd werd, vermengd

vanuit de wetenschap dat daarna lekker eten vo lgt.
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Men moet
streven naar
een vriendelijk,
overtuigend
onverschillige
houding, ook
al vraagt dat
toneelspel om
de werkelijke
gevoelens te
verbergen.

met wat het kind wel lustte. Een kind dat alles
behalve pap weigerde, kreeg pap met een beetje

O udere k inderen

gemalen vlees. Wanneer een kind alleen uit de fles

To t nu to e zijn de eetpro blemen van jo nge kinde-

wilde drinken, werd het eten met de vinger gege-

ren aan de o rde geko men. O ver het algemeen ver-

ven. Indien het kind gewend was aan een vinger,

betert de situatie van deze kinderen in de lo o p van

dan werd het eten met een lepel aangebo den. De

de jaren. O udere kinderen en ado lescenten met een

kinderen bego nnen na enkele dagen te eten ( de

autistische sto o rnis kunnen o m andere en heel ver-

langste weigering was 10 dagen) . Gedurende die

schillende redenen hun eetlust verliezen. Autistische

tijd werd de gezo ndheidsto estand van het kind

tieners kunnen de zelfde emo tio nele pro blemen

geco ntro leerd en werden speciale o nderzo eken

hebben als ‘no rmale’ pubers. Do o r hun handicap

gedaan naar de gevo lgen van het niet eten.

is het echter vo o r hen mo eilijk ero ver te praten en
hun pro blemen o p te lo ssen. Ze kunnen angstig

In het begin hielden so mmige kinderen niet van de

wo rden, o ngerust o f depressief, vo o ral bij speciale

nieuwe smaak. maar zo dra ze eraan gewend waren,

spanningen. Spanningen gaan vaak samen met het

aten ze het gretig. De ho eveelheden werden gelei-

verlies aan eetlust, en daaro m vallen veel autistische

delijk o pgevo erd to t no rmale maaltijden. De mo e-

kinderen daardo o r terug in hun vro egere, pro ble-
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Sommige
autistische
kinderen
raken erg
gehecht aan
zoetigheid en
eisen dat op
alle momenten
van de dag op

Gelukkig leren de meeste
van onze kinderen met
vallen en opstaan en
na verloop van (veel)
tijd eten. Ze krijgen een

matische eetgedrag. In die situatie is het beter in te

de zekerheid en kalmte van de o uders en wo rdt

gaan o p de angsten en spanning en niet teveel het

daardo o r vo o r het kind een veilige situatie gecre-

accent te leggen o p hetgeen gegeten wo rdt.

ëerd waarin nieuw vo edsel gemakkelijker zal wo rden uitgepro beerd.

Grote vera ntw oordelijk heid
O uders van autische kinderen met eetpro blemen

W oede-uitba rstingen

wo rden dikwijls vo o r vele mo eilijke beslissingen

Als laatste no g een pro bleem met eten dat in so m-

gesteld. Er rust een gro te verantwo o rdelijkheid o p

mige o pzichten gemakkelijker is te hanteren dan

hun scho uders. Zij dienen te beo o rdelen wanneer

het weigeren van vo edsel. So mmige autistische

er wel o f geen aandacht aan het eetgedrag mo et

kinderen raken erg gehecht aan cake, ko ekjes o f

wo rden besteed, o f er actie mo et wo rden o nderno -

andere zo etigheid en eisen dat o p alle mo menten

men, wanneer aan te dringen dat het kind eet en

van de dag o p. Wanneer niet o p deze eis wo rdt

wanneer aan hem de keus o ver te laten. Wanneer is

ingegaan kunnen wo ede-uitbarstingen het gevo lg

een kleine ho eveelheid vo ldo ende en wanneer is

zijn. Dit pro bleem kan het beste o p de zelfde

het o nto ereikend vo o r een go ede gezo ndheid? Eten

manier wo rden aangepakt als ieder zich steeds her-

kan do o r al deze zo rgen een nachtmerrie wo rden.

