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Chronische Voedselweigering en Sondevoeding
(VOKCVS) is op 31 juli 1997 opgericht. Sinds
mei 2001 werkt de vereniging aan de invoering van een nieuwe naam, nl. Nee-eten! In
de overgangsfase, die momenteel is afgesloten,
werden beide namen naast elkaar gevoerd.
Het nieuwsblad wordt minimaal twee maal
per jaar toegestuurd aan leden van de vereniging. U kunt lid worden door € 25,- per jaar
over te maken op gironummer 7072375 t.n.v.
VOKCVS te Den Haag o.v.v. nieuw lid. Het is
ook mogelijk om donateur te worden. Daartoe maakt u minimaal € 15,- per jaar over op
bovenvermeld gironummer. Dan ontvangt u
ook altijd ons nieuwsblad.
Het bestuur en de medewerkers

zijn niet

aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en
eventuele schadelijke gevolgen die kunnen
voortvloeien uit gebruik van de gegevens die
in deze uitgave zijn opgenomen. Overname
van tekst uit dit nieuwsblad is alleen toegestaan na overleg met de voorzitter en met
bronvermelding.
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2508 AC Den Haag
Het bestuur van de VOKCVS / Nee-eten!
wordt gevormd door:
Agnes Ton (voorzitter),
Herman van de Pavert (penningmeester),
Marjan Heinen (secretaris),
Alex Jaspers (algemeen bestuurslid),
Marianne van Leeuwen (algemeen bestuurslid).
Daarnaast wordt de vereniging
gesteund door een aantal
actieve leden en (para)medici.
Realisatie:
Art-Pro6 Reclamestudio, www.artpro6.nl

Column pagina 6
U wordt van harte uitgenodigd om het
stokje over te nemen en een column te
schrijven voor een volgend nieuwsblad.
Luchtig, geestig, dan wel serieus, schrijf
over uw ervaringen met eetproblemen of iets
dat daar mee te maken heeft. Ook gedichten
of andere teksten zijn van harte welkom!

Wie durft...
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Nieuws van
Nieuwshetvan het bestuur

vinden ouders onbegrip vanuit hun naaste
omgeving, nog steeds is er onder het grote

bestuur

Beste leden, donateurs en andere belangstellenden,

publiek nog zo weinig bekendheid met het fenomeen voedselweigering, dat ouders die er voor
het eerst mee te maken krijgen denken dat zij de
enige zijn met een dergelijk probleem.
Dat zijn allemaal punten waar de vereniging verbetering in probeert te krijgen. Het symposium
waar u verderop in dit blad over kunt lezen, kunt
u ook in dit licht zien. Bekendheid voor het probleem voedselweigering in brede zin, kennis-

Stilaan zien we dat er in ons kikkerlandje steeds meer aandacht

overdracht, het opbouwen van contacten.
Indirect levert dat voor alle ouders en hun kin-

komt voor het probleem voedselweigering. Op kleine en grotere

deren voordeel op.
Een nieuw woord dat steeds vaker opduikt is het

schaal worden er in ziekenhuizen en revalidatiecentra meer en

woord ‘preventie’. Want ook daarmee is nog veel
te bereiken. Zo vragen we ons af, wordt er soms

meer behandelplaatsen gerealiseerd. Via onze postbus en natuurlijk

niet te snel gegrepen naar het middel sondevoeding als bijvoorbeeld een normaal etend kind

langs de niet meer weg te denken digitale snelweg komt er telkens

een groeiachterstand heeft? Ook weten we: des
te langer een kind sondevoeding krijgt, des te

weer informatie over ons onbekende eetteams en individuele

groter wordt vaak het probleem. Negatieve ervaringen in het mondgebied en het missen van

behandelaars binnendruppelen. Dat is een positieve

belangrijke mijlpalen in de normale eetontwikkeling, dat zijn de elementen die aan de basis

ontwikkeling waar we erg gelukkig mee zijn.

staan van chronische voedselweigering. Met die
wetenschap voor ogen, moeten we eens gaan kijken naar de mogelijkheden om die kinderen die

Nog steeds taak voor vereniging

risico lopen op een langdurig eetprobleem

Maakt dat het werk van onze vereniging overbo-

zoveel mogelijk de normale eetontwikkeling te

dig? Wil dat zeggen dat wij binnen afzienbare

laten volgen. Wie weet wat dat kan opleveren.

tijd onze inspanningen kunnen staken? Nee,
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natuurlijk niet, want er blijft nog zoveel liggen.

In dit blad

Want al kunnen ouders nu op veel meer plaat-

Ook aandacht in deze uitgave voor het jubileum

sen (en vaak dichter bij huis) terecht voor

van

behandeling, het aantal therapieplaatsen blijft

Winckelsteegh. Vijf jaar Knabbel, een mijlpaal.

nog steeds achter bij de vraag. De wijze van aan-

In die jaren mochten al vele kinderen De

pak (de soort therapie) en de frequentie waar-

Winckelsteegh als etend kind verlaten! Leest u

mee behandeling plaats kan vinden (klinisch of

vooral het interview met Daniël Seys, waarin hij

poliklinisch) verschilt nogal van team tot team

onder meer vertelt hoe hij met de behandeling

en zeker bij de kinderen met de meest ernstige

van eetproblemen in aanraking kwam.

eetproblemen zal niet overal een positief resul-

Verder nog eigen verhalen van Leonie en Jasper,

taat geboekt worden. Deze kinderen zullen uit-

aanvullende informatie over therapieplaatsen,

eindelijk moeten terugvallen op een team waar

een kort verslag van de contactdag op 19 maart

intensieve therapie mogelijk is.

en nog meer. Kortom, een veelzijdige uitgave

Nog steeds zijn er ouders die moeten vechten

met veel aandacht voor twee bijzonderheden:

om erkenning voor het eetprobleem te krijgen in

het symposium van januari en het jubileum van

het medisch circuit, en ook zijn er nog altijd kin-

Knabbel.

eetbehandelunit

Knabbel

derartsen die, wanneer zij geconfronteerd worden met voedselweigering, geen idee hebben
hoe zij dit moeten aanpakken en naar wie of wat
er doorverwezen kan worden. Nog steeds onder-

enst iedereen
Het bestuur van w
veel leesplezier toe!

van

De

AANKONDIGING

LANDELIJKE CONTACTDAG

Thema:

“ANGST VOOR ETEN”

Houdt u zaterdag 5 november a.s. vrij, want op
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Tijdens het ochtendprogramma gaan we in op
bovengenoemd thema. In de middag vindt lot-

die dag vindt de volgende contactdag van

genotencontact plaats. Leden, donateurs en
andere belangstellenden worden van harte uit-

Nee-eten! plaats. Het Descartes-centrum te Utrecht

genodigd om op deze dag aanwezig te zijn. Wij
verzoeken alle aanwezigen om een bijdrage van

opent dan weer zijn deuren voor ons.

€ 10,-- voor de lunch.
In de weken voorafgaand aan de contactdag
worden leden en donateurs nog nader geïnformeerd. Niet-leden kunnen t.z.t. meer informatie
over deze dag vinden op onze website.

Wilt u zich alvast aanmelden? Dat kan via e-mail: info@nee-eten.nl

Ledenonderzoek 2004 Vereniging Nee-eten!
Na 48 enquêtes geteld en

Voor wie het zich nog weet te herinneren werd
bij de laatste vraag in de enquête gepolst of u uw

uitgeplozen te hebben is

verhaal zou willen vertellen of opschrijven. En
maar liefst 24 maal wilde men dat graag doen,

het einde van het onder-

zodat ervaringen niet verloren gaan en anderen
er weer van kunnen leren.

zoek bijna in zicht.

Graag zou ik iedereen die dit plan heeft, willen
verzoeken haar of zijn ervaringsverhaal op te

En ik wil dan ook

schrijven in ongeveer twee of drie ouderwetse
A4-tjes en aan de Vereniging Nee-eten! te sturen

iedereen bedanken die de moeite heeft genomen de

of te mailen.
Ik weet dat het bij sommige leden waarschijnlijk

vragen te beantwoorden en te retourneren.

moeilijk zal zijn om alles wat ze meegemaakt
hebben in slechts twee hooguit drie pagina’s

Waarschijnlijk is de uitkomst eind mei of begin juni

neer te zetten, maar het is het proberen waard.
En voordat de vereniging iets met uw verhaal

op de internetpagina te bekijken.

gaat doen, neemt de voorzitter of ik natuurlijk
eerst contact met u op.
Annemiek van den Berg,
medelid Vereniging Nee-eten! en
uitwerker onderzoek
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COLUMN
Werk aan de winkel?

Maandag 18 april jongstleden valt me een groot stuk in de

Terugblik op
Waarom we als behandelunit

Telegraaf op; wel een halve pagina, weliswaar met een grote foto,
maar toch! Het gaat over een nieuw opgericht kenniscentrum voor
prematuren. Het is opgericht op initiatief van TNO Kwaliteit van
Leven, afdeling Neonatologie van het LUMC, de Vereniging van
Ouders van Couveusekinderen (VOC), de afdeling orthopedagogiek van de Universiteit van Leiden en de thuiszorg Opmaat.

zijn gestart

De Winckelsteegh behandelt al veel langer dan vijf jaar kinderen met een eetprobleem. Deze kinderen werden voorheen
opgenomen op bestaande groepen met
meervoudige gehandicapte bewoners. De
kinderen die opgenomen werden voor
hun eetprobleem vroegen echter zoveel
aandacht en inzet dat dit ten koste ging
van aandacht en zorg voor de andere

Met meer dan normale belangstelling ga ik natuurlijk het stuk lezen om te kijken wat er zoal over de voedselinname-problematiek naar voren komt. Ik lees

bewoners. Daarnaast was het voor de

maar en lees maar en plotseling, bijna aan het eind van het verhaal, het vol-

ouders van onze jonge voedselweigeraar-

gende: ‘Als je ouders echt iets wilt bieden en problemen daadwerkelijk voor wilt zijn,

tjes moeilijk om hun kind te zien vertoeven

moet je deze vroeggeborenen gedurende lange tijd volgen en ook een programma
kunnen aanbieden. Zijn er problemen met praten, ga dan naar de logopedist; bewe-

tussen “bewoners” met een heel andere

gen ze zich wat stijfjes dan kun je fysiotherapie geven en heeft het kind moeite met

handicap. Door een reorganisatie kwam

eten dan zou je een diëtist kunnen voorstellen.’

er een afdeling vrij zodat wij onze eigen

Dat was het!!! Dat was het enige wat erin stond over het probleem van eten.

plek konden krijgen.

Hoe voelt dat nu voor mij als ouder met zo’n kind. Alleen een diëtiste voor een
kind met een eetprobleem? Was het maar zo gemakkelijk.

Toen we eenmaal wisten dat we een eigen unit
kregen moest er een heel nieuw team samenge-

Als ik zelf niet naar alternatieven had gezocht, liep ik nu nog met een doodziek

steld worden. Drie personen die al werkten met

vermagerd kind. Ondertussen kijk ik naar het prikbord waar een briefje hangt

de eetklantjes zijn meegegaan naar het nieuwe

van de school waarin staat vermeld dat ter afsluiting van het thema ‘smakelijk

team.

eten’ een pizzeria zal worden bezocht. En of de kinderen die geen pizza lusten

Er is bewust voor gekozen voor het nieuwe team

a.u.b. brood mee willen nemen………..

mensen met een verpleegkundige en mensen
met een pedagogische opleiding aan te nemen.

Tja!! Mijn dochter eet nog steeds gepureerd, dus geen pizza of brood. Er is

De nieuwe voorziening moest nog grotendeels

inderdaad nog veel te doen voor de vereniging Nee-eten! rond de voedselpro-

aangekleed en aangepast worden aan de toch

blematiek. Het eerste zal zijn om nog maar eens ons bestaan aan te kaarten bij

meestal zeer jonge kinderen die hier behandeld

dit nieuw kenniscentrum.

zouden worden. We misten nog materiaal om
de groep leuk aan te kleden en spel- en ontwik-

Ingrid

kelingsmateriaal. Eén van de ouders heeft de
stap gezet om Ikea te benaderen. Daar was leuk
meubilair en speelgoed om de groep op te
vrolijken. Uit eigen budget is tegelijkertijd veel
spel- en ontwikkelingsmateriaal aangeschaft.
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Ondertussen heeft de groepsleiding gesnuffeld
op andere dagverblijven hoe zij de ruimtes hadden ingericht. Met vereende krachten kreeg
Knabbel toch in korte tijd een kindvriendelijke
uitstraling.

vijf jaar behandelunit
Drie kinderen die al in behandeling waren gingen mee naar de nieuwe groep en binnen twee
weken groeide deze uit tot zes kinderen voor 24uurs opname en twee kinderen voor dagbehandeling.
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worden rond half vijf weer met een gezamenlijk
Bij de start waren er een aantal medewerkers die

kringetje afgesloten. Rond half zes zijn de laatste

gedeeltelijk in de behandeling en gedeeltelijk in

sessies. De avond bestaat vooral uit badderen,

de zorg werkten. Door een aantal kinderen werd

douchen, Sesamstraat kijken. Rond half acht ‘s

dit als verwarrend ervaren. Daarom werd geko-

avonds liggen de meeste kinderen op bed.

zen om een team ‘behandelen’ en een team

Groepsleiding is tot elf uur aanwezig op de

‘wonen’ te formeren.

groep, gedurende de nacht is er een speciaal
nacht-zorg-team.

