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Geen potentiële belangenverstrengeling

nee

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties1
nee

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of anderen (financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk….

• nee

• nee

• nee

• nee

http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm



Opbouw

• Theorie voedings- en eetproblemen

– Korte introductie 

– Ontwikkeling van het eetproces

• Eetopvoeding en casus uit de praktijk

• Alarmsymptomen / Differentiaaldiagnose

• Somatiek/pedagogiek

• Classificatie en behandelingsopties 

• Conclusie
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Leerdoelen 

• Kennis van normale eetontwikkeling

– Voorwaarden om te kunnen eten

– Mijlpalen in eetgedrag

• Kennis van afwijkend eetgedrag

– Differentiaal diagnose en aanpak / diagnostiek

– Typen eetproblemen onderscheiden

• Behandelopties bij eetproblemen

– Welke eettherapie en waar?
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Voedingsproblemen treden op bij ongeveer

A. 10-25% van de jonge kinderen

B. 25-50% van de jonge kinderen

# 

Stemmen

: 0

InternetInternetInternetInternet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMSSMSSMSSMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Tijd: 

30s

De vraag gaat open zodra u een sessie en 
diavoorstelling start.
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Voedingsproblemen treden op bij ongeveer

A.

B.

10-25% van de jonge kinderen

25-50% van de jonge kinderen

50,0%

100,0%

Geslo

ten

Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden 
zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn.

Voel u vrij om ondertussen de layout van de 
resultaten te veranderen (bv. de kleur)



Voedingsproblemen, algemeen

• Internationale cijfers: 

– 25-40% bij normaal ontwikkelde kinderen

– Kan oplopen tot 40-80% bij PMR, chronische zieken

• Meerdere factoren nodig voor normale ontwikkeling 

eetgedrag

• Essentie van eerste levensjaren

• A/LO/groeicurve/dagboek/filmen

• Begeleiding: multidisciplinair!
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Eetproblemen gezonde kinderen voorkomen?

Eetopvoeding! 

• Ouder geeft de gelegenheid tot eten:

heeft zeggenschap over

• wat

• waar

• wanneer een kind kan eten

doet voor /coacht

• Baby/kind bepaalt hoeveel het eet

• (Leren) eten is geen kwestie van boekhouding

18-5-2018 Bron: JGZ richtlijn Voeding & eetgedrag 9



1e 2 levensjaren cruciaal !

Vroege interventie

• Hoe jonger het kind, hoe sneller er sprake is van een stoornis omdat

– Voedings en eetproblemen :

• grote impact op lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van 

het kind en op de ouder-kind relatie

• geven te weinig of te selectieve orale intake

– Als gevolg hiervan stoornissen groei/activiteitenniveau/eetlust en 

spijsvertering

– De stoornissen / verschijnselen gaan elkaar versterken en bij niet 

ingrijpen – vicieuze circel met neerwaartse spiraal

• Vaak organische problemen de aanleiding tot voedingsproblemen, 

versterkt of onderhouden door niet organische factoren, zo ontstaan 

gedragsproblemen

• Basis van verstoord eetgedrag veelal gelegd in de eerste 2 

levensjaren (Levy et al)
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Een niet etend kind….

18-5-2018 Groot en Klein 2014



Een kind van 8-9 maanden moet uit een gewone 

beker kunnen drinken

A. Waar

B. Niet waar

# 

Stemmen

: 0
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30s
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Een kind van 8-9 maanden moet uit een gewone 

beker kunnen drinken

A.

B.

Waar

Niet waar

50,0%

100,0%

Geslo

ten

Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden 
zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn.

Voel u vrij om ondertussen de layout van de 
resultaten te veranderen (bv. de kleur)



Ontwikkeling van het eetproces 

18-5-2018 De Ontwikkeling van het eetproces,. In aangepaste vorm overgenomen uit Rudolph CD. J. Pediatr. 1994;125:S116-24. 14



Ontwikkeling van het eetproces

18-5-2018 Voettekst 15
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Soms gaat het mis…
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Anne, een zuigeling van 3,5 maand, goede groei op 

Nutrilon 1, sinds 2 weken minder goed leegdrinken 

van de fles

A. speen of fles wissel

B. voedingsverandering

C. starten met pap via lepel

D. Proef met zuurremming

E. uitleg en geruststelling

# 

Stemmen

: 0
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Anne, een zuigeling van 3,5 maand, goede groei op 

Nutrilon 1, sinds 2 weken minder goed leegdrinken 

van de fles

A.