halend gedrag. Aan het kind mo et geen eten gege-

Het beste advies blijft dat bij o ngerustheid en twij-

ven wo rden buiten de maaltijden o m en bij de

fel hulp gezo cht mo et wo rden bij een arts die uw

maaltijd dient het hetzelfde te krijgen als de o veri-

kind go ed kent. Bijzo nderheden o ver de so o rt en

ge gezinsleden. Aan de wo ede-uitbarstingen dient

ho eveelheid vo edsel, het gewicht van het kind en

geen aandacht te wo rden besteed. Het kind zal zich

de o ntwikkeling daarvan, zijn gegevens aan de

o p den duur realiseren dat het geen zin heeft er

hand waarvan de arts kan beo o rdelen o f het vo ed-

no g meer energie aan te verspillen. Essentieel hier-

sel vo ldo ende is. De aanpak van de pro blemen

bij is dat no o it vo edsel gegeven wo rdt o m een

kunnen tevens bespro ken wo rden. Hierdo o r gro eit

reeds bego nnen wo ede-aanval te sto ppen.

Zelf eten, een oproep!
Tijdens de landelijke co ntactdag in

‘( zo mer) kamp’, waar dit pro bleem o nder leiding

mei j.l. kwam in een discussie naar

van deskundigen wo rdt behandeld. O uders en

vo ren dat o uders pro blemen erva-

kinderen zo uden dan vo o r een bepaalde perio de

ren met het ‘zelf laten eten’ van hun

kunnen samenko men o p een plek waar huis-

kind. Kinderen breiden het po sitieve aangeleer-

vesting en begeleiding aanwezig zijn. Samen kan

de eetgedrag thuis niet uit van eten gevo erd

er geleerd wo rden o ver, en geo efend wo rden o p,

krijgen naar zelf eten.

het zelf eten van het kind.

O ns kind is behandeld o p de Winckelsteegh en

Mijn co ncrete vragen zijn: Zijn er meer mensen

sindsdien van de so nde af. Maar to t nu to e geven

geïnteresseerd o m het pro bleem van het ‘zelf

wíj haar no g steeds eten. Uit zichzelf zal zij dat

eten’ aan te pakken? Is het een idee o m dat

niet do en. Er waren meer o uders die dit pro -

do o r middel van zo ’n kamp te do en? Er zijn

bleem o nderkenden en aangaven het prettig te

reeds to ezeggingen vo o r pro fessio nele bege-

vinden hulp te krijgen bij deze stap. De situaties

leiding. Zijn er andere mo gelijkheden o m dit

van de kinderen verschillen: bepaalde kinderen

pro bleem aan te pakken? Alle reacties zijn wel-

hebben so ndevo eding gehad en anderen niet, en

ko m, maar het do el zal zijn o m daadwerkelijk

o o k de achtergro nden en behandeling die ze

iets te o rganiseren wat hulp biedt bij die laatste

hebben o ndergaan kunnen verschillen.

stap, die van zelf eten.

Al pratend met o uders en met enkele pro fessio -

Graag zie ik uw reactie tegemo et.

gezonder en normaler
eetgedrag en komen van
de sonde af. De situatie
thuis is niet langer
gespannen nu de eetproblemen achter de rug
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zijn en de zorgen zijn

nals kreeg ik de beho efte binnen de vereniging

voorbij. Toch is dat laatste niet altijd het geval.

uit te zo eken ho e dit pro bleem aangepakt zo u

Agnes Ton-Boon

kunnen wo rden. En er werd o o k al een idee

Tel: 0317-425086

gebo ren, namelijk het o rganiseren van een so o rt

E-mail: aton7576@ freeler.nl

Het plakken
van de

Neus-maag-sonde
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Inhoud
• Algemeen
• Bij nieuwe sonde inbrengen:
• A. Wangpleister
1. Pleisters knippen
a. Kaasplakje = duo derm
b. Fixo mull = witte pleister
2. Pleisters lo shalen
3. Pleisters plakken

• B. Neuspleisters
4. Pleisters knippen
a. Neuspleister = lange
b. Neusbrug-pleister
5. Pleisters lo shalen
6. Pleisters plakken

Algemeen
Sara Jaspers tijdens één van haar ziekenhuishuis opnames met een neus-maag-sonde.
Het extreem afplakken van de neus en de sokjes om haar handjes moesten ervoor zorgen
dat de sonde er niet uitkon.

• Raak de plakzijde van de pleisters zo min mo gelijk aan want dan verdwijnt de plakkracht.

• Plak bij vo o rkeur niet vlak na een vo eding
i.v.m. spugen.

