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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
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Het Sint Franciscus Gasthuis
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.

Heeft u ideeën, reacties, eigen
verhalen, gedichten, vragen of
opmerkingen, stuur deze dan naar:
Redactie Nieuwsblad VOKCVS / Nee-eten!
T.a.v. Marjan Heinen
Postbus 84144
2508 AC Den Haag
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DARMSTELSEL BIJ KINDEREN MET HET NOONANSYNDROOM

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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Onderzoek

Nieuws van
Nieuwshetvan het bestuur

In het afgelopen jaar zijn binnen het bestuur

bestuur

plannen gerezen om te kijken naar preventie van
eetproblemen. Momenteel zijn er twee studentes bezig met een onderzoek voor de vereniging
Nee-eten!. Zij onderzoeken het begrip ‘honger’
en hoe door verpleegkundigen, voornamelijk in
ziekenhuizen, wordt omgegaan met de aandacht
voor de eetontwikkeling bij het jonge kind

Beste leden, donateurs en andere belangstellenden,

onder de twee jaar. Zo hopen we in deze richting
waardevolle stappen te kunnen zetten. U zult
hier uiteraard meer over horen.

Iedereen die in ons landje veel te maken heeft met de medische
In deze uitgave vind u een kort verslag over de

wereld, zowel (ouders van) patiënten en beroepsmatig betrokkenen,

uitkomsten van het ledenonderzoek dat eind
2004 gehouden is. Voor de geïnteresseerden

kijkt met veel belangstelling en waarschijnlijk de nodige zorg naar

onder u is het de bedoeling dat er een uitgebreider verslag op de website geplaatst wordt. Wij als

de veranderingen van het zorgsysteem die ons in 2006 te wachten

bestuur hebben het gevoel op de goede weg te
zijn en vinden het fijn om de tips en opbou-

staan. Ook de aandacht van Nee-eten! is daar bijzonder op gericht,

wende kritiek te gebruiken om onze activiteiten
te verbeteren of uit te breiden.

omdat ons ter ore is gekomen dat deze veranderingen van grote

Uit het ledenonderzoek bleek dat, ook al is er
veel waardering voor de eigen verhalen, er bij

invloed kunnen zijn op de vergoedingen van de behandeling van

veel ouders behoefte is aan informatieve, min of
meer wetenschappelijke informatie. We hopen

eetproblemen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat steeds

dat we in dit blad aan die behoefte voldoen.
Naast het al genoemde artikel over de ontwikke-

meer ziekenhuizen en revalidatiecentra eettherapieplaatsen

lingen in de zorg, is er informatie over voedselallergie en een artikel over de voedingswaarden

gecreëerd hebben en daar waren we blij mee. Maar nu is het de

van sondevoeding.
Bijzonder is het dat u in dit blad twee verhalen

grote vraag of deze o zo nodige therapieplaatsen kunnen blijven

kunt lezen die een vervolg zijn op al eerder verschenen eigen verhalen, twee keer wordt er ver-

bestaan omdat de vergoeding van de therapie in het geding is.

teld dat er dan toch eindelijk een einde komt
aan al die zorgen en twijfels: Ilse en Sophie gaan

In dit blad is er uitgebreid aandacht voor de nieuwe ontwikkelingen

eten. En dat mag voor al die ouders die nog aan
het begin van die weg staan een bemoedigende

in de zorg. We zullen ons de komende tijd sterk maken om de

boodschap zijn.
We hopen u met deze uitgave een compleet en

behandelmogelijkheden van onze kinderen veilig te stellen.

informatief nieuwsblad aan te bieden.
Veel leesplezier!
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5 NOVEMBER 2005
Interessante onderwerpen, een goede opkomst
en prettig lotgenotencontact vormden de
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hoofdingrediënten van een geslaagde
contactdag op 5 november j.l.

De rol van angst bij eetproblemen
Rond een uur of tien kreeg de eerste spreker het
woord: Boudien van Kessel-Feddema, psychologe
van het eetteam van het St. Radboud Ziekenhuis
te Nijmegen. Zij sprak over het thema “De rol
van angst bij eetproblemen”. Angst is een hele
normale reactie, die bepaalde functies heeft, zo
zei mevrouw van Kessel. Soms is er
Boudien van Kessel-Feddema

sprake van disfunctionele angst: van
overmatige angst voor bepaalde dingen of angst voor de verkeerde dingen. Dit laatste kan ook opgaan voor

Contactdag

voeding, omdat voeding gewoonlijk
niet bedreigend is. Disfunctionele

het heel logisch dat een kind op grond van ver-

angst ziet men soms bij bepaalde

velende ervaringen aan eten wil ontsnappen.

afwijkingen zoals autisme en een ver-

Door te weigeren denkt het kind aan de bedrei-

standelijke beperking.

ging te ontkomen en zo de angst te verminderen. Tegelijk ervaart het kind dat het bij weiger-

Conditioneren

gedrag getroost wordt, aandacht krijgt, dat het

Tijdens het opgroeien leert een kind te kijken

ander eten krijgt of een toetje of dat de maaltijd

naar wat andere mensen doen. Dit heet condi-

beëindigd wordt. Misschien mag het kind voor

tioneren.

de TV en wordt het kunstmatig gevoed. Zo wordt

Zo verkrijgt het kind kennis over het verband

het weigergedrag positief bekrachtigd en zal het

tussen bepaalde dingen en dit maakt situaties

zich gaan herhalen.

voorspelbaar. Een voorbeeld hiervan is dat als de
spoorbomen dichtgaan, er een trein volgt. Ook

Troosten of niet?

leert het kind verbanden leggen tussen gedrag en

Tijdens de lezing stelde een ouder de vraag of

veranderingen in situaties. Dit maakt de wereld

het slecht was om een kind tijdens nare ervarin-

beïnvloedbaar. Dit speelt een rol bij ernstige eet-

gen met voeding te troosten. Want als ouder

problemen.

weet je soms niet meer wat goed is en wat niet.
Het antwoord van mevrouw van Kessel luidde

Eten vermijden

dat zolang de omstandigheden die de angst en

Heel veel kinderen met een ziekte of afwijking

pijn veroorzaken nog niet opgelost zijn, troost,

ervaren dat de eetsituatie wordt gevolgd door

aandacht en sondevoeding geven goed gedrag is

pijn of een bedreigende situatie, zoals benauwd-

van de ouder. Als deze omstandigheden zijn ver-

heid, verslikken of aspireren. Deze bedreigende

holpen komt men in een andere situatie terecht.

omstandigheid wordt geassocieerd met eten en
als gevolg daarvan gaan kinderen eten vermij-

Geen honger

den. Soms gaat dit niet op voor de gehele eetsi-

Soms spelen andere factoren een rol bij voedsel-

tuatie, maar voor bepaalde voeding. Eigenlijk is

weigering. Soms is de oorzaak geen angst, maar
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COLUMN
Machteloosheid?

een verminderd gevoel van honger. Dit komt
voor bij bepaalde syndromen, maar het kan ook
gewoon aanleg zijn. Ook hebben drukke kinde-

Onze dochter van 9 jaar oud heeft thuis nog altijd moeite met vol-

ren vaak meer aandacht voor de omgeving dan
voor eten. In deze situaties hoeft men niet te

doende eten. Het tempo waarin ze een klein beetje voedsel weg-

belonen om de angst te overwinnen. Daar honger de grootste motivatie is om te eten, is het

werkt is verschrikkelijk laag. Haar gewicht laat ook nog wat te

moeilijk om dit te behandelen.

wensen over. Een ander punt is dat ze in het verleden op verschil-

Vastgelegd weigergedrag
Bij kinderen met een specifieke angst voor eten,

lende momenten liet blijken dat ze het moeilijk vond om zonder

komt er een moment dat de oorzaak van deze
angst wegvalt. De angst blijft echter, omdat het

papa of mama te zijn.

weigergedrag zich al zo heeft vastgelegd. Bij kinderen met angst voor bijvoorbeeld dieren of
bepaalde situaties, probeer je als ouder voor-

Een voorbeeld: Mijn man en ik willen een paar dagen een stad bezoeken en we

zichtig die angst weg te nemen en dat lukt vaak

hebben opa en oma gevraagd om, die paar dagen dat wij weg zijn, op de kin-

ook. Bij angst voor eten is dat moeilijk.

deren te komen passen. In de nacht, voordat we die ochtend vroeg zouden vertrekken, komt ze huilend naar ons toe. Ik vraag wat er aan de hand is en ze ver-

Preventie van angst

telt al snikkend dat ze niet wil dat wij weg gaan. Ik zeg dat het toch ook gezel-

Op de afdeling neonatologie is men tegenwoor-

lig is dat opa en oma er zijn en dat we maar een paar dagen wegblijven. Ze knikt

dig voorzichtig met het starten van de voeding.

dat het inderdaad thuis ook gezellig is en terwijl ze nog nasnikt leg ik haar weer

Er wordt op gelet of het kind er wel aan toe is.

terug in haar eigen bed. De volgende ochtend in alle vroegte verlaten wij stille-

Bij kinderen die een chemokuur ondergaan

tjes het huis. Met een vreemd gevoel in mijn buik omdat ik het niet leuk vind

wordt standaard gekozen voor sondevoeding

dat zij verdrietig is vanwege onze afwezigheid. Aangekomen op de plaats van

omdat dan wordt voorkomen dat de misselijk-

bestemming bellen wij naar huis dat we een goede reis hebben gehad, dat we

heid die vaak als bijwerking optreedt, geassoci-

heerlijk weer hebben en dat het met ons prima is.

eerd wordt met voeding. Zo probeert men angst

Een paar dagen nadat wij teruggekomen zijn vraag ik aan mijn dochter of ze

voor eten te voorkomen.

nog veel had moeten huilen toen wij op vakantie waren. Haar antwoord was

De kinderpsycholoog komt pas in beeld als de

dat dat wel meeviel omdat ze na ons telefoontje wist dat alles goed was.

medische situatie van het kind stabiel is. Het eetteam van het St. Radboud werkt poliklinisch.

Dit is in het kort haar situatie op het moment dat ze dit voorjaar vroeg of ze in

Het kind kan twee tot drie keer per week gezien

de zomervakantie mee mocht op handbalkamp.

worden. Ouders worden snel ingeschakeld als

Zij: Mam, mag ik mee op handbalkamp?

medetherapeut.

Ik: O, ik ben verrast dat je dat vraagt. Je vindt het toch vervelend om ons een
paar dagen niet te zien.

Leven of optimaal functioneren

Zij: Nou, toen jullie op vakantie waren is het toch ook goed gegaan!

De tweede lezing kwam van Annette Kraaijeveld,

Ik: Ja dat is waar, maar dat kamp duurt wel een hele week.

therapeute van de natuurgeneeskundige praktijk

Zij: Dat maakt niks uit.

Crescerai te Naaldwijk. Haar thema was: “Het

Ik: Tijdens zo’n kamp zal je erg weinig slapen en als je dan ook erg weinig eet

verschil tussen leven of optimaal functioneren”.

dan kan je daar ziek van worden.

Mevrouw Kraaijeveld heeft zich met een zesjari-

Zij: Ik zal heus niet te weinig eten want,

ge opleiding natuurgeneeskunde op academisch

BIJ EEN ANDER DOE IK ALTIJD MIJN BEST!

niveau voorbereid op haar werk als therapeute.
In de week voorafgaand aan de contactdag was

Nou, zou je zo’n kind niet!

iriscopie net negatief in de media geweest en
mevrouw Kraaijeveld begon met te vertellen dat
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Ze is natuurlijk mee geweest op handbalkamp. Ze heeft een fantastische week

zij het jammer vond dat er geen aandacht was

gehad. Ze is niet ziek geworden en niet afgevallen. Kon ik het eten bij haar maar

geweest voor positieve ervaringen.

eens wat meer loslaten.