B.

C.

D.

E.

speen of fles wissel

voedingsverandering

starten met pap via lepel

Proef met zuurremming

uitleg en geruststelling

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Geslo

ten

Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden 
zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn.

Voel u vrij om ondertussen de layout van de 
resultaten te veranderen (bv. de kleur)



Normale fase in de ontwikkeling of 

selectieve eter?
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Gezinsmaaltijden aan tafel horen 

bij de eetopvoeding
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Wat papa en mama zelf graag eten 

speelt een grote rol
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Leren eten is een ontwikkelingsproces

Er zijn aanwijzingen 

dat het eten van de 

moeder al voor de 

geboorte en daarna, 

als ze borstvoeding 

geeft, van invloed is 

op de voorkeuren van 

het kind. 
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Wennen aan smaak, geur en 

structuur

• Een kind wordt 

geboren met een 

duidelijk 

smaakvoorkeur voor 

zoet en een afkeer van 

bitter.

• Verder is (bijna) alle 

voorkeur daarna 

aangeleerd. 
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Kinderen zijn soms 'lastige eters' omdat ze bang 

zijn voor al die nieuwe smaken en structuren.
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Voedsel-neofobie 

• Een enkel hapje proberen en 

dan afwachten of je ziek wordt 

was evolutionair de beste 

strategie. 

• Dat zit zó ingebakken in onze 

soort – noem het instinct – dat 

nieuwe smaken walging op 

kunnen roepen als je er meteen 

veel van (moet) eten
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Niet dwingen

‘Je bord leeg’ 

is dus bij iets nieuws een 

manier om de 

betreffende smaak voor 

tijden in de categorie 

‘afschuwelijk’ in te delen.
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Het is normaal als jonge kinderen soms voedsel 

weigeren. 
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Het is echter verkeerd om voedsel dat geweigerd is 

vervolgens niet meer aan te bieden.
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Bied aan, laat proeven, maar dring 

niet op.  
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Geef niet te snel op! 

Kinderen moeten een smaak minstens 15 keer 

proeven om deze te leren waarderen. 
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Afleiding d.m.v. televisie helpt bij voedingsproblemen

A. ja

B. nee

C. soms

# 

Stemmen

: 0

InternetInternetInternetInternet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMSSMSSMSSMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Tijd: 

30s

De vraag gaat open zodra u een sessie en 
diavoorstelling start.
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Afleiding d.m.v. televisie helpt bij voedingsproblemen

A.

B.

C.

ja

nee

soms

33,3%

66,7%

100,0%

Geslo

ten

Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden 
zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn.

Voel u vrij om ondertussen de layout van de 
resultaten te veranderen (bv. de kleur)



Afleiden om een kind te laten eten 

is korte termijn oplossing
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Wat nu?

Stop de maaltijd en geef niets tot volgend eetmoment
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En dan..
volgens de principes van honger en verzadiging zelfregulatie 

faciliteren
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Een kind dat bijna genoeg gegeten heeft gedurende de dag, zal altijd 

kieskeurig zijn voor de laatste maaltijd van de dag. 
Voorkeur voor zoet en vet eten is aangeboren  
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Een fles voor het slapengaan op de leeftijd van 3 jaar 

is OK als kind en ouders ervan genieten

A. ja

B. nee

C. alleen als onvoldoende intake heeft gehad

# 

Stemmen

: 0

InternetInternetInternetInternet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMSSMSSMSSMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Tijd: 

30s

De vraag gaat open zodra u een sessie en 
diavoorstelling start.
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Een fles voor het slapengaan op de leeftijd van 3 jaar 

is OK als kind en ouders ervan genieten

A.

B.

C.

ja

nee

alleen als onvoldoende intake heeft 

gehad

33,3%

66,7%

100,0%

Geslo

ten

Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden 
zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn.

Voel u vrij om ondertussen de layout van de 
resultaten te veranderen (bv. de kleur)



Autonomie is belangrijk bij het leren eten 
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Knoeien mag, pas na het eten mond 

schoonmaken
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Maak het eten leuk! 

