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aVan de redactie

,

A 
ls we de (sociale) media moeten geloven is 

december de gezelligste maand van het jaar, waarin 

we ons zoveel mogelijk omringen met familie en 

vrienden en met elkaar de lekkerste gerechten eten.

Heerlijk als dit ook jouw vooruitzicht is! Ik kan me echter 

voorstellen dat er ook ouders zijn waarbij de stress 

toeslaat op het moment dat het lange tafelen is begonnen 

en jij je afvraagt hoe je het ook voor je nee-eter gezellig 

kunt houden. Kun je daarbij op steun en begrip van je 

tafelgenoten rekenen of blijf je maar liever thuis bij dit soort 

gelegenheden?

Een paar maanden geleden is de maagsonde van onze 

dochter verwijderd. Een enorme mijlpaal, waarvoor ik een 

uitzondering maakte door dit nieuws wél op Facebook te 

delen. Naast de stortvloed van felicitaties en gelukwensen 

waren er ook opmerkingen als: “Nu kan ze lekker 

meedoen!” en “Wat zal ze genieten van al het lekkers!”. 

Uhh, nee. We proberen haar al jaren ‘lekker’ te laten 

meedoen en nee, van de meeste dingen geniet ze niet. Dat 

we nog een hele weg te gaan hebben, ziet men vaak niet en 

het is dan ook aan ons wat we daar wel of niet over delen 

en met wie. Dus wat doe ik als mijn dochter voor het eerst 

een HELE boterham met KAAS op heeft gegeten? Dan app 

ik dat naar een vriendin die ook een nee-eter heeft gehad, 

omdat zij exact begrijpt hoe gaaf dat is. 

En juist dat maakt een vereniging als Nee-eten zo bijzonder. 

We delen ervaringen waarmee je verder komt en waardoor 

je merkt dat je er niet alleen voor staat. Dat gebeurt online, 

bijvoorbeeld via Facebook-groepen, maar ook de jaarlijkse 

familiedag en contactdagen zijn bij uitstek gelegenheden 

om elkaar te ontmoeten. 

Als redactie van dit magazine proberen we aan te sluiten 

bij de belevingswereld van gezinnen die te maken hebben 

met sondevoeding of eetproblemen. Wellicht herken je 

iets in het verhaal van Linda, die vertelt over haar zoontje 

Yippe. Misschien interesseert het artikel van de Sint 

Maartenskliniek je of is een handig en superleuk rugzakje 

voor jouw kind dé oplossing waarnaar je op zoek was. In 

elk geval garandeer ik je een glimlach bij het lezen van 

de bijzondere eetgewoontes van onze kinderen die in dit 

magazine voorbijkomen…

Voor nu veel leesplezier gewenst en als je het blad uit hebt, 

neem het dan gerust mee naar dat kerstdiner met je familie 

of de nieuwjaarsborrel met vrienden. Het kan een ingang 

bieden om wat te vertellen over wat je bezighoudt. En neem 

dan ook gelijk een bolletje lontwol mee, zodat de kinderen 

wolengeltjes kunnen maken en jij je handen even vrij hebt!

Door: Saskia de Fouw

Woordje van 
de redactie

Alvast voor in je agenda: 
Contactdag in 2019

Onze contactdag in 2019 is op zaterdag 30 maart, op Landgoed Zonheuvel in Doorn, Utrecht.

Reserveer de datum alvast in jullie agenda!
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ColofonDe Vereniging voor Ouders van Kinderen 

met Chronische Voedselweigering en 

Sondevoeding (VOKCVS) is op 31 juli 1997 

opgericht. Sinds mei 2001 treedt de 

vereniging naar buiten onder de nieuwe 

naam Nee-eten! 26 mei 2016 is de nieuwe 

naam officieel gewijzigd door middel van 

een notariële Akte van Statutenwijziging. 

De vereniging staat in het handelsregister 

ingeschreven ondernummer 40637726.

D
e vereniging streeft ernaar om minimaal 

tweemaal per jaar een nieuwsblad uit te 

geven, dat aan alle leden en donateurs wordt 

toegestuurd. U kunt lid worden door aanmelding 

op onze website www.nee-eten.nl. Ook kunt u zich op de 

website aanmelden als donateur. 

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.

Heeft u ideeën, reacties, eigen verhalen, gedichten, 
vragen of opmerkingen, stuur deze dan naar:
Vereniging Nee-eten! 

Postbus 3071

1801 GB Alkmaar

of mail naar: info@nee-eten.nl

Het bestuur van de VOKCVS / Nee-eten! wordt 
gevormd door: 
Marianne van Leeuwen (voorzitter)

Rick Buddingh (secretaris)

Rob van Mameren (penningmeester)

Marina Huijberts (algemeen bestuurslid)

Daarnaast wordt de vereniging gesteund door een aantal 

actieve leden en (para)medici. 

Redactie
Maud Berendsen, Tanja Speek, Saskia de Fouw 

en Linda Veenstra-Faas

Realisatie:
MEO, www.wijzijnmeo.nl
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aNieuws

De vereniging Nee-eten! gaat het jaar 

2018 met een flink aantal goede resultaten 

afsluiten en die volgend jaar verder 

uitwerken, waardoor de vereniging zich 

steeds meer kan professionaliseren en de 

kwaliteit verbeterd wordt. 

Als een kind niet wil eten en drinken, lopen ouders vaak 

tegen enorm veel vragen aan. Dat herkennen onze leden 

wel. Daarom is Nee-eten! vorig jaar het project ‘Eerlijke 

voorlichting aan ouders van een kind met sondevoeding’ 

gestart. Dit project realiseert Nee-eten! dankzij een 

subsidie van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Er is hard 

gewerkt door enkele leden en een aantal zeer betrokken 

zorgverleners om goed informatiemateriaal te verzamelen en 

te ontwikkelen. Die informatie kan ouders helpen om samen 

met de kinderarts de juiste beslissingen te nemen zodra er 

gesproken wordt over sondevoeding. 

Aan het eind van dit jaar zal het informatiemateriaal gereed 

zijn. In 2019 gaan wij het materiaal verder uitwerken en 

goed onder de aandacht brengen bij zorgverleners en 

ouders. Verderop in dit blad is meer informatie te lezen 

over dit project. Het project is uitgevoerd door Nee-eten! in 

samenwerking met onderzoeksbureau Curias. Curias werkt 

samen met nog vijf organisaties die projecten uitvoeren 

binnen deze subsidielijn van het ZIN. Nee-eten! is in overleg 

met deze organisaties om te bespreken hoe wij beter met 

elkaar kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. 