Vanuit de overheid zijn er eigenlijk geen richtlijnen voor natuurgeneeskunde. Iedereen kan een

Marianne van Leeuwen

eigen praktijk starten, of men nu over de beno-

digde kennis beschikt of niet. Ook bij de diverse
beroepsverenigingen is er nagenoeg geen controle.

Oogdiagnostiek
Het oog is een spiegel van de ziel en een graadmeter van de gezondheid. Vlekken en verkleuringen in het oog (de iris, de pupil en het oogwit) kunnen een beeld geven van de constitutie,
conditie van een persoon en van dreigende
gezondheidsproblemen. Er wordt alleen naar

eerste wat een kind krijgt is borst- of melkvoe-

het oog gekeken om een diagnose te stellen,

ding. Dit is zware voeding, een lange keten van

behandeling van de problemen vindt via het

eiwitten. Bij sommige kinderen gaat de maag

lichaam plaats.

hiervan verkrampen en blijft ook verkrampen.
Dit kan vele symptomen tot gevolg hebben.

Het oog is
een spiegel
van de ziel
en een
graadmeter
van de
gezondheid
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Maag speelt grote rol
Hierna volgde een interessant maar tegelijk erg

Andere technieken

ingewikkeld verhaal over wat met wat in het

Mevrouw Kraaijeveld maakt in haar praktijk ook

lichaam in verbinding staat en welke grote

gebruik van acupunctuur. Met behulp van naal-

gevolgen zo op het oog kleine problemen voor

den op bepaalde punten in het lichaam wordt

het lichaam kunnen hebben. Tijdens deze uit-

geprobeerd het evenwicht in het lichaam te her-

eenzetting werd duidelijk dat de maag een grote

stellen. Daarnaast gebruikt ze kruidengenees-

rol speelt bij het functioneren van het lichaam.

kunde en massagetechnieken zoals voetreflex-

De grote hersenzenuw komt als eerste aan bij de

massage. Bewust omgaan met de energie van het

maag en zo heeft alle informatie vanuit de her-

lichaam werkt optimaal functioneren in de

senen als eerste effect op de maag, zoals bijvoor-

hand.

beeld zenuwachtig zijn.
Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt

Verkrampen

u kijken op www.crescerai.nl.

De maag van een baby heeft tijdens de zwangerschap een min of meer slapende functie. Na de

Lotgenotencontact

geboorte moet de maag ineens aan het werk. Het

Na de lunch vond het lotgenotencontact plaats.
Er kwamen veel emoties los, maar het werd ervaren als een opluchting om de ervaringen te kunnen delen met mensen die hetzelfde doormaken
of hebben doorgemaakt.

Aankondiging contactdag
U bent van harte welkom op de volgende contactdag op
25 maart 2006 in het Descartes Centrum te Utrecht.
Houdt u deze datum vrij?
Het programma is nog niet helemaal bekend, maar er zal in ieder geval een
diëtiste aanwezig zijn. Ook vindt op deze dag de jaarlijkse ledenvergadering
plaats en is er gelegenheid voor lotgenotencontact. Thema en programma van
de dag hoort u zo spoedig mogelijk.
Zowel leden, donateurs als beroepsmatig geïnteresseerden zijn van harte welkom. Van niet-leden wordt een kleine bijdrage in de kosten verwacht.
Te zijner tijd kunt u informatie over deze dag vinden op onze website. Leden
en donateurs kunnen uiteraard een uitnodiging tegemoet zien.
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EIGEN VERHAAL
Een jaar geleden, om precies te zijn in het decembernummer van 2004, heeft u in ons blad het eigen verhaal van Sophie kunnen lezen. Sophie, in feite een
geheel gezond kind, werd door een opeenstapeling
van kleine problemen een niet-eten kind. Het eetprobleem sleepte zich jarenlang voort, tot in 2004
(Sophie is dan zes jaar oud) De Winckelsteegh in
beeld kwam. Nu kunt u lezen hoe het Sophie en
de rest van het gezin sinds die tijd vergaan is.

Sophie

leert eten

Opname in De Winckelsteegh
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Geplaatst…
Begin september 2004 werden we gebeld door de
maatschappelijk werkster van De Winckelsteegh
met de mededeling dat Sophie al in oktober
geplaatst kon worden. Dit was sneller dan verwacht. Ik was er eigenlijk nog niet aan toe, maar
gelukkig had ik tijd genoeg om eraan te wennen.Tegelijk moest er ook veel geregeld worden.
De school moest worden ingelicht en er moest
een lesprogramma samengesteld worden voor
Sophie zodat ze niet teveel achterstand zou krijgen (Sophie zat in groep 3). Verder was de financiering van de behandeling nog niet rond en
moesten er nog wat aanvullende onderzoeken
plaatsvinden. En het belangrijkste was natuurlijk: hoe vertellen we het aan Sophie en broer
Guido. Wat de financiën betreft: Sophie kon vele
telefoontjes later en na flink puzzelen uiteindelijk geplaatst worden op basis van psychiatrische
grondslag en hoefde geen indicatie aan te vragen
bij het RIO voor de AWBZ-vergoeding.

Voorbereiden op wat komen gaat
Op 28 september 2004 mocht Sophie kennis
komen maken in De Winckelsteegh. Voor deze
tijd moesten we de kinderen dus voorbereiden
op wat komen ging. Ik vertelde Sophie dat er
heel veel scholen bestaan om ons de dingen te
leren die we niet kunnen, zoals zwemscholen,
autorijscholen, scholen om te leren lezen en
rekenen. Toen ik haar de vraag stelde: “Wat kan
jij nog niet?” kwamen we vanzelf uit op de eetschool. We hebben geprobeerd uit te leggen
waarom het zo belangrijk was om zelf te kunnen
eten en waarom ze dat thuis niet kon leren.
Sophie nam het nieuws na een huilpartij redelijk goed op en kwam al snel met voor haar
belangrijke vragen, zoals: “Mama, ik zal je zo
missen.” “Dan bellen we elkaar toch!” “Mag dat
dan? Maar dan zie ik je niet.” “Dan neem je een
foto van me mee.” “Maar dan beweeg je niet.”
Guido had het ook moeilijk met de opname van

zijn zus, maar hij kan zich moeilijk uiten. Soms
kwamen er opmerkingen zoals: “Net of ik geen
zusje meer heb.” en “Mam, ben je verdrietig, ik
zie dat aan je ogen.” Later hoorden we van een
klasgenootje dat Guido het huilend in de klas
had verteld.

School
Toen kwam de dag dat we een kijkje gingen
nemen op Knabbel met Sophie. Ze was erg
gespannen. Ze liet alles over zich heenkomen,
maar thuis kwamen er nieuwe reacties zoals:
“Mama, het is er zo kinderachtig. Wat moet ik
daar nou de hele dag doen, er is alleen babyspeelgoed! Mag ik alleen op mijn kamer spelen
met mijn eigen speelgoed?”. Natuurlijk wisten
de leerkrachten van school al wat er ging gebeuren, maar Sophie moest zelf haar klasgenoten
inlichten. Hier had ze veel moeite mee. De kinderen zaten er vol van en ze vroegen allemaal
waar ze dan ging slapen en of ze dan echt niet
thuis kon blijven.
Ook moest er iets geregeld worden voor het
schoolwerk van Sophie. We vonden het heel
belangrijk dat ze geen achterstand op zou lopen
en dat ze iets had om buiten de eetmomenten
zinvol de dag mee door te brengen op De
Winckelsteegh. Uiteindelijk kon geregeld worden dat Sophie elke dag schoolwerk zou kunnen
doen en dat ze elke week begeleiding zou krijgen van stagiaires van De Winckelsteegh. Dit in
combinatie met haar leergierigheid en doorzettingsvermogen zou genoeg moeten zijn. De
school zou voor alle leermaterialen zorgen en
op afstand Sophie in de gaten houden. De begeleidsters van Sophie op De Winckelsteegh konden altijd school bellen bij vragen en af en toe
zou een consulent een kijkje komen nemen bij
Sophie en haar werk beoordelen.
De opnamedag
Langzaam zijn we naar de opnamedag toe
gegroeid. Elke keer deden we wat met Sophie;
een poster kopen voor op haar nieuwe kamer,
kleding bijkopen, Sophie zelf familie laten
inlichten, een kalender maken om af te tellen en
veel erover praten. Als Sophie vragen had dan
belden we even met Knabbel voor een antwoord. De dag van opname werd wat uitgesteld
maar eindelijk kwam dan toch die laatste
schooldag. Sophie heeft getrakteerd op gekleurde gelpennen met een boodschap eraan dat ze
graag post zou blijven ontvangen. Sophie kreeg
een boekje met van alle kinderen een tekening
met daarop een persoonlijke boodschap, heel
ontroerend. Sophie werd ook overspoeld met

knuffeldieren, kleine cadeautjes en lieve bemoedigende succes kaartjes.
Op 16 november was het zo ver. Sophie en ik
zijn de eerste paar dagen samen naar Knabbel
gegaan. Ik ben die dagen ook blijven slapen.
Sophie heeft rustig kunnen wennen aan haar
nieuwe woonomgeving en ook de begeleiding
heeft tijd genomen om zich in Sophie en haar
gewoontes en rituelen te verdiepen. We hebben
Sophie’s slaapplaats ingericht en we hebben een
paar dagen meegelopen om haar daginvulling te
ervaren. Om Sophie iets mee te geven van huis
had ik een fotoboekje gemaakt met foto’s van
thuis. Een foto van papa, mama, broer, vriendinnen, de klas, haar konijntjes, haar slaapkamer, het huis etc... Sophie heeft veel steun kunnen vinden in dit boekje en gedurende haar hele
opname is ze ermee in haar armen ingeslapen.
Ook veel steun haalde ze uit haar knuffels.
Allemaal moesten ze elke week verhuisd worden
van huis naar Knabbel.

Wennen
Sophie was in de begintijd erg stil en heeft het
over zich heen laten komen. Vragen stelde ze
aan mij en niet aan de groepsleiding. Ze heeft
erg moeten wennen aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ze
vond de kinderen raar doen en ze vond ze eng.
Sophie was nu opeens het oudste en slimste
kind in plaats van het jongste kind thuis. Later is
er een erg goed contact gegroeid en heeft Sophie
veel gespeeld met de andere kinderen. Sophie
stelde zich een beetje op als een juf/oudste zus
en regelde het spel van de anderen. Soms zei
Sophie: “Mam, de kinderen lopen de hele tijd
achter mij aan en ze roepen me de hele tijd”.
Stiekem vond ze dit ook wel erg leuk. Als Sophie
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te bepalend werd voor de andere kinderen dan
werd ze bijgestuurd door de groepsleiding.