(vliegtuigje / ''mama hapje, Paul hapje'')

A. Ik geef dit advies

B. Ik geef dit advies liever niet

C. Ik geef dit advies alleen bij voedingsproblemen

# 

Stemmen

: 0

InternetInternetInternetInternet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMSSMSSMSSMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Tijd: 

30s

De vraag gaat open zodra u een sessie en 
diavoorstelling start.
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Maak het eten leuk! 

(vliegtuigje / ''mama hapje, Paul hapje'')

A.

B.

C.

Ik geef dit advies

Ik geef dit advies liever niet

Ik geef dit advies alleen bij 

voedingsproblemen

33,3%

66,7%

100,0%

Geslo

ten

Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden 
zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn.

Voel u vrij om ondertussen de layout van de 
resultaten te veranderen (bv. de kleur)



Niet doen:

Afleiden, bedelen, ‘ach toe, doe het nou voor mij en nu een hapje voor 

papa!’

Straffen en belonen: als je je bord (niet) leegeet, krijg je (g)een toetje. 
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Moeilijke eters en knijpfruit…
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Eerst één smaak, daarna pas 

combinaties

Door het gemixte puree

kunnen kinderen geen 

onderscheid maken tussen 

smaken. 

Dit betekent dat ze de 

smaak van individuele 

soorten niet leren 

waarderen.

Gladgemalen structuur!!
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Kieskeurigheid is een gewoonte 

geworden in dit gezin

• Kinderen lusten wel 

knijpfruit maar 

weigeren alle soorten 

fruit. 

Oplossing: 

• Wees heel duidelijk 

voor de kinderen 
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…fruit leren eten 

• Een minihapje fruit laten 

proeven en dan iets wat kind 

lekker vindt, bijvoorbeeld een 

hapje vlees. 

• Het kind leert daardoor 

verschillende smaken en 

structuren tot zich te nemen. 

• Wees niet te fanatiek omdat het 

eten wel een plezier moet 

blijven.

• Betrek de kinderen bij het 

klaarmaken
18-5-2018 Voettekst 47



Respons op de  geur en aanblik van voedsel:      

anticipatoir plezier en speekselvorming 
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Gebrekkige respons op de geur/aanblik van voedsel       
< speekselvorming en <anticipatoir plezier in het eten
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Groene frietjes maken met het kind
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Samenwerking met ouders staat 

centraal bij voedingsproblemen

• vaardigheden van de ouders altijd nodig om vooruitgang 

bij de behandeling te bereiken

• belangrijk om aan competentie van ouders te werken

• ouders hebben veel begrip, steun en uitleg nodig

• goede voorlichting over de relatieve waarde van  

‘oorzaken’ 

• vooral  zinvol om met ouders in oplossingen te denken

• begeleiding bij voedingsprobleem kost tijd
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Casus XY, 2016

• Inleiding bij 37 6/7 week

• Goede start

• GG 2535 gram = p2.3 – p5
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• Bij 3 maanden fles niet meer goed 

leegdrinken

• Voeding op vaste tijden

• Drinkt eerste 50 ml goed en wordt dan 

onrustig, draait hoofd weg, kauwt op de 

speen, weigert en gaat huilen

Filmpje Emilio 1
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Ouders…

• Proberen verschillende flessen en spenen

• Veranderen van voeding 2x 

• Indikken met Nutriton

• Start Pepti

• lactulose

• Ranitidine

• Over op omeprazol

• Lidocaine op tandvlees

• Start rijstepap via lepel 
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Resultaat….

• Hele dag met voeding bezig       

• Emilio weigert steeds vaker

• Ouders wanhopig

• Vragen aan iedereen advies

• Second opinion 3e lijn

• Groei buigt af
» Start sondevoeding + kinderthuiszorg+ 

hoogcalorische voeding => minder honger=> minder 

eigen intake
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Emilio heeft een eetstoornis

A. waar

B. niet waar

# 

Stemmen

: 0
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Emilio heeft een eetstoornis

A.

B.

waar

niet waar

50,0%

100,0%

Geslo

ten

Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden 
zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn.