Hoe ziet een dag op Knabbel eruit
Een dag op Knabbel begint om zeven uur ‘s mor-

Multi-disciplinair overleg

gens. De kinderen worden uit bed gehaald en

Eens per week is er een uitgebreid multi-discipli-

verzorgd. Rond acht uur komen de eerste behan-

nair overleg waarin behandelaars, samen met

delaars en beginnen de sessies. Elk kind krijgt

persoonlijk begeleiders, orthopedagoog, arts,

vijf à zes sessies gedurende de dag. Vanaf een uur

maatschappelijk werk en hoofd behandeling,

of negen beginnen de dagactiviteiten voor de

alle kinderen bespreken. Hier wordt de behan-

kinderen. We starten met een gezamenlijk krin-

deling en de algehele ontwikkeling van het kind

getje, wat bestaat uit liedjes zingen, elkaar goede

besproken en het verdere beleid bepaald voor de

morgen wensen, vrijblijvend wat eten en drin-

komende week / weken.

ken, etc. Verder hebben de kinderen individuele
activiteiten, naar eigen doelen. Maar er wordt

In eerste instantie werden er alleen kinderen met

ook veel samen gewerkt, naar buiten gegaan, etc.

een verstandelijke beperking behandeld. De

Verder hebben een aantal kinderen tussendoor

mate van handicap varieert erg. Zo komen er

therapie, zoals fysiotherapie, communicatie -

kinderen die blind, doof of lichamelijk gehandi-

gebarentraining.

capt zijn. Deze diversiteit maakt het wel afwisselend maar soms ook lastig om goede gezamen-

Tussen de middag doen sommige kinderen een

lijke activiteiten aan te bieden. Het laatste jaar

middagslaapje, anderen hebben dan even vrij

komen ook normaal begaafde kinderen voor

spel. ’s Middags zijn er weer activiteiten, deze

behandeling in aanmerking. De leeftijd varieert
van ± twee tot tien jaar.

Een dag
op Knabbel
begint om
zeven uur
‘s morgens.

Bij ongeveer 80% van de kinderen is de behandeling succesvol. Dit houdt in dat de kinderen
niet meer afhankelijk zijn van sondevoeding en
oraal etend (weliswaar vloeibaar) weer naar huis
toe gaan.
In de toekomst hopen we op een voor deze doelgroep ontworpen behandelcentrum, waar naast
eettrainingen ook andere problematiek, als
onzindelijkheid en slaapstoornissen behandeld
kunnen worden.
Opening van ‘Knabbel’ 5 jaar geleden.

Diny Tonen en Netty Bouwman.
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Daniël Seys

Over Knabbel, de kracht van de gedragstherapeutische
behandelmethode en de rol van het toeval in zijn loopbaan

Interview met Daniël Seys,
hoofd Behandeling en Onderzoek
van De Winckelsteegh:

“Gedragstherapie
geldt zowel
voor pieren
als professoren”
Na een regenachtig begin van de dag begint halverwege de

ochtend een voorzichtig zonnetje door te breken. Wij, Agnes Ton
en ondergetekende, bevinden ons op De Winckelsteegh in

Nijmegen in een wit landhuis met statige trap dat dienst doet
als hoofdgebouw. Wij gaan praten met Daniël Seys,

hoofd Behandeling en Onderzoek van De Winckelsteegh. De aanleiding voor ons gesprek is het vijfjarig bestaan van de
behandelunit voor kinderen die niet eten: Knabbel.
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Het eerste dat opvalt in de kamer van Seys, is een
enorme hoeveelheid videobanden, opgestapeld en
bijeengepakt op een aantal planken tegen het plafond. Dat zijn de banden die ouders van hun
voedselweigerende kinderen meebrengen naar het
eerste consult, zo laat Seys desgevraagd weten. En
daarvan zijn er inmiddels al 329 geweest…
Knabbel gericht op die ene doelstelling
Onze eerste vraag is of vijf jaar Knabbel de verwachtingen heeft waargemaakt. Dat is zeker het
geval, vindt Seys. Dat Knabbel in een behoefte
voorziet, wordt overduidelijk geïllustreerd door de
wachtlijst met patiëntjes die inmiddels is ontstaan
en de enorme toestroom van aanvragen voor consultatie. Sinds het bestaan van Knabbel is de
drempel om voedselweigerende kinderen voor
behandeling aan te melden kleiner geworden.
Voorheen werden alle kinderen behandeld op een
woongroep van ernstig verstandelijk gehandicapten, waaronder ook volwassenen. De ouders
schrokken hiervan: zou hun kind ook zo worden?
Dit was voor ouders erg confronterend. Toen
Knabbel werd opgezet werd men niet meer zozeer
gehinderd door deze negatieve confrontatie. De
hele organisatie kon toen worden opgezet rond
dat kerndoel: de behandeling van de voedselweigering. Ook het personeel kon worden geselecteerd en opgeleid in relatie tot die doelstelling.
Door de nieuwe financieringsstructuur met aanvraagprocedure via een indicatieorgaan werd het
ook mogelijk om niet-verstandelijk gehandicapte
kinderen te behandelen. Voor de ouders van deze
‘normale’ kinderen kan het ook heel confronte-

Dankbaar werk

rend zijn dat ‘hun kind tussen die gehandicapten

Het is niet het postuur van Seys dat indruk maakt,

moet’. Overigens hangt dat ook af van de samen-

maar des te meer zijn persoonlijkheid en zijn

stelling van de groep waarin het kind op dat

enthousiasme en bevlogenheid voor zijn werk,

moment geplaatst wordt. Soms zijn er kinderen

waar hij dan ook met veel verve over vertelt.

met een motorische of verstandelijke handicap,

Dankbaar werk, vanwege de zo positieve uitwer-

blinde, dove, maar ook gewone kinderen die naar

king die een geslaagde behandeling heeft op het

de basisschool gaan. “Deze diversiteit heeft z’n char-

kind en zijn ouders, het gezin dat vaak al langere

me,” vindt Seys. “En over het algemeen geldt dat kin-

tijd worstelde met het eetprobleem. Zo’n 80 pro-

deren hierin soepeler zijn dan hun ouders!”

cent van de behandelingen op Knabbel mag
geslaagd genoemd worden, dat wil zeggen dat het

Crisisopvang

kind volledig oraal eet, m.n. vloeibare of gepu-

Op Knabbel zijn een tweetal ruimtes beschikbaar,

reerde voeding, en dat de sonde is verwijderd. Wij

zodat er in twee subgroepen gewerkt kan worden.

vinden dat een hoopvol gegeven.

De groepen worden samengesteld op basis van de
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actuele zorgvraag van de kinderen. Kinderen die bij
elkaar passen, bijvoorbeeld kinderen die verbaal
kunnen communiceren, worden bij elkaar gezet.
Tegelijkertijd kunnen acht kinderen worden
behandeld. Er zijn zes plaatsen voor 24-uursbehandeling, twee plaatsen voor dagbehandeling en
de mogelijkheid voor ambulante thuisbehandeling. Regelmatig wordt boven die normale bezetting een kind aangenomen in geval van crisis.
Bijvoorbeeld bij sliktrauma door ernstig en acuut
verslikken bij een kind dat altijd gewoon at. Het
kind heeft grote angst gekregen om te slikken en
om deze situatie niet te laten verslechteren is het
beter om het gelijk te behandelen.

opgenomen was, toevallig ook het eerste kindje
kende dat door Seys behandeld was. Dit kindje

Loopbaan bepaald door toeval

werd net als het eerste patiëntje min of meer intu-

Lachend vertelt Seys ons dat zijn loopbaan vooral

ïtief behandeld op basis van klinische ervaring

door toeval bepaald is. Als wetenschapper die juist

met gedragstherapie toegepast in andere situaties.

onderzoekt en verklaart ziet hij daar de humor wel

Omdat Seys de behandeling van voedselweigering

van in. In de jaren zeventig koos hij na zijn studie

nu wetenschappelijk wilde onderbouwen, nam hij

in Leuven voor een werkplek in de plaats

alles op video op, zodat hij samen met studenten

Nijmegen, waar hij terecht kwam bij ernstig en

een goed registratiesysteem kon ontwikkelen. Dit

diep verstandelijk gehandicapten. Seys had sociale

kindje at binnen vijf maanden.

pedagogiek gestudeerd en was nog nooit met deze

Tijdens het bekijken van de videobeelden werd

mensen in contact gekomen. Samen met collega

duidelijk dat er een bepaalde systematiek in de

Pieter Duker pakte hij de meest ernstige proble-

behandeling zat. Intuïtief was men al bezig geweest

men aan die bij ernstig verstandelijke mensen

met het twaalf stappenplan, ook al bestond dat

voorkomen, zoals ernstige zelfverwonding en

toen nog niet. Seys besloot van de opnamen een

agressief gedrag. Er werden goede resultaten

documentaire te maken: “Het verzet voorbij”. Op

behaald door het toepassen van gedragstherapie.

dat moment was er via mond-tot-mondreclame

In 1980 werd, door een collega die bekend was

alweer een kindje aangemeld. De vader van dit

met de gedragstherapeutische aanpak op De

kind had banden met de VARA en door hem kwam

Winckelsteegh, het eerste kindje met eetproble-

de film in de publiciteit. Er kwam een artikel over

men doorverwezen naar Seys. Deze had hier totaal

in De Telegraaf en Seys kwam in het VARA- pro-

geen ervaring mee, maar hij ging ervan uit dat

gramma “Achter het nieuws” met Paul Witteman.

gedragstherapie op allerlei gedrag kon worden toe-

Er werd een gedeelte van de documentaire ver-

gepast, dus waarom niet op voedselweigering?

toond en een interview met de ouders van het

Binnen drie maanden at dit kindje, dat meerdere

behandelde kindje. Zo kwam de zaak aan het rol-

aangeboren problemen had.

len. Er kwamen steeds meer kinderen op De
Winckelsteegh terecht. Het probleem van voedsel-

Documentaire “Het verzet voorbij”

weigering bleek veel groter dan werd gedacht. En in

De daaropvolgende negen jaar hield Seys zich

de loop der tijd werd dit alleen maar groter onder

vooral bezig met zijn gewone werk bij ernstig ver-

meer door ontwikkelingen in de neonatologie.

standelijk gehandicapten, de aanpak van ernstige

Seys ziet de totstandkoming van behandelunit

zelfverwonding, ernstige agressie en het aanleren

Knabbel, met alle mogelijkheden van dien, als een

van vaardigheden zoals zelfstandig eten en aan- en

kroon op zijn werk. In een maatschappij die steeds

uitkleden. Tegelijkertijd ontstond er vanuit de

meer verzakelijkt, bureaucratiseert en protocoli-

samenwerking met de KUN systematische weten-

seert ziet hij Knabbel als een kleine club van ide-

schappelijke onderbouwing en publicatie van de

alisten die trekkend aan hetzelfde touw hetzelfde

behaalde resultaten. In ’89 werd er een tweede

doel nastreven. Iedereen kent iedereen, geen ran-

kindje aangemeld, doordat een hoofdverpleeg-

gen en standen, dat is de manier waarop Seys

kundige van de kinderafdeling waar dit kindje

graag werkt.