Doorontwikkeling app
Voor een ander project zet Nee-eten! zich al sinds 2016 

in. Dat is het voucherproject ‘Vernieuwend de patiënt 

versterken: patiënt empowerment voor nu en in de 

toekomst’. Bij dit project wordt er een app ontwikkeld 

die ouders kunnen gebruiken als zij vragen hebben over 

sondevoeding. De app biedt informatie op het moment dat 

ouders ernaar op zoek zijn en passend bij de fase waarin de 

ouders zitten met de sondevoeding. Door dit project hebben 

we nieuwe inzichten gekregen waarmee we de app in 2019 

verder gaan ontwikkelen.

Nee-eten! heeft subsidie aangevraagd voor het uitbesteden 

van de backofficetaken van de vereniging. Door deze 

subsidie kan en moet de vereniging een aantal taken 

uitbesteden, die tot nu toe door onze vrijwilligers werden 

uitgevoerd of die bleven liggen omdat er geen vrijwilligers 

beschikbaar waren. Deze taken betreffen onder andere de 

telefoon, de e-mail, het postadres en de ledenadministratie. 

Door het uitbesteden van deze taken zal de continuïteit, de 

kwaliteit en de professionaliteit van de vereniging Nee-eten! 

worden vergroot.

Zorgstandaard pasgeboren kinderen
De afgelopen jaren heb ik deelgenomen aan bijeenkomsten 

van de European Foundation for the Care of Newborn 

Infants (EFCNI). Die bijeenkomsten zijn gehouden om 

een Europese standaard te ontwikkelen, die de naam 

‘European Standards of Care for Newborn Health’ draagt. 

Die standaard is in november besproken bij het Europees 

Parlement. Daar zal ik in het volgende nieuwsblad meer 

over schrijven. 

Activiteiten in 2018
Een aantal vaste activiteiten van de vereniging zijn in 2018 

zeer succesvol verlopen. In maart was er een contactdag 

in Doorn. Daar hebben we kunnen luisteren naar boeiende 

sprekers en was er gelegenheid om met ouders of 

zorgverleners in gesprek te gaan. De bezoekers hebben 

deze dag als zeer waardevol ervaren. Op 6 april 2019 is de 

volgende contactdag. Afgelopen juni was er een congres in 

Utrecht over eetproblemen bij jonge kinderen. De bezoekers 

van deze dag kwamen massaal naar de stand die Nee-eten! 

tijdens het congres had geplaatst. In diezelfde maand kwam 

het eerste nieuwsblad van dit jaar uit. In dat blad was veel 

ruimte besteed aan de actieve leden van onze vereniging. 

In september is er een mooie familiedag geweest in Kids 

Wonderland. In dit avonturenpark hadden de kinderen 

nauwelijks tijd om te eten, omdat er zowel binnen als buiten 

veel te beleven was met glijbanen, trampolines, touwen, 

schommels en lasergamen. In diezelfde maand had de 

werkgroep logopedie bij 0-2 jarige kinderen een landelijk 

dag in Utrecht. Daar heeft Nee-eten! een stand mogen 

zetten bij de materialenmarkt. Die stand is goed bezocht 

door de logopedisten, omdat zij onze vereniging nog niet 

kenden of omdat zij foldertjes kwamen halen om in hun 

praktijk te kunnen uitdelen. 

2019
De vereniging Nee-eten! kijkt uit naar 2019, mede omdat 

wij goede contacten hebben met verschillende organisaties 

en zij ons uitdagen om onze ervaringskennis nog meer te 

delen, waarmee wij een belangrijke aanvulling zijn op de 

wetenschappelijke kennis die zorgverleners inbrengen. 

Als wij meer leden krijgen, zou dat onze positie versterken 

en kunnen wij de belangen van nog meer mensen 

vertegenwoordigen. Dus leest u dit en bent u nog geen lid, 

dan nodigen wij u van harte uit om dat te worden. 

Namens het bestuur, 

Marianne van Leeuwen

Nieuws van het bestuur 
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aErvaringsverhaal

Ervaringsverhaal
over Yippe

Afgelopen mei kreeg ik een folder van de 

Vereniging Nee-eten! mee van het medisch 

kinderdagverblijf waar onze zoon Yippe zou 

gaan starten vanwege zijn eetproblemen. 

Ik had nog niet van de vereniging gehoord 

en was gelijk geïnteresseerd. Voor ons 

was alles nieuw en dan is het fijn om te 

weten dat je niet alleen bent. Ik ben lid 

geworden en besloot ook direct mijn hulp 

als vrijwilliger aan te bieden. Daarom stel ik 

mijzelf en Yippe graag aan jullie voor in ons 

ervaringsverhaal.

ippe, ons vierde kindje, werd geboren in januari 

2017. We hadden een rommelige kraamweek: 

Yippe werd te geel en moest op dag 4 naar het 

ziekenhuis onder de bekende lampen. Hij was heel 

suf en veel afgevallen en dus kreeg hij direct een 

sonde. Wij denken dat hier de blauwdruk voor nu is 

ontstaan, al zullen we het nooit zeker weten natuurlijk.

Na een week mochten we weer naar huis. Yippe kon niet 

meer aan de borst drinken en ook de fles was lastig. Hij had 

geen hongerprikkel en bijna geen mondmotoriek. Met hulp 

van een lactatiekundige en pre-logopedist kregen we Yip 

weer aan de borst, al moest ik hem wel altijd aansporen om 

op tijd te drinken. De fles weigerde hij, maar als ik in de buurt 

bleef was dat geen probleem.

Van ziek naar sonde
Net als bij onze andere kinderen begon Yippe met 6 maanden 

voorzichtig met hapjes voeding. Anders dan bij de anderen 

was dat hij er eigenlijk niks van proefde. Spelen wel, maar 

opeten ho maar. Geeft niks, we hebben de tijd. Maar tijdens 

een controle bij het consultatiebureau bleek dat hij flink was 

afgevallen. Ook was hij altijd ziek of onderweg en sliep hij 

niet. Eten deed hij met 10 maanden nog steeds niet. We 

werden doorverwezen naar de kinderarts.

Na wat flaters kwamen we uiteindelijk terecht bij een geweldi-

ge kinderarts met naast haar een eetteam. Yip was een week 

voor zijn 1e verjaardag zelf gestopt met borstvoeding, maar 

dronk veel te weinig uit de fles: 200 milliliter op een hele dag 

was de max. Eten deed hij nog steeds niet. Logopedie werd 

gestart om hem te leren eten, want dat was een techniek die 

hij niet beheerste.