Perfectionistisch
Ons hoofddoel van de opname was om Sophie
volledig oraal, en zonder angst, te leren eten
zodat de mic-key verwijderd zou kunnen worden. Het liefst wilden we ook dat Sophie vast
voedsel zou kunnen eten en niet alleen de gepureerde hap. De reden dat Sophie niet at was
gebaseerd op angst. Sophie is erg perfectionistisch en soms behoorlijk dwangmatig. Zij wil
overal controle over houden. Heeft zij niet het
gevoel dat ze iets onder controle heeft dan doet
ze het niet. Hier komt ook faalangst bij kijken.
Sophie wil alle situaties voorspelbaar en veilig
houden. Eten deed ze daarom nauwelijks. Om
toch te leren eten was door De Winckelsteegh
een stappenplan ontwikkeld dat regelmatig bijgesteld werd. Heel belangrijk was dat Sophie tijdens de eetsessies niet aan zelfbepaling mocht
doen. Als Sophie bekend was met de nieuwe
grenzen en ze controle over de nieuwe situatie
had dan kon er weer een stapje verder gegaan
worden. Sophie kreeg soms bewust ook een keuzemoment tijdens de maaltijd. Bijvoorbeeld
yoghurt met of zonder roosvicee. Sophie kon
voor de behandeling al wel wat eten (Olvarit
fruit, vla en yoghurt, en een beetje gepureerd
warm eten) en Sophie had geen problemen met
drinken. De voedselacceptatie via een lepel was
dus geen probleem.
Leren eten in stapjes
Er werd begonnen met kleine hoeveelheden
vloeibaar voedsel. Deze hoeveelheid werd langzaam maar zeker opgevoerd, wat geen problemen gaf. De introductie van pap stuitte wel op weerstand. Sophie had al
aangegeven geen pap te willen
eten want pap was immers babyvoer. Gekozen werd voor een
meer volwassen variant, namelijk yoghurtpap.
Dit is yoghurt met Bambix erdoor. Sophie kokhalsde erg maar toen duidelijk werd dat ze het
toch moest eten doofde haar verzet langzaam uit
en kon in de weken daarna de hoeveelheid
opgehoogd worden naar een hoeveelheid die
een maaltijd kon vervangen.
Buiten de sessies om waarin Sophie moest eten
en waar ze apart zat met een behandelaar in een
sessieruimte waren er ook eetmomenten waar
geen eisen aan haar gesteld werden en waar de
sfeer dus ontspannen was. Zo was er dagelijks
een broodkringetje. De kinderen dekten de tafel
en zongen liedjes waarna ze in het begin vrij-

blijvend konden mee-eten. Sophie heeft tijdens
deze broodkringetjes leren brood eten.
Beginnend met een klein stukje tot later een hele
boterham met beleg. Naarmate Sophie meer
brood kon eten werd het ook wat minder vrijblijvend maar de ontspannen sfeer bleef.
Uiteindelijk at Sophie tussen de middag twee
sneetjes brood met beleg.
Omdat Sophie vóór de therapie al wat gepureerd
warm eten at, kon men zonder veel moeite hier
een eis van gaan maken en de hoeveelheid
ophogen tot een volwaardige warme maaltijd.
De overgang naar geprakt eten gaf veel meer problemen. Sophie heeft het heel moeilijk gehad
met deze stap. Bij haar ontslag at ze haar maaltijd gedeeltelijk geprakt en gedeeltelijk gepureerd. Hierbij lag het tempo zeer laag en
moesten we veel geduld hebben met haar. Wat
fruit betreft is de overgang gemaakt van Olvarit
fruit naar gepureerd vers fruit. Aanvankelijk
banaan vermengd met vla, later ook andere
soorten vers fruit zonder de toevoeging van vla.

Vasthouden aan eis
Tijdens alle sessies heeft Sophie haar hele
trucendoos open gegooid. Sophie probeerde op
allerlei manieren om onder de eisen uit te
komen. Huilen, kokhalzen, soms wat spugen en
oogcontact zoeken zijn de bekende trucs. Haar
sterkste kant was en is nog steeds het kletsen. Dit
kan eindeloos doorgaan en als je kletst kun je
niet eten. We moeten het voor Sophie dus niet al
te gezellig maken aan tafel anders komt er van
het eten weinig terecht. Sophie kan ook klagen
over buikpijn, maar dan zo dat je echt niet meer
weet waar je aan toe bent. Vaak bleek dan toch,
na de maaltijd, dat ze een bijzonder goed stukje
toneel had neergezet.
Volgens het behandelplan moesten
de ouders ingewerkt worden. Om
beurten zijn we, in januari, allebei een week bij Sophie geweest.
Deze weken hebben wij als heel leerzaam ervaren. We hebben geleerd om aan onze eisen vast
te houden en Sophie heeft geleerd dat ze bij ons
ook niet onder de eis van eten uitkomt. Verder
hebben we gezien en mogen ervaren dat Sophie
een fijne tijd had bij Knabbel.

Als je kletst
kun je niet eten.
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Goede begeleiding
De begeleiding van de kinderen op Knabbel en
Bubbels is geweldig. Iedereen leeft met de kinderen mee en is gek op ze. Er wordt van alles
gedaan voor de kinderen om ze een leuke tijd te
geven. Sophie mocht wekelijks in bad en daarin
lekker tekeer gaan. Ze kon ons altijd bellen. Ze

mocht disco feestjes organiseren op haar gedeelde slaapkamer met andere kinderen. Verder
heeft ze op een paard mogen zitten, ritjes mogen
maken in de koets, meerijden met transportkarretjes, boodschapjes mogen doen, bijv. post
halen in het hoofdgebouw, ze mocht mee patatjes eten, mee naar het winkelcentrum en ze is
zelfs een keer wezen zwemmen als beloning op
het behalen van haar B-diploma. Sophie liep
vaak rond met prachtige gecreëerde kapsels waar
ook tijd ingestoken werd. Sophie had echt het
gevoel dat ze bijzonder was.

Voorspoedig
Stukje bij beetje werd er meer naar ons ouders
overgedragen. Zo konden we zelf ook sessies gaan
geven in de weekenden thuis. De videocamera
kregen we dan mee om de eetmomenten op te
nemen. Later in de week volgde dan een telefonische evaluatie. Omdat je dan heel bewust
bezig bent en alles opschrijft besef je snel zelf al
waar je de fout ingaat. De eerste paar weekenden
zaten we met Sophie apart en later mocht
Sophie ook gaan deelnemen aan de gezamenlijke maaltijden. Over het algemeen verliepen de
sessies voorspoedig en we leerden er steeds wat
bij. Al snel kon er een richtdatum geprikt worden voor het ontslag van Sophie. Deze was begin
maart. Sophie moest nog wel een aantal stappen
maken, waaronder zelf gaan eten in plaats van
gevoerd worden, niet meer in sessieverband
eten, maar op de groep en in plaats van gemalen
warm eten, leren om een geprakte maaltijd te
eten. Dit laatste was het moeilijkste voor Sophie.
In overleg hebben we de ontslagdatum wat naar
achteren geschoven zodat de angst op dit punt
ook weggenomen kon worden.
Heimweeklachten
Na onze inwerkweek op Knabbel en Bubbels
moest Sophie weer helemaal alleen terug. Toen
begonnen de heimweeklachten. Tot dan toe had
Sophie zich niet laten leiden door heimwee, ze
had zich altijd flink gehouden en kon goed
afscheid van ons nemen. Ze miste ons natuurlijk
wel, zoals ze zelf zei, en wij haar waarschijnlijk
nog meer, maar de situatie was nou eenmaal
zoals die was en ze accepteerde het. Sophie kon
nu geen meer afscheid nemen zonder te huilen
en soms huilde ze aan de telefoon dat ze naar
huis wilde. Hoewel ze al erg veel geleerd had,
leek dat voor haar helemaal niet zo. Ze had het
idee dat ze precies moest eten zoals wij voordat
ze naar huis zou kunnen. Wij vonden het niet
verstandig om een einddatum aan Sophie te
noemen, want er kon er nog van alles misgaan.

Goed nieuws
Half maart mocht de mic-key button er uit. Dit
met gemengde gevoelens. We waren erg trots op
Sophie dat ze zo ver gekomen was, maar er was
ook nog een restje angst dat er geen weg meer
terug was. Sophie vond het ook moeilijk, want
“Als ik nou echt het eten mega vies vind en niet
lust dan moet ik het toch opeten, hè mam?”. Een
spannend moment dus voor ons. De mic-key
werd in het bijzijn van mij en van het aanwezige
team onder luid applaus verwijderd. Nadat de
“dop” verwijderd was, overheerste gelukkig toch
de trots bij Sophie. De mic-key ging in een mooi
doosje als aandenken waar Sophie de rest van de
dag trots mee liep te pronken. Die dag kreeg ze
ook te horen dat ze een week later naar huis
mocht. De dag kon natuurlijk niet meer kapot.
Sophie heeft iedereen gebeld om het goede
nieuws te vertellen.

Afscheid
Vrijdag 18 maart was de grote dag. Er was een
afscheidsfeest voor Sophie. Broer Guido en haar
beste vriendinnetje hadden vrij gekregen van
school om mee te feesten. Sophie straalde die
dag. Ze kreeg van iedereen felicitaties en
cadeautjes. Verder kreeg ze nog een door de
afdeling gemaakt afscheidsboekje en het belangrijkste: haar felbegeerde eetdiploma. We hebben
haar kamer ontmanteld en met een volle auto
zijn we als afsluiting van de feestdag naar een
bekend wegrestaurant gereden voor een echte
feestmaaltijd! Eenmaal thuis kwamen we strui-
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kelend over de post binnen. Allemaal felicitaties

dag school ook ziek. Omdat we nog niet meege-

voor Sophie waar ze in een versierde kamer van

maakt hadden hoe ze wat betreft het eten hierop

kon nagenieten. Na deze dag is de dagbehande-

zou reageren was dit ook een spannende week.

ling omgezet in een ambulante thuisbehande-

We zijn deze periode gelukkig goed doorgeko-

ling. Voor eventuele hulp op school had Sophie

men, ook met behulp van telefonische steun

het zogenaamde “rugzakje” toegewezen gekregen.

vanuit De Winckelsteegh. Hierna ging wat eten
betreft alles wel goed. De grootste winst vind ik

Gewone leven begint weer

dat Sophie gaat genieten van vooral de warme

Na het weekend moest Sophie gewoon weer

geprakte maaltijd. Intussen zet ik haar van alles

naar school. Ze had er gemengde gevoelens over,

voor en vreemd genoeg lust ze alles, nasi, maca-

vond het fijn om iedereen weer te zien en span-

roni, ovenschotels, enz... Het tempo in het eten

nend om in het middelpunt te staan. Samen

moet nog verbeterd worden, maar hier wordt

hadden we traktaties gemaakt, een bellenblaas

aan gewerkt. De leukste opmerking was: “Mama,

met daaraan een briefje van Sophie dat ze het

wanneer krijg ik nou eindelijk eens pannenkoe-

fijn vond weer naar school te mogen gaan. Ook

ken? In mijn hele leven heb jij nog nooit voor

heel eng vond ze het dat de behandelaars op

mij een pannenkoek gebakken.”

school zouden komen kijken en voor de overdracht zouden zorgen wat betreft het eten op

Kleine terugslag

school. Sophie vond dit maar niets. Ik denk ook

Emotioneel ging het na thuiskomst wat minder

dat ze de wereld van Knabbel en haar gewone

met Sophie. Ze had duidelijk tijd nodig om alles

leventje van elkaar gescheiden wilde houden.

