Informatie
voor de ouders

Eet- en voedingsteam
Revalidatie Friesland

Laat zien wat je kunt

Inleiding
Veel ouders krijgen er mee te maken: hun kind wil niet eten. Vaak gaan
kinderen vanzelf wel weer eten. Maar wat als dat niet vanzelf gaat?
Kinderen kunnen vanwege een lichamelijk beperking hulp nodig hebben bij
het leren eten. Het zuigen, slikken, (af)happen en kauwen kan dusdanig
verstoord zijn dat pre- logopedische hulp nodig is om (veilig) te leren eten
en drinken. Eet- en voedingsproblemen kunnen voorkomen bij ziektebeelden
met een afwijkende spierspanning, bij aanlegstoornissen of bijvoorbeeld na
langdurige sondevoeding zoals bijvoorbeeld bij ex- prematuren en
ex- dysmaturen.
Een kind kan ook zeer beperkt eten, angst hebben om te slikken of zelfs elke
vorm van eten en drinken weigeren. Als de problemen langere tijd bestaan
kan het normale proces van eten en drinken verstoord raken, met
sondevoeding tot gevolg. De eet- of voedingsproblemen geven bij het kind
vaak afweer en angst wat bij ouders stress en frustratie teweeg brengt.
Hierdoor komt de ouder- kind relatie onder druk te staan, wat de ontwikkeling
van het kind in gevaar kan brengen. Als ouders kan je dan ten einde raad zijn.
De behandeling bij Revalidatie Friesland biedt begeleiding op maat vanuit
een multidisciplinair team. Er wordt gewerkt vanuit een visie waarbij de
ouder-kindrelatie centraal staat.
Vanuit onze specifieke deskundigheid bieden wij:
• Inzet van pre- logopedie vanuit kinder(neuro)revalidatie en
sensomotorische informatie verwerkingsproblemen.
• Inzet van Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), dit is
een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het
verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.
• Een benaderingswijze naar ouder en kind volgens de principes
basiscommunicatie, zoals bij interactiebegeleiding en video hometraining
• Inzet van video hometraining (VIB) en nauwe samenwerking met
kinderdiëtisten, MEE Friesland en eerstelijns pre- logopedisten om de
transfer naar de thuissituatie te borgen.
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Doel
Na de behandeling krijgt uw kind via de mond voldoende en gevarieerde
voeding binnen. Daarbij is groei meetbaar, in overeenstemming met het
ontwikkelingsniveau en fysieke mogelijkheden.
U heeft als ouders voldoende inzicht in de eet- en voedingsproblemen van uw
kind en de juiste begeleiding/ ondersteuning om in de thuissituatie zelfstandig
en met vertrouwen verder te kunnen.

Behandelvormen
Na een intake en observatie door het team wordt advies gegeven t.a.v. de
mogelijkheden. Dit kan zijn:
• Behandeling in de eerstelijns pre- logopedie
• Nadere diagnostiek
• Poliklinische revalidatiebehandeling bij Revalidatie Friesland
• Plaatsing op de therapeutische peutergroep van Revalidatie Friesland

Aanmelding
Een huisarts, kinderarts of jeugdarts kan uw kind verwijzen naar de
kinderrevalidatiearts in Beetsterzwaag of Leeuwarden.

Wanneer komt uw kind in aanmerking?
Voor behandeling bij Revalidatie Friesland is een revalidatie-indicatie vereist.
De revalidatie arts bepaalt dit. Uw kind komt op verwijzing van de
revalidatiearts bij het eet- en voedingsteam. Aan de hand van de medische
voorgeschiedenis of (mond)motorische ontwikkelingsachterstand kan uw
kind in aanmerking komen voor behandeling.

Kosten
De kosten van de inzet van het Eet- en voedingsteam worden vergoed uit
het basispakket van de zorgverzekering.

Voor meer informatie:
Mail: eet-envoedingsteam@revalidatie-friesland.nl
Revalidatie Friesland
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag. Tel.: (0512) 38 94 94
www.revalidatie-friesland.nl
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Contact en locaties
Contact algemeen
(T) 0512 - 38 94 94
(E) info@revalidatie-friesland.nl
Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag

Locaties
Locatie Beetsterzwaag
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag
(T) 0512 - 38 94 94

Spreekuurlocaties
Spreekuur Drachten
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
(T) 0512 - 58 88 88

Locatie Leeuwarden
Henry Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
(T) 058 - 286 62 60

Spreekuur Harlingen
Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
(T) 0517 - 49 99 99
Spreekuur Steenwijk
Sluisweg 2, 8332 JC Steenwijk
(T) 0522 - 23 33 33
Meer informatie
Wilt u meer informatie over
Revalidatie Friesland? Kijk dan
op www.revalidatie-friesland.nl
of bel tijdens kantooruren naar
(T) 0512 - 38 94 94.

Locatie Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(T) 0515 - 48 81 80
Locatie Heerenveen
Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen
(T) 0513 - 68 57 31
Locatie Dokkum
Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
(T) 0519 - 29 19 40
Locatie Emmeloord
Medisch centrum “De Houttuinen”
De Houttuinen 5, 8301 XP Emmeloord
(T) 0515 - 48 81 80
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.
Locatie Meppel
Isala Diaconessenhuis
Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel
(T) 0522 - 23 34 56
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Spreekuur Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX Emmeloord
(T) 0515 - 48 89 94
Let op: adres voor spreekuur en
behandeling verschillen.