In mei van dit jaar stonden we met de handen in het haar. 

Yippe kon eten maar weigerde om door te slikken, stond al 

een jaar stil in groei, sliep nog steeds niet en was nog altijd 

ziek of onderweg. 

We besloten daarom om een sonde te gaan plaatsen. Er 

moest iets gebeuren, er moest eten in. Direct merkten we al 

verandering in het slapen: van 1,5 uur slaap op een nacht 

naar ineens wel 4-5 uur achter elkaar. Wauw! Daar voelden 

we ons allemaal beter door! Maar Yippe had moeite met de 

sondevoeding. Spugen, afvallen, diarree, huilbuien, weer niks 

aangekomen, weer een andere voeding... Het schoot niet op. 

Yippe spuugde alles bij elkaar en stond op de pomp op max 

50 milliliter per uur.

Blended diet
Ik had al wel eens gehoord over een ‘blended diet’. Ik ben mij 

erin gaan verdiepen en het sprak ons enorm aan. Maar het is 

ook wel spannend om zomaar over te stappen en zelf eten 

te gaan maken. Ik besprak het met de diëtiste en kinderarts 

en het lastigste bleek om de calorieën bij te houden. Je moet 

flink verdunnen om het door de sonde te krijgen en komt er 

dan nog wel genoeg voeding binnen?

Toen ik op een dag nog net met Yip de luiertas van een 

andere moeder kon ontwijken en wij zelf weer helemaal 

ondergespuugd waren, was ik het beu. Ik besloot te starten 

met het blended diet. Ik kook voor het hele gezin, ze eten 

het met smaak (volgens mij) en doen het allemaal nog. En 

zo kon ik ook voor Yip koken. Ons motto wat betreft eten is: 

voeden in plaats van vullen. Met gezond verstand kom je een 

eind. En wat bleek. Yippe heeft vanaf de 1e eigengemaakte 

maaltijd niet meer gespuugd! We vonden snel onze routine 

en de blender ging gewoon mee op vakantie. Ik kon mijn 

ei kwijt in de maaltijden van Yip; niemand van het gezin eet 

zo gezond als hij. En het allerbeste was nog: Yippe ging 

elke dag zélf meer en beter eten! Zo goed zelfs dat we na 2 

maanden het aandurfden om de sonde eruit te laten!!

Sondevrij
Yippe is nu bijna 3 weken 

sondevrij. Wat fijn en wat een 

goede beslissing is het geweest! 

Onze theorie is dat Yippe voelde 

dat eten hem niet meer beroerd 

maakt. Niet meer misselijk. Zijn 

darmen konden gaan herstellen, 

waardoor zijn hele lijf beter in 

balans kan komen.

Door: Linda Veenstra

Y
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Nowi (3,5) gebruikt haar frietje 
alleen om de mayo te eten.

Nowi (3,5) gebruikt haar frietje 

Nowi (3,5) gebruikt haar frietje 

Nowi (3,5) gebruikt haar frietje 

Zoë (9) dipt haar komkommer 

het liefst in een potje koude 

babyvoeding.

Vivienne (21) eet al 15 jaar 

alleen maar brood met 

pindakaas en hagelslag.

Eindelijk zijn we op weg. Yippe moet nog veel ‘vlieguren’ 

maken met eten. Waar een kindje doorgaans begint met 

oefenen op 6 maanden, begint hij nu pas op 21 maanden. 

Wat betreft snelheid, variatie en structuur heeft hij nog 

een lange weg te gaan. Gelukkig krijgen we hulp van het 

eetteam van het medisch kinderdagverblijf. Samen geven 

we Yippe de hulp, tijd en ruimte die hij nodig heeft. Maar we 

komen er wel, dat weet ik zeker!

Nu het beter gaat met Yippe voelen we ook wat een 

impact het heeft (gehad) op ons hele gezin. Daar komen 

we nu allemaal van bij. Ik ben megatrots op ons gezin. 

Onze kinderen dragen Yippe op 

handen en bewaren hun lekkerste 

hapje in de hoop dat hij het eet. 

Ze zongen liedjes voor hem als hij 

zich niet lekker voelde en kwamen 

aanrennen met spuugbakken en 

handdoeken. En ze legden aan 

vriendjes uit dat Yippe een extra 

lang rietje heeft om te kunnen eten, 

net als een astronaut. Ze zijn goud!

Lieve groet van Linda en Yippe.

“Familiedag Nee-eten 8 september bij Kids Wonderland in Molenschot”

Birgit (3,5) is gek 

op mosselen.

Lyna (2) eet graag haring 
en gorgonzola.
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GOFIT (Growth Oral Feeding Intervention Team)
Het eetteam van de Sint Maartenskliniek

Inleiding
Eetproblemen komen vaak voor bij (jonge) gezonde 

kinderen. Bijvoorbeeld bij 

•  kinderen die moeite hebben met de stap van 
lepelvoeding naar grof voedsel;

• kinderen die niet weten hoe ze moeten kauwen; 
•  kinderen die moeite hebben om dagelijks voldoende 

te eten en te drinken en daarom afhankelijk zijn van 

sondevoeding;

•     kinderen die zeer eenzijdig eten.
Meestal zijn de eetproblemen van voorbijgaande 

aard. Wanneer er eetproblemen zijn bij kinderen met 

een onderliggende aandoening van het houdings- en 

bewegingsapparaat en/of van het zenuwstelsel en wanneer 

deze lang aanhouden, is dit een grote zorg voor de ouders 

en kunnen er op de langere termijn gezondheidsproblemen 

bij het kind ontstaan. Daarnaast kan het grote spanning 

opleveren binnen het gezin. Ook kan het negatieve gevolgen 

hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. 

Wie kunnen we behandelen:
Kinderen van 0 tot 13 jaar met complexere medische 

problematiek, waarbij:

•  er problemen zijn van het houdings- en 
bewegingsapparaat en/of

•  lichamelijke problemen in mond-, keel- en/of maag-
darmgebied (bijvoorbeeld reflux) en/of

•  mondmotorische problemen als gevolg van een 
neurologische oorzaak (bijvoorbeeld afwijkende reflexen 

of verstoorde gevoeligheid in de mond en/of afwijkende 

mondmotoriek).

Hulpvraag
Ouders van kinderen met een eetprobleem kunnen 

hulpvragen hebben bij bv:

•  het afbouwen van de sondevoeding en het opbouwen 
van orale voeding;

• het leren kauwen van leeftijdsadequate voeding;
•  het kind leren om verschillende soorten voeding tot zich 

te nemen waardoor er sprake is van een uitgebalanceerd 

menu;

• het verminderen van de strijd rondom het eten;
•  het veilig eten van voeding, rekening houdend met de 

(fysieke) mogelijkheden van het kind.