N a veel proberen en ondervinden hebben wij een goede manier

• Neuspleister en wangpleister ho even niet tege-

gevonden om de neus-maag-sonde op het gezicht van ons kind

• Niet de wangpleister en neuspleister tegelijk

lijk vervangen te wo rden.
lo shalen; eerst de één helemaal afwerken, dan

vast te zetten. O mdat we het voor familie en anderen, die soms

de ander. Het knipwerk kan wel tegelijk vo o r-

voor ons kind zorgen, belangrijk vonden dit ook te weten, hebben

• O o k als de neuspleister er no g mo o i uitziet,

bereid wo rden.
to ch na maximaal drie dagen vervangen. De

we het vastplakken van de sonde stap voor stap gedocumenteerd.
Wellicht kunnen ook leden van de VO KCVS hun voordeel hiermee
doen. Daarom hebben we onze ‘Pleister-instructie’ aan de redactie
van het nieuwsblad aangeboden. We hopen dat het voor ouders
die nog zoeken naar een goede manier van bevestigen van de

plakkracht wo rdt langzaam minder.

• Het knippen van de leuko plastpleisters gaat
heel gemakkelijk wanneer je deze eerst o p de
gladde kant van een gebruikt ( co mputer-) etikettenvel plakt. Pleister en etikettenvel kunnen
samen geknipt wo rden en bij het plakken kan
het etikettenvel eenvo udig verwijderd wo rden.

• Plakken altijd met z’n tweeën do en: één perso o n plakt en de ander ho udt het kind vast en

sonde een ondersteuning zal zijn.

de handjes en armpjes ‘in bedwang’. De wangpleister kan eventueel alleen, maar bij de neuspleister is het risico te gro o t dat de so nde er

Els en W im Zuilekom

tijdens het plakken wo rdt uitgetro kken.
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Bij nieuw e sonde inbrengen

A. W a ngpleister

1. Als de sonde eruit gaat, deze vast helemaal

1. Pleisters knippen

weghalen van de wang.
2. Klaarleggen in afwachting van de gebelde
Zie plaatje A1

thuiszorg:

A. Kaasplakje = duoderm
- Ro nd van het plakje duo derm de ho eken af;
- Peuter de achterkant lo s en plak hem een

- Nieuwe so nde;

stukje verder weer vast ( dan ho ef je niet te

- Bakje scho o n water;

peuteren als je aan het plakken to e bent,

- Luchtspuit;
- Stetho sco o p;

dus fijner vo o r het kind) ;
- Het resultaat ziet er als vo lgt uit:

- Aankleedkussen ( bij baby’s) .

3. Knip alle pleisters, inclusief de merkpleister

Zie plaatje B1

( ook deze op etiket knippen, dat gaat
het beste) .

B. Fixomull = witte pleister
- Knip een stuk af van ruim twee ho kjes

Zie plaatje A2

Zie plaatje A1

breed;
- Ro nd de ho ekjes af en maak hem iets ko r-

Als de thuiszorg is gea rriveerd:
4. Plak de kaasplak vo o r het inbrengen van de
so nde vast o p de nieuwe wang.

ter ( enkele mm) ;
- Fixo mull mag niet breder zijn dan kaasplakje;

5. De thuiszo rg meet de lengte af van de nieuw

- Knip in het midden van de ko rte zijden

in te brengen so nde. Plak een stukje pleister

circa 0,5 to t 0,75 cm in ( niet te ver inknip-

( =merkpleister) o p het punt waar hij uit de
neus gaat ko men. Plak de merkpleister zo

pen) ;
- Het resultaat ziet er als vo lgt uit:

dat hij weer gemakkelijk lo s te halen is.
Zie plaatje B2

Zie plaatje B1
Zie plaatje A2

2. Pleisters loshalen
6. De so nde wo rdt natgemaakt.
7. De so nde wo rdt ingebracht to t de
merkpleister.

Zie plaatje B2

lo s van het kaasplakje. O nderste o f bo venste helft maakt niet uit;

8. Haal de merkpleister lo s.

- Trek de so nde tussen de 2 pleisters vandaan;

9. Plak de lange neuspleister vast zo als elders in

- Haal de kaasplak met fixo mull in een

de instructie is beschreven. Meestal zal hij

rustige beweging ( niet te langzaam, niet te

niet bepaald mo o i zitten maar het mo tto is

snel) lo s van de wang.

‘vast is vast’. Zo rg wel dat de neuspleister
go ed aan de so nde vastzit.