Voel u vrij om ondertussen de layout van de 
resultaten te veranderen (bv. de kleur)



Definities afwijkend eetgedrag

• Voedingsstoornis= stoornis in het voedingsproces dat zo langdurig 

bestaat of ernstig is, dat het de groei, de gezondheid en/of 

(psychosociale) ontwikkeling van een kind bedreigt 

• Eetprobleem = niet willen, kunnen, durven of mogen eten en/of 

drinken. Roept spanning of bezorgdheid op bij kind en/of zijn 

ouder(s)op. Groei, gezondheid en/of de (psychosociale) ontwikkeling 

hoeft niet bedreigt te zijn.

• Eetstoornis = eetprobleem dat, zonder aantoonbare actuele 

medische oorzaak, zo langdurig of ernstig is dat het de groei, de 

gezondheid en/of de (psychosociale) ontwikkeling van een kind 

bedreigt.

18-5-2018 Bron: JGZ- richtlijn Voeding & Eetgedrag Nederlands Centrum Jeugdgezondheidettekst en NVK 2012 60



En nu…

• Emilio is een zeer selectieve eter
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Alarmsymptomen voor somatiek

• Dysfagie, odynofagie

• Ongecoördineerd slikken

– Recidiverende pneumonie

• Frequent braken

• Afwijkende defaecatie

– Diarree / obstipatie

– Ontkleurde ontlasting

– Bloedbijmenging 

• Afbuigende lengtegroei (>1SD)

• Malaise, moeheid, traagheid

• Recidiverende koortsperioden

• Ontwikkelingsachterstand

• Afwijkend lichamelijk oz

– Micro/hydrocephalie

– Dysmorfieën

– Huidafwijkingen

– Hepatosplenomegalie

– Hypotonie

– Microgenitaal, cryptorchisme

• Neurologische symptomen

– Hoofdpijn

– Epilepsie

– Afwijkend looppatroon

18-5-2018 Kindermann, “Voedings-en eetproblemen bij jonge kinderen”, Praktische Pediatrie 2010 62
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Oorzaken van voedingsproblemen

– Anatomische afwijkingen

– Andere medische problemen

• Pre/dysmaturiteit, cardiaal, 

pulmonaal, nefrologisch, rec KNO inf, 

metabool, endocrien, gastro-

intestinaal, deficiënties ,diversen

– Neurologisch

– Ervaringstekort (lang SV, eenzijdige 

voeding)

– Functionele problemen

– Gedragsmatig

– Psychiatrische comorbiditeit
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Het is meestal een pedagogisch probleem als:

• Kinderen minder eten dan de aanbevolen hoeveelheden,

• Er geen aanwijzingen voor ziekte zijn,

• Kinderen voldoende groeien en goed functioneren.

• Geen somatische oorzaak

• Geen aanvullende diagnostiek inzetten

• Hulpmiddel: Wolfson criteria
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Wolfson criteria

• Langdurige voedselweigering (>1 maand)

• Afwezigheid van ziekte leidend tot voedselweigering, of 

geen verbetering eetgedrag op medische behandeling 

van de ziekte

• Begin leeftijd < 2 jaar, presentatie < 6 jaar

• Aanwezigheid van tenminste één van de volgende 

symptomen: 

– Dysfunctioneel voeden: ’s nachts voeden (>6 mnd), ‘stalken’ met 

voeden, dwingend voeden, mechanisch voeden, 

afleidingsmanoeuvres bij het voeden

– Anticiperend kokhalzen 

18-5-2018
Levine et al, “Screening criteria for diagnosis of infantile feeding disorders as a cause of poor feeding or food refusal”, J Ped Gastroenterol

Nutr, 2011 May;52(5):563-8 
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Praktische indeling eetproblemen 

(kindergeneeskundig)

• Type I: pedagogische problemen

• Type II: extreem selectieve eters

• Type III: lichamelijke ziekte

• Type IV: pathologische voedselweigering

• Loopt vaak door elkaar, maar obv A/LO en 

groeicurve proberen te onderscheiden
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Behandeling ?