Wat doet GOFIT?
Intake 

Na de aanmelding via een arts worden de ouders 

en het kind uitgenodigd voor een intake. Tijdens de 

intake vindt diagnostiek plaats door de kinderarts, de 

diëtist, de logopedist en de GZ-psycholoog van het 

revalidatiecentrum. Zij beoordelen de resultaten van onder 

andere het functioneel onderzoek en formuleren een advies 

dat besproken wordt met ouders. 

De professionals
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Behandeling

Wanneer wordt besloten dat het kind in aanmerking komt voor 

behandeling, is er binnen de Sint Maartenskliniek poliklinische 

behandeling mogelijk. Voorafgaand aan de behandeling vindt 

er een behandelplanbespreking plaats met het team en de 

ouders om te bepalen wat het kind zal gaan leren. Het kind 

wordt gedurende een periode van 4 weken intensief begeleid, 

waarbij de ouders nauw worden betrokken. Dit betekent dat 

het kind dagelijks een uur gezien wordt door de logopedist en 

de orthopedagoog. In de 8 weken die hierop volgen worden 

de ouders telefonisch gecoacht. Na 12 weken wordt het 

traject afgerond middels een gesprek met de ouders en het 

GOFIT-team waarbij de huidige situatie en eventuele (nieuwe) 

hulpvragen in kaart worden gebracht.

De inhoud van de behandeling is afgestemd op het 

individuele kind en zal, mede afhankelijk van de hulpvragen 

die er zijn, gericht zijn op:

•  het verbeteren van de mondmotorische vaardigheden; 
•  het optimaliseren van het dagmenu waardoor uw kind 

voldoende energie heeft om te groeien en om zich te 

ontwikkelen; 

• het doorbreken van het weigergedrag; 
•  het verbeteren van de interactie tussen ouders en kind; 
•  de geleerde vaardigheden tijdens de poliklinische 

behandeling thuis leren toe te passen. 

Monitoring
Naast een directe behandeling heeft het GOFIT-team de 

mogelijkheid om de voedingstoestand en veiligheid rondom 

het eten te bekijken en waarborgen. Ouders en directe 

betrokkenen van het kind worden gecoacht gedurende 12 

weken. Het traject is met name gericht op het aanpassen 

van het menu en de wijze van aanbieden. Voorafgaand aan 

het monitoren vindt er een behandelplanbespreking plaats 

met het team en de directe betrokkenen om te bepalen hoe 

welke voeding past bij de (sensomotorische) mogelijkheden 

van het kind. Bij directe betrokkenen kan gedacht worden 

aan een grootouder, oppas, logopedist of thuishulp.

Wat levert het op?
Het kind wordt gestimuleerd om orale voeding te nemen die 

past bij zijn of haar leeftijd en (fysieke) mogelijkheden.

De factoren die het eetprobleem in stand houden worden in 

kaart gebracht en teruggedrongen.

Hoe vaak?
Maandelijks vinden er 4 intakegesprekken plaats. 

Om de 4 weken start een nieuw behandeltraject en om de 

12 weken start een nieuw monitoring traject.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de 

Sint Maartenskliniek:

https://www.maartenskliniek.nl/kinderzorg/kinderrevalidatie/

behandeling-gofit

Lotte (9) eet vrijwel niets, 

behalve… kale spaghetti. 

Cas (5) eet erg graag salami.

Liene (2) schept lepels boter 

uit de botervloot.

Juna (2,5) hapt graag van een 

blok Parmezaanse kaas.

Lasse (5) doopt graag zijn patat in de chocomel.
Aline (8) vindt een lepeltje 

smeerboter erg lekker.

Jack (6) eet het liefst honey 

loops.



“Slik… Daar stonden we dan, als ouders van 

een lief meisje dat we groot wilden brengen 

vanuit een ideaal van gezonde voeding.”
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Traject bij
Ervaringsverhaal

Door: Jeroen van Wieringen

Het was eind 2016. Onze dochter Saar 

was inmiddels 1,5 jaar oud. En bij haar 

ging niets zoals bij het bij een gemiddeld 

kindje ging. Ze was te licht, te klein, had 

al meerdere ziekenhuisopnames achter de 

rug en liep op diverse gebieden flink achter. 

Waar het aan lag? Wisten we het maar…

D
e zoektocht naar het 

hoe en waarom liep 

inmiddels ruim een 

jaar, zonder resultaat. 

Saar had vanwege een te lage 

spierspanning te weinig kracht 

om zonder knoeien aan de borst 

te drinken en ook de hoeveelheid 

melk zorgde ervoor dat ze zich 

regelmatig verslikte. Voor iedere 

voeding moest haar moeder 

zeker een uur uittrekken. Mede 

omdat Saar veel moest spugen, 

kwam ze te weinig aan. Het was om radeloos van te wor-

den. Daarom besloten we op advies van de artsen over te 

gaan tot kolven. Negen maanden lang kreeg onze dochter 

op die manier toch moedermelk binnen. Bovendien zorgde 

het ervoor dat we precies konden zien hoeveel ze binnen 

kreeg. Het spugen bleef.

Bij onze zoektocht naar antwoorden waren verschillende 

specialisten betrokken. Iedereen was het erover eens 

dat wat de eventuele diagnose ook zou zijn, het eten en 

drinken - en daarmee de mondmotoriek - één van de 

heikele punten was in de ontwikkeling van Saar. Uiteindelijk 

resulteerde dit in een bezoek aan het GOFIT-team van de 

Sint Maartenskliniek. Het werd een dag om niet meer te 

vergeten. Saar zat op de grens van ondervoeding en dus 

luidde het advies: start zo snel mogelijk met medicinale 

melk om haar sterker te maken. Daarna kunnen we jullie 

verder helpen. 

Behandelingsplan
Slik… Daar stonden we dan, als ouders van een lief meisje 

dat we groot wilden brengen vanuit een ideaal van gezonde 

voeding. Met daarnaast een advies om een traject in te 

gaan waarbij zes weken lang alles moest worden genoteerd 

op het gebied van eten en drinken, bovenop dagelijkse 

bezoeken aan de Sint Maartenskliniek. En dat allemaal in 

aanwezigheid van een orthopedagoog, een logopedist, een

diëtist en anderen. Allerlei vragen borrelden in ons op. Is 

het dan zo slecht gesteld met Saar? Kunnen ze er wel echt 

iets aan veranderen? Hoe gaan wij dit traject in ons leven 

inpassen? Wat betekent dit voor ons werk? En bovenal: hoe 

regelen we dit alles zonder Saars oudere broer Jip tekort te 

doen?

