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Voor (jonge) kinderen is het van levensbelang dat ze voldoende voedingsstoffen binnen 
krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen. De zorgen zijn daarom groot als bijvoorbeeld 
een pasgeborene alle voeding direct weer teruggeeft, als een 1-jarige bij elke maaltijd de 
kaken stijf op elkaar houdt of als er op een latere leeftijd een eetstoornis wordt ontwikkeld. 
Daarom deze dag zodat u weer op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.

Het symposium wordt geopend met indrukwekkende ervaringsverhalen van een ouder en 
een kind, aangevuld met een ‘podcast’ over 25 jaar Nee-eten! We staan ook stil bij het effect 
dat de COVID-pandemie op kinderen met voedingsproblemen heeft gehad en nog heeft. 
Aansluitend vertellen inspirerende en deskundige sprekers u meer over de eetstoornis ARFID, 
de lange-termijneffecten van hongerprovocatie, de voor- en nadelen van sondevoeding en de 
wetenschappelijke achtergronden van blended diet.

In de middag gaan we de diepte in en kunt u deelnemen aan twee interactieve en 
verdiepende workshops. De thema’s worden vanuit verschillende medische, paramedische, 
gedragswetenschappelijke disciplines benaderd waarbij het perspectief van de ouders niet 
wordt vergeten. Ook is er veel ruimte voor vragen en een levendige discussie.

De patiëntenvereniging Nee-eten! bestaat 25 jaar en dat willen we samen met u vieren. 
De vereniging Nee-eten! heeft zich in de afgelopen 25 jaar enorm ontwikkeld: van 
belangenbehartiging (lotgenotencontact en voorlichting) tot meedenken bij het vernieuwen 
van de richtlijn en oprichten van een multidisciplinaire adviesraad 
(zie achterzijde voor meer informatie). Voor kinderen 
met een eetproblematiek is eten vaak geen feestje, 
niettemin heeft deze dag een feestelijk randje. 
We heten u graag welkom op 11 oktober in 
de ReeHorst te Ede!

Angelika Kindermann, Emma Kinderziekenhuis/AUMC
Marianne van Leeuwen, Nee-eten!
Yvonne van Mameren, Nee-eten!
Anita Seinen, SCEM

“En met de viering van 25 jaar vereniging Nee-eten!”



Programma

Dagvoorzitter: Ernst van der Pasch

09.00 uur Ontvangst en registratie

09.30 uur Opening door de dagvoorzitter 

09.45 uur Een lange weg met zorgen.....persoonlijk verhaal van moeder Callista Fazzi
 Ik had/heb een eetstoornis! Verhalen van kinderen 
10.30 uur Klinische hongerprovocatie - uitkomsten op lange termijn  
 • Hilde Krom, arts-onderzoeker kinder-MDL  

11.00 uur Pauze 

11.30 uur Is blended diet de heilige graal van de sondevoeding?   
 • Angelika Kindermann, kinderarts MDL
12.00 uur Nooit te oud om te leren? ARFID bij jongeren   
 • Sandra Mulkens, bijzonder hoogleraar Voedings- en eetstoornissen
12.30 uur 25 jaar Nee-eten: een ‘podcast’ met meerdere disciplines  
 (met aandacht voor voedselweigering tijdens pandemie) o.l.v. Ernst van der Pasch en 
 met Marianne van Leeuwen, en kinderverpleegkundige, een kinderarts en 
 ervaringsdeskundigen

13.00 uur Lunch  

13.50 uur Workshopronde 1
 Praktijk: Omgang met kinderen met sondevoeding (werken met de praatplaat)  
 • Lianne Remijn, logopedist/onderzoeker (en betrokken bij de ontwikkeling 
 van de praatplaat) in samenwerking met een kinderarts en ervarings-
 deskundige
 De dagelijkse praktijk met ARFID • Loes Veenje, kinderdiëtist
 Blended diet • Sharon Reimert, diëtist en Myriam Franco, verpleegkundige