te verwerken. Huilbuien, slecht slapen en ver-

Als reactie op alle emoties en op het feit dat wij

moeidheid waren enkele klachten. Ze kon soci-

allebei grieperig rondliepen werd Sophie na een

aal gezien nog niet helemaal haar draai vinden
op school.Wat haar precies dwarszat kon ze niet
precies vertellen, we moesten het doen met
opmerkingen in de trant van “Ik vind het niet
leuk op school vandaag”. Soms miste ze Knabbel
en Bubbels, wat eigenlijk niet mocht van zichzelf en soms wilde ze er niets meer over horen
en huilde ze over de moeilijke dingen die ze
meegemaakt had. Toch merkten we ook hierin
na een paar weken een vooruitgang. Gelukkig
kon Sophie de lessen op school goed volgen en
is er nauwelijks een leerachterstand ontstaan.
Nog een obstakel restte ons, het gaatje in haar
buik is niet vanzelf dichtgegaan. In overleg met
de chirurg is besloten dit operatief te dichten. De
fistel is verwijderd en het gaatje is er niet meer.
Hiermee hebben we definitief afscheid genomen
van het niet eten van Sophie. Voortaan is het nu
MEE ETEN!
Anke v.d. Heijden,
moeder van Sophie van Veenen
Wij staan open voor contact. Tel. 0546-826860
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E-mail: benvanveenen@zonnet.nl
Tijdens onze contacten voor het nieuwsblad, enige maanden na het schrijven van dit verhaal, geeft de moeder van Sophie aan
dat het fantastisch gaat met het eten van Sophie. “Een duidelijke vooruitgang nog ten opzichte van waar het geschreven
verhaal eindigt”, zo laat zij weten. Hartstikke goed, Sophie, we zijn allemaal trots op jou!
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De enquête
De enquête is in 2004 verstuurd naar alle leden
van de Vereniging Nee-eten! Dit zijn er ongeveer
150. Van de enquêtes zijn er 48 geretourneerd en
1 daarvan is niet meegenomen in de uitwerking.
Al met al heeft 33% van de leden gereageerd en
kan de enquête succesvol worden genoemd!

Deel 1
De vragen van deel 1 houden verband met de
doelstellingen van de vereniging: lotgenotencontact; voorlichting aan ouders en (para-)medici;
belangenbehartiging.
De meeste leden kwamen niet via internet of de
arts/behandelaar met de vereniging Nee-eten! in
contact, maar op een andere wijze. Een advertentie in één of ander blad werd meermaals
genoemd, maar veelal was de wijze van kennismaking zeer verschillend. Als iemand zoekende
is, leest hij of zij waarschijnlijk alles wat er voorbij komt en legt men zijn oor overal te luisteren.
Uit de enquête kan niet herleid worden of de
vereniging van de stijgende populariteit van het

Conclusies
Ledenonderzoek
In het najaar van 2004 ontvingen alle leden van de vereniging

internet profiteert.

Nee-eten! een enquête. Het bestuur van Nee-eten! wilde graag
De vereniging voldoet bij de meeste leden (33)
aan de verwachtingen. Bij de 14 tips onder

weten of de vereniging aansloot op de verwachtingen van de

“Nee” is ook een drietal keer geantwoord dat de vereniging minder in

leden, en, als dat niet het geval was, op welke wijze

de behoefte voorziet, na vermindering van de eetproblemen. Dit

we hierin dan verandering zouden kunnen brengen.

komt later in de enquête nogmaals naar voren.

Ook wilden we meer inzicht krijgen in de manier

Ook de informatievoorzie-

waarop er door ouders en behandelaars werd

ning vindt men (34 keer)
voldoende. Dit betekent

omgegaan met het eetprobleem. Hieronder

niet dat het bestuur achterover kan leunen, want de opmerkingen (18) die de leden

kunt u de uitkomsten lezen van dit ledenonderzoek.

onder “Nee” hebben gemaakt zijn zeer divers. In
het uitgewerkte onderzoek staan ze punt voor

wetenschappelijke informatie en meer informa-

punt genoemd om door het bestuur ter harte te

tie over de ziektes en aandoeningen die gepaard

worden genomen. Vaak wordt er al hard aan

gaan met eetproblemen.

diverse punten gewerkt zoals de adressen van
eetcentra en hun behandelmethoden en het

De website van de vereniging is maar door 17

forum op internet.

geënquêteerden bezocht. En 17 van de 30 die
met “Nee” antwoordden gaven aan geen infor-

Het nieuwsblad van de vereniging wordt als

matiebehoefte meer te hebben, want na de eet-

“Goed” betiteld. Een tiental noemt het “Niet

training eet/drinkt hun kind redelijk tot goed.

goed”, maar komt dan met tips en niet met iets

Deze opmerking kwam ook in een voorgaande

negatiefs. Men wil onder andere graag meer

vraag reeds naar voren.
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De website kan waarschijnlijk nog wat beter,

den laat weten deze dagen niet meer nodig te

want er worden 14 tips gegeven en vier keer

hebben. En misschien horen een aantal mensen

wordt de site “Niet actueel”genoemd. Vijf leden,

die “geen mening” (11) hebben ingevuld hier

die de site onder andere duidelijk en overzichte-

ook wel bij? Opmerking van het bestuur: voorlo-

lijk noemen, zijn tevreden. Opmerking van het

pig is besloten om in het voorjaar en najaar een

bestuur: kort na het versturen van het leden-

contactdag te organiseren. In het voorjaar vindt

onderzoek nam één van de leden het beheer van

dan tegelijk de ledenvergadering plaats.

de website op zich, die sindsdien up to date is.
In december 2004 werd daarnaast gestart met

Daarna wordt de vraag gesteld of men in de toe-

een gesloten lotgenotenforum.

komt te interesseren is voor een landelijke contactdag en met welke onderwerpen. Maar liefst

Bij de laatste landelijke contactdag zijn 19 van

13 leden geven aan er geen behoefte meer aan te

de 47 geënquêteerden niet geweest. Meer dan de

hebben, voor vier is het te ver, 3 hebben geen

helft (28) is wél geweest en positief. De onder-

oppas en vervolgens wordt er een diversiteit aan

werpen voldeden aan de verwachtingen.

oorzaken genoemd. Bij de vraag wanneer een

Onduidelijk is echter om welke onderwerpen

landelijke contactdag wel de moeite waard zou

het precies gaat, omdat de dag niet verder gespe-

zijn om te komen wordt 1 keer het idee van

cificeerd is. Misschien heeft men het wel over

workshops genoemd. Verder geen echte ideeën.

een verschillende “laatste” landelijke contactdag.

Overigens kan men tijdens de contactdagen
gebruik maken van kinderopvang door verpleeg-

Over hoeveel landelijke contactdagen men zou

kundigen.

willen hebben ontlopen de meningen elkaar
nauwelijks. 11 hebben geen mening, 9 willen 1

Van het telefonisch lotgenotencontact hebben

contactdag, 12 willen er 2 en 7 willen er 1 à 2.

15 leden gebruik gemaakt, waarvan er 9 tevre-

Opvallend hierbij is dat een viertal geënquêteer-

den zijn en 2 laten weten minder tevreden te
zijn. Er wordt 29 keer met “Nee” geantwoord.
Uit deze antwoorden is moeilijk een verdere
conclusie te trekken.
En de behoefte aan andere activiteiten bij de
leden is niet groot: 33 leden hebben hier geen
behoefte aan. Een vijftal antwoord met “Ja” en
geeft tips hiervoor. Zo wordt een gezamenlijk
uitstapje genoemd of een lotgenotenweekend.

Deel 2
De vragen van dit deel gaan over de persoonlijke
situatie van ouders met betrekking tot de voedselweigering en behandeling van hun kind. In
de geretourneerde enquêtes werd aangegeven
dat er bij 43 gezinnen sprake was van een kind
dat nog steeds ofwel in het verleden via de sonde
gevoed werd.
Op de vraag: “Toen het duidelijk was dat uw
kind (gedeeltelijk) voedsel weigerde, werd het
toen direct behandeld voor deze problemen?”
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werd 14 keer “Ja” en maar liefst 31 keer “Nee”
gezegd. Een antwoord wat, helaas, al een beetje
te verwachten was….Dit is duidelijk een punt
dat extra aandacht kan gebruiken: hoe kunnen
we bereiken dat behandeling eerder plaatsvindt?

De vervolgvraag hierop was namelijk hoe lang

geen richting te vinden die tot een duidelijke

het duurde voordat er daadwerkelijk iets gedaan

conclusie zou kunnen leiden.
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werd aan de problemen. Hier konden de antwoorden ingedeeld worden in een zestal catego-

Er was geen wachttijd voor een behandeling bij

rieën, te weten: van 0 tot 1 jaar (6 keer), van 1

maar liefst 28 leden. De overige 16 kenden wel

tot 2 jaar (8 keer), van 2 tot 3 jaar (5 keer), van

een wachttijd, uiteenlopend van 1 maand tot 3

3 tot 4 jaar (4 keer) en meer dan 5 jaar (3 keer).

jaar en 5 maanden.

De categorie “Anders” bevat 10 antwoorden
waarin de tijd niet verder gespecificeerd wordt

En bij de vraag over de huidige rol van het eet-

en het kan best zijn dat de antwoorden onder de

probleem in uw gezinsleven worden alle rem-

andere vijf categorieën horen.

men losgegooid, want bij de antwoorden
komen veel emoties bovendrijven. De antwoor-

Of de ondernomen actie uw eigen initiatief was

den zijn individueel terug te vinden in het

of die van uw arts/behandelaar bleek duidelijk

onderzoek, maar hier onderverdeeld in: geen rol

uit het antwoord: maar liefst 23 keer bleek het

(10 keer), kleine(re) rol (14 keer) en grote rol

eigen initiatief en slechts 10 keer was de

(28 keer). Uit de antwoorden blijkt ook dat wat

arts/behandelaar de initiatiefnemer. Heel soms

voor de een nog steeds moeilijk is zich bij de

(5 keer) werd samen met de arts/behandelaar

ander reeds tot een soort acceptatie heeft

actie ondernomen.

gevormd. Dit is misschien ook inherent aan het
karakter van de ouder: de een ziet het glas als

De wegen die bewandeld moeten worden om

half leeg, de ander als halfvol. Met andere woor-

tot een oplossing van het eetprobleem te komen

den hebben we hier met de vraag gemeten wat

blijken zeer verschillend te zijn geweest. Ieder

we wilde meten. De conclusie is dat het ant-

lid heeft een eigen pad gevonden of is nog bezig

woord met veel emotie beladen is en dat het in

op deze weg. Sommige leden hebben meerdere

de meeste gezinnen een zeer grote rol speelt!

De een ziet
het glas als
half leeg,
de ander als
halfvol...

paden gevolgd. Een telling van de genoemde
instellingen heeft geen zin, want de ene geën-

Dat blijkt ook bij de vraag om onder woorden te

quêteerde noemt wel namen, de ander niet.

brengen wat het voor u en uw gezin betekent.

Namen die meermaals genoemd worden zijn:

Bijna ieder lid draagt hier z’n steentje bij met

WKZ, de Winckelsteegh en de Vereniging Nee-

een uitgebreid antwoord. Samenvattend: “Stress,

eten!.

zwaar, weinig slaap, alles draait om eten/eetmoment”, maar ook “je leert er mee omgaan”.