3. Pleisters plakken

10. Wacht met de o verige pleisters ( neusbrug-

- Plak het kaasplakje vrij dicht tegen de

pleister en wangpleisters) to t de so nde is

neus o p de wang, maar er niet helemaal

geco ntro leerd.

tegenaan;

11. De thuiszo rg verwijdert de metalen vo erdraad uit de so nde.
12. Co ntro leer met luchtspuit en stetho sco o p o f
de so nde go ed zit.

Zie plaatje B3

- Haal in de lengte de helft van de fixo mull

- Haal de anti-plak achter de fixo mull er af
( Let o p: de fixo mull is elastisch, zo rg dat je
het niet uitrekt! ) ;
- Trek aan één kant de puntjes van het inge-

13. Plak de wangpleisters.

knipte deel iets uit elkaar en plak de fixo -

14. Plak de neusbrugpleisters.

mull o ver de so nde aan de neuskant vast

15. En nu: tro o sten!!!

o p het kaasplakje; puntjes o nder de so nde
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vo uwen ( Let o p: so nde niet te strak trek( De pleisters zullen meestal geen scho o nheids-

ken anders trek je het neusje uit mo del) ;

prijs verdienen. Kijk na 30-60 minuten ho e de
pleisters zitten. Niet go ed? Dan vervangen.)

Zie plaatje B3

- Plak de puntjes o nder de so nde vast o p het
kaasplakje;
- Plak de so nde in de lengte o p de fixo mull
( no g niet aan de kaasplak! ) ;

2. Pleisters loshalen
- Haal de neusbrugpleister lo s van de neus;
- Bij vo o rkeur in de richting van de so nde
naar de neus ( als de neusbrugpleister

- Trek aan de andere kant de puntjes van de

mo eilijk lo slaat van de lange neuspleister

fixo mull iets uit elkaar, richt de fixo mul

mag deze daaraan blijven zitten, als de

met de so nde go ed bo ven het kaasplakje

slingeruiteinden maar lo s te halen zijn;

en plak de puntjes o nder de so nde vast o p

- Haal de twee slingeruiteinden van de lange

het kaasplakje. Fixo mull niet uitrekken!
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neuspleister van elkaar. De ho rizo ntale zit
bo ven de diago nale;

B. N euspleisters
1. Pleisters knippen
A.Neuspleister = de lange, smalle die je om de
sonde heen slingert
- Plak een stuk leuko plast van circa 7,5 cm
lengte o p een etikettenvel;
- Knip de leuko plast samen met het etikettenvel in de lengte do o rmidden;

- Friemel het ho rizo ntale uiteinde o nder de
so nde do o r ( van o o g-kant naar wang-kant) ;
- Trek dit uiteinde wat lo s van de so nde
( richting o o g) ;
- Haal het diago nale uiteinde lo s van de

Zie plaatje C1

neus;
- Trek de slinger o nder de so nde vandaan;
- Zo rg dat het kind de so nde er nu niet uit

- Laat aan de ko rte zijden een stukje etiket-

kan trekken, het kind dus o o k niet o ppak-

tenvel zitten; aan de lange kanten het eti-

ken als ze huilt, eerst ‘t pleisteren afmaken.

kettenvel vlak langs de pleister afknippen;

Het ho o fd, zeker nu, go ed vastho uden! ! !

- Haal 1/ 3 van de lange stro o k lo s; knip het
etikettenvel do o r en plak het een stukje

3. Pleisters plakken

verder weer vast. Let o p dat je de gladde

- Pak de lange neuspleister;

kant van het etikettenvel neemt, van de

- Schuif het ko rte uiteinde o nder so nde

andere kant is de pleister niet go ed af
te halen;
- Haal het andere stuk ( 2/ 3) etikettenvel lo s

Zie plaatje C2

do o r van o o g richting wang;
- Plak dit ko rte uiteinde diago naal o p de
neus;

en plak het o o k een stukje verder weer vast
( gladde kant) ;

Zie plaatje C3

- Knip aan het etikettenvel aan weerszijden
puntjes;
- Het resultaat ziet er als vo lgt uit:

- Sla het lange uiteinde o m de so nde en
friemel het o nder de so nde do o r van wang
naar o o g;