14.50 uur Pauze

15.20 uur Workshopronde 2
 Praktijk: Omgang met kinderen met sondevoeding (werken met de praatplaat)  
 • Lianne Remijn, logopedist/onderzoeker (en betrokken bij de ontwikkeling 
 van de praatplaat) in samenwerking met een kinderarts en ervarings-
 deskundige
 De dagelijkse praktijk met ARFID • Loes Veenje, kinderdiëtist
 Blended diet  • Sharon Reimert, diëtist en Myriam Franco, verpleegkundige

16.10 uur Feestelijke ludieke afronding met verrassing

16.30 uur  Afsluiting



Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen 
geautomatiseerd. Het online inschrijf-
formulier vindt u op de subpagina van 
deze bijeenkomst in de Agenda 
op www.scem.nl. Hier vindt u tevens de 
inschrijfvoorwaarden.

Het inschrijfgeld bedraagt: € 249

Doelgroep  
Kinderartsen, jeugdartsen, diëtisten, 
logopedisten, kinderverpleegkundigen, 
jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk 
werkers, kinderpsychologen, pedagogen 
en andere belangstellenden  

Accreditatie 
Aangevraagd bij ABSG, NVK, ADAP (NVD 
en NVLF) en Kwaliteitsregister V&V. 
Bij voldoende belangstelling wordt 
aanvullend accreditatie aangevraagd

Datum en locatie 
Dinsdag 11 oktober 2022
ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
(betaald parkeren)  

Informatie 
SCEM
Postbus 21
4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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Sprekers en voorzitter
C. Fazzi • vrijwilliger en ervaringsdeskundige, 
vereniging Nee-eten!, Haarlem

M. Franco • verpleegkundige, Kempenhaeghe, 
Heeze

Dr. A. Kindermann • kinderarts MDL, Amsterdam UMC

H. Krom • ANIOS Kindergeneeskunde, NW 
Ziekenhuisgroep, Alkmaar; arts-onderzoeker 
kinder-MDL, Amsterdam UMC

M. van Leeuwen • voorzitter Vereniging Nee-eten!, 
Haarlem

Prof.dr. A.A.N. Mulkens • bijzonder hoogleraar 
Voedings- en eetstoornissen, Maastricht University

E. van der Pasch (voorzitter) • waarnemend huisarts; 
medisch cabaretier, Humor Werkt, Amsterdam 

L. Remijn • logopedist; onderzoeker, Hogeschool 
Arnhem-Nijmegen

S. Reimert • diëtist VG, Kempenhaeghe, Heeze

L. Veenje • kinderdiëtist, Seyscentra, Malden

De vereniging Nee-eten! is op 31 juli 1997 opgericht om de 
belangen te behartigen van kinderen die voedsel weigeren 
en/of sondevoeding krijgen. In de afgelopen 25 jaar is de 
vereniging Nee-eten! zich steeds meer gaan professionaliseren. 
De vereniging richt zich, naast belangenbehartiging, met 
name op lotgenotencontact en voorlichting. De opgedane 
ervaringskennis is zeer waardevol omdat de persoonlijke 
kijk van de patiënt een verrijking is bij de wetenschappelijke 
kennis van de zorgverlener. Zo is de vereniging betrokken 
geweest bij het vernieuwen van de richtlijn ‘Screening en 
behandeling van ondervoeding bij kinderen in het ziekenhuis’. 
De vereniging Nee-eten! heeft de praatplaat sondevoeding 
bij kinderen ontwikkeld door goed en intensief samen te 
werken met zorgverleners. In 2020 heeft de vereniging 
Nee-eten! een multidisciplinaire adviesraad (afgekort MAR) 
opgericht. Naast verschillende zorgverleners nemen ook 
ervaringsdeskundige ouders deel aan deze MAR. De vereniging 
werkt graag samen met verschillende disciplines, om de 
zeer diverse kinderen met hun ouders zo goed mogelijk te 
adviseren en te ondersteunen.