Gelukkig hebben we ons in die tijd in positieve zin mogen 

verwonderen over alle lieve hulp van familie en vrienden. 

Van het lenen van een auto en het oppassen op grote 

broer Jip tot eten dat aan onze deur werd gehangen. Echt 

fantastisch! Hierdoor werd het voor ons mogelijk om met 

Saar het GOFIT-traject in te gaan. En daarvan hebben we tot 

op de dag van vandaag geen spijt! Het behandelend team 

keek echt  naar alle (on)mogelijkheden van onze dochter. 

Ze werd heel goed geobserveerd. Met ons én zonder ons. 

De orthopedagoog keek naar gedrag, de logopedist naar 

haar mondmotoriek en de diëtist vanzelfsprekend naar haar 

gewicht en de urgentie van het binnenkrijgen van calorieën. 

We begonnen met zelfgemaakt gepureerd eten, maar 

dat bleek te lastig. De orthopedagoog gaf aan dat het 

geen gedrag betrof, maar aan de mondmotoriek lag. De 

doelen werden aangepast en we gingen over op alleen 

wat minihapjes Olvarit voor de allerkleinsten, verdund met 

medicinale melk. Het team was alert op alle factoren die 

het eetproces konden beïnvloeden. Van de logopedist 

leerden we onder meer alles over kauwtechnieken en de 

moeilijkheid die kinderen kunnen ervaren bij het eten van 

verschillende structuren. De diëtist monitorde het gewicht 

van Saar continu en vertelde ons dat eten haar ongeveer 

net zoveel energie kostte als het haar opleverde. Op de 

achtergrond hield de kinderarts – waar onze dochter 

overigens nu nog altijd ‘low profile’ door wordt gevolgd – 

het hele traject in de gaten. 

de Sint Maartenskliniek



“De tips van het GOFIT-team gebruiken we 

nog dagelijks.”
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Geslaagde behandeling
Binnen de mogelijkheden van Saar kunnen we het traject 

succesvol noemen. Saar heeft sinds die tijd namelijk 

prachtige stappen gezet. Inmiddels is onze dochter 3 jaar en 

kan ze ‘s middags goed brood eten, heeft ze geen medicinale 

melk meer nodig om op gewicht te blijven en kan ze 

sommige koekjes eten. Ook het avondeten kan ze voor een 

deel, weliswaar gepureerd en verdund met volle melk, mee-

eten. Dankzij de diagnose die begin 2017 werd gesteld – 

Saar heeft de zeldzame genetische afwijking Kat6A die onder 

meer resulteert in een verlaagde spierspanning – zijn veel 

puzzelstukjes op hun plaats gevallen. De tips van het GOFIT-

team gebruiken we nog dagelijks. We houden als ouders de 

regie over het eten en weten hoe we ermee om moeten gaan 

als iets niet lukt en wat we van Saar kunnen verwachten. De 

belangrijkste les: eten is niet vanzelfsprekend voor Saar en 

daar moeten we, misschien wel altijd, alert op blijven.

Terugkijkend op de tijd bij het GOFIT-team zijn we vooral 

heel dankbaar dat we daar terecht konden. Dankzij de 

multidisciplinaire samenwerking kregen we vaak snel 

antwoorden op onze vragen tijdens het ingewikkelde 

proces. Immers: enerzijds had Saar veel calorieën nodig 

om te kunnen groeien en anderzijds moest het eetproces 

eigenlijk weer vanaf het ‘nulpunt’ worden opgestart. We 

hebben het contact met het team als zeer prettig ervaren. 

De onderlinge samenwerking van die lieve, betrokken 

vakmensen in combinatie met de aandacht voor ons verhaal 

is hierin het belangrijkste geweest.

Bijsonder handig 
Handig

Door: Saskia de Fouw

Volgens mij loopt elke ouder van een kind 

met sondevoeding er wel tegenaan: hoe geef 

je je kind de voeding zodra het gaat kruipen 

of lopen? Je kunt de pomp natuurlijk op een 

blokkenkar zetten (en dan maar hopen dat de 

slang niet ergens blijft haken). Als papa een 

beetje handig is, maakt hij een constructie 

waarbij de pomp op een plantentrolley 

wordt bevestigd. Of er zit niets anders op 

dan je kind even te vermaken terwijl het in 

de kinderstoel zit. Gelukkig bestaan er ook 

rugtasjes (nee, niet die standaard tassen die 

je van de sondevoedingsleverancier krijgt) 

die het kind (en de ouders) vrijheid geeft en 

die er tegelijkertijd erg leuk uitzien. In deze 

rubriek breng ik er twee onder de aandacht: 

LittleLife en Iem&.

LittleLife
Eerst de peutertasjes van LittleLife. Deze tasjes zijn perfect 

qua formaat. De pomp met de fles past er precies in, 
zodat je kind niet meer gewicht mee hoeft te zeulen dan 

noodzakelijk. Bovendien zijn ze echt heel schattig voor 

kleine kinderen: er zijn lieveheersbeestjes, draken, bijen, 

koeien, kikkers, noem maar op! Jayden (die knapperd 

op de foto) heeft er 7 en kiest er elke dag zelf één uit! 

De tasjes zitten stevig tegen de rug en hebben ook een 

sluiting aan de voorkant, waardoor het goed blijft zitten. Ze 

kosten tussen de 20 en 40 euro.

bbbHandigHandigaHandigHandigbbHandigHandig

g
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Luca (2) zijn eerste happen 

waren brie, camembert

en avocado.

Loïs (5) en Daniëlle (19) eten 
graag worstenbroodjes, maar 

dan juist zónder worst.



12 | Nieuwsblad december 2018

b

a

bb gbb

a

Iem&
Dan de tasjes (en vestjes) van Iem&. Tja, eigenlijk moet je 

gewoon de site (www. www.iem-and.com) even bekijken 

en dan kan het niet anders dan dat je onder de indruk raakt 

van dit geweldige concept. Alles staat in het teken van het 

geven van zoveel mogelijk vrijheid aan kinderen en jongeren 

die sondevoeding krijgen en er wel hip bij willen lopen. 

Kenmerkend aan de tasjes en vestjes is de kleine, lichte 

pomp-fleshouder die speciaal is ontwikkeld om het totale 

gewicht tot het minimum te beperken (1 kilo inclusief pomp 

en 250ml fles). Naast dat ze perfect op het lichaam passen 

is de sonde geïntegreerd, zodat de slang nergens achter 

kan blijven haken. Daarnaast kan ervoor gezorgd worden 

dat de frictie aan de button of PEG 

wordt beperkt, en zijn er voor 

de neussonde verschillende 

openingen waar de sonde 

door naar buiten kan. 