Intuïtief was
men al bezig
geweest met
het twaalf
stappenplan.
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Daniël Seys

Verbondenheid met ouders

oplossingen gevonden worden voor problemen

De kracht van Knabbel zien we ook terug in het

die optreden in het traject daarna? Hij denkt dan

contact met ouders. Het team staat dicht bij de

vooral aan het leren kauwen, het tempo van eten

ouders. Men is zich bewust van de terreur die

en het zelfstandig eten. En blijven kinderen voor

voedselweigering op het hele gezin kan uitoefe-

wie eten echt een taak is, wel voldoende eten als

nen. “Je moet het met elkaar doen”, zegt Seys. Dat

zij ouder worden en de ouder geen druk meer kan

begint hier al bij het eerste consult, als ouders voor

uitoefenen? Tot nu toe zijn het steeds vrij jonge

het eerst het gevoel hebben dat ze begrepen wor-

kinderen geweest die behandeld werden, en is er

den en dat hun probleem in zijn totaliteit bekeken

nauwelijks onderzoek naar wat er met deze kinde-

wordt. Het eetprobleem wordt immers teveel in

ren gebeurt op de lange termijn. Daar moet veran-

stukjes onderverdeeld, zo moest men eerst naar de

dering in komen, vindt Seys.

arts, een paar weken later naar de psycholoog en

Voedselweigering
is een biopsycho-sociaal
probleem, en
moet dus in
zijn totaliteit
worden bekeken.
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ga zo maar door. Seys hamert erop dat voedsel-

Uitbreiding van behandelmogelijkheden

weigering een bio-psycho-sociaal probleem is, en

Als wij vragen naar mogelijke nieuwe ontwikke-

dus in zijn totaliteit moet worden bekeken.

lingen op het gebied van de behandeling van chro-

Binnen deze ecologische benadering is het van-

nische voedselweigering, ziet Daniël Seys dat er al

zelfsprekend dat de arts van het eetteam (Hanneke

een verschuiving aan de gang is. Er komen steeds

Rensen), de maatschappelijk werker (Elly van

meer eetteams, meer behandelmogelijkheden in

Leeuwen) en Seys zonder angst voor ‘terreinau-

den lande, zodat veel kinderen in de toekomst in

tisme’ met elkaar optrekken.

hun eigen regio behandeld kunnen worden. Die

Tegenwoordig wordt ook steeds meer gewerkt aan

ontwikkeling houdt in dat er bij De Winckelsteegh

de competentie van de ouders. Het hele behande-

weliswaar wat kinderen uit de directe omgeving,

lingsproces wordt vanaf het begin op video vastge-

maar vooral de zwaardere gevallen aangemeld zul-

legd en dat geldt ook voor elke nieuwe stap die

len gaan worden. Daarnaast zal er meer aandacht

overgedragen wordt aan de ouders. Het twaalf

moeten komen voor de al eerder genoemde crisis-

stappenplan, waar zo vaak over gesproken wordt,

interventie. “In acute situaties acuut handelen voor-

moet dan ook niet gezien worden als protocol,

komt erger”. Als men bij kinderen met een slikfobie

maar meer als richtsnoer. De Winckelsteegh wil

op basis van een bijna stikervaring eerst een sonde

niet vasthouden aan een protocol, omdat elke

moet inbrengen omdat behandelindicatie zes tot

situatie weer anders is. En het risico van protocoli-

acht weken op zich laat wachten, dan is men nog

sering is dat het mensen ontslaat van zelfstandig

veel verder van huis!

na te denken over wat ze doen. Seys vertelt dat

Overigens biedt Nijmegen en omgeving veel

iedereen, zowel de ouders als het hele team, staat

mogelijkheden voor de behandeling van kinderen

te juichen als de sonde er dan eindelijk uit kan.

met eetproblemen. Er is een goede uitwisseling

Een voor het gezin zo ingrijpend probleem wordt

van informatie, wetenschappelijke ontwikkelingen

niet alleen behandeld, men deelt iets van het leven

en patiëntgegevens in het zogenaamde Eetplatform.

met elkaar. En dat geeft een enorme verbonden-

De kern van het platform bestaat uit de Radboud

heid tussen ouders en team.

Universiteit, Revalidatiekliniek Klimmendaal, de
Sint Maartenskliniek en De Winckelsteegh. Er zijn

Vervolg na behandeling van

ook mensen bij het overleg aanwezig uit de zie-

het eetprobleem

kenhuizen in de naaste omgeving. Seys geeft wel

Hij vindt het heel bijzonder dat hij tijdens de reü-

aan dat een groot voordeel van De Winckelsteegh

nie ter gelegenheid van vijf jaar Knabbel, al die

de intensiteit van de behandeling is. Door de

mensen die hij tijdens intensieve behandelperio-

mogelijkheid van 24-uurs- en dagbehandeling kan

des heeft leren kennen, weer mag ontmoeten. Hij

men meerdere keren per dag met het kind aan de

verheugt zich vooral op het ‘gezellig ontmoeten’,

slag. Op revalidatiecentra is de behandeling

maar is ook heel benieuwd naar hoe het nu gaat

gewoonlijk poliklinisch en vinden eetsessies met

met alle kinderen. Hij geeft aan dat De

een geringere frequentie plaats.

Winckelsteegh ook benieuwd is naar het vervolg
op de behandeling van eetproblemen. Voor

Toegepaste gedragsanalyse

Knabbel is de behandeling eigenlijk afgelopen als

Even later zit de GZ-psycholoog helemaal op zijn

een kind volledig oraal eet. Maar kunnen er ook

praatstoel. Onderwerp van gesprek is de werkwijze

van De Winckelsteegh: de toepassing van de leer-

het innoveren van vooruitgang. Seys wil voorko-

theorie. In de negentiende eeuw ontwikkelde deze

men dat de geschiedenis zich herhaalt en dat het

theorie zich in eerste instantie op basis van experi-

eetteam nagenoeg verdwijnt, zoals dat gebeurde in

menten bij dieren: de experimentele analyse van

het WKZ in Utrecht, na het vertrek van kinderarts

gedrag. Hoe kan men dieren gedrag aan- en afle-

Wauters.
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ren? Halverwege de twintigste eeuw onderzocht
men of mensen in zekere zin diezelfde leerproces-

Het weigeren van voedsel heeft

sen doormaken. Zou men de ervaringen ook op

altijd een reden

mensen kunnen toepassen? Voorzichtig probeerde

“Preventie van chronische eetproblemen begint al in

men dit uit op mensen uit ‘de rand van de samen-

het ziekenhuis” zegt Seys. Hij schetst in het kort hoe

leving’, zoals gedetineerden, mensen uit de zwak-

daar de basis gelegd wordt voor voedselweigering

zinnigenzorg en psychiatrische patiënten. Men

door onder andere intubatie en noodgedwongen

gebruikte de ‘toegepaste gedragsanalyse’ bijvoor-

sondevoeding. Wel heeft hij de indruk dat artsen

beeld om alcoholisme te behandelen. Deze wijze

zich daar ook steeds meer bewust van worden.

van benaderen van gedrag werd vooral in de

Tegenover negatieve prikkels in het mondgebied

Verenigde Staten ontwikkeld en is toepasbaar op

moeten positieve prikkels staan, zo wordt de

alle gedrag van mensen uit alle lagen van de

mond niet alleen de bron van negatieve gevoelens.

samenleving, “Gedragstherapie geldt zowel voor pie-

Meer aandacht van verpleegkundigen, psycholo-

ren als professoren,” zegt Seys. Toepassing bij de

gisch assistenten en pedagogisch medewerkers

behandeling van chronische voedselweigering is

voor dat punt kan mogelijk een aantal van deze

dan niet meer dan logisch. De Verenigde Staten

kinderen en hun ouders een lijdensweg besparen.

hebben een voorsprong op Europa, voor wat be-

“De ouders moeten niet denken dat het aan hen ligt!”

treft de brede toepassing van de leertheorie. Daniël

Dat wil Seys alle ouders nog even meegeven. Vaak

Seys volgt alle literatuur over dit onderwerp. Met

worden de eetproblemen niet erkend. Overbezorg-

zijn collega publiceert hij ook zijn eigen bevindin-

de ouders, die term hoort men zo veel. Maar een

gen en hij is in ’91 en ’96 in de VS geweest. Toen

eetprobleem ontstaat nooit zonder reden. De con-

heeft hij ook eetklinieken bezocht. Door de cul-

sultmogelijkheid die De Winckelsteegh biedt,

tuur daar en de wetgeving werkt men weliswaar

heeft ook als doel de reden van de voedselweige-

met dezelfde principes, maar met een totaal ande-

ring te achterhalen. Seys en Rensen vinden die

re benadering. De aanpak is meer technisch, met

reden altijd. Tijdens het consult vindt een nauw-

weinig aandacht voor de eigenheid van ieder mens.

keurige reconstructie plaats vanaf de zwanger-

Hij is blij dat dat hier anders gaat.

schap tot nu. Al snel ziet men dan een opeensta-

Preventie
van chronische
eetproblemen
begint al in
het ziekenhuis

De ouders
moeten niet
denken dat
het aan
hen ligt!

peling van gebeurtenissen die het eetprobleem tot
Knabbel blijft bestaan

gevolg hadden. Reflux, pijn in de slokdarm, aspi-

Seys is trots op zijn rol als voorganger, ontwerper en

ratie, verslikken, vermoeid raken tijdens het zui-

ontwikkelaar van deze baanbrekende werkwijze

gen, dat zijn een aantal van die ‘peilers’ die aan-

van De Winckelsteegh. Tot voor kort deed hij

vankelijk een rol kunnen spelen. Ook al is er soms

dagelijks zelf behandelingen. Gezien zijn leeftijd,

niets aan het eetprobleem te doen, dan geeft een

hij is inmiddels 61, werkt hij inmiddels een dag

dergelijk inzicht duidelijkheid en rust aan de

minder voor De Winckelsteegh. Daarnaast heeft

ouders. Ze hebben alles geprobeerd.

gogiek van de Radboud Universiteit. Hij houdt

Daniël Seys is getrouwd en vader van twee kinde-

zich nu vooral bezig met consultatie en behande-

ren, waarvan één er in zijn voetsporen treedt als

ling van ernstige zelfverwonding, begeleiding van

psycholoog, de andere leert voor electromonteur.

studenten, publicaties en PR. Er zijn opvolgers

Hij zingt in een kamerkoor, dat pasgeleden de

opgeleid die de behandelunit uitstekend draaiend

finale van het Nederlands Kamerkoorfestival

houden. Tegen de tijd dat hij met pensioen gaat,

gewonnen heeft. Hij is een gigantische muzieklief-

moet er ook een wetenschapper worden aange-

hebber. Sinds kort geniet hij van zijn eigen moes-

trokken die hem opvolgt en de samenwerking met

tuin, van de stilte en het bezig zijn in de natuur.

de universiteit kan continueren, een samenwer-

Seys is hoofd behandeling en onderzoek van De

king die nog steeds erg belangrijk is voor het over-

Winckelsteegh, GZ-psycholoog, universiteitsdo-

dragen van de nodige kennis en vaardigheden en

cent, doctor en Belg.

Marjan Heinen

hij ook nog zijn baan op de vakgroep orthopeda-
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Geef een
ernstig ziek kind
‘n intenzzz moment..!

De “Stichting Daddycation” is opgericht door vaders die het dierbaarste in hun leven verloren zijn, hun kind.
Daddycation staat voor ‘vaderlijke opdracht met toewijding uitvoeren’. De langdurige intensieve zorg voor
onze kinderen en het lange verblijf in een ziekenhuis en Ronald McDonald Huis heeft op ons een grote indruk
achter gelaten. Een kinderziekenhuis waar men vaak achteloos voorbij rijdt, blijkt een enorme wereld aan zorg,
verdriet en wanhoop te herbergen. Na het verlies van ons kind is dat beeld op ons netvlies blijven hangen en heeft
ons ertoe gezet om Stichting Daddycation op te richten.
Met Daddycation willen wij uiting geven aan de gevoelens die wij voor onze overleden kinderen en de ernstig
zieke kinderen hebben. De doelstelling van Daddycation is daarom aandacht te vragen voor, en aandacht te geven aan
de moeilijkheden / problemen van ernstig zieke en gehandicapte kinderen, hun ouders/verzorgers, broertjes en zusjes.
Ook willen wij mensen die vergelijkbare ervaringen hebben met elkaar in contact brengen (lotgenotencontact).
Wij weten uit eigen ervaring hoe ontzettend belangrijk dit is.
Het eerste doel waar Daddycation zich op richt is het organiseren van de dag “Intenzzz” op 27 mei 2006.
Voor meer informatie over de stichting en de ontwikkelingen van
het evenement ‘Intenzzz’ verwijzen wij naar onze website:

www.daddycation.nl

EIGEN VERHAAL
Na een goede zwangerschap werd Leonie geboren
op 20 maart 2001, tien dagen na de uitgerekende
datum. Omdat het allemaal wat te lang duurde,

E
I
G
E
N
V
E
R
H
A
A
L

werd Leonie uiteindelijk geboren met behulp van een
tangverlossing. Ze woog 3890 gram en was 48 cm
lang. Het was een prachtig meisje met rossig haar en
fel blauwe ogen.

Leonie
Het verhaal van

Teleurstelling

schonen van de luier of het geven van een flesje.

Na haar geboorte kwam de één na de ander bij

Dit gebeurde ook tijdens het badderen en men

haar kijken en al snel hadden we het gevoel: het

zocht naar een oorzaak hiervoor. Leonie werd

is niet goed, hier klopt iets niet. Als ouders voel

echt ondersteboven gekeerd en uiteindelijk

je al snel dat er wat aan de hand is. Er werd ons

kwam er na die zes weken een uitslag. Ze had

verteld dat we er rekening mee moesten houden

een laryngomalassie, dat is een strottenhoofd-

dat Leonie het syndroom van Down had. Omdat

vernauwing en dat moest in de loop der jaren

de zwangerschap zo goed was verlopen hadden

vanzelf gaan ‘vergroeien’.

we met zoiets helemaal geen rekening gehouden: wat een dikke teleurstelling!