Zie plaatje C1

- Zo rg dat de slinger strak o m de so nde heen

Zie plaatje C3

zit en go ed plakt. Knijp in ieder geval de

B. Neusbrug-pleister
- Plak een stuk leuko plast van circa 2,5 cm
lengte o p een etikettenvel;
- Knip aan één lange kant twee ho ekjes iets
af ( leuko plast en etikettenvel samen! ) ;

pleister go ed vast;
- Plak dit lange uiteinde ho rizo ntaal o p de
neus vast, waarbij een deel van het diago nale stuk te zien blijft, zo dat je bij het lo shalen grip hebt ( Let o p: so nde niet te strak

- Zo rg dat er aan minstens 1 zijde een stuk-

trekken anders trek je het neusje uit mo del) ;

je etikettenvel uitsteekt o m de pleister

- Plak de neusbrugpleister o ver de slinger-

gemakkelijk lo s te kunnen halen;
- Het resultaat ziet er als vo lgt uit:

uiteinden met de afgeknipte ho ekjes naar
bo ven. Zo rg dat de uiteinden hiervan niet
o p de wang plakken ( dit ho udt niet go ed) .

Zie plaatje C2
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EEN

P ER S O O N LI J K E I M P R ES S I E

Het is zaterdag 19 mei j.l., rond 10.00 uur, als de deelnemers aan de landelijke contactdag van de VO KCVS
zich rond de koffie met gebak scharen. N iet in of om Utrecht deze keer, maar in N ijmegen, te gast bij de
W inckelsteegh, een centrum voor zorg
en dienstverlening aan mensen met een
verstandelijke handicap. Bij de leden van de
vereniging beter bekend als een plek waar
eettherapie wordt gegeven aan kinderen met
een ontwikkelingsachterstand.

Een dag
op de

W
W inckelsteegh
inckelsteegh
Het w elk omsw oord

Vaak is er één o nderdeel dat het meest in de herinnering blijft hangen. Een situatie o f verhaal
dat de meeste indruk heeft gemaakt. Zo o o k nu.
Na het welko mswo o rd is het wo o rd aan Elly van
Leeuwen. Ze verzo rgt in de Winckelsteegh de

O uders voor ouders

intake van o uders en kind.

Tezamen met o uders die hier met hun kind in
behandeling zijn o f zijn geweest, do o rlo pen de

Rustig, en met zachte stem, begint zij aan haar

leden van de VO KCVS het pro gramma dat het

verhaal. Een samenvatting van de ervaringen van

thema draagt ‘o uders vo o r o uders’. De o fficiële

o uders die in de intake-gesprekken naar vo ren

o pening van de nieuwe dagbehandelingsunit

ko men. Gevo lgd do o r een uitleg o ver de behan-

Bubbels zal het feestelijk middelpunt van de dag

delingswijze o p de Winckelsteegh.

vo rmen.
Ze begint bij het begin en vertelt o ver de zwan-

D r. D .M. Seys.
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Prik k elende stellingen

gerschap die bij veel o uders al vo l pro blemen is.

Zo als de vlo tte aftrap al do et vermo eden, verlo o pt

Pro blemen die zo rg geven en angst, maar de ho o p

de gehele dag vo lgens planning en in zeer prettige

o p een go ede aflo o p no g niet o verstemmen. Dan

sfeer. Het o peningswo o rd, de daaro p vo lgende

vo lgt de bevalling en de eerste perio de daarna,

discussie aan de hand van prikkelende stellin-

waarin het kindje niet blijkt te drinken. Alles

gen, de lunch, de o pening van Bubbels do o r twee

wo rdt gepro beerd o m het kind aan het drinken

kinderen, de ro ndleiding met uitleg in de nieuwe

te krijgen. Maar het lukt niet en de eerste echte

dagbehandelingsgro ep, de ledenvergadering, en

zo rg is nu o o k gebo ren. De huisarts weet het niet

to t slo t de bo rrel: alles werkt verhelderend en

en verwijst do o r naar de kinderarts. Eenmaal in

inspirerend. Ko rto m een dag waaro p veel geleerd

het ziekenhuis vo lgen vele o nderzo eken naar de

en uitgewisseld wo rdt, een dag die do o r de o m-

o o rzaak. Er wo rden co nclusies getro kken met be-

geving dicht bij de kinderen en eetpro blematiek

trekking to t de aanpak van het drinkpro bleem.

staat, een dag o m niet te vergeten en een dag o m,

Vaak ko men tijdens die o nderzo eken o o k andere

o p vergelijkbare wijze, te herhalen.

zaken aan het licht en gro eien daarmee de zo rgen.

