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Het Kindereetteam  
Uw kind heeft eetproblemen en samen met een deskundige heeft u hierover al gesproken. 

Vaak is het moeilijk de oorzaak van het eetprobleem te achterhalen of de situatie te 

doorbreken. 

Vandaar dat u deze folder van het Kindereetteam hebt gekregen. Het Kindereetteam is een 

samenwerking tussen het Gelre ziekenhuis Apeldoorn, het CJG Apeldoorn, Kinder- & 

Allergiediëtist Els van den Heuvel en logopediepraktijk Veerman. 

Het Kindereeteam heeft als doel om ouders van jonge kinderen in de leeftijd tot 6 jaar te 

helpen bij het vinden van de oorzaak van het eetprobleem en te ondersteunen bij de aanpak 

van het probleem.   

De essentie is: één kind-één plan. 

 

Oorzaken van het eetprobleem 
Dat een kind slecht of selectief eet en drinkt kan verschillende oorzaken hebben, zoals: 

- moeite hebben met het leren eten van stukjes 

- spanningen in het gezin 

- angst hebben om nieuwe dingen uit te proberen 

- lichamelijke oorzaak; bijvoorbeeld een voedselovergevoeligheid 

- nare ervaringen met eten (bijvoorbeeld een sonde of zich heel erg verslikt hebben). 

 

Samenstelling Kindereetteam 
Het Kindereeteam biedt multidisciplinaire zorg. In het team zijn verschillende 

beroepsgroepen vertegenwoordigd. Ieder teamlid kijkt met haar of zijn specialistische 

kennis naar uw kind. Op die manier krijgt het team een goed totaalbeeld van uw kind en 

het eetprobleem. 

Wie zitten er in het team: 

- Kinderarts Gelre ziekenhuis Apeldoorn 

- Kinderlogopedist (preverbaal logopedist) Logopediepraktijk Veerman 

- Jeugdverpleegkundige van het CJG Apeldoorn 

- Orthopedagoog/GZ psycholoog van het CJG Apeldoorn 

- Kinderdiëtist van praktijk Kinder- & Allergiediëtist Els van den Heuvel. 

 

Hoe meldt u uw kind aan? 
U wordt verwezen door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, kinderarts of huisarts. Voor 

het maken van een afspraak is een schriftelijke verwijzing van uw arts met daarbij de 

(groei-)gegevens van uw kind nodig. Vervolgens belt u de polikliniek Kind en Jeugd van 

Gelre ziekenhuis Apeldoorn om een afspraak te maken voor het Kindereetteam. Van het 

secretariaat krijgt u een vragenlijst en een drie-daags eetdagboekje toegestuurd. Deze 

formulieren kunt u invullen en samen met de verwijsbrief en de groeigegevens uiterlijk een 

week voor uw afspraak terug sturen. Zo heeft het team voldoende tijd om de informatie 

over uw kind te bestuderen en zich voor te bereiden. 
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Wat gebeurt er tijdens uw bezoek aan het 

kindereetteam? 
Uw kind wordt na aanmelding bij de balie als eerste gewogen en gemeten. Vervolgens 

heeft u 3 gesprekken: 

- Een gesprek met de kinderarts. Zij zal, indien nodig, aanvullend onderzoek doen 

- Een gesprek met de kinderdiëtist en orthopedagoog/GZ psycholoog 

- Een gesprek met de logopedist en jeugdverpleegkundige. 

De volgorde van de gesprekken kan verschillen. Het team inventariseert en geeft, indien 

mogelijk, alvast eerste adviezen. 

Na afloop van het onderzoek en de gesprekken bespreekt het team de bevindingen met 

elkaar en wordt een behandelplan opgesteld. U wordt later gebeld om het behandelplan te 

bespreken. 

 

Behandelplan 
Het behandelplan kan bestaan uit: 

- Preverbale logopedische behandeling: de logopediste beoordeelt de techniek van het 

eten en drinken en geeft adviezen ter verbetering 

- Pedagogische ondersteuning: u krijgt begeleiding en adviezen over de opvoedkundige 

aanpak van het eetprobleem 

- Begeleiding kinderdiëtist: zij kan u helpen bij de beoordeling van de voeding, 

analyseren van tekorten en de gewenste voedingsaanpassingen 

- Onderzoek kinderarts: zo nodig stelt de kinderarts aanvullend medisch onderzoek voor 

- Ook kan het behandelplan bestaan uit begeleiding door meerdere disciplines. 

 

Wanneer en waar vinden de gesprekken plaats? 
Het team komt gemiddeld 1 x per maand bij elkaar op een vrijdagmorgen van 9.00-12.00 

uur. 

Locatie: Polikliniek Kind en Jeugd, Gelre ziekenhuis Apeldoorn, route 21. 

 

Wat zijn de kosten? 
Aan uw bezoek zijn geen kosten verbonden. Behandelingen van de kinderdiëtist en 

logopedist zijn deels opgenomen in de basisverzekering. Bent u aanvullend verzekerd, dan 

kunt u recht hebben op meer vergoeding. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. 

 

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over het Kindereetteam dan kunt u contact opnemen met de poli 

Kind& Jeugd 

Zij zijn van maandag t/m vrijdag te bereiken van 8.30-16.30 uur op nummer:  

055-581 18 08. 

 

Samenwerkingspartners 