Veel spugen
Intussen dronk Leonie erg slecht en bleef ze con-

Blauw aanlopen

stant aan de sondevoeding. Daarnaast had ze last

Leonie had een aantal kenmerken die bij Down

van reflux en spuugde daardoor veel. Ze groeide

syndroom zouden kunnen passen, zoals een

slecht en viel veel af. Een onderzoek van de

rechte lijn in haar handpalmen en een plat neus-

maag toonde aan dat ze veel maagzuur produ-

je. Ook had ze een korte dikke nek. Er werd

ceerde. Toen werd een zuurmeting gedaan. De

bloed afgenomen en we moesten acht dagen op

doorstroming van de maag bleek ook niet goed

de uitslag wachten. Dit waren hele lange dagen.

te zijn. Teveel voeding bleef in de maag hangen,

Drinken ging erg moeizaam en ze spuugde veel,

het verteerde niet of nauwelijks en had als

dus kreeg Leonie vaak een sonde in haar neusje.

gevolg veel, heel veel spugen. Door de sonde-

Na twee weken streekziekenhuis ging Leonie

voeding kreeg ze last van haar darmpjes. Ze had

voor zes weken naar een academisch ziekenhuis

vaak last van verstopping en dit moest dan wor-

voor verdere onderzoeken. Zo liep ze vaak

den verholpen met klisma’s.

blauw aan tijdens handelingen zoals het ver-
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Heel even thuis

ze met spoed worden opgenomen in het zieken-

Na zes weken te hebben gedokterd mocht Leonie

huis. Dit waren voor ons verschrikkelijke erva-

eindelijk weer naar het streekziekenhuis terug.

ringen, om je kind zo te moeten zien. Ook

Men kon weinig voor haar doen in het acade-

speelde de angst om haar te verliezen een grote

misch ziekenhuis en de reistijd was voor ons erg

rol. Elke keer als ze erg ziek was en moest wor-

vermoeiend. Dit was veel rustiger voor Leonie en

den opgenomen waren we hier bang voor.

voor ons. Toen mocht ze na dik drie maanden
ziekenhuis eindelijk naar huis. Wat een feest was

Voeding voor baby’s

dat! Maar binnen een week lag ze er weer omdat

Toen Leonie bijna twee was werd het spugen erger.

ze thuis niets anders deed dan spugen. Ook had

We hadden hierover contact met het academisch

ze het rs-virus opgelopen en was ze erg benauwd.

ziekenhuis en Leonie moest komen voor contro-

Van boven tot beneden vloog alles er uit. Ook

le. Na anderhalf uur reizen werd ons binnen tien

produceerde Leonie ontzettend veel slijm.

minuten de deur gewezen. We schoten er weer

Wel zes verschillende soorten voeding werden

weinig mee op. De infantrini, de voeding die

uitgeprobeerd om Leonie weer in het gareel te

Leonie nog steeds kreeg, is voor baby’s tot negen

krijgen. Uiteindelijk deed ze het het best op de

maanden. Nadat we dit hadden aangegeven

infantrini en ze begon weer te groeien in gewicht

zowel bij de arts als de diëtiste, werd ons gezegd

en in lengte. Leonie was een onrustig kindje. Tot

dat wij, ondanks het vele spugen, moesten door-

een maand of acht werd ze ingebakerd in doe-

gaan met deze voeding. Toen Leonie dan uitein-

ken en ze had daar veel baat bij. Ze viel dan

delijk overging op een andere voeding, kreeg ze

direct in slaap.

multi fm energie. Dit is vrij zware voeding en
Leonie verdroeg het slecht. Zij spuugde alles

PEG-sonde

weer uit en we moesten de voeding mengen met

Toen Leonie zo’n maand of acht oud was, be-

de infantrini. Hier hebben we een half jaar mee

gonnen wij er aan te denken om een PEG-sonde

gesukkeld. Ze bleef maar spugen en afvallen.

te laten plaatsen. Ik wist precies wat dit in zou

Toen we hiervoor een afspraak maakten met

houden omdat ik zelf in de zorg zit. Dus op aan-

onze diëtiste van het academisch ziekenhuis,

dringen van ons, ouders, kreeg Leonie een PEG-

bleek deze op die dag ineens vrij te hebben en

sonde toen ze ongeveer negen maanden was.

moesten we met iemand anders spreken. Wéér

Eerst een gewone PEG om voor een goede fistel-

alles uitleggen en we schoten er weinig mee op.

vorming te zorgen (hiermee wordt het kanaaltje

We waren teleurgesteld en woedend. Onze eigen

door de buikwand naar de maag bedoeld) en

diëtiste heeft ons nog thuis gebeld en ze bleef

toen ze zo’n anderhalf jaar oud was kreeg ze een

erbij dat ze het goed had gedaan en dat Leonie

Mic-key Button. Die vervang ik zelf om de drie

deze voeding moest hebben.

maanden. Dit stelt weinig voor in vergelijking
met het vervangen van de neussonde: dat was

Eindelijk weer groeien

een drama zowel voor Leonie als voor ons. De

Vanwege een rs-virus moest Leonie weer eens

neussonde werd om die reden dan ook altijd

worden opgenomen in het streekziekenhuis. Ze

vervangen door iemand van de thuiszorg. Die

was uitgedroogd, had last van hoge koorts, erge

hadden voor dit soort handelingen een gespeci-

benauwdheid en veel slijmproductie. Ze kreeg

aliseerd team. Door de PEG-sonde werd Leonie

een infuus met vocht. Het was op dat moment

een ander kind. Het was gewoon geweldig, er

een hoopje ellende en ik dacht: komt dit nog

ging een wereld voor ons open. Ze werd een veel

wel goed? Ze kreeg daar andere sondevoeding,

rustiger kind en hoefde niet meer te worden

de ‘lichtere’ multi fm. Er bleek dus wel degelijk

ingebakerd om te slapen. En ze begon zich te

een lichtere voeding te zijn, die Leonie misschien

ontwikkelen.

beter zou verdragen.
Leonie deed het goed op deze voeding, eindelijk
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Vatbaar voor virussen

groeide ze weer. Met twee en een half jaar oud

Maar het vele spugen en de benauwdheidsklach-

woog ze nog maar negen en een halve kilo en

ten bleven. Daarnaast was ze erg vatbaar voor rs-

droeg ze nog maatje 80. Ze was erg klein en ten-

virussen en niet te vergeten: ze had ook regel-

ger. Boos en teleurgesteld waren we over de

matig aanvallen van pseudokroep. Vaak moest

grove fout van het academisch ziekenhuis, dat

men ons zo lang had laten sukkelen met ver-

te sluiten en af te koppelen en dat is slecht voor

keerde voeding. Als men naar ons geluisterd

haar slaapritme. We moeten er sowieso drie à

had, was veel ellende ons misschien bespaard

vier keer uit, dus voldoende nachtrust krijgen we

gebleven en dan had ze lekker kunnen groeien.

niet. Wat zou het heerlijk zijn om eens een

Maar het werd ons niet gegund.

nachtje door te slapen. Het vraagt heel veel van
ons, maar je wilt alles voor je kindje doen. Voor

Peutersschool

onze relatie is het niet zo goed, door alle om-

Op een gegeven moment kreeg Leonie de leef-

standigheden hebben we het soms erg moeilijk.

tijd dat ze naar de peutersschool kon. Wat
moesten we doen, want daar zou ze makkelijk in

Villa Pardoes

aanraking komen met virussen. We hebben het

We zijn een keer goed verwend en dat was in de

wel gedaan voor Leonie. Je kunt haar niet alle

Efteling en wel in Villa Pardoes, een vakantie-

leuke dingen ontnemen, maar ik had er als moe-

oord voor ernstig en chronisch zieke kinderen.

der wel moeite mee. Het ging eindelijk eens

Het was er geweldig en we hebben zo genoten

goed met haar en nu moest ik haar ook nog twee

met z’n drieën. Elk huisje heeft een thema en wij

ochtenden per week missen. Toch moest ze vaak

zaten in een prinsessenhuis. Het was helemaal

haar schooltje missen door ziekenhuisopnames.

volgens dat thema aangekleed: net als Leonie
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sliepen ook wij in een prinsessenbed. Dat meisZwaar voor ouders

je heeft daar zo’n plezier gehad, in één woord

Inmiddels is Leonie dik drie en een half jaar oud

geweldig! Voor ons was het ook erg ontspan-

en nog steeds aan de sondevoeding. Dit vergt

nend en succesvol.

veel van ons, je bent altijd maar aan het zorgen.
Gezien haar achtergrond zijn er maar weinig

Homeopaat doet wonderen

mensen die het aandurven om op haar te pas-

In november 2004 ben ik uit wanhoop naar een

sen. Dat snap ik wel, en daarbij willen wij ook

homeopaat geweest die speciaal gericht is op

niet iedereen laten oppassen. Mijn vader en

kinderen als Leonie. Daar kwam uit (en dat wist

mijn zusje, en mijn beste vriendin durven het

ik wel ongeveer) dat haar darmen in de war zijn

aan om op te passen, zodat wij ook eens met

en dat zij daardoor veel slijm produceert. Dat

zijn tweeën wat leuks kunnen doen. Wij zijn

staat allemaal met elkaar in verbinding. Dat is

allebei al overspannen geweest, maar dat is ook

ook de reden dat zij niet echt honger heeft of zin

geen wonder. Na de vele teleurstellingen probe-

aan eten en drinken en ook spuugt zij mede

ren we steeds weer de draad op te pakken. Dat

daardoor. We zijn begonnen met een poedertje

moet, voor onze dochter en voor onszelf.

(orthiflor) dat zo door de sonde gespoten kan

Ook vanuit de omgeving en familie is er weinig

worden en tot onze verbazing zat Leonie een

begrip voor onze situatie. Men vraagt zich af of
we niet eens een tweede kindje willen en dan
denkt men er niet bij na dat we al zoveel zorgen
hebben om dit kind en dat we een tweede er nu
niet bij kunnen hebben. Men heeft niet in de
gaten dat we er echt 24 uur per dag voor haar
moeten zijn, zowel overdag als ’s nachts heeft ze
onze zorg nodig. Ook krijgen we allerlei adviezen, van: “heb je dit al eens geprobeerd of dat?” Is
allemaal goed bedoeld, maar wij willen maar
één ding en dat is dat ze gaat eten en drinken en
wij hebben echt alles al geprobeerd om dat te
laten gebeuren.
Weinig nachtrust
Ze krijgt nu nog vier keer per dag sondevoeding,
waarvan één keer ’s nachts. Dat houdt in dat wij
er nog steeds ’s nachts uit moeten om haar aan
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bleem. Thuis hebben we het er meerdere malen
over gehad en we hebben besloten om voor een
consult te gaan bij De Winckelsteegh in Nijmegen, de eetkliniek voor kinderen met een eetstoornis. Het schijnt heel ingrijpend te zijn voor
de ouders maar voor het kind minder. We hebben haar medische gegevens opgevraagd en op
laten sturen naar De Winckelsteegh. Ook hebben we een video opname gemaakt van Leonie
en haar eetgedrag.
Toen mochten we voor een consult naar De
Winckelsteegh. We hadden een gesprek van een
uur lang en we moesten echt alles vertellen
vanaf de zwangerschap. Nou, dat was een heel
verhaal en het bracht later ook weer de nodige
herinneringen omhoog. Het was best emotioneel. Maar om een lang verhaal kort te maken:
het komt erop neer dat Leonie te goed is voor
behandeling op De Winckelsteegh. Leonie kan
wel iets eten en drinken, ook kan ze kauwen en
doorslikken. Het zit bij haar ook wel een klein
beetje tussen de oren, dat hebben we zelf ook
wel eens bedacht. Daarnaast is Leonie inmiddels
zindelijk geworden en ging ze al naar de basisschool. Ze wilden haar sociale leventje niet afpakken, omdat ze dan een terugval zou kunnen
krijgen terwijl het de laatste tijd net zo goed met
haar ging. Mocht Leonie op een bepaald moment
maand nadat we daarmee begonnen waren al

stil blijven staan met eten en drinken dan kun-

veel beter in haar vel. Het spugen werd minder

nen we zelf contact opnemen voor een nieuw

en het ontlasting patroon werd beter. Dit ging zo

consult. Het gesprek was wel waardevol voor

goed dat ze geen lactulose meer nodig had. De

ons, want nu weten we waar we aan toe zijn en

situatie verbeterde zo dat Leonie zelfs zin kreeg

dat het probleem van Leonie niet meer zo groot

in eten en sindsdien eet ze twee keer per dag een

is ten opzichte van sommige andere kinderen

broodje en bij de warme maaltijd vaak een aard-

met een eetstoornis.

appeltje en een paar stukjes vlees. We zijn hier

Natuurlijk blijven er zorgen om haar en zouden

nog steeds mee aan de gang en ze voelt zich hier

we gewoon willen dat ze van de sondevoeding af

goed bij.

kwam, maar dat is op dit moment nog niet van
toepassing. Wel mogen we in overleg met onze

Op naar het consult

kinderarts en logopediste proberen er een voe-

In januari 2005 ben ik naar een symposium ge-

ding af te halen. In juli 2005 gaan we weer naar

weest in Nijmegen dat ging over kinderen met

de poli toe en onze logopediste zit daar dan ook

een eetstoornis. Ik heb er ontzettend veel van

bij. We gaan dan proberen een afbouwschema te

opgestoken en het was zo herkenbaar voor ons.

maken, zodat het hongergevoel van Leonie weer

Er is ons door het academisch ziekenhuis altijd

terug komt.

verteld dat zo’n eetkliniek niets zou zijn voor

16

Leonie. De sondevoeding zou acuut worden stop-

Leonie is in maart 2005 vier jaar geworden en ze

gezet en door haar te laten hongeren zou ze weer

gaat sindsdien naar de basisschool. Ze weegt nu

moeten leren eten. Haar te lage gewicht zou dan

12 kilo en ze is 92 cm lang. Ze kan eindelijk

het probleem zijn. Maar dit blijkt dus helemaal

maatje 92 aan.

niet zo te zijn, ik ben erachter gekomen dat men
stapsgewijs aan de gang gaat met het eetpro-

Gea Mink
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ASTMA, DYSLEXIE, PFEIFFER,
CYSTIC FIBROSIS, SPASTICITEIT, ME,
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ADHD, SPIERZIEKTEN,
SLECHTZIENDHEID, PSYCHISCHE
KLACHTEN, DOOFHEID…..