Een handgemaakte 

tas van Iem& inclusief 

pomp-fleshouder kost 

tussen de 165 en 190 

euro. De vestjes (het 

meest aanbevolen voor 

Handig

kleine kinderen) kosten 175 euro, inclusief houder (een 

combi tasje-vestje met één houder is ook mogelijk). Beide 

producten worden zoveel mogelijk op maat voor het kind 

gemaakt en kunnen daarna ‘meegroeien’.

Zeg nou zelf: zijn deze rugtasjes niet bijsonder handig (en 

leuk)?!
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Winterse pompoensoep
met sinaasappel

Recept

Een heerlijk recept om samen te eten met 

een kind dat een blended dieet krijgt. En 

met een paar simpele ingrediënten levert 

het ook nog eens wat extra calorieën op. 

Voor: 4 kommen (als maaltijd mogelijk)

Bereidingstijd: 20 minuten (en 20 minuten 

koken)

Wat heb je nodig?
• 3 uien
• 600 gram wortel (winterpeen of bospeen)
• 600 gram pompoen
• 500 ml groentebouillon (of meer afhankelijk van hoe dik je je soep lekker vindt)
• 1 blikje kokosmelk 
• 2 sinaasappels
• 1 theelepel gemberpoeder (of geraspte verse gember)
• 1 eetlepel ghee, kokosolie of olijfolie
• peper en zout
• garnering: verse peterselie en pompoenpitten

Hoe maak je het?
• Snipper de ui. Als je verse gember gebruikt, schil deze en snijd of rasp fijn.
• Snijd de wortel in blokjes van maximaal 2 cm.
•  Verwijder de schil van de pompoen, lepel de pitten eruit en snijd het 

vruchtvlees in blokjes van maximaal 2 cm.

•  Verhit de ghee/olie in een soeppan met deksel en fruit de ui en gember 2 
minuten op laag vuur. Voeg de wortel en pompoen toe en roerbak 5 minuten 

op middelmatig vuur.

• Bereid ondertussen de groentebouillon.
•  Voeg de bouillon en het sap van 2 sinaasappels en de kokosmelk toe aan de 

soeppan en breng aan de kook. Dek de pan af en laat het geheel 20 minuten 

heel zachtjes koken.

•  Controleer met een vork of de wortel en pompoen zacht zijn en pureer de 
soep met een staafmixer. Voeg eventueel nog wat extra water toe als de soep 

te dik is. Voor blended diet kan je verdunnen met kokosmelk voor extra vet. 

Voeg naar smaak zout en peper toe.

• Serveer in soepkommen en garneer met pompoenpitjes en peterselie.

Eet smakelijk!

Iliano (12) eet 

altijd eerst de 

korst/ het vel van 

zijn hamburger, 

frikandel en 

kipnuggets. En zijn 

plakje ham moet 

rond zijn. 

bbReceptRecept
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Het 22Q1 deletiesyndroom
Door: Mireille Eigenhuis

en de eetproblematiek

Elf jaar geleden werd onze zoon Jasper 

na 25 weken extreem vroeg geboren. Hij 

was erg ziek en de eerste weken was hij 

volledig afhankelijk van sondevoeding. 

Met veel oefenen en geduld lukte het ons 

om hem gedeeltelijk aan de fl es te krijgen. 

Wat waren we blij en trots. Dat stomme 

slangetje zou binnenkort overbodig zijn. 

M
aar hoeveel we ook oefenden, het lukte Jasper 

uiteindelijk niet om de volledige voeding binnen 

te houden. Buiten de vermoeidheid om viel het 

ook op dat hij zich regelmatig verslikte en dat 

er vaak voeding terugkwam uit zijn neus.

Sondevoeding
Vanaf dag 1 waren er verschillende professionals bij 

betrokken. De lactatiedeskundige, de prelogopedist, de 

kinderarts. Iedereen was enorm begaan met Jasper en deed 

zijn uiterste best om hem van de sondevoeding af te krijgen. 

Voor iedereen was het duidelijk: Jasper had door zijn 

vroeggeboorte niet de kracht en controle om zelf te drinken. 

Ondanks dat wij als ouders twijfelden aan deze conclusie, 

legden we het op een gegeven moment toch naast ons 

neer. Zoveel artsen en hulpverleners die elke keer hetzelfde 

beweerden – zij waren de deskundigen.

De eerste drie jaren waren heel heftig met veel 

ziekenhuisopnames. 

Jasper had infecties aan zijn luchtwegen, longontstekingen 

en kreeg het RS-virus (3×). 

Bij iedere opname en bij elke nieuwe arts benoemden 

we Jaspers eetproblemen, en dan vooral het uit zijn 

neus komen van voeding. De eerste twee jaar was dat 

voornamelijk melk, maar daarna volgde ook de spaghetti, 

een van de weinige voedingsmiddelen die hij kon eten.

Zenuwslopende dagen
Doordat Jasper extreem vaak ziek was, met zeker dertig 

opnames in drie jaar tijd, en zijn ontwikkeling een steeds 

grotere achterstand opliep, werd er op ons verzoek een 

genetisch onderzoek gestart. Wij waren ervan overtuigd dat er 

veel meer aan de hand was. Vanaf zijn geboorte zei ik al dat 

er een syndroom achter zat. Natuurlijk speurde ik het internet 

af en vond ik syndromen met veel overeenkomsten, maar 

het was het elke keer net niet. Tot ik na drie jaar om half elf ‘s 

ochtends een telefoontje kreeg: “We hebben wat gevonden 

bij Jasper. Kunt u maandag met uw man langskomen?” 

“Dat stomme slangetje zou binnenkort 

overbodig zijn”

Bron: Www.steun22Q11.nl

“Verdriet, angst en hoop; 
we vielen van de ene emotie in de andere.”
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Opluchting, angst en zenuwslopende dagen volgden.

Het verlossende antwoord kwam. We kregen te horen dat 

Jasper VCFS heeft. Tegenwoordig wordt dat het 22q11 
deletiesyndroom (22q11DS) genoemd. Verdriet, angst en 
hoop: we vielen van de ene emotie in de andere. Hoop op 

een goedwerkende behandeling en verbetering van zijn 

gezondheid. Angst, want wat zal de toekomst ons brengen? 