Op de vraag of het kind eettherapie heeft gehad
bij een eetteam antwoordden 19 leden met “Nee”

Namens de uitwerker van het onderzoek,

en 28 leden met “Ja”. De Winckelsteegh wordt 8

Annemiek van den Berg

keer genoemd, het WKZ 6 keer en de logopediste in samenwerking met AZG 3 keer. Verder

Ankeveen, 2 mei 2005

verwijs ik naar de andere eetteams die genoemd
worden in het onderzoek.
Alle invullers: hartelijk dank voor uw medewerking. Het bestuur neemt alle
Maar liefst 28 verschillende behandelingen

tips en ideeën natuurlijk in overweging. Het is mooi om te zien dat een aan-

worden genoemd die de kinderen hebben

tal punten, zoals actuele informatie over eettherapieplaatsen, een actuele

ondergaan. Ook hierbij de verwijzing naar het

website en het lotgenotenforum, inmiddels al zijn gerealiseerd. Deel 1 van de

onderzoek. Een belangrijk punt is dat 13 keer

enquête laat gelukkig zien dat veel leden een vrij positief beeld hebben van

logopedie en 3 keer pre-logopedie worden

de vereniging. Uit deel 2 blijkt dat nog steeds niet bij alle behandelaars een

genoemd!

adequate behandeling van voedselweigering mogelijk is en dat het soms lang
duurt voordat een kind daadwerkelijk behandeld wordt. Hier ligt duidelijk

In 13 gevallen was men tevreden over de behan-

nog een taak voor de vereniging. Mocht u interesse hebben, de uitgebreide

deling en er werden 16 positieve opmerkingen

resultaten van het ledenonderzoek zijn binnenkort te vinden op onze website.

bijgeplaatst. Er wordt niet iets meermaals
genoemd. En in 15 gevallen is men niet tevreden
en ook hierbij springt er geen naam uit. Helaas

Het bestuur
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sonde
sondevoeding?
Hoe gezond is

Volkorenbrood, groente en fruit. Vitamines en mineralen. We weten
allemaal wel wat gezond eten is. En wie kent er niet de Schijf van
Vijf? Maar dan heeft je kind sondevoeding nodig. Soms jarenlang.

Toch problemen?
Ondanks deze positieve geluiden kunnen er toch
problemen op de loer liggen. Want de behandelaar moet afhankelijk van de voedingsbehoefte

En zeker voor het oudere kind is dat toch wel wat anders dan het

van het individuele kind de juiste keuze maken

normale menu van leeftijdsgenootjes. In plaats van de boterham met

uit verschillende soorten sondevoeding. Factoren

pindakaas, de appel en het bord spaghetti is er die volwaardige

die meespelen bij deze voedingsbehoefte zijn

vloeibare voeding waar alle voedingsstoffen in zouden zitten. Maar

onder andere de leeftijd, het gewicht en het ziektebeeld van het patiëntje, de mate van mobiliteit

is dat ook zo? En wat voor effect heeft het langdurig gebruik van

en eventuele dieetbeperkingen. Ook de hoeveel-

sondevoeding op de stofwisseling? Voor een antwoord op de vraag:

heid sondevoeding en de manier van toedienen

“hoe gezond is sondevoeding?” benaderden we sondevoedingsfabrikant Nutricia en voedingdeskundige-diëtist Els Pronk.

kunnen een rol spelen bij het optreden van problemen. Hierbij kunt u denken aan de tijden van
toedienen, de toedieningsnelheid, het wel of
niet gebruik maken van een pomp en het wel of

Uitstekende vervanging

niet geven van nachtvoeding. Ook is het belang-

Als eten en drinken niet meer of onvoldoende

rijk om na te gaan of er zo mogelijk een goede

lukt, kan sondevoeding een alternatief zijn om

combinatie gemaakt is met gewone voeding en

een goede gezondheid en een normale ontwik-

of de sondevoeding de eventuele terugkeer naar

keling en groei te waarborgen. Zowel Nutricia

gewone voeding juist niet in de weg staat.

als Els Pronk benadrukken dat sondevoeding

Volgens Els Pronk moet de voeding dan ook

zeker gezonde voeding is, die uitstekend ter ver-

goed aansluiten op de psychische, medische en

vanging of aanvulling van gewone voeding

sociale situatie van het kind. Hierover regel-

gebruikt kan worden. Sondevoeding geeft het

matig open en eerlijk praten met de

lichaam de benodigde energie en voedingsstof-

kinderdiëtist (en/of andere behande-

fen zoals eiwitten, vitamines, mineralen en

laars) geeft wellicht meer duidelijk-

spoorelementen. Daarnaast zijn de vezels die

heid. Als er problemen zijn met

worden gebruikt in de (kinder)sondevoeding

sondevoeding is het een goede

van Nutricia, een mix van zes verschillende soor-

zaak om de soort en hoeveelheid

ten voedingsvezels, vergelijkbaar met de vezels

voeding en de manier van toe-

die in een normaal menu voorkomen. Hierdoor

dienen eens goed onder

is het onwaarschijnlijk dat er buitengewone
effecten op de darmen, de stoelgang en stofwisseling zullen voorkomen bij (langdurig) gebruik
van sondevoeding.
(Kinder)sondevoeding dient te
voldoen aan richtlijnen van de wetgever. Op grond van nieuwe ontwikkelingen worden deze
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richtlijnen soms aangepast. Mocht dat nodig
blijken, dan past de
fabrikant de voedingen
uiteraard ook aan.

voeding
de loep te nemen. Zijn de juiste keuzes wel

Kritisch blijven

gemaakt?

Sondevoeding is, zo blijkt, een gezond alternatief als gewoon eten niet meer lukt. Wel is het

Obstipatie

van belang dat de ouders altijd kritisch blijven

Een veelgehoorde klacht bij kinderen met son-

kijken naar de situatie van hun kind. Zij kunnen

devoeding is obstipatie. De oorzaak voor dit pro-

het beste eventuele problemen signaleren. In

bleem dient men waarschijnlijk in een andere

goed overleg met de behandelaar kan dan geko-

richting te zoeken dan de voeding. Medicatie

zen worden voor een andere aanpak, die beter

voor bijvoorbeeld epilepsie of psychische stoor-

aansluit op de behoeften van het kind.
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nissen kan hierbij een rol spelen, of het feit dat
een patiëntje door medische oorzaken minder
mobiel is. Hoewel sondevoeding goed afgestemd
moet zijn op de individuele situatie, is het soms

Met uw vragen over medische voedingen, toedienings-

onvermijdelijk om laxeermiddelen te gebruiken.

materialen en voor het aanvragen van brochures kunt

Het is uiteraard van groot belang om voldoende

u terecht bij de diëtisten van de Nutricia Voedingslijn.

vocht en voedingsvezels te geven om obstipatie

Telefonisch bereikbaar op 0800-0223322 op werk-

zoveel mogelijk te voorkomen en de darm actief

dagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

te houden!

Of via mail: voedingslijn@nutricia.nl.

Aanvullende informatie

Eettherapieplaatsen
Wij ontvingen informatie van het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam, dat ook daar de
mogelijkheid bestaat om eetproblemen bij kinderen te behandelen. Bij deze hun profiel.
Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

• Team bestaat uit:

Tel.nr: 010-4616028

- kinderarts;

E-mail: afdeling.logopedie@sfg.nl

- fysiotherapeut;
- orthopedagoog, diëtist.

Het betreft logopedie:
• Werkzaam in regio: Rotterdam

• Bereikbaar: gedurende de werkweek.

• Gespecialiseerd in:

• Protocol: geen.

De afdeling logopedie in het ziekenhuis heeft
zich gespecialiseerd in voedingsproblematiek

• Verwijzing: via kinderarts, huisarts en cb.arts

van 0 tot 4 jarigen.
• Wachttijden: 1-2 weken.
• Inhoud behandeling:
- is gericht op voedingsproblematiek van
prematuren en er vindt follow up plaats;
- het is gerelateerd aan SI problematiek, etc;
- de behandeling vindt plaats in de instelling.

• Slagingspercentage: onbekend.
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Inleiding
Voedselallergie komt veel bij
kinderen voor. Vooral koemelk,
kippenei, pinda, noten, vis en
schaaldieren, soja en soms tarwe kunnen aanleiding geven tot diverse klachten. Deze klachten
kunnen uiteen lopen van zwelling, galbulten of
eczeem, astmatische klachten, maag- darmklachten, tot zelfs hevige shockreacties. Tot op heden is
de enige manier om voedselallergische klachten
te behandelen het vermijden van dat voedingsmiddel. De ervaring leert dat het niet eenvoudig
is om ondubbelzinnig te bepalen welke voedingsmiddelen inderdaad de klachten veroorzaken. Dit
leidt er vaak toe dat veilige voedingsmiddelen
onnodig vermeden worden, wat kan leiden tot
overbodige, strenge diëten, die soms in voedingswaarden te kort schieten. Wanneer er terecht
reden is om een voedingsmiddel te vermijden,

Voedselallergie
bij kinderen
Voedselprovocatie in de Beatrix Kinderkliniek

blijkt het vaak moeilijk om dit consequent uit het
dieet te laten. Daarom is het van belang zo groot
mogelijke zekerheid te krijgen over welke voedingsmiddelen allergische klachten veroorzaken
en welke veilig geconsumeerd kunnen worden.
De voedselprovocatietest is de beste manier om
dit vast te stellen.

Onderzoek bij vermeende
voedselallergie
Helaas bestaat er geen eenvoudige test die aan
kan geven welke voedingsmiddelen klachten ver-

De Beatrix Kinderkliniek is de naam

oorzaken en vermeden dienen te worden en
welke voedingsmiddelen veilig gebruikt kunnen

van de afdeling Kindergenees-

worden. Zelfs de allergietest op voedingsmiddelen (bloedonderzoek of huidtest) geeft aan dat

kunde van het Universitair

een allergische reactie kan gebeuren, maar geeft
niet aan dat het zal gebeuren bij het eten van het

Medisch Centrum Groningen

geteste voedingsmiddel. De enige manier om dit
zeker te weten is om een provocatietest te doen

(UMCG).

waarbij de voeding onder gecontroleerde
omstandigheden voorzichtig aan de patiënt gege-

De kinderkliniek beschikt over de kennis om specialistische zorg te

ven wordt. Niet alleen wanneer de rol van voeding bij klachten niet zo duidelijk is, maar ook

verlenen aan patiëntjes met zeldzame, moeilijk te diagnosticeren

wanneer dit duidelijk lijkt te zijn, is dit de beste
werkwijze. Deze procedure kan zowel van

en/of moeilijk te behandelen aandoeningen.

belang zijn om aan te tonen dat uw kind reageert
op de gebruikte voeding, als ook dat de voeding
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juist geen klachten veroorzaakt. Het blijkt uit
ervaring dat men zich gemakkelijk vergissen kan
en voedingsmiddelen als boosdoeners ziet, terwijl
ze dat in feite niet zijn. Dit heeft het ongewenste
effect dat voor het kind belangrijke voedingsmid-

delen voor meer of mindere tijd uit het dieet gela-

Multidisciplinair overleg

ten worden. Het ondubbelzinnig bewijzen dat een

Achter deze unit staat een team van artsen. De

voedingsmiddel de klachten veroorzaakt kan het

arts die het kind heeft gezien, heeft het kind aan-

beste gebeuren met de zogenaamde dubbelblin-

gemeld bij dit team. Vervolgens is er besproken

de placebo gecontroleerde provocatietest.

wat de optimale werkwijze zou kunnen zijn.
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Gezamenlijk is het voorstel ontwikkeld om het

Dubbelblind onderzoek

onderzoek bij dit kind uit te voeren. U zult begrij-

De dubbelblinde placebo gecontroleerde voedsel-

pen dat bij ieder kind het exacte verloop van het

provocatietest is de meest betrouwbare manier

onderzoek weer wat anders zou kunnen zijn.