Vanaf nu is alle informatie over het volgen van
onderwijs met een handicap, functiebeperking
of chronische ziekte gebundeld.
Startpagina www.onderwijsenhandicap.nl zet de
mogelijkheden voor basisonderwijs, voortgezet
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
en hoger onderwijs (hbo en wo) op een rij.
Informatie over het volgen van een opleiding met
een handicap, functiebeperking of chronische
ziekte is behoorlijk versnipperd. Tot voor kort was
het niet eenvoudig om snel een goed overzicht te
krijgen van alle mogelijkheden en bijbehorende
regelingen. De nieuwe startpagina www.onderwijsenhandicap.nl brengt daar verandering in. Door

Alles over het volgen van

onderwijs
met een

zoveel mogelijk informatie over bepaalde onder-

handicap

werpen te bundelen en nuttige links aan te bie-

één complete portal

den, wordt de zoektocht naar financiering, ‘rug-

In het late voorjaar van 2005 vindt oplevering

zakken’, begeleiding, toegankelijkheidtips of

plaats van de website basisonderwijs. Deze site

hulpmiddelen een stuk eenvoudiger.

richt zich vooral op ouders die voor hun kleuter
met een handicap, functiebeperking of chroni-

vo en ho toegankelijk

sche ziekte een geschikte basisschool moeten

De oplevering van www.onderwijsenhandicap.nl

kiezen. Daarnaast biedt de site nuttige informa-

gebeurt in fasen. Nu al zijn de websites voortge-

tie voor ouders van kinderen die tijdens de basis-

zet onderwijs en hoger onderwijs toegankelijk.

schoolperiode te maken krijgen met een beper-

De website voor voortgezet onderwijs is vooral

king, zoals dyslexie. Niet in de laatste plaats vin-

gericht op ouders en leerkrachten van kinderen

den ook het regulier en speciaal basisonderwijs

uit de basisschoolgroepen 7 en 8 en onderbouw

en ergo- en fysiotherapeuten hier een schat aan

van het vo (vmbo, havo en vwo). Daarnaast is de

informatie.

site bijzonder informatief voor remedial teachers,

Tot slot volgt in december 2005 de site gericht op

intern begeleiders, mentoren en andere betrok-

het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Scho-

kenen.

lieren van 15 jaar en ouder, hun ouders en leerkrachten en mentoren uit het (v)mbo zijn de

De optie hoger onderwijs op de startpagina leidt

belangrijkste doelgroepen. Met de oplevering

direct naar de reeds bestaande website van

van deze vierde website ontstaat aan het eind van

expertisecentrum handicap+studie: www.handi-

dit kalenderjaar één complete, neutrale portal.

cap-studie.nl. Doelgroepen van deze site zijn

17

scholieren uit de bovenbouw van havo en vwo

Voor de totstandkoming van www.onderwijsen-

en studenten, studieadviseurs, studentendeca-

handicap.nl is samengewerkt met:

nen en (beleids)medewerkers van instellingen

CG-Raad, BOSK, Ziezon, 2VW, LAKS, ministerie

voor hoger onderwijs.

van OCenW

DE VOOR- EN NADELEN

Neusmaagsonde of PEG-katheter?
Wanneer blijkt dat uw kind gedurende langere tijd sondevoeding nodig zal hebben, komt u vroeg of laat
voor de keuze te staan: de neusmaagsonde wel of niet vervangen door een PEG-katheter en na
verloop van tijd een Mic-key Button. Om u te helpen bij het maken van uw keuze,
vind u hieronder informatie over de verschillende systemen.
Neusmaagsonde

het eten te krijgen: sommige ouders hebben mis-

De neusmaagsonde is een flexibel slangetje dat

schien het gevoel gefaald te hebben of zijn er nog

via neus, keel en slokdarm in de maag wordt

niet aan toe om te accepteren dat de sondevoe-

geschoven. De sonde wordt met pleisters ge-

ding van hun kind van langere duur zal zijn. Soms

fixeerd op de neus en wang.

wordt op grond van een bepaald ziektebeeld de

Een duodenumsonde of jejunumsonde wordt op

neusmaagsonde verkozen boven een PEG.

dezelfde wijze ingebracht, maar het uiteinde van
de sonde komt dan in de twaalfvingerige darm of

De neusmaagsonde

dunne darm te liggen. Laatstgenoemde sondes

De neusmaagsonde is voor iedereen duidelijk

moeten in het ziekenhuis worden ingebracht met

zichtbaar. De ontsierende pleisters, die de sonde

röntgencontrole.

op zijn plaats houden, moeten regelmatig worden
vervangen, worden snel vies en zorgen vaak voor

PEG-katheter

huidirritaties. Men moet de sonde zo mogelijk

De PEG-katheter (= Percutane Endoscopische

steeds net iets anders vastplakken, om irritatie van

Gastrostomie) is een sonde die met behulp van

het slijmvlies van de neusholte en slokdarm te

een kleine chirurgische ingreep door een kleine

voorkomen. Om diezelfde reden moet men bij het

opening in de buikwand in de maag wordt

verwisselen van de sonde de nieuwe sonde in het

gebracht. De sonde wordt aan beide zijden van

andere neusgat inbrengen.

de buikwand gefixeerd met fixatieplaatjes.

De neusmaagsonde heeft als groot nadeel dat de

Na verloop van tijd kan deze PEG-katheter worden

nadruk blijft liggen op het mondgebied. Het kind

vervangen door een Mic-key Button. De Mic-key

kan hierdoor sterk negatieve gevoelens ontwikke-

wordt aan de binnenkant van de buik gefixeerd

len rond de mond. Het gebruik van een neus-

door een ballonnetje, aan de buitenkant is alleen

maagsonde kan het eten en drinken bemoeilijken.

een dop (knoopje) zichtbaar, waar tijdens de voe-

Orale voeding kan pijnlijk en oncomfortabel zijn.

dingen een slangetje op aangesloten kan worden.

Het kind kan zich ook vaker verslikken.
Ouders kan worden geleerd om de neusmaag-
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PEG-katheter grote stap

sonde te vervangen. Het hangt van de soort

Bij langdurige sondevoeding zullen veel artsen,

sonde af hoelang deze mag blijven zitten. Dit

maar ook ouders, om verschillende redenen de

heeft te maken met de weekmakers die in de

voorkeur geven aan een PEG-katheter. In de prak-

sonde verwerkt zijn en die na verloop van tijd

tijk komt het toch nogal eens voor dat kinderen

hard worden en daardoor irritatie veroorzaken.

jarenlang sondevoeding krijgen toegediend door

Er zijn sondes die een dag of tien mogen blijven

een neusmaagsonde. Voor ouders kan het een grote

zitten, maar ook sondes die zes weken op hun

stap zijn om een PEG-katheter te laten plaatsen.

plaats mogen blijven. Bij de meeste kinderen blijft

Het is tenslotte het moment dat je als ouder moet

de sonde echter nooit zo lang zitten. Zij trekken of

erkennen dat het je niet gelukt is om je kindje aan

braken regelmatig hun sonde uit, dat kan zelfs

19 maart 2005
wel een paar keer per dag gebeuren. Veel ouders
vinden het erg belastend om steeds weer een
nieuwe sonde te moeten (laten) inbrengen. Ook
voor de kinderen is dit geen pretje, sommige kinderen raken zeer overstuur.
Er is niet alleen verschil in materiaal, voedingssondes zijn ook verkrijgbaar in verschillende
lengten en dikten. Dit heeft te maken met de soort

Landelijke
Contactdag

voeding die door de sonde wordt toegediend, en
met de leeftijd van het kind. Ook zijn er verschil-
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De dag begint al vroeg voor een aantal vrijwilligers van de ver-

lende soorten pleisters verkrijgbaar om de neusmaagsonde te fixeren. Informeert u gerust eens

eniging Nee-eten! Zij zijn op tijd in Utrecht om het Descartes

bij uw toeleverancier of arts.

Centrum, waar de contactdag gehouden wordt, zo in te richten dat
De PEG-katheter
Een PEG-katheter wordt geplaatst onder plaatse-

het lijkt of deze ruimte van onze vereniging is. Er worden posters

lijke verdoving of narcose. Na de ingreep moet
de wond dagelijks gedesinfecteerd worden en

met informatie opgehangen, er liggen veel verschillende folders,

verbonden met een droog gaasje. Na een week
moet de sonde dagelijks één slag in het fistel-

pennen en ballonnen die de aanwezigen mee kunnen nemen.

kanaal gedraaid worden om te voorkomen dat
deze vastgroeit.
De sonde is alleen zichtbaar wanneer het kind

De ochtend begint met de ledenvergadering. Achter de bestuurstafel nemen

geen kleding draagt, zodat het kind zich qua

waarnemend voorzitter Agnes Ton, penningmeester Herman van de Pavert en

uiterlijk niet onderscheidt van andere kinderen.

algemeen bestuurslid Marianne van Leeuwen plaats. In de zaal zijn ongeveer 20

Ouders vinden het erg prettig dat het gezichtje

leden/belangstellenden aanwezig, onder wie de vertegenwoordigster van Fonds

van hun kind weer gaaf is. Het mondgebied is

PGO. Agnes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

vrij, zodat er ruimte is voor het ondergaan van

De notulen van de ledenvergadering van 2004 worden zonder commentaar aan-

positieve ervaringen. Veel kinderen die sondevoe-

genomen. De penningmeester presenteert de concept jaarrekening 2004, die

ding krijgen willen niet eten, maar zouden dat

door de ledenvergadering wordt geaccepteerd onder voorbehoud van de con-

medisch gezien wel moeten kunnen. De ouders

trole door de kascommissie. Verder wordt de begroting voor 2005 besproken. De

vinden het natuurlijk belangrijk dat hun kind zo

belangrijkste geplande uitgaven zijn: twee contactdagen, twee nieuwsbladen en

snel mogelijk gaat eten. Een PEG-katheter kan de

een symposium. Ook deze begroting wordt aangenomen.

overgang naar orale voeding vergemakkelijken.

De kascommissie voor de controle van de jaarrekening 2005 zal bestaan uit:

De sonde kan gedurende langere tijd blijven zit-

Angelique Verhulst en Annemiek van den Berg. Besloten wordt om de contributie

ten. Een Button wordt gewoonlijk eens in de drie

in 2005 op hetzelfde niveau te houden. Van de rondvraag wordt geen gebruik

tot zes maanden vervangen. Een Button kan door

gemaakt, zodat Agnes de vergadering kan afsluiten.

de ouders worden vervangen.
Rond het fistelkanaal kunnen drukplekken ont-

Na een korte pauze kan de gastspreker, Berry Akkermans, zijn verhaal over de

staan, door bijvoorbeeld overgevoeligheid voor

technische aspecten van de sondevoeding vertellen . De diverse apparaten en

een bepaald materiaal of verkeerd afplakken.

attributen heeft hij op een tafel uitgestald. Op levendige wijze zet hij de verschil-

Ook kan roodheid en zwelling optreden en er kan

lende manieren op een rijtje waarop sondevoeding kan worden toegediend. Er is

zich wildvlees vormen. Door een slechte verzor-

veel herkenning bij de aanwezigen in de zaal en er komen dan ook volop reac-

ging kan de sonde gaan vastzitten of vastgroeien.

ties. Ouders wisselen hun ervaringen uit met Berry en met elkaar.

Soms kan lekkage optreden. In de meeste gevallen kan voor deze ongemakken (eventueel in

Na de lunch doet Agnes verslag van het symposium. Sommige leden laten blijken

overleg met de arts) een oplossing gevonden wor-

het jammer te vinden dat het symposium niet op tijd was aangekondigd. Het sym-

den. Bij een enkeling blijft het fistelkanaal proble-

posium was echter niet bedoeld voor ouders maar voor professionals, zoals art-

men opleveren zoals langdurige infecties: vaak

sen en therapeuten.

door een onderliggende medische oorzaak.
Vervolgens is er ruim de tijd om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen.
Deze tekst vind u ook op onze website.

De dag wordt afgesloten met een drankje.
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In het vorige nieuwsblad stond een overzicht van de ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland waar eettherapie mogelijk is. Tijdens en na het symposium te Nijmegen werd ons informatie aangereikt over therapieplaatsen die ons nog niet bekend waren. Wij willen u deze informatie niet onthouden. Hieronder vindt u een
gedeelte van de nieuwe gegevens, aan de rest wordt nog gewerkt. Die informatie houdt u nog van ons tegoed!
Dit zijn alleen de eetteams die vorige keer niet vermeld zijn:
op onze website kunt u een volledig overzicht vinden.