Sonde: ‘Voor even erin’

telefo o nnummers van o uders die met hun kind

O ndertussen mo et er gedro nken wo rden en

reeds uitbehandeld zijn. Zo dat ervaringen kun-

ko mt er steeds meer dwang o m dat te bereiken.

nen wo rden uitgewisseld en uit andere mo nden

Het kindje begint te braken. Eerst een keertje,

kan wo rden geho o rd ho e het o p de Winckelsteegh

dan vaker. Terug naar de kinderarts die uitdro -

to egaat. Samen met de behandelaars wo rdt ge-

ging vreest. Een o pname vo lgt en tijdens het ver-

keken naar de weerstand van o uders. Waarin zit

blijf in het ziekenhuis wo rdt een neus-maag-

de twijfel, de angst en wat maakt de drempel zo

so nde geplaatst. Hij gaat er maar ‘vo o r even in’,

ho o g? Vaak wo rdt er dan gespro ken o ver de angst

o m bij te ko men, aan te sterken. In ieder geval is

vo o r dwang, angst dat het kind veel zal huilen,

er nu geen dwang meer. En dat vo elt best even

aan zijn lo t zal wo rden o vergelaten en dat het

fijn. To ch zal het kind mo eten leren eten. Maar

niet buiten de mo eder zal kunnen.

W
I
N
C
K
E
L
S
T
E
E
G
H

vo o rlo pig do et het dat helemaal niet en dus
ko mt het met so nde naar huis. Daar begint het

Sa men w ennen a a n situa tie

slepen. Het kind ziet vele artsen, o ndergaat meer

Wanneer de o pname een feit is, verblijven de

o nderzo eken, krijgt fysio therapie en lo go pedie.

o uders de eerste week o o k o p de Winckelsteegh.

De zo rgen gro eien verder en het gezin past zich

Ze wennen samen met hun kind aan de nieuwe

aan aan het niet-etende-kind.

situatie. Geleidelijk nemen de verzo rgers de taken
van de o uders o ver. En langzaam gro eit dan het

Als dan uiteindelijk de mo eder vo l zit ko mt o o k

vertro uwen, het vertro uwen dat een vo o rwaarde

de thuiszo rg no g assisteren. Het huis lo o pt o ver

is vo o r het go ed kunnen achterlaten van het

van de medische begeleiding en iedereen geeft

kind. Eenmaal thuis kunnen de o uders elke avo nd

adviezen, vaak tegengestelde. Go ed bedo eld maar

bellen o m te vragen ho e het gaat en ko mt het

niet werkend. Het kind accepteert alleen no g van

kind ieder weekend naar huis. So ms wo rden

de mo eder dat deze hem wat eten geeft. De mo e-

vakanties van het gezin in de o mgeving van de

der raakt o verspannen. De wil o m het kind no r-

Winckelsteegh gepland, zo dat vo o r een paar

maal te leren eten is er no g wel, maar de weg er

weken iedereen weer wat dichter bij elkaar is.

naar to e wo rdt niet meer gezien. Bo vendien wo rdt
de zo ekto cht van o uders vaak gedwarsbo o md

Vra gen...

do o r artsen en begeleiders. Schuldgevo el do et

Gedurende de behandeling ko men er bij de

zijn intrede: ‘wij hebben gefaald’.

o uders andere vragen naar bo ven. Ho e is het
to ch zo geko men? Wat kunnen we er zelf aan

Een sprong in het diepe

do en? Daaro ver wo rdt met het team van de

Met deze ervaringen ko men o uders, o p eigen

Winckelsteegh gespro ken.

initiatief o f via welwillende en beter geïnfo r-

Na 3 maanden vo lgt dan het evaluatiegesprek. De

meerde kinderartsen, uiteindelijk bij de Winckel-

vo rderingen ko men aan de o rde, maar o o k de

steegh terecht. En daar wo rden ze dan, in de

pro blemen en de twijfels. Wanneer er sprake is

meeste gevallen, geco nfro nteerd met de zware be-

van vo o ruitgang zie je het leven vo o r de o uders

slissing to t langdurige o pname. Een uithuisplaat-

lichter wo rden. En gelukkig is er uiteindelijk bij

sing van het ‘zo rgenkind’, waarmee in de achter-

8 van de 10 kinderen sprake van succes.