om aan te tonen of een voedingsmiddel inder-

Sommige kinderen hoeven maar één keer dub-

daad de oorzaak is van de klachten. In deze test

belblind geprovoceerd te worden, bij andere pro-

krijgt het kind op twee verschillende dagen een

blemen kan dat vaker zijn. Het doel is om zo dui-

voeding aangeboden. Op één van de beide

delijk en helder mogelijk een beeld te krijgen van

dagen van de test zit het verdachte voedingsmid-

welke voedingsmiddelen gebruikt kunnen worden

del er bij in, op de andere dag van de test ont-

en welke vermeden dienen te worden. Aan het

breekt dit voedingsmiddel. Het verdachte voe-

eind van het onderzoek wordt dan ook een dieet-

dingsmiddel wordt verborgen in een voedings-

advies gegeven om dit te bewerkstelligen.

middel waar het kind wel tegen kan. Op het
moment van de testen weet niemand die de test

Risico’s en nadelen

uitvoert op welke dag het verdachte voedings-

Het doel van het provocatieonderzoek is het

middel gegeven wordt. Zowel patiënten als artsen

gebruik van voedingsmiddelen veilig te stellen of

zijn dus “blind” voor het gegeven materiaal, van-

om duidelijk te maken dat ze de oorzaak zijn van

daar de benaming “dubbelblind onderzoek”. Dit

allergische klachten. In dit laatste geval zal blijken

zorgt ervoor dat er zonder vooroordeel gekeken

dat deze klachten door de provocatie veroorzaakt

wordt wat er gebeurt, hetgeen de meest betrouw-

worden. Alhoewel er veel aandacht is besteed

bare resultaten geeft. Er wordt begonnen met een

aan het beperken van deze reacties door vooral

kleine hoeveelheid, soms een zeer kleine hoeveel-

de aanvangshoeveelheid heel gering te maken, is

heid, die als veilig beschouwd wordt. Hierna

er toch een kans dat er een forse reactie zou kun-

wordt er op vaste tijden geleidelijk meer van het

nen optreden. Dit is de reden dat er voorzorgs-

verdachte voedingsmiddel gegeven. Iedere keer

maatregelen genomen zijn om optredende klach-

wordt nauwkeurig nagegaan of er iets gebeurt.

ten zo goed mogelijk op te vangen. Verder is het
onderzoek tijdrovend omdat er vaak twee keer

De voedselprovocatie-unit

een ochtend besteed moet worden om de provo-

Aangezien het maken van het voedingsmateriaal

catie uit te voeren.

om mee te testen zeer arbeidsintensief is en er
soms uitgebreide reacties kunnen optreden bij het

Voordelen

geven van voedingsmiddelen, is een aantal jaren

Het grootste voordeel van het

geleden begonnen met het oprichten van een

onderzoek is dat het de enige goede

voedselprovocatie-unit

manier is om duidelijkheid te krijgen over

binnen

de

Beatrix

Kinderkliniek. Deze speciale unit is een plek waar

de rol van voeding bij klachten. Dit betekent dat

alles aanwezig is om voedselprovocaties goed en

het dieet op de juiste manier een optimale samen-

veilig uit te kunnen voeren. De voedingsmiddelen

stelling kan krijgen. Ook bij het optreden van

die gebruikt worden voor de provocatie zijn spe-

reacties en klachten leren de ouders over het pro-

ciaal voor dit doel ontwikkeld en worden gemaakt

bleem (bijvoorbeeld de hoeveelheid voeding en

op de dag dat het kind komt voor de voedselpro-

de tijd die nodig is om klachten te veroorzaken)

vocatie. Hierbij is rekening gehouden met o.a. de

en de ervaring is dat de ouders en soms ook het

ernst van de reacties op dit voedingsmiddel in het

kind meer gemotiveerd worden om de dieetad-

verleden en vele andere gegevens om tot een

viezen op te volgen. Ook kunnen afspraken

optimale veiligheid te komen. Verder is er een

gemaakt worden voor vervolgonderzoek, bijvoor-

bewaking van deze unit en een nauwkeurige

beeld in sommige gevallen om te kijken of de

registratie van de gevolgen van de voedselprovo-

allergie na verloop van tijd verdwijnt.

catie zelf.
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Nee-eters picknicken in Baarn
Kasteel en landgoed Groeneveld in Baarn waren op 24 september j.l. het decor voor een gezellig uitje – het
begin van een traditie? – van de bestuursleden en actieve leden van de vereniging Nee-eten! en hun gezinnen.
Op een enkeling na, met al een andere afspraak op die datum, waren ze er allemaal, voorzitter, penningmeester, website beheerder, vrijwilligers van het telefonisch lotgenotencontact, noem maar op.
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Kinderparadijs

Picknick

Na de koffie met wat lekkers namen we een kijk-

Die ochtend hadden we nog met een zorgelijk

je in het kasteel, waar verschillende, ook wisse-

gezicht omhoog gekeken: zou het droog blijven?

lende, tentoonstellingen te bezichtigen zijn.

Maar gelukkig liet het weer zich van zijn goede

Natuurlijk is er aandacht voor de geschiedenis

kant zien. Het was en bleef droog en dus kon er

van het kasteel en het landgoed. Schitterend zijn

gepicknickt worden. Kleden werden uitgespreid

de levensgrote originele wandschilderingen in

op de grond en overal kwam eten vandaan. De

één van de zalen. Waar met name de kinderen

één had voor bowl gezorgd, een ander voor

erg enthousiast over waren, was de tentoonstel-

broodjes en fruit, weer een ander had rauwkost,

ling Monkie, Platvoetje & Co, over de prenten-

thee en koffie meegebracht. Even later was ieder-

boeken van Ingrid en Dieter Schubert. Er waren

een voorzien, en met een groep van rond de 35

originele illustraties te bewonderen en de kinde-

personen zaten we te genieten van de maaltijd.

ren konden allerlei spelletjes doen rondom de

En iedereen at, sommige kinderen weliswaar

thema’s van de boeken. Een waar kinderparadijs

vloeibaar, één kindje knabbelde aan een gepeld

met onder andere heel veel gezellige hoekjes

eitje terwijl het ondertussen gevoed werd via de

met prentenboeken, een muizenspeurtocht en

sonde, maar een aantal andere ‘eetprobleemkin-

een reusachtig dobbelspel.

deren’ peuzelden met veel genoegen twee, drie

Denkt u na het lezen van dit stukje: dat
lijkt me wel gezellig, actief meedoen en
meedenken samen met een aantal andere
mensen en zo de vereniging Nee-eten!
meehelpen draaiende te houden en nieuwe impulsen te geven, dan zouden we het
erg leuk vinden om u te verwelkomen als
actief lid. Vele handen maken licht werk!
Geeft u zich op via ons mailadres
info@nee-eten.nl
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broodjes op! Een hoopvol gegeven voor diegenen die nu nog volop tobben? Leuk detail: alle
nee-etertjes van dit gezelschap zijn meisjes.
Toen de lunchspullen weer ingepakt waren,
keerden een aantal gezinnen huiswaarts. De
anderen genoten nog even van de buitenlucht
tijdens een wandeling door het met herfstkleuren getooide natuurschoon.

Ontmoeten in ontspannen sfeer
Vaak hebben we het tijdens bestuursvergaderingen en dergelijke te druk met de ‘zakelijke
beslommeringen’ om ook nog tijd te vinden
voor een gesprek met elkaar. En dat is wat we nu
graag eens wilden: praten met elkaar, over
elkaar, zien hoe de kinderen waar wel eens over

Hongerprovocatie

je elkaar eens mee in een andere, meer ontspan-

Wie wil meewerken aan een onderzoek?

nen sfeer.

Op wetenschappelijk gebied, ten aanzien van inzicht in het eetontwikkelings-

Marianne, bedankt voor je inspanningen! Het

proces, vindt er een positieve ontwikkeling plaats. In 2006 vindt er een (gesub-

was een geslaagde dag. En voor diegenen die

sidieerd) onderzoek plaats naar het effect van hongerprovocatie. Dat is zeer ver-

zich daar stiekem een beetje zorgen over maken:

heugend, omdat deze behandelwijze dan (hopelijk) een stevige onderbouwing

de kosten voor dit uitje werden niet betaald uit

krijgt. Het zou fijn zijn als kinderen door middel van ontwikkeling van het hon-

de verenigingskas, maar kwamen voor rekening

gergevoel tot eten komen, mocht dit dé bepalende factor zijn in de verstoring

van de aanwezigen.

van het eetproces.

Marjan Heinen

Het onderzoek zal plaatsvinden in het VUmc in Amsterdam. Hiervoor worden

gesproken werd nu in het echt zijn. En dan maak

kinderen gezocht die jonger dan 2 jaar zijn en een pathologische voedselweigering hebben. Dat betekent dat er ruimte komt voor kinderen. Dus ouders, als u
interesse of vragen heeft, richt u dan tot het VUmc in Amsterdam, afdeling kindergeneeskunde/ kindergastro-enterologie: Dr. Angelika Kindermann of Dr.
Frank Kneepkens.
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EIGEN VERHAAL

Een poging wagen?
Begin 2005 zijn we voor een vervolggesprek
geweest in Nijmegen bij De Winckelsteegh. Ilse
kon toen al een beetje drinken en de pap of
gepureerde voeding leek ze iets beter te kunnen
wegslikken. Ilse was inmiddels zes jaar oud. Op
school ging het niet zo goed. Ze vond de werkjes
moeilijk. Naar aanleiding van een gesprek met
de juf, kwamen we op het idee om Ilse misschien
naar de Buitenschool te Dordrecht te laten gaan.
We gingen aan de slag om een indicatie te krijgen, waarmee ze zou worden toegelaten op deze
school. Het zou heel lang kunnen duren voordat
ze er echt naartoe kan gaan. Daardoor had ik
11 oktober 2005 Ilse gaat met mama samen de

zoiets van, waarom deze tijd niet gebruiken om

zelfgemaakte taart aansnijden. Rutger staat ernaast.

een poging te wagen om haar te leren eten?

Ilse eet
In het nieuwsblad van december 2003 heeft u voor

van De Winckelsteegh en orthopedagoog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen
en de arts Hanneke Rensen stemden hiermee in.

Naar De Winckelsteegh
Nu moesten we dus een indicatie voor de
behandeling op De Winckelsteegh aanvragen bij

het eerst kennis kunnen maken met Ilse. Voor diege-

het CIZ. Gelukkig hebben we die gekregen. Op 4

nen die dat nieuwsblad niet gelezen hebben, even

juli mocht ze voor het eerst komen. Wij moch-

de geschiedenis van Ilse in het kort. In 1999 komt zij

ten de hele dag blijven, zodat Ilse een beetje kon
wennen. Bij toeval hadden we de eerste twee

ernstig prematuur en dysmatuur (te klein voor de

weken van juli onze zomervakantie gepland. Zo

zwangerschapsduur) ter wereld. Bovendien heeft zij

konden wij elke dag naar haar toe en eventueel

een slokdarmafsluiting. Daar wordt zij aan geopereerd. Uiteindelijk komt Ilse thuis met sondevoeding.
Omdat zij veel last blijkt te hebben van reflux, wordt
zij in 2002 nogmaals geopereerd (Nissen-operatie).
Hoewel een aantal problemen nu verholpen zijn,

een uitstapje met haar maken.
Ze had het prima naar haar zin. Er waren toevallig twee meisjes, Carlijn en Nanette, waar ze heel
leuk mee kon spelen.