Aanvullende informatie

Eettherapieplaatsen
Naast de eettherapieplaatsen vermeld in het vorige

• Protocol: geen; wel werkwijze op papier.

blad kunt u voor eettherapie ook terecht in:

• Verwijzing: via specialist, huisarts of

• Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn/Vérian,

• Wachttijden: onbekend.

• Revalidatiecentrum De Vogellanden te Zwolle.

• Slagingspercentage: onbekend.

Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn/Vérian

Twenteborg Ziekenhuis

Postbus 9014 Apeldoorn, Tel.: 055-5384453

Zilvermeeuw 1, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Contactpersoon: P.A.M. van den Heuvel

Tel.: 0546-693690 (Kinderafdeling)

e-mail: elsvandenheuvel@verian.nl

www.ziekenhuisgroeptwente.nl

• Naam: Het Kindereetteam

• Naam: Eetteam

• Werkzaam in regio: Apeldoorn e.o.

• Disciplines: Kinderarts, kinder-jeugdpsycho-

• Disciplines: Kinderarts; kinderverpleegkundige, diëtist ziekenhuis, diëtist thuiszorg,
logopedist, orthopedagoog,
verpleegkundige JGZ/ thuiszorg.
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consultatiebureau.

• Twenteborg Ziekenhuis te Almelo,

loog, diëtist, logopedist, medisch maatschappelijk werker, fysiotherapeut, pedagogisch medewerker, (kinder)verpleegkundige.
• Werkwijze: Het kind wordt opgenomen op

• Taken van het team:

de kinderafdeling. Na observatie wordt een

- Intake,

behandelplan opgesteld. De verloop van de

- diagnosticeren eetprobleem,

behandeling wordt wekelijks besproken en

- behandelen/ adviseren,

eventueel aangepast. Het behandelplan wordt

- eventueel doorverwijzen naar andere disciplines.

met zorg opgesteld en is toegespitst op het kind,

• Toelatingscriteria:

de wisselwerking ouder-kind en de specifieke

Kinderen van 0 t/m 4 jaar met eetproblemen die

opvoedingssituatie. Naarmate het eetgedrag zich

een multidisciplinaire aanpak vragen.

normaliseert worden de ouders meer bij het eten

betrokken. In de laatste behandelfase worden

• Protocol: aanwezig voor aanname en behan-

tijdens proefverlof sessies de eetmomenten in de

deling.

thuissituatie steeds verder uitgebreid. Tevens is

• Verwijzing: via huisarts of kinderarts. Ook

er aandacht voor nazorg en er kan voor extra

kunnen ouders zich zelf aanmelden bij het team.

ondersteuning thuis gezorgd worden.

• Slagingspercentage: onbekend.

De Vogellanden Zwolle
Hyacinthstraat 66a, Postbus 1057, 8001 BB
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Het Juliana Kinderziekenhuis gaf na de publicatie van ons vorige overzicht een aantal wijzigingen en aanvullingen door:

Zwolle. Tel.: 038-4981261
• Naam: Eetteam

Juliana Kinderziekenhuis

• Geschiedenis van het eetteam:

Sportlaan 600, 2566 MJ Den Haag.

Sinds 1990 worden in het vroegbehandelings-

Tel.: 070-3127200

team van het revalidatie centrum De Vogel-

• Naam: Eetteam

landen kinderen met eetproblemen behandeld.

• Disciplines: Kindergastro-enteroloog, kinder-

In eerste instantie waren dit kinderen die voor

arts van de Medisch Kinder Dagverblijven uit

hun motorische problematiek of achterblijven-

de regio, GZ-pschyoloog, pedagogische zorg,

de ontwikkeling in het vroegbehandelingsteam

diëtist, kinderpsychiater, logopedist, verpleeg-

waren aangemeld. Vanwege de groeiende moge-

kundige.

Uiteraard streven wij
ernaar de gegevens van
de eettherapieplaatsen
in Nederland zo volledig en actueel mogelijk

lijkheden in de medische zorg bleken er ook

• Taken van het team:

te houden. Wilt u ons

vaker kinderen te komen die na (ex-)prematu-

1. Preventie van eetproblemen: opgenomen kin-

riteit of ernstige ziekte afhankelijk bleven van

deren die sondevoeding krijgen worden be-

op de hoogte houden?

sondevoeding. Een deel van de vroegbehande-

sproken; afgesproken wordt wat het doel is van

lingstherapeuten heeft zich meer en meer gespe-

de sondevoeding én wanneer geëvalueerd/

tie, wijzigingen en/of

cialiseerd in deze specifieke eetproblematiek.

gestopt wordt! Tevens worden mondspelletjes

fouten in de geplaatste

Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van het

aangeboden voor stimulatie normale mond-

eetteam in Zwolle in 1999.

motoriek en eetproces. (verpleegkundig pro-

• Disciplines: Orthopedagoog ( coördinator),

tocol aanwezig hoe omgaan met prikkels

aan:

logopedist, maatschappelijk werker,

rondom voeding; centraal daarin: geen nare

secretaris@nee-eten.nl

revalidatiearts, diëtist (consultair).

prikkels/behandelingen rondom eetmoment!)

Zonodig worden kinder-gastro-enteroloog
en/of kinderarts geraadpleegd.
• Taken van het team:

zaken!; zoeken naar reden niet-eten),
3. behandelen (vindt poliklinisch, klinisch of via
eettherapie in het MKD plaats - geen honger-

2. behandeling: de behandelingen zijn polikli-

provocatie in ziekenhuis),

hoog frequent zijn. Er wordt veel aandacht
besteed aan ouderbegeleiding,
3. advisering (ook aan andere behandelaars of

tekst kunt u doorgeven

2. Diagnostiseren (uitsluiten van medische oor-

1. Observatie en diagnose,
nisch en kunnen in de beginfase zeer intensief/

Aanvullende informa-

4. verwijzen - zo nodig naar het MKD; soms
andere verwijzingen op indicatie.
• Toelatingscriteria: uitsluitend de kinderen
uit de eigen regio. Geen kinderen van buitenaf

bijv. school),

omdat de capaciteit daarvoor ontoereikend is.

4. doorverwijzing.

Voor de ‘eigen’ kinderen gelden geen verdere

• Toelatingscriteria/Doelgroep: Kinderen

toelatingscriteria.

van 0 - 8 jaar met chronische eetproblematiek. Er

• Verwijzing: Intern; vanuit het eigen zieken-

moet sprake zijn van een somatische (lichame-

huis verwijzen artsen door naar het eetteam.

lijke) achtergrond voor het probleem. Het team

• Wachttijden: wisselend.

richt zich niet op kinderen waar het eetprobleem

• Slagingspercentage: onbekend. Resultaat

alleen door de gedragscomponent bestaat. Ook

is afhankelijk van achterliggende problematiek.

kinderen bij wie de ouders niet in staat zijn tot

Soms raken kinderen ook uit zicht door het

ondersteuning en meewerken aan de therapie

doorverwijzen naar andere instanties. De pre-

worden niet in dit centrum behandeld.

ventie voorkomt ook veel eetproblemen, vooral
bij premature kinderen.
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Symposium
“Het jonge kind met een eetstoornis...

Toch leren eten!”

Op 27 januari 2005 is op het symposium in het Triavium te Nijmegen bovenstaand
thema behandeld. De vereniging Nee-eten! was een partner in de organisatie van
dit symposium. In totaal hebben 400 personen deelgenomen aan de bijeenkomst:
voornamelijk artsen, logopedisten, diëtisten, pedagogisch werkenden, verpleegkundigen en een aantal ouders. Onze stand, die bestond uit posters, een computer voor
de website, en allerlei nieuwsbladen en foldermateriaal werd druk bezocht. Deze
dag werd als zeer positief ervaren door de bezoekers en de actieve leden van de
vereniging. Vanuit de vereniging sprak ook een ouder als ervaringsdeskundige!
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Het thema van die dag viel uiteen in

Veel voorkomende signalen/ symptomen om

twee gedeelten:

slikproblemen te herkennen:

1. De laatste ontwikkelingen op het gebied van
diagnostiek met betrekking tot eetstoornissen,

Pulmonaire signalen:

2. behandelingsmogelijkheden en de effecti-

• hoesten tijdens of na de maaltijd

viteit daarvan.

• apneus, bradycardieën
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• astma, reactieve luchtweg infecties
In het eerste deel werd allereerst geschetst wat
oorzaken van eetstoornissen kunnen zijn. En dat

• recidiverende pneumonieën, veelvuldige
luchtweginfecties,

zijn er vele! De diagnostiek om te bepalen of er

• koortsperioden zonder aanwijsbare oorzaak

sprake is van een eetstoornis, stond centraal. Zo

• natte, gorgelende, hese stemgeving

werd er aandacht besteed aan nieuwe ontwikke-

• stridor

lingen op het gebied van de logopedische slikdiagnostiek; tegenwoordig kan gebruik worden

Gastro-intestinale signalen:

gemaakt van een slikvideo (VFSS) in plaats van

• overstrekken, veel huilen, geïrriteerdheid

een slikfoto! Het voordeel van een video is dat

• failure to thrive, afvallen, vermoeidheid

gezien kan worden hoe de mond, keel, slokdarm

• gastro oesophageale reflux met spugen,

en maag reageren op binnenkomend voedsel

kokhalzen, veelvuldig slikken

gedurende een langere tijdsperiode. Bij een slikfoto gaat het om een momentopname, die niet

Oraal senso-motorische signalen:

laat zien hoe de reactie is van de mond tot de

• overmatig speekselverlies

maag. De voorwaarden voor het maken van een

• voedselweigering

slikvideo werden besproken; vooral van belang is

• oraal motorische problemen

de samenwerking tussen de radioloog én de
logopediste, gedurende het slikvideo-onderzoek!

( kauwproblemen, tongprotusie, enz)
• verhoogde orale gevoeligheid
( met o.a. kokhalzen)

Een reden voor dit onderzoek is de belangrijke

• langdurige maaltijden

vraag: kan de baby slikken zonder zich te ver-

(meer dan 30-45 minuten)

slikken? Op het symposium werd de werking

• voedsel knoeien uit de mond

uiteengezet van de slikact en hoe het voedsel van
de mond in de maag komt. Dit is ook besproken
op onze vorige contactdag (November 2004).
Ook werd de keuze van wel of niet sondevoeding besproken. Wat duidelijk werd is dat er
soms medisch-lichamelijke redenen zijn om
sondevoeding te geven; vooral als het kind
gewoonweg niet kán eten. Ook onvoldoende
eten door een aandoening/ziekte is een reden, of
bijvoorbeeld het ontbreken van de zuigreflex bij
een baby. Altijd is het van belang te bewaken dat
sondevoeding niet onnodig of onnodig lang
wordt gegeven, want sondevoeding zelf is al een
reden tot blijvende voedselweigering!
In het tweede deel werd besproken wat verschillende behandelmogelijkheden zijn om tot eten
te komen:
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• De gedragstherapeutische,
• de logopedische,
• de medische (hongerprovocatie),
• de mediatietherapie.

Agnes Ton, waarnemend voorzitster Nee-eten!, bezig met de opbouw van de stand.