18-5-2018 Voettekst 67

Eetteam

Ergotherapie

Orthopedagoog

Thuiszorg

Diëtiste

Logopedist

Fysiotherapeut

JGZ

Consultatiebureau

Psycholoog

Pedagoog

Huisarts



Type I : pedagogisch

• Meestal goede groei en 

ontwikkeling

• Geen bedreigde gezondheid van 

kind

• Voorlichting aard/achtergrond 

probleem

• Gerichte adviezen

• Ouders bepalen waar, wanneer en 

wat 

• Kind bepaalt hoeveel

• Soms dietiste / kinderpsycholoog
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Type III: onderliggend lijden

• Behandeling in eerste 

instantie onderliggend 

ziektebeeld

• Als niet of onvoldoende 

kan eten: SV overwegen

• Ook na starten SV: 

voortdurend evalueren

• Logopedie ernaast 

opstarten
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Type II en IV: (selectieve) voedselweigering

• Aversie prikkels geleidelijk neutraliseren

– systematische desensitisatie en successieve approximatie

– Nieuw voedsel

– Langzaam en consequent

– Frequent en herhaaldelijk (10-15 x)

– Kortdurend, zonder dwang

– Evt mengen met een al goed geaccepteerd product, verhouding 

ophogen

– Tekorten suppleren

• Intensief traject, maanden

• Multidisciplinair –Infant Mental Health Team

– Ouders, logo, ortho,psych,dietis, KA

• Tussentijds vaak SV om intake te waarborgen

18-5-2018 Voettekst 70



Type IV Pathologische voedselweigering  

• Eetstoornis is resistent tegen elke gangbare pedagogische aanpak

– Eetangst: sterk vermijdingsgedrag

– Slikangst: vreemde beleving van smaak/structuur/ademhaling

– Slikfobie: intense angst voor doorslikken van voeding, vaak na 

traumatische ervaringen KNO-gebied

• Forse strijd aan tafel.

• Intensieve therapie (psychodynamische of cognitieve 

gedragstherapie) om deze kinderen weer tot eten te krijgen.

18-5-2018
Messer A (1994) “Chronische voedselweigering: eetaversie, slikangst en slikfobie”, 

in: Messer A, De Vos I, Wolters W (ed), “Eetproblemen bij kinderen en adolescenten”, Baarn: Ambo, (p.83-90) 
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Voorbeeld behandelschema
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Andere optie: klinische hongerprovocatie

• Overgang langdurig sv – orale voeding

• Honger induceren , eten enige optie om dit verband te herstellen

• Klinisch onder begeleiding eetteam

• Vaak alleen succesvol bij (vrijwel) volledige afhankelijkheid van 

sondevoeding

– Sondegevoed kind kent geen relatie meer tussen honger/eten

• Volgens protocol, stapsgewijs

• Maximale geaccepteerde gewichtsdaling: 15% opnamegewicht

• Belastend voor ouders en kind

• Contraindicaties: 

– Anatomische, neurologische en functionele afwijkingen die orale 

voeding onmogelijk of risicovol maken
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Sondevoeding

Voordelen
– garantie volwaardige 

voeding

– vooruitzicht bereiken 

/behouden goede 

voedingstoestand

– vermijden van stress 

tijdens maaltijden

– meer positieve interactie

Nadelen
• vertraging van functionele 

rijping van mond en maag-

darmkanaal

• irritatie 

• eetvermijdingsgedrag

• complicaties 

• Bij gastrostomiesondes: 

irritatie en ontsteking

• Ontkoppeling van het 

hongergevoel en opheffing 

daarvan door eten en de 

medicalisering van het voeden 

door ouders
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Onze mogelijkheden / toekomst

• Zorgpad geschreven met wens de zorg voor deze 

kinderen (< 6 jaar) te optimaliseren

– Multidisciplinair en transmuraal

• Eetobservaties (poli)klinisch  

• Play Picnic

• Video’s

• One-way screen
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Take home messages

• Voedingsproblemen niet zeldzaam, kunnen vanaf de geboorte 

bestaan

– Het voeden van een jonge baby kan ingewikkeld zijn en 

frustrerend voor ouders en king

– Ouders krijgen het gevoel iets verkeerds te doen en raken zelf 

ondervoed in positieve ervaringen

• Eetgedrag is gerelateerd aan ontwikkelingsfasen

• Eetprobleem ≠ eetstoornis

• Aanpak afhankelijk oorzaak (multifactorieel) en type

• Multidisciplinair expertise

• Preventie en vroege herkenning en tijdig starten met begeleiding
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Vragen?
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