Snel eetdiploma halen
Ilse vertelde mij dat ze heel snel haar eetdiploma

blijft het zelfstandig eten voor Ilse moeilijk. Omdat

zou gaan halen. Ze kreeg de eerste week alles via

zij geen gewone slokdarm heeft, is eten niet prettig.

de Mic-key button. De week daarna werd haar

Er zijn contacten met De Winckelsteegh, waar men
in eerste instantie vindt dat de problemen die Ilse
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Daniel Seys, hoofd Behandeling en Onderzoek

vier keer per dag 50cc vla, pap of mix aangeboden waarbij ze de laatste hap zelf mocht doen.
Met fruit werd nog even gewacht omdat ze dat

nog steeds heeft met eten, een succesvolle behande-

niet zo lekker vindt. Ze werkte heel goed mee en

ling te veel in de weg staan. In 2005 gaat het wat

genoot van de complimentjes. In de daarop vol-

beter met Ilse en dan gaat men toch aan de slag om
die belangrijke mijlpaal te bereiken.

gende weken werd de hoeveelheid opgehoogd.
Ze mocht ook steeds meer happen van het restje
zelf opeten.
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dan ook maar met kleine hoeveelheden tegelijk,
zodat het gaatje snel dicht kon groeien. Bij Ilse
ging het heel snel dicht, er kwam nauwelijks iets
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uit de eerste dag. De tweede dag hoefde er al
geen gaasje meer op.

Vriendinnetjes gaan weg

Naar school

Nadat ze dat allemaal kon, mocht ze het op de

Leonie van Knabbel maakte een aftelkalender

groep gaan proberen. Dit is voor haar iets moei-

voor Ilse zodat ze elke dag een kruisje kon zetten

lijker. Ze kijkt graag naar wat er in haar omge-

tot haar laatste dag op Knabbel en Bubbels. Dit

ving allemaal gebeurd. Daardoor eet ze langza-

vond ze erg leuk. De dag van het afscheid kwam

mer. Carlijn kreeg ondertussen haar eetdiploma

eraan. Op dinsdag 11 oktober 2005 was een

tijdens een leuk afscheidsfeest. Dit heeft Ilse dus

afspraak gemaakt voor een evaluatiegesprek.

nog tegoed. Ilse vond het jammer dat Carlijn

Daardoor werd haar afscheidsfeestje gelijk maar

weg was, maar gelukkig kon ze gauw haar draai

op die dag gepland. De donderdag ervoor ging

weer vinden. Niet veel later ging Nanette naar

ze voor het eerst naar de Dordtse Buitenschool.

huis om thuis, met ambulante begeleiding, ver-

Wij brachten haar die dag zelf naar school.

der te gaan met leren eten. Nu werd het hele-

Daarna ging ze met een taxibusje naar school.

maal stil.

Maud, onze begeleider wat het eten betreft,
kwam ook naar school. Zij heeft haarfijn uitge-

Oefenen

legd hoe de juffen op Ilse moeten reageren. Heel

Mama en papa kwamen om de beurt een paar

erg prettig dat dat allemaal kan. Die dag liet Ilse

dagen op Knabbel en Bubbels om het begelei-

zich van haar beste kant zien. In de ochtend had

11 oktober 2005 Ilse heeft net

den van Ilse tijdens het eten onder de knie te

ze haar drinken en koek op voordat de juf er erg

haar eetdiploma gekregen.

krijgen. Dit ging voorspoedig. De weken erna

in had en tussen de middag was ze als eerste

mocht Ilse soms een dag extra thuis blijven om

klaar met het brood. Super!

te oefenen. De videocamera ging mee. Daarmee
legden we vast hoe het thuis ging. Op De

Eetdiploma!

Winckelsteegh keken ze daarna naar de opna-

De spanning begon voor Ilse op te lopen: het

mes om te zien wat er wel of niet goed was

feest kwam eraan. Ze wist dat ze van haar papa

gegaan. Hierdoor konden ze goede tips geven

en mama een barbie zou krijgen en van opa en

over hoe te handelen in bepaalde situaties. Na

oma een winxclub pop. Helemaal geweldig. Het

een paar weken kwamen er nieuwe kindjes.

was een heel leuk feest, met liedjes, een taart

Noortje, een meisje van zestien maanden, en

(door mama en Ilse en Rutger gemaakt), heel

Cas, een jongen van drie jaar. Zij speelden het

veel kadootjes en last but not least een eetdiplo-

liefst alleen. Ilse werd nu een beetje een juf-

ma! Hoera!

frouw: ze gaf de anderen iets om mee te spelen
of ze betrok de anderen in haar spel. Het duurde voor haar nu wel lang. Ze kon eten en drinken maar mocht nog niet thuis blijven. Dit was

22 september de mic-key is

de stabilisatie periode. Men wilde er zeker van

net verwijderd door mama,

zijn dat het goed ging voordat de sonde verwij-

gaasje erop.

derd kon worden. Gelukkig bleef het goed gaan,
met soms wat treuzelen. Maar dat is acceptabel.

De sonde gaat eruit!
Donderdag 22 september was de grote dag:
mama mocht de sonde eruit halen. Hiervoor
moest Ilse nuchter zijn, zodat er geen voeding
uit de fistel komt als je de mic-key verwijdert. Ze
moest na het verwijderen nog een uur wachten
met eten. Drinken mocht een uur later pas en
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Dit basispakket zal rond de € 1050,-- gaan

Het zal niemand zijn ontgaan dat Nederland per 1 januari 2006 een

kosten. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen premie betaald te worden.

nieuw zorgstelsel krijgt. Daarnaast krijgen we te maken met andere

• Naast het basispakket kan men zich aanvullend
verzekeren voor zaken zoals tandheelkundige

ontwikkelingen, zoals de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke

zorg, fysiotherapie en alternatieve behandelwijzen. De basisverzekering en de aanvullende ver-

Ondersteuning) en het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Weet u wat

zekering kunnen bij verschillende zorgverzekeraars geregeld worden. De acceptatieplicht geldt

er precies gaat veranderen en wat dat inhoudt voor de burger?

niet voor de aanvullende verzekering, maar een
aantal zorgverzekeraars gaat hier tot 1 mei 2006

Hieronder informatie en een kritische noot.

zeer soepel mee om. Let wel op de voorwaarden
van de aanvullende verzekering, die verschillen

Zorgen om zorg

behoorlijk per verzekeraar.
• Wie geen of weinig zorgkosten maakt, krijgt tot
€ 255,-- terug van de verzekeraar. Dit is de
zogenaamde no-claimregeling.

Nieuwe zorgverzekering

• Naast de premie wordt er een inkomensafhan-

Als het goed is heeft iedereen inmiddels (vóór 16

kelijke bijdrage gerekend, die 6,5 procent van het

december 2005) een aanbod ontvangen van zijn

inkomen bedraagt. Dit wordt betaald door de

huidige zorgverzekeraar voor een nieuwe zorg-

werkgever of uitkeringsinstantie.

verzekering en een aanvullende verzekering. Als

• Mensen met een lager inkomen ontvangen een

men niet reageert op dit aanbod, dan is men

zorgtoeslag van de overheid. De belastingdienst

automatisch verzekerd vanaf 1 januari 2006. Tot

keert de toeslag maandelijks uit.

1 maart 2006 bestaat de mogelijkheid om op te
zeggen wanneer men kiest voor een andere zorg-

Marktwerking in de zorg

verzekeraar, maar uiterlijk op 1 mei 2006 moet

Hoewel het basispakket bij elke verzekeraar het-

er een zorgverzekering afgesloten zijn.

zelfde wettelijk vastgestelde pakket omvat, kan de

Omdat iedereen al is geïnformeerd over de nieu-

nominale premie onderling verschillen. Dit heeft

we zorgverzekering, beperken we ons hier tot een

onder andere te maken met de contracten die ver-

korte samenvatting van de wijzigingen.

zekeraars met zorgaanbieders* afsluiten: gunstige contracten, lagere premies. De hoogte van het
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• Iedereen heeft straks een basisverzekering, die

eigen risico waarvoor de burger kiest, heeft

in grote lijnen overeenkomt met het huidige zie-

invloed op de hoogte van de verschuldigde premie.

kenfondspakket. Voor deze basisverzekering geldt
een acceptatieplicht. Bij de overstap naar een

* de zorgaanbieder is bijvoorbeeld het zieken-

andere verzekeraar moet deze iedereen accepte-

huis, het revalidatiecentrum of de fysiotherapeut:

ren, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

kortom de instelling die de zorg levert.

Ook kan de burger kiezen uit twee polismodellen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Er is een naturapolis die alleen de zorg verzekert

Een ander deel van de plannen van minister

van die zorgaanbieders waarmee de verzekeraar

Hoogervorst omvat de nieuwe Wet Maatschap-

een contract heeft afgesloten. De verzekeraar

pelijke Ondersteuning (WMO), en daarmee

betaalt dan direct aan de zorgaanbieder. Of men

samenhangend, ingrijpende veranderingen in de

kiest voor de restitutiepolis, waar men zelf de

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

keuze heeft voor een zorgaanbieder en de verze-

Via de AWBZ is iedere Nederlander verzekerd

keraar de gemaakte kosten achteraf vergoedt. De

voor zorg en begeleiding bij langdurige ziekte,

patiënt moet de kosten eerst zelf voorschieten,

handicap of ouderdom. Maar de uitgaven in de

langdurige ziekenhuisopnames uitgezonderd. De

AWBZ zijn de laatste jaren de pan uitgerezen en

restitutiepolis zal de burger iets meer gaan kosten

daarom wordt de volksverzekering teruggebracht

dan de naturapolis.

tot de kern: alleen de onverzekerbare zorg, zoals

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe deze polis-

bijvoorbeeld langdurige opname in een instelling,

sen in de praktijk gaan werken. Misschien loopt

wordt straks nog uit de AWBZ betaald. Delen uit de

de patiënt uit Groningen met een naturapolis het

AWBZ, de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen

risico dat de verzekeraar voor de behandeling van

Gehandicapten (WVG) worden overgeheveld

een zeldzame aandoening alleen een contract

naar de WMO, die per 1 juli 2006 ingevoerd zal

heeft afgesloten met een ziekenhuis in Limburg.

gaan worden. Deze wet moet het mensen moge-

En dat is best een eind weg, om maar niet te spre-

lijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig in de

ken over eventuele contracten met ziekenhuizen in

maatschappij te functioneren. Maar dat moet

het buitenland. En bij de restitutiepolis rijst de

vooral en in de eerste plaats gebeuren met behulp

vraag, of de verzekeraar daadwerkelijk álle ge-

van vrijwilligerswerk en mantelzorg (vaak naaste

maakte kosten zal vergoeden, of dat daar een be-

familie). Hoe de WMO er precies uit zal komen te

paald maximum aan gesteld wordt en dat de rest

zien is nog onduidelijk. En onduidelijk zal het blij-

van de kosten voor eigen rekening van de patiënt

ven, want de uitvoering van de wet komt in han-

komen. Op het moment van schrijven is tevens

den te liggen van de gemeentes. En net zoals we

nog onduidelijk of verzekeraars contracten afslui-

dat nu al zien bij de WVG, zal dat leiden tot

ten met een ziekenhuis of andere zorgaanbieder

onderlinge verschillen.