De gedragstherapeutische behandeling gaat uit van
negeren van negatief gedrag bij niet-eten! en belonen van positief gedrag bij het eten! De ouders
worden systematisch ingewerkt en competent
gemaakt om de behandelingsuitvoering in de eigen
gezinssituatie uit te voeren. De behandeling kan
elk moment starten, ongeacht de leeftijd. Wel
wordt er gekeken naar het geschikte tijdstip voor de
beleving van het kind.
De logopedische benadering gaat uit van de normale eetontwikkeling en onderzoekt of er beperkingen zijn in het mond-keelgebied; de logopediste werkt aan de mondmotoriek en het slikken.
Zitten de problemen verder in het slokdarm-maagdarmstelsel, dan is het niet meer de taak van de
logopediste. Wat gedurende het traject van belang
is en waar de logopediste intussen voor zorgt, is dat
zoveel mogelijk de normale eetontwikkeling
gevolgd wordt. Er wordt rekening gehouden met
de gevoelige periodes van smaak- (4-8 maanden)
en kauwontwikkeling (7-9 maanden). Daarnaast
wordt het kind geleerd aanrakingsprikkels zoals bij
het tandenpoetsen te verdragen. Vanaf de geboorte
is deze wijze van behandeling mogelijk.
De hongerprovocatie (medische behandeling):
zuigelingen die verstoken blijven van voeding via
de mond, lopen een vertraging op in de functionele rijping van de mond en het maag-darmkanaal.
Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van de
positieve, stimulerende prikkels die bij het eten
optreden. Klinische hongerprovocatie is een hulpmiddel bij de overgang van langdurige sondevoeding naar orale voeding en gaat uit van de aanwezigheid/ ontwikkeling van het hongergevoel. Er is
geen wetenschappelijke onderbouwing voorhanden, maar deze behandeling is gebaseerd op ervaringen van de kinderarts Erik Wauters. Van belang
Na een laatste controle stonden we als vereniging klaar om

is dat er geen medische indicatie meer bestaat voor

de sympotisanten te ontvangen in onze stand.

sondevoeding. Hongerprovocatie kan op jonge
leeftijd (vanaf half jaar) worden gedaan, voordat
gedrag een rol van betekenis gaat spelen bij het eetprobleem. Voor deze behandeling is een stappenplan ontwikkeld. De behandeling is multidisciplinair, waarbij de verpleegkundige een vast teamlid
is. De begeleiding ligt tijdens de opname in hoge
mate bij de kinderverpleegkundigen.
De mediatietherapie: dit is een poliklinische (reva-
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lidatie) behandeling met instructie, advisering en
begeleiding van de ouders. De ouders hebben hier
een centrale rol in de behandeling als co-therapeut.
Poliklinisch worden de ouders geïnstrueerd; thuis
wordt de behandeling uitgevoerd door de ouders

in alle eetsituaties. Deze wijze van behandelen is

indruk bestaat dat hiermee al veel negatieve erva-

vaak intensiever voor de ouders dan bij andere

ringen voor de kinderen wordt weggenomen en

behandelmethodes.

een bron van niet-willen-eten wordt aangepakt.
Persoonlijk vraag ik me af of zo het hongergevoel

Tot slot

met het daaropvolgende tevreden verzadigingsge-

Wat ik zelf heb geleerd deze dag is dat bij een eet-

voel ruimte krijgt om te ontwikkelen. In ieder geval

stoornis, op wat voor gronden dan ook aanwezig,

is het van groot belang aandacht te besteden aan

het van groot belang is om de normale eetontwik-

de normale ontwikkeling van leren zuigen, drin-

keling te blijven onderhouden en stimuleren; hoe

ken, kauwen en smaak. Dit begint meteen vanaf de

beperkt dan ook. Dit voorkomt dat het kind later

geboorte, waar het kind dan ook verblijft: in een

andere eetproblemen krijgt, zoals niet kunnen zui-

ziekenhuis, thuis of op een andere plek! Het is van

gen, kauwen, drinken.

groot belang dat de verzorgenden, de verpleegkun-

Ook werd het mij duidelijk dat op verschillende

digen en ouders meteen aandacht hebben voor de

plekken, onder meer in ziekenhuizen al meer aan-

normale eetontwikkeling en deze zoveel mogelijk

dacht komt voor de beleving door het kind. Zo is

benaderen en negatieve prikkels rondom het eten

nu bijvoorbeeld bekend dat op een neonatologie-

proberen te vermijden!
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afdeling aandacht is voor preventie; een protocol is
daar aanwezig, die voorkomt dat rond de eetmo-

Agnes Ton

menten een vervelende gebeurtenis plaatsvindt
(prikken en andere vervelende handelingen). De

De belangstelling bij onze stand was groot. Folders, nieuwsbladen, pennen en ballonnen voor de kindjes thuis vonden gretig aftrek.
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Wat kan er mis gaan bij

de eetontwikkeling?
De eetontwikkeling is één van de eerste ontwikkelingen die een kind, een baby
doormaakt. Nog voordat een kind gaat zitten, kruipen of staan heeft het al heel veel
geleerd over hoe te eten en te drinken. Dit betekent dan ook dat dit een essentiële
ontwikkeling is voor de totale verdere ontwikkeling van het kind. Zonder eten en
drinken is groei niet mogelijk. Laten we eens kijken wat er allemaal gebeurt…….
De normale eetontwikkeling

ten! Automatisch wordt ook rekening gehouden

Vanaf de geboorte heeft een baby een zuigreflex

met hoe zwaar eten valt. Het maag-darmstelsel

om te drinken uit de borst of de fles.Het kind

ondergaat een verandering en doorloopt een rij-

leert dat drinken een verzadiging geeft, wat pret-

pingsproces. De zwaarste koolsoorten en rauw-

tig aanvoelt. Het kan daarna rustig gaan slapen,

kost worden vaak dan ook als laatste aangebo-

tot het weer honger krijgt. Het huilt en het wordt

den als de maag-darmstelsel volledig rijp is.

weer tevredengesteld. Zo wordt het hongergevoel ontwikkeld. Vanaf een maand of drie á vier

Rond één jaar, na veel gemors en geknoei in het

krijgt het een beetje fruithap op de lepel. Dan

zelf leren eten en drinken, begint het kind al ‘keu-

leert een baby al met de lepel omgaan. Vanaf een

riger’ te eten in de volgende jaren. Maar de ont-

maand of zes pakt een baby vaak al zelf de lepel

wikkeling tot het zelf leren eten en drinken is in

om het fijngemalen eten zelf naar binnen te

principe met anderhalf á twee jaar afgerond. De

scheppen. Ook drinkt de baby dan al zelf uit een

basis is gelegd, want het kind kan zuigen, drinken

tuitbeker of fles en tegen een jaar kan een kind

uit een beker, kauwen en heeft een hongergevoel

al volledig zelf drinken uit een beker!

en smaak ontwikkeld. Het kind kan nog allerlei
fatsoensnormen leren over wat wij verstaan

Ook het vaste eten krijgt vanaf zes maanden een

onder ‘netjes eten’, maar eten kan het kind!

plek. De warme hap wordt gegeven en er wordt
gestart met brood. De structuur van het eten

De verstoorde eetontwikkeling

wordt in de loop van de tijd grover. In het begin

Zoals in elke ontwikkeling kunnen ook in het

wordt alles fijngemalen of geprakt, maar langza-

leren eten verstoringen, belemmeringen ontstaan,

merhand verdwijnt dit, als het kind zelf leert

die zorgen dat zelf eten zich niet ‘gewoon’ ont-

kauwen en met het eten kan omgaan. Het

wikkelt. Degenen die dit artikel lezen, hebben

bepaalt dan zelf hoe grof het eten van structuur

daar de nodige ervaring in, vanuit ouderperspec-

is én wat zij in de mond kan kauwen en weg-

tief of als professioneel hulpverlener. Toch

werken. Ook de smaakontwikkeling heeft hierin

wordt hier een overzicht aangegeven, zodat ieder

een plek. Voorkeuren worden zichtbaar, maar

voor zich inzicht kan krijgen, waar de verstorin-

ook wat een kind echt niet lekker vindt.

gen vandaan kunnen komen! Voor de ouders
verwijs ik ook naar het stappenplan (in kader)
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Met een jaar zit een kind in het eetritme van drie

wat de vereniging heeft opgesteld. Dit stappen-

hoofdmaaltijden: in het algemeen twee keer

plan helpt díe vragen te stellen die essentieel

broodmaaltijd en een warme maaltijd. Ook drinkt

zijn om het eetprobleem helder te krijgen.

het kind tegen een jaar tussendoor driemaal en
krijgt het minstens een portie fruit per dag. Een

Verstoringen:

kind van een jaar eet en drinkt normaliter alles

Sommige kinderen worden te vroeg geboren en

zelf op, driftbuien en de nee-periodes daargela-

missen daardoor nog de zuigreflex; de longen

zijn soms niet voldoende ontwikkeld om te kun-

bereid gevonden, daar een artikel over te schrij-

nen zuigen. Als dan toch voeding wordt aange-

ven. Wel is een feit dat binnen onze vereniging er

boden wat zij moeten zuigen, kan dit een nega-

meerdere kinderen zijn die een verminderd of

tieve ervaring worden, die soms uitgroeit tot een

geen hongergevoel hebben ontwikkeld.
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nee tegen eten.
Andere kinderen worden geboren met een licha-

Gedrag

melijke afwijking. In feite kunnen problemen

Moeilijk daarbij is vaak voor professionals als

waar dan ook in het gehele maag-darmstelsel,

een kind niet-eet en op dat moment geen oor-

vanaf de mond, via keel naar slokdarm, de maag,

zaak wordt gevonden, wat dan de diagnose moet

naar de darmen en uiteindelijk de uitgang van

zijn. Er wordt dan wel verwezen naar de perio-

het eten, leiden tot problemen met de voeding.

des die een kind normaliter doormaakt. Rond

Ook slecht functionerende nieren hebben

een jaar en rond vier jaar eet een kind altijd min-

invloed op het drinken en de spijsvertering. Ook

der goed; dat hoort bij de ontwikkeling van een

het functioneren van het zenuwstelsel, de spie-

kind. Het is echter niet normaal dat een kind

ren hebben invloed of het lichaam tot eten kan

dusdanig voedsel weigert dat het de gezondheid

komen! Afhankelijk van de ernst van de afwij-

en groei gaat schaden. Bij zekerheid is te stellen,

king, óf en hoe snel dit verholpen kan worden,

dat als het kind duidelijk in de groei/gewicht

maar vooral hoe het kind al deze prikkels ervaart

achterblijft of sondevoeding nodig heeft, er een

is bepalend of er een negatieve cirkel ontstaat

oorzaak moet zijn buiten het gedrag!

rond het eten en drinken.
Het lastige met niet-eten is dat er na ongeveer

Het vervelende is dat langdurige
sondevoeding ook altijd leidt tot
eetproblemen. Daarom is het van belang
om sondevoeding te beperken tot de
periodes dat het écht noodzakelijk is!

een half jaar altijd een gedragsmatige component bijkomt, wat de achterliggende oorzaak ook
mag zijn. Het kind heeft ondertussen ervaringen
opgedaan, vaak negatieve, en heeft geleerd hoe
de omgeving, maar vooral de ouders reageren op
het weigerachtige gedrag van niet-eten! Het

Ook zijn er kinderen die ogenschijnlijk niets

begint dit uit te spelen, wat zeker bij kinderen

mankeren, maar slecht eten. Vaak komt dan in

hoort! Dat maakt het vaak extra lastig uit te zoe-

de loop van de tijd een stofwisselingsziekte, een

ken wat nu toch de oorspronkelijke oorzaak is.

allergie of een andere verborgen aandoening

Veerle legt aan haar zusje

naar voren. Een kind weigert eten altijd met een

Het is altijd nodig om de oorspronkelijke reden

reden!! Dit kan niet vaak genoeg gezegd wor-

van voedselweigeren aan te pakken. Deze reden

den. Er zijn ontelbare redenen, waarom een

moet verdwenen zijn om tot eten te kunnen

kind niet wil eten, maar er is altijd een oorzaak

komen. Daarna is vaak nog begeleiding nodig

van dit niet-eten!

om het gedragsmatige aspect aan te pakken en

Sara uit hoe je moet eten.

de ouders inzicht te geven hoe de wisselwerking
Voor alle kinderen die bovenstaande problemen

is tussen kind en ouder rond de eetmomenten.

hebben, komt er vaak nog iets bij! Heel vaak zijn

Om uit eigen ervaring te spreken: ook de ouder

er ziekenhuisopnames, waar het nodige aan

loopt in dit proces een trauma op en ontwikkelt

onderzoeken plaatsvindt. Vergeet dan daarbij

een reactiepatroon op het niet-eten. Ook die

vooral niet de negatieve ervaringen als onderzoe-

moet worden doorbroken!

ken of controles rond de etensmomenten plaats
vinden. Als in het ziekenhuis prikken en andere
vervelende onderzoeken na het eten, of tijdens

Onderschrift: Dit artikel is geschreven door een bestuurslid als impressie wat zij heeft

het eten worden gedaan, maakt het kind een

opgestoken van het symposium van het afgelopen voorjaar! Zij heeft er tevens haar

negatieve combinatie: eten doet zeer! Daarmee

eigen ervaringen in verwerkt. Mochten er deskundigen of andere ervaringsdeskundi-

kan het hongergevoel worden verstoord, zelfs

gen aanvullingen of opmerkingen hebben, dan wordt dat zeer gewaardeerd. Stuur dit

zodanig dat deze niet wordt opgebouwd!

via onze e-mail of via ons postbusadres naar de redactie o.v.v. de titel van dit artikel.

Zoekende naar informatie over hoe hongergevoel wordt ontwikkeld tijdens het eerste levens-

Mocht een deskundige bereid zijn tot een verhandeling over de achter-

jaar, bleek dat nog te weinig bekend is hoe dit

gronden van “honger”, we houden ons zeer aanbevolen! De redactie.

proces precies verloopt. Er is geen deskundige
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EIGEN VERHAAL
Niets helpt
In het begin zochten wij hier niets achter en
hebben we het zo maar gelaten. Toen hij een
paar maanden ouder was hebben we het weer
geprobeerd maar zonder succes. De huisarts en
het consultatiebureau zeiden altijd dat het vanzelf wel goed zou komen dus daar gingen we
dan ook maar vanuit. Toen Jasper ongeveer
anderhalf jaar oud was en nog steeds niets at,
zijn we naar een logopediste gegaan, om zijn
mondgebied minder gevoelig te maken. Dat
hielp niet. Toen zijn we naar een ceasartherapeute gegaan en hebben daar een "borsteltherapie" gevolgd. Dat betekende dat we Jasper veertien dagen lang om de twee uur zijn lichaam
moesten borstelen met een zacht borsteltje en al
zijn gewrichtjes moesten masseren. Dit zou een

Jasper

leert eten!

stofje in de hersenen aanmaken waardoor de
gevoeligheid minder zou worden. Ook dit hielp
niet. Later moesten we van een kinderarts de
amandelen laten verwijderen omdat dit zou helpen, maar dit hielp dus ook niet. Het was voor
ons wel heel frustrerend dat hij niet wilde eten
en onze andere kinderen wel (inmiddels was
onze vierde geboren). Na veel proberen hebben
we de moed maar opgegeven en hebben we ons
erbij neergelegd dat hij gewoon niet durfde te
eten. Ons motto was altijd "hij zal met zijn 16e
wel een flesje bier drinken en geen flesje pap meer."