En verdriet, na drie jaar lang iets te hebben geprobeerd wat 

gewoon niet haalbaar is. 

Open gehemelte
In het Wilhelmina Kinderziekenhuis zit een polikliniek voor 

kinderen met 22q11DS en daar konden we gelukkig snel 
terecht. De eet- en spraakproblemen zijn ontstaan door 

een open gehemelte met een gesloten huid. Er waren twee 

operaties nodig om zijn gehemelte dicht te maken en met 

intensieve logopedie leerde hij goed eten, drinken en praten. 

Dankzij dolfijntherapie heeft hij zijn angst voor vloeibaar 

drinken en eten echt overwonnen.

De afgelopen elf jaar heb ik veel zelf uit moeten zoeken. 

Ouders van kinderen met dezelfde medische problemen 

kende ik niet. Via Facebook kwam ik op een pagina voor 

kinderen met sondevoeding terecht en las ik over de 

frustraties van lotgenoten: ouders waarvan de kinderen ook 

geen diagnose hebben. Soms zag ik een foto van een kind 

dat zomaar het broertje of zusje van mijn zoon kon zijn, 

met daarbij een beschrijving van de gezondheidsklachten. 

Voor mij werd al snel duidelijk deze kinderen waarschijnlijk 

ook 22q11DS hebben. Het is lastig om ouders dan te 
benaderen, maar toch wil je 22q11DS benoemen. Ik kreeg 
meerdere reacties terug en na onderzoek bleken deze 

kinderen inderdaad 22q11DS te hebben.

Grote verschillen
I22q11DS is na het syndroom van Down het meest 
voorkomende syndroom. 

Een op de 2.000 kinderen wordt ermee geboren. Helaas 

is er nog erg weinig bekend over dit syndroom bij artsen 

en hulpverleners. Het nadeel van 22q11DS is dat er rond 
de 190 symptomen zijn en iedere patiënt er ongeveer 

30 tot 40 heeft. Het IQ is wisselend, maar ligt gemiddeld 

rond de 70. Er zijn mensen met 22q11 die in het bezit zijn 
van een rijbewijs, afgestudeerd zijn en een gezin hebben, 

maar er zijn ook patiënten 

die meervoudig gehandicapt 

zijn. Juist door deze grote 

verschillen is het lastig voor 

artsen om een juiste diagnose 

te stellen. 

Omdat er nog veel kinderen 

zijn zonder diagnose, wil ik 

dit syndroom graag onder 

de aandacht brengen. 

Juist omdat dit syndroom 

ontzettend veel voorkomt en 

eetproblematiek een van de 

symptomen is.

“Omdat er nog veel kinderen zijn zonder 

diagnose, wil ik dit syndroom graag onder 

de aandacht brengen”

Een aantal van de symptomen bij 22q11DS:

Hartafwijking 50/75%

Afwijking aan het gehemelte 80%

Taal-/spraakproblemen

Voedingsproblemen

Leerproblemen

Vaak ziek, infecties aan bovenste luchtwegen

Problemen in het hoofd-halsgebied (KNO)

Wil je meer weten over 22q11DS, kijk dan op:

Www.steun22Q11.nl 

Of op Facebook: Stichting Steun 22Q11
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Padovan-therapie 
voor Elinora

Door: Saskia de Fouw 

Lisa Cauwenbergh gaat regelmatig met 

haar dochter Elinora naar Duitsland om met 

behulp van logopediste Anne Damen haar 

mondmotoriek te verbeteren. Dat doet ze 

aan de hand van de Padovan-therapie, met 

als doel dat ze uiteindelijk zelfstandig gaan 

eten en drinken. Ik vroeg haar naar haar 

ervaringen.

Lisa, jullie dochter Elinora is een nee-eter. Kun je iets 
over haar vertellen?
Elinora is nu 2 jaar en heeft cerebrale parese (hersenschade 

ten gevolge van zuurstoftekort na de geboorte). Hierdoor 

heeft ze een ernstige motorische beperking en in het 

ziekenhuis zei de logopediste dat ze niet slikte. Ze is dus 

met sondevoeding naar huis gegaan en heeft nooit gegeten. 

Na ongeveer 6 maanden hebben we een slikvideo laten 

maken nadat ik een tijdje had geprobeerd haar druppeltjes 

water te geven. Deze test gaf volgens de dokters geen 

goed resultaat, waardoor ze niet mocht leren eten. Vanuit 

het ziekenhuis is er verder niets meer gedaan rond haar 

slikproblemen of het leren eten. Voor de dokter en de 

logopediste leek het een uitgemaakte zaak dat ze nooit 

zou gaan eten. Ondertussen hoorden we Elinora soms wel 

slikken, alleen heeft ze nooit geleerd hoe ze het op de juiste 

manier moet doen.

Hoe zijn jullie met de Padovan-therapie in aanraking 
gekomen?
Tijdens een van de therapieën van Elinora kwam ik een 

mama tegen die vertelde dat ze met haar zoontje deze 

therapie – een therapie gericht op leren slikken en praten 

– wilde gaan volgen. Zij had een andere mama hierover 

horen vertellen en die had er goede resultaten mee behaald. 

Ik heb het meteen opgezocht en na 2 dagen vond ik een 

therapeute in Aken die deze therapie kan geven en die 

gelukkig ook Nederlands sprak.

Wat houdt de Padovan-therapie in?
De therapeute is een logopediste die een bijkomende 

opleiding heeft gevolgd om de Padovan-therapie te geven. 

De therapie is bedoeld om te leren slikken, wat uiteraard 

een voorwaarde is om te kunnen eten. Er worden in de 

eerste plaats motorische oefeningen gedaan, gebaseerd op 

het normale ontwikkelingspatroon van baby’s. Bij Elinora 

is dit verstoord, waardoor ze bepaalde stappen heeft 

overgeslagen, zoals leren zuigen en slikken. Volgens de 

therapie zijn er verschillende zenuwbanen in je lichaam die 

verbonden zijn met de tong en de spieren van je mond. 

Zo kan je bijvoorbeeld door de grote teen te prikkelen 

bepaalde reacties in het mondgebied opwekken. Verder zijn 

bepaalde oefeningen ook belangrijk om de spieren van het 

strottenhoofd te ontwikkelen, wat belangrijk is om te leren 

eten en praten. Daarnaast zijn er ook heel wat oefeningen 

rond de mond, bijvoorbeeld om te leren blazen, zuigen, en 

kauwen.

Weet je welke therapeuten deze therapie toepassen?
Wij komen uit België en bij ons is deze therapie niet bekend, 

vandaar dat ik in Duitsland terechtkwam.