voor alle behandelingen die men te bieden heeft of

Daarentegen wél duidelijk is dat de WMO gewoon

juist per soort behandeling of specialisme. Mocht

een forse bezuinigingsmaatregel is, die een

iemand al bij een specialist lopen voor een be-

behoorlijke impact kan hebben op de levens van

paalde aandoening, dan kan de verzekeraar niet

velen. Denk alleen maar eens aan de vergrijzing

van hem verlangen dat hij vanwege afgesloten

die ervoor zorgt dat een steeds groter deel van de

contracten overstapt naar een andere specialist.

bevolking bestaat uit ouderen. De overheid ver-

Het is de bedoeling dat het afsluiten van contrac-

langt van de naaste familieleden dat zij een groot

ten met zorgaanbieders leidt tot concurrentie en

deel van de verzorging van mensen, die niet (meer)

lagere prijzen. Maar het is de vraag of we deze

alles zelf kunnen, voor hun rekening nemen.

marktwerking in de zorg wel moeten willen. Want

De afslanking van de AWBZ heeft grote gevolgen

als men zoveel mogelijk zorg wil leveren tegen

voor ouders van kinderen met een beperking of

een zo laag mogelijke prijs, dan kan dat ten koste

chronische ziekte. Veel zorg en ook het Persoons-

gaan van de kwaliteit van de zorg. En we hebben

gebonden Budget (PGB) wordt betaald uit de

het hier niet over een pakje boter, maar over de

AWBZ. Op dit moment wordt er zorg geleverd op

gezondheid van mensen! En gaat marktwerking

een aantal gebieden, functies genoemd. Onder

op den duur niet juist zorgen voor hogere prijzen?

deze zorg valt onder meer huishoudelijke zorg,

Want er zijn wachtlijsten in de zorg en we hebben

verpleging, activerende en ondersteunende bege-

allemaal geleerd dat bij schaarste de prijs juist

leiding. Een aantal van deze ‘functies’ zal uit de

gaat stijgen. In de Verenigde Staten is de zorg

AWBZ verdwijnen en worden dus niet meer ver-

grotendeels aan de vrije markt overgelaten, en

goed. Dit betekent een grotere belasting van

daar zijn de uitgaven aan zorg verhoudingsge-

ouders, grootouders of buren, die stukje bij beetje

wijs het hoogst! Het is dus de vraag of dit nieuwe

verantwoordelijk worden voor het bieden van

zorgstelsel er wel voor gaat zorgen dat de ziekte-

meer zorg.

kosten ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Met veel zorg kijken we naar wat deze ontwikke-
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De afslanking
van de AWBZ
heeft grote
gevolgen voor
ouders van
kinderen met
een beperking
of chronische
ziekte.
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lingen inhouden voor de behandeling van kinde-

(Elektronisch Patiënten Dossier). Dit is een digitaal

ren met voedselweigering. Nu al zien we dat het

dossier dat moet gaan zorgen voor een trans-

indicatieorgaan, dat toetst of de verlangde zorg nu

parantere en efficiëntere zorg. Het moet de uit-

echt wel nodig is, soms weigert om de behandeling

wisseling van patiëntgegevens ten goede komen.

in een instelling van een kindje met dit probleem te

Verschillende artsen die dezelfde patiënt behan-

vergoeden. In de naaste toekomst zal het misschien

delen kunnen de bijzonderheden van de patiënt

onmogelijk worden om een dergelijke opname

gemakkelijker overzien. In noodsituaties kan het

vergoed te krijgen. Hoe men deze kinderen weer

zelfs bijzonder goed van pas komen om te

aan het eten moet krijgen, zal de overheid een

weten welke medicijnen, aandoeningen en

worst wezen, om het zo maar eens te zeggen. Er

allergieën iemand heeft. Het kan helpen

is natuurlijk een levensgroot risico aanwezig, dat

fouten te voorkomen. Een nadeel van het

deze ontwikkelingen in de zorg het aantal eetthe-

systeem is dat de beveiliging van de gegevens

rapieplaatsen in Nederland zal doen verminde-

niet kan worden gegarandeerd. Toch menen art-

ren en dat kan de flinke vooruitgang op dit

sen dat dit niet opweegt tegen de voordelen.

gebied van de laatste jaren totaal teniet doen.

Nog veel onduidelijk
Spooknota’s

Het is duidelijk: de zorg staat op zijn kop. En niet

In 2005 zijn artsen en behandelaars gaan werken

alleen bij de burger, maar ook bij de beroeps-

met een nieuw declaratiesysteem naar de zorg-

matig betrokkenen zijn er zorgen om deze ont-

verzekeraars toe, de zogenaamde DBC’s (Diagnose

wikkelingen in de zorg. Want er is nog veel

Behandel Combinatie). Aan de behandeling van

onduidelijkheid over de nieuwe zorgverzekering,

bijvoorbeeld een gebroken enkel wordt een be-

zeker ook over de financiële gevolgen van deze

paalde code verbonden en daaraan vast zit een

verzekering. Daarnaast bestaat er een groot risico

prijskaartje. De patiënt betaald niet meer voor de

dat er door de invoering van de WMO een stuk

opgetelde kosten van röntgenfoto, bloedonder-

gezondheidszorg gaat verdwijnen waardoor de

zoek en operatie, maar een gestandaardiseerd

belasting voor de naaste familie en vrijwilligers

bedrag dat gebaseerd is op de gemiddelde

enorm kan toenemen. En we zien dat het nieuwe

kosten van de behandeling van een patiënt met

declaratiesysteem (DBC’s) onduidelijk is en veel

dezelfde diagnose. Ongeacht of bepaalde onder-

extra administratief werk met zich meebrengt.

zoeken al dan niet hebben plaatsgevonden.
Zo vallen rekeningen soms veel hoger uit dan verwacht. Spooknota’s noemt men de rekeningen

Als dit artikel meer vragen heeft opgeleverd dan antwoorden, en dat is

waar een specialist op staat die de patiënt niet

heel goed voor te stellen, dan kunt u meer lezen over deze onderwerpen

gezien heeft of een behandeling die de patiënt

op de volgende websites:

niet heeft ondergaan. Omdat het gaat om de
gemiddelde kosten, zou het bedrag dat in totaal
aan zorg besteed wordt hetzelfde moeten blijven.
Maar is dat wel zo? Want soms is het verschil tussen de ene aandoening en de andere niet zo
groot, of er is geen DBC die precies past bij het

informatiesite van het ministerie van VWS
• www.minvws.nl
algemene site van het ministerie van VWS, o.a. informatie over AWBZ en WMO
• www.kiesbeter.nl

probleem van de patiënt. En dan moeten artsen

vergelijkende informatie over zorgverzekeringen, ziekenhuizen, medicijnen en

misschien noodgedwongen kiezen voor een code

zorgaanbieders

waar een hoger prijskaartje aan hangt.
Daarbij is het systeem fraudegevoelig, want is er
genoeg controle op de declaratie van juiste DBC’s?
En het is ingewikkeld. Er komt extra administratieve rompslomp bij kijken waarvoor meer perso-
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• www.denieuwezorgverzekering.nl

• www.zorgplanet.nl
voorlichting en laagdrempelige vergelijkingssite
• www.pgb.nl
site van Per Saldo, belangenvereniging van en voor mensen met een PGB in
Nederland, besteedt aandacht aan de WMO en gevolgen voor PGB-houders.

neel nodig is. En ook dat kost weer extra geld.

• kassa.vara.nl

Elektronisch Patiënten Dossier

• www.trosradar.nl

aandacht voor nieuwe zorgverzekering
Een op handen zijnde ontwikkeling in de zorg
waar we weinig van zullen merken is het EPD

eveneens aandacht voor nieuwe zorgverzekering en vergelijkende informatie.

Acties tegen nieuwe zorgverzekering
Een aantal kleinere partijen zoals de SP verzet

interesse of deelt u deze

zich tegen de invoering van de nieuwe zorgver-

mening, dan kunt u kijken

zekering. Zij vinden dat het kabinet en een

op www.sp.nl/noodrem.
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Nee-eten!
Postbus 84144
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2508 AC Den Haag
info@nee-eten.nl
www.nee-eten.nl

meerderheid van het parlement hebben laten
zien doof te zijn voor alle argumenten en protest
en dat het absurd is dat er een wet wordt inge-

Veel argumenten tegen de nieuwe zorgverzeke-

Telefoon

voerd die de meerderheid van de bevolking en

ring vind u ook op www.zorggeenmarkt.nl. Op

Lotgenotencontact:

van de mensen die in de zorg werken niet wil.

deze site ook nieuws en achtergronden. Via deze

026-3890283

Daarom is er een actie noodrem gestart, waar-

site kunt u een meldpunt bereiken waar u prak-

mee men een massale oproep aan de regering

tijkvoorbeelden van de mogelijke problemen en

wil bewerkstelligen om van de invoering van de

gevolgen van de invoering van de zorgverzeke-

nieuwe zorgverzekering af te zien. Heeft u

ringswet kunt melden.
Het bestuur:

Eetproblemen en vertraagde werking van het maagdarmstelsel bij

kinderen met het Noonansyndroom

• Voorzitter
Agnes Ton
Tel. 026-3890282

• Penningmeester

Al eerder hebben we een verhaal gehad over het Noonansyndroom.

Herman van de Pavert

• Secretaris

Daarbij werden de symptomen beschreven, maar ook het feit dat daar vaker

Marjan Heinen

• Algemeen bestuurslid

eetproblemen bij voorkomen. Nu kwam ons informatie toe, waaruit blijkt dat

Alex Jaspers
Marianne van Leeuwen

eetproblemen (‘failure to thrive’) en gastro-intestinale problemen zeer frequent
Redactie van het

voorkomen, maar vaak slecht worden herkend en niet als zodanig worden opgepakt.

Nieuwsblad:

• Redactie
Zo bleek uit een onderzoek van 25 kinderen met

weten: rekening houdend met deze kennis, kan

Marjan Heinen

Noonansyndroom, dat 16 daarvan sondevoe-

een goed eetstimulatieproces worden opgezet.

Anneke Dijkstra

ding behoefden. De vertraagde
werking van het maagdarmstel-

Aanpassing aan wat het kind kan
(hebben/doen), is essentieel!

Agnes Ton

• Vormgeving & Realisatie:
www.artpro6.nl

sel, onvoldoende gerijpte zuigen slikreflexen, naast een reflux

Het is belangrijk om tot een

zijn de meest voorkomende

goede begeleiding te komen

redenen van het niet-eten. Het

(door deskundigen zoals een dië-

blijkt dat bij veel kinderen een

tiste én een logopediste, die op

vertraagde ontwikkeling plaats-

de hoogte zijn van de eetontwik-

vindt van de rijping van het

keling bij Noonansyndroom) in

maagdarmstelsel. Na de ver-

de periode van vertraagde rij-

Postadres

traagde rijping worden de drink-

ping. Centraal staat hierin het

Redactie Nieuwsblad:

problemen minder (een jaar of

proces van stimulatie van de nor-

VOKCVS/NEE-ETEN

nog langer). Maar ook het pro-

male eetontwikkeling; mogelijk

T.a.v. Marjan Heinen

ces van vast voedsel kauwen en

vindt er ook afbouw plaats van een

Postbus 84144
2508 AC Den Haag

eten gaat vaak met moeilijkheden gepaard tot

sonde. Het is echter in dit soort gevallen belang-

een leeftijd van 4+. Maar zelfs daarna blijft dit

rijk om de sonde te mijden en de rijping te vol-

probleem vaker bestaan. Voor deskundige

gen. Een sonde zorgt namelijk op zichzelf al

E-mail

betrokkenen en ouders is het essentieel om dit te

voor een eetprobleem!

redactie@nee-eten.nl
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