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Workshop
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! Situering dagkliniek ‘moeilijke eters’ 
! Wat is een eetprobleem versus wat is etensstrijd 
! Visie werken aan eetproblemen 
! Observatieinstrument OOGST 

! Begrijpen en gebruiken



NETWERKEN

Universitair