Het is allemaal begonnen toen Jasper ongeveer tien maanden oud
Kinderarts in Almelo

was. In het begin leek er niets mis te zijn met Jasper, alleen was hij

Toen Jasper vier werd en dus nog steeds alleen
maar een fles pap at hadden wij zoiets van: nu

wel wat gevoeliger in zijn mond dan onze oudste twee kinderen.

moeten we wat gaan zoeken want hij wordt nu
nog niet gepest door leeftijdsgenoten, maar hoe

Hij kreeg vanaf zes maanden gewoon zijn olvarit potjes, maar

langer het duurt des te moeilijker het wordt om
er iets aan te doen. Wij zijn toen in contact geko-

alleen de potjes zonder enige vorm van stukjes. Met tien maanden

men met De Winkelsteegh in Nijmegen. Dit
hebben wij niet gedaan omdat hij eigenlijk de

zijn we begonnen met broodkorstjes. Toen hij voor het eerst een

enige niet verstandelijk gehandicapte was en hij
zou dan opgenomen worden tussen allemaal

broodkorst probeerde, verslikte hij zich direct en heeft toen vrese-

gehandicapte mensen en dat wilden wij liever
niet. Heel toevallig lazen wij in een zondags-

lijk overgegeven. Ik heb hier heel heftig en angstig op gereageerd

krant (Tubantia) een klein stukje over een
kinderarts in Almelo die sinds kort kinderen
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en vanaf dat moment heeft hij nooit meer iets in zijn mond willen

behandelt met eetproblemen. Ik heb toen een
afspraak gemaakt met dr. Torringa en ons pro-

nemen. Ook geen speelgoed of wat dan ook maar.

bleem voorgelegd. Hij kon Jasper misschien wel
helpen en twee maanden later werd Jasper opgenomen in het ziekenhuis.
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Buikpijn van de honger
De bedoeling was in eerste instantie voor zo'n
drie a vier weken. Jasper werd opgenomen op
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maandag 10 januari 2005. De eerste dag verliep
wat het eten betreft net als thuis en hij mocht
dan ook zijn eigen fles pap eten. De volgende
dag werd besloten om de pap in een bakje te
doen zodat hij zijn eigen eten kon blijven eten.
Jasper heeft toen vier happen genomen en daarna nooit weer. Hij kreeg net als alle andere kinderen drie keer per dag eten aangeboden en het
was dan aan Jasper of hij dit opat of niet . Er was
een diëtiste aanwezig om te kijken of hij wel vol-

kwam het fruit en dat ging ook vrij snel goed

doende vocht binnen kreeg dus dat werd goed in

maar het warme eten bleef toch wel een strui-

de gaten gehouden. Jasper heeft het in totaal 24

kelblok. Dit is hij ongeveer drie weken later pas

dagen volgehouden om totaal niets te eten,

gaan doen. Ze hebben hem in die tussentijd wel

alleen maar te drinken. Dit waren ongeveer vijf

steeds gemotiveerd met proefspelletjes en wed-

glazen water en twee à drie pakjes roosvicee per

strijdjes.

dag. Dit waren dan ook de moeilijkste dagen
van de hele behandeling. Het is voor ouders heel

Het was het waard

erg moeilijk en hard om je eigen kind honger te

Na zeven weken opname mocht Jasper dan ein-

zien lijden. Hij huilde veel en had veel buikpijn

delijk naar huis. Het was voor ons een hele lange

van de honger, viel natuurlijk af, was driftig, moe,

periode van heel veel heen en weer reizen, oppas

boos en "gemeen" tegen ons.

zoeken voor onze andere drie kinderen en zor-

Gelukkig was er een maatschappelijk werkster

gen dat thuis alles door blijft gaan ook wat het

voor ons waar we terecht konden, er was een

huishouden betreft. Bovendien was het emotio-

psycholoog waar we één keer per week contact

neel ook moeilijk om je kind daar ‘s avonds ach-

mee hadden en er waren natuurlijk de twee

ter te laten, maar het is het allemaal wel waard

pedagogen die we iedere minuut van de dag iets

geweest. Wij zouden het morgen zo weer over-

konden vragen. Dus we werden goed gesteund

doen. We hebben een hele goede begeleiding

door het eetteam. Na deze 24 dagen begon

gekregen van het ziekenhuis en mijn ouders ben

Jasper met een stukje beschuit. Men deed in

ik ook zeer dankbaar dat ze al deze zeven weken

deze 24 dagen een soort van proefspelletje met

onze drie kinderen hele dagen hebben opgevan-

Jasper. Hij mocht dan iets in zijn mond stoppen

gen. Wat ouders zich alleen wel moeten realise-

maar hoefde het niet door te slikken. Door deze

ren is dat de zorg voor je kind volledig in han-

spelletjes werd Jasper minder bang om voedsel

den valt van het eetteam en dat dat soms heel

in zijn mond te stoppen en begon hij het ook

erg moeilijk is omdat een ouder altijd alles van-

wel leuk te vinden. Na een tijdje moest hij dan

uit het gevoel doet en dat in sommige situaties

iets in zijn mond doen, kauwen maar dan nu

rationeel denken echt niet gaat. Wij hebben het

ook doorslikken. Dit was wel even moeilijk want

team geheel de vrije hand gegeven en wanneer

Jasper was altijd bang om iets door te slikken

wij het er niet mee eens waren hebben wij dit

omdat hij dacht dat hij dan dood zou gaan. Ze

ook direct kenbaar gemaakt, maar niet met de

hebben hem toen verzekerd dat er niets zou

bedoeling om de strategie te veranderen, maar

gebeuren en toen hij het doorslikte was de angst

om ons ei kwijt te kunnen zodat er geen proble-

dan ook voor een groot deel weg.

men onderling kwamen.

Door iedere keer weer wat aan te bieden en
natuurlijk door zijn honger at hij na ongeveer

Jasper eet thuis ook erg goed. Hij eet vier tot zes

één week oefenen een beschuit helemaal op.

boterhammen per dag, een appel, toetjes,

Niet veel later kwam ook een stukje brood, toen

snoepjes en warm eten, maar dat kan nog wel

een boterham zonder korst en toen een hele

wat meer.

boterham met korst. Dus na die 24 dagen ging
het eigenlijk redelijk snel de goeie kant op. Toen

Simone
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Bezoekersaantallen

Voor de kinderen

Vanaf september 2004 wordt onze website regelmatig geactualiseerd door één van onze actieve
leden. Zo zijn er nieuwe ervaringsverhalen bijge-

In het land van Ri-ra-ronder
woont op elke berg een heks.
En zo gebeurt er – ’t is geen wonder wel bijna elke dag iets geks.

komen, een stappenplan voor ouders, een
forum, enzovoort. De intentie is om zowel ervaringen, kennis over voedselproblematiek, en ‘het
komen tot eten’, te beschrijven op de website.
Wij kunnen concluderen dat sinds de actualisering het aantal bezoekers van onze website is

Bij het domme heksje Avondrood
gaat wel eens wat verkeerd.
Ze heeft niet opgelet op school,
ze heeft niet veel geleerd.

gestegen naar een gemiddelde van circa 2500
per maand (zie onderstaande tabel). Onder deze
bezoekers bevinden zich uiteraard leden, maar
ook professionals en andere geïnteresseerden.
Tijdens het symposium van 27 januari jongstleden waaraan de vereniging deelnam, onder

Zo ging ze eens wat koken
in haar ketel op het vuur.
Maar ’t ging borrelen en roken
en ‘t ontplofte om acht uur.

meer door lezingen en de aanwezigheid van een
stand (inclusief computer) bemand door actieve
leden, merkten wij dat onze geactualiseerde
website een toenemende belangstelling geniet
onder de professionals, waaronder kinderartsen,
diëtisten, logopedisten en kinderverpleegkundi-

Ze schrok zich toen een hoedje
want wat was er aan de hand:
haar mislukte heksendrankje
betoverde het hele land.

gen. Dit is een mooi gegeven aangezien wij als
vereniging de aandacht voor de problematiek
rond voedselweigering en sondevoeding juist bij
deze groep willen vergroten.
Maand Unieke bezoekers

En alle mensen, iedereen,
of ze klein waren of groot,
veranderden ineens in steen,
door heksje Avondrood.
“Ik vind het zo echt géén gezicht,
ik ga er wat aan doen!”
riep ’t slimme heksje Lichtgewicht,
ze zei een spreuk en toen …
… was er even later
gelukkig niets meer aan de hand.
De mensen waren weer gewoon
in Ri-ra-ronderland.
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Ach, van het kleinste kindje
tot aan de president:
Dat er soms wat fout gaat,
ze zijn het wel gewend!

• Jan 2004

711

• Feb 2004

554

• Maa 2004

731

• Apr 2004

566

• Mei 2004

448

• Jun 2004

276

• Jul 2004

244

• Aug 2004

275

• Sep 2004

1276

• Okt 2004

1203

• Nov 2004

1158

• Dec 2004

1160

• Jan 2005

1866

• Feb 2005

2501

• Maa 2005

2823

• Apr 2005

2544

Lotgenotenverhalen
De website is ook geactualiseerd met een aantal
nieuwe lotgenotenverhalen. Wij zijn echter nog
steeds op zoek naar nieuwe lotgenotenverhalen,
die zowel in het nieuwsblad en/of de website
kunnen worden gepubliceerd. Deze lotgenoten-

Postadres:
Nee-eten!
Postbus 84144

W
E
B
S
I
T
E

2508 AC Den Haag
info@nee-eten.nl
www.nee-eten.nl
Telefoon
Lotgenotencontact:

026-3890283

De website Nee-eten!

Het bestuur:
• Voorzitter
Agnes Ton
Tel. 026-3890282
• Penningmeester
Herman van de Pavert

verhalen zijn een sterk item van onze website

Forum

daar vaak op geen enkele andere wijze de pro-

Het forum begint inmiddels op gang te komen.

blematiek omtrent voedselweigering kan wor-

Er hebben zich reeds 70 mensen geregistreerd,

den belicht. Wilt u zich aanmelden voor een lot-

waarvan er 42 zijn geactiveerd. (Overigen zijn

Alex Jaspers

genotenverhaal, dan kan dit via het volgende E-

(nog) geen lid).

Marianne van Leeuwen

mailadres: info@nee-eten.nl. Heeft u (via bij-

Op het forum wordt vermeld dat alleen leden en

voorbeeld het ledenonderzoek) al gemeld dat u

donateurs welke verbonden zijn aan de vereni-

Redactie van het

uw verhaal wilt delen, dan wordt u wellicht door

ging zich kunnen inschrijven. Dit om de privacy

Nieuwsblad:

één van de bestuursleden benaderd met de vraag

zoveel mogelijk te waarborgen en vervuiling

• Redactie

of uw verhaal op de website geplaatst mag wor-

tegen te gaan. Toch schrijven er regelmatig

Agnes Ton

den.

bezoekers in welke geen lid zijn. Deze worden

Marjan Heinen

dan ook niet geactiveerd. Indien mensen zich

Anneke Dijkstra

Lotgenotencontact per e-mail

aanmelden om lid te worden en zij registreren

Door een aantal actieve leden wordt door de

zich tegelijkertijd ook op het forum, dan wordt

week telefonisch individuele lotgenotencontact

hun account pas geactiveerd nadat betaling van

verzorgd in de avonduren. Inmiddels is ook het

de contributie is ontvangen en de gegevens in

forum voor leden gestart. Dit forum is juist niet

onze ledenadministratie zijn verwerkt.

• Secretaris
Marjan Heinen
• Algemeen bestuurslid

• Vormgeving & Realisatie:
www.artpro6.nl

individueel, maar gericht op het netwerken en
het leren van elkaar. Toch ontstaat er nog een

Wij ervaren, mede door reacties van andere

nieuwe vorm van lotgenotencontact op verzoek

leden, dat het forum een prima mogelijkheid

van leden! Met ingang van half april 2005 is er

biedt om contact te leggen en te onderhouden

Postadres

nu ook individuele lotgenotencontact mogelijk

met anderen. Het forum biedt de mogelijkheid

Redactie Nieuwsblad:

via

is:

om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen,

VOKCVS/NEE-ETEN

lotgenoten@nee-eten.nl . Op deze manier kan

tips te geven en te ontvangen. Het forum is een

T.a.v. Marjan Heinen

ook op ieder gewenst moment gemaild worden

enorme stap voorwaarts in dit digitale tijdperk.

e-mail.

Het

adres

hiervoor

voor ondersteuning.

!
n
a
v
k
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u
r
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g
b
r
e
Maak

Postbus 84144
2508 AC Den Haag
E-mail
redactie@nee-eten.nl
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