Welke oefeningen heeft Elinora moeten doen tot nu 
toe?
Oefeningen voor de motoriek (bewegingen met haar benen, 

omrollen, oefeningen met haar handjes) en oefeningen met 

haar mond (leren kauwen, zuigen en blazen). Sinds kort 

probeer ik haar ook wat druppeltjes water te geven.

Wat heeft de therapie haar tot nu toe gebracht?
We zijn nu ongeveer 4 maanden bezig en haar 

mondmotoriek is echt veranderd: ze doet andere 

bewegingen met haar mond en sluit haar mond ook vaker 

(voordien stond haar mond altijd een klein beetje open en 

om te kunnen slikken moet je mond gesloten zijn). Ik hoor 

haar nu ook vaker slikken.

Wat hoop je nog te bereiken met de therapie?
Ik heb nog altijd de hoop dat Elinora op termijn echt goed 

gaat leren slikken en kan leren eten. Dat is voor mij het 

belangrijkste doel. De therapie is ook om te leren praten 

(kunnen eten en leren praten hangt met elkaar samen). 

Als ze dat op termijn ook zou kunnen leren, dan zou dat 

natuurlijk fantastisch zijn!

Interview
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Heb je tips voor ouders van andere nee-eters?
De therapie werkt echt. Wat Elinora nu geleerd heeft, zou 

ze nooit uit zichzelf geleerd hebben. Het is alleen enorm 

jammer dat we niet vroeger van deze therapie afwisten. 

Ik kan iedereen die in dezelfde situatie zit zeker aanraden 

om de therapie te volgen, het liefst zo snel mogelijk. Je 

moet er wel echt voor willen gaan, want het is ook wel 

zwaar. Het is ver rijden en je moet tussendoor ook elke 

dag thuis oefenen. Je moet er dus wel energie insteken. 

En op momenten dat je kindje niet meewerkt of je geen 

vooruitgang ziet, is het soms moeilijk om vol te houden. Dus 

je hebt zeker voldoende motivatie nodig, maar hopelijk is 

dat het uiteindelijk waard.

Project ‘Eerlijke voorlichting 
aan ouders met een kind 

dat start met sondevoeding’
Door: Margit Wewer (Curias)

Ouders die een kind hebben met 

sondevoeding lopen vaak tegen talloze 

vragen aan. Zijn er mogelijke alternatieven 

voor sondevoeding? Wanneer kan de 

sondevoeding worden afgebouwd? Als mijn 

kind thuis sondevoeding krijgt, kan ik dan 

beter zelf de sonde inbrengen of het door 

iemand van de thuiszorg laten doen? En 

waar kan ik terecht met mijn vragen over de 

sonde of sondevoeding?

O
m aan deze vragen van ouders tegemoet te 

komen is Nee-eten vorig jaar het project  ‘Eerlijke 

voorlichting aan ouders van een kind met 

sondevoeding’ gestart. Binnen dit project wordt 

informatiemateriaal voor ouders ontwikkeld. Omdat Nee-

eten het belangrijk vindt dat de informatie goed aansluit 

bij de wensen van ouders, zijn er eerst gespreksgroepen 

met ouders gehouden. Onderzoeksbureau Curias voert het 

project voor Nee-eten uit en heeft in de eerste helft van 

2018 twee focusgroepen gehouden met ouders van een 

kind dat sondevoeding heeft gehad. De uitkomsten van de 

focusgroepen zijn vervolgens geanalyseerd en beschreven 

in een rapport. 

Uit de focusgroepen kwam naar voren dat ouders grote 

behoefte hebben aan duidelijke informatie als hun kind 

sondevoeding krijgt. Die informatie kan ouders helpen 

om samen met de kinderarts te beslissen wat de juiste 

vervolgstappen zijn, zoals wel of niet afbouwen van de 

sondevoeding of thuis wel of niet zelf de sonde inbrengen. 

De informatie is er ook om ouders te wijzen op de mogelijke 

psychosociale gevolgen van sondevoeding op de lange termijn.

 Het rapport met de uitkomsten van de focusgroepen is 

besproken met een aantal zorgverleners die zeer betrokken 

zijn bij de behandeling van kinderen die sondevoeding 

krijgen. De zorgverleners herkenden de vragen en 

problemen van ouders. Ook zij zagen de noodzaak van 

goed informatiemateriaal voor ouders.

Een aantal ouders denkt mee over de inhoud van het te 

maken informatiemateriaal. Als de onderwerpen voor het 

materiaal bekend zijn, wordt het informatiemateriaal verder 

ontwikkeld en mooi vormgegeven. Aan het eind van dit jaar 

zal het informatiemateriaal gereed zijn.    

Nee-eten heeft voor het project ‘Eerlijke voorlichting aan 

ouders van een kind met sondevoeding’ vorig jaar subsidie 

ontvangen van het Zorginstituut Nederland. Het jaarthema  

van de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van 

zorg’ is ‘psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische 

aandoeningen’.

Anna (1,5) at lange tijd 

kroketvulling als avondeten.
Roxanne (11) heeft heel lang 
alleen vanillevla gegeten.
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Vereniging Nee-Eten met stand op 
Symposium Prelogopedisten

Door: Ingrid Tol

27 september hebben Yvonne van 

Mameren en ik een stand bemand bij 

een symposium georganiseerd door de 

Werkgroep Logopedie voor 0 tot 2-jarige 

kinderen aan de Hogeschool Utrecht.

H
et symposium werd goed bezocht en zoals 

verwacht kregen wij ook veel aanloop bij onze 

kraam. We hadden dus daadwerkelijk aan het eind 

van de dag geen Nee-eten!-tas meer over. Het viel 

ons op dat steeds meer logopedisten ons kenden, dus we 

zijn op de goede weg!

De volgende lezingen werden gegeven:

• Inzicht en doel tongriempjes
• Korte tong- en lipriempjes: wat kan er meer dan knippen
•  Behandelaanbod preverbaal trauma en 

voedingsproblemen

•  Ervaringsverhaal EMDR
Jullie begrijpen dat vooral het laatste deel onze 

belangstelling had. Het ervaringsverhaal ging over een 

peuter van 17 maanden met een groot ziekenhuisverleden 

die na de EMDR-sessies significante stappen maakte! 

Het is goed dat de aanwezige logopedisten zo meer kennis 

opdeden van trauma’s rond voedingsproblematiek. We zijn 

bovendien blij met de belangstelling voor dit onderwerp en 

de groeiende naamsbekendheid van de vereniging Nee-

Eten. Voor iedereen een geslaagde dag dus!
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