liggende perio de een bijna symbio tische relatie
is o pgebo uwd, is een niet te o verziene weg. Een

Zo eindigt Elly van Leeuwen haar verhaal o ver de

spro ng in het diepe, ingrijpend en zo nder garan-

ervaringen van o uders. Het is even stil na haar be-

ties, en één waaro p je je niet kunt vo o rbereiden.

to o g. Tijdens het verdere verlo o p van de dag
wo rdt er no g vaak teruggedacht aan wat ze vertel-

Het team van de Winckelsteegh pro beert er alles

de, en geven o uders aan elkaar daaro p een reactie.

aan te do en o m de o verstap van thuis naar de

We zijn het o ver één ding eens: “Als we ooit de stap

Winckelsteegh te vergemakkelijken en te ver-

naar intensieve eettherapie moeten zetten en als we

zachten. Een go ede vo o rbereiding van o uders is

ooit ons kind daarvoor uit handen moeten geven, dan

daarbij cruciaal. Ze krijgen een video te zien,

hier!” Zelden o f no o it ho o rden we o nze eigen

bezo eken de units, de dago pvang en de sessie-

ervaringen met zo veel respect en begrip verwo o rd.

kamer waar de eettherapie plaatsvindt, en er
wo rdt heel veel gepraat. Nieuwe o uders krijgen

Moniek Meijer
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W EETJ ES
Een rubriek met korte interessante wetenswaardigheden
Sma k elijk W eten

gevo egd, getiteld ‘Spugen’ en ‘Allergiepreventie’.

Vanaf 24 mei 2001 is in het Museum

Tevens is er een nieuw pro ductinfo rmatiebo ekje

Bo erhaave te Leiden de nieuwe

Zuigelingenvo eding van Nutricia uit. Dit o ver-

tento o nstelling ‘Smakelijk Weten’

zichtbo ekje biedt het co mplete asso rtiment aan

te zien. Deze tento o nstelling laat de

vo edingspro dukten. Daarnaast bevat het ant-

weg zien van o ns vo edsel in de perio de

wo o rden o p veel gestelde vragen uit de praktijk.

1750 to t 1950. De weg begint bij de ho udbaar-

De bro chures zijn o p te vragen bij de Nutricia

heid van o ns eten, gaat dan langs de co ntro le en

• Voedingskundige Informatielijn 0800 - 0228686

de keuken o m uiteindelijk uit te ko men bij een
mo o i gedekte tafel, waar het eten wo rdt gegeten.

Bestrijding va n onder voeding bij

De weg van de pro visiekast to t en met de spijs-

k inderen met k a nk er

vertering. O o k is er binnen de tento o nstelling

In een o nderzo ek naar de bestrijding van o nder-

aandacht besteed aan speciale vo eding vo o r bij-

vo eding bij kinderen met kanker werden twee

vo o rbeeld astro nauten, zuigelingen en zieken.

so o rten so ndevo eding met elkaar vergeleken, de

Ko rto m, Smakelijk Weten is een mo o ie, bo eien-

standaard kinderso ndevo eding en de energiever-

de tento o nstelling o ver de meest alledaagse be-

rijkte kinderso ndevo eding. De resultaten van

zigheid, ‘eten’. Zeer de mo eite van het bekijken

het o nderzo ek to nen aan dat het geven van de

waard!

energieverrijkte so ndevo eding effectiever is in

• De tentoonstelling loopt van 24 mei t/m 30

het verbeteren van de vo edingsto estand, dan het

september 2001. Adres: Museum Boerhaave,

geven van de standaard vo eding. O nderzo ek en

Lange Sint Agnietenstraat 10, Leiden.

resultaten zijn te lezen in Jo urnal o f Parenteral

Tel. 071-5214224. Of: www.museumboerhaave.nl.

and Enteral Nutritio n, 2000; 24: 351 -360, o nder
de titel ‘Naso gastric tube feeding in children

N ieuw e consumentenfolders

with cancer: The effect o f two different fo rmulas

zuigelingenvoeding

o n weight, bo dy co mpo stio n, and serum pro tein

Aan de algemene serie co nsumentenfo lders zui-

co ncentratio ns’. De auteurs: E. Den Bro eder, R.J.J.

gelingenvo eding zijn twee nieuwe bro chures to e-

Lippens, M.A. van ‘t Ho f, et al.

‘Door creatie ontstaan,
door kennis compleet ’

Reclame | Multi Media | Drukkerij
Mastbos 15
5531 MX Bladel
T. 0497-383220
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Eetproblemen bij k inderen

Eet- en drink problemen bij

en a dolescenten

jonge k inderen

info@vok cvs.nl
w w w .vok cvs.nl

O nder redactie van A.P. Messer, L. de Vo s,

Lenie van den Engel-Ho ek

W.H.G. Wo lters

Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverle-

Een boek met 14 uitgebreide artikelen over uiteen-

ners in de gezondheidszorg.

Telefo o n

lopende vormen van eetproblematiek en de behande-

• ISBN 90.232.3450.2

Lo tgeno tenco ntact:

0 2 6 -3 8 9 0 2 8 3

ling daarvan.

• Ambo Baarn / ISBN 90.263.1231.8
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Beha ndelingsstra tegieën bij
jonge k inderen met voedings-

De vroege ontw ik k eling
in ha nden

en eetproblemen
O nder redactie van dr. D.M. Seys, drs. J.H.M.

Saakje da Co sta, Harm van den Berg

Rensen, drs. M.H.J. O bbink

Het bestuur:

Adviezen voor de omgang met ( te) vroeg geboren

Een boek met bijdragen van diverse auteurs over de

• Voorzitter

baby’s.

behandeling van eetstoornissen bij jonge kinderen.

• Bohn Stafleu van Loghum / ISBN 90.313.1691.1

Aan de orde komen onder meer de beslisbomen die
worden gebruikt bij de beoordeling en diagnosticering

Logopedie voor

van voedselweigering.

Kinder verpleegk undigen

• Bohn Stafleu van Loghum / ISBN 90.313.3275.5

Saakje da Co sta
Lesmodule voor kinderverpleegkundigen over eet- en
drinkproblemen bij kinderen.

To n Huberts
Tel. 026-3890282

• Vice-voorzitter
Angelique Verhulst

• Penningmeester
Hans Zuijderduijn

Voeding en Verzorging va n jonge
k inderen met Dow n Syndroom

• Secretaris
Sandra Tenfelde

• Algemene bestuursleden

• Bestellen door overmaking van FL 15,- op bank-

Een voorlichtingsfolder van de Stichting D own Syn-

rek. 48.0428.418 t.n.v. Hoge School Groningen,

droom, ondermeer over het eten ( geven) van deze

Theo Beentjes

Faculteit Gamma, o.v.v. Logopedie Kinderverpleeg-

kinderen.

Alex Jaspers

kundigen

• Losse exemplaren bestellen door overmaking van

Jo sé Swinkels

FL 5,50 op postrek.nr. 1611723 of bankrek.nr.

W erk boek entera le voeding

36.71.08.445 van de Stichting Down Syndroom

Redactie van het

bij k inderen

( SDS) . Donateurs van de SDS betalen FL 4,-.

Nieuwsblad:

O nder redactie van J.A.J.M. Taminiau, K. de Meer,

Bij afname van 20 exemplaren of meer bedraagt

• Redacteuren

C.M.F. Kneepkens, M.A. Verheul-Ko o t, H.N.

de prijs FL 2,50 per stuk. Alle bedragen zijn inclu-

Lafeber

sief verzendkosten.

• VU Uitgeverij Amsterdam / ISBN 90.5383.507.5

Mo niek Meijer
Jo sé Swinkels

• Vormgeving
Alex Jaspers

Gew oon een bijzonder k ind

• Realisatie

Marga Schiet
Praktische informatie over het opvoeden van chroGrafiMedia

nisch zieke kinderen.

• ISBN 90.5050.646.1
Po stadres

Eetboek je, deel 1 & deel 2

Redactie Nieuwsblad:

Mitzy Kwaaitaal

VO KCVS/ N EE-ETEN

D eze twee delen zijn leuke, mooi geïllustreerde boek-

T.a.v. Moniek Meijer

jes die een speelse hulp kunnen zijn bij de maaltijden

Rodenrijselaan 22a

van kinderen. Er wordt pas omgeslagen en verder

3037 XE Rotterdam

gelezen na een hapje. Bekend van de televisie-uitzending van Catharine Keyl op RTL 4.

• Eetboekje deel 1 / ISBN 90.737.960.83
• Eetboekje deel 2 / ISBN 90.737.961.80

E-mail
mjmmeijer@ wish.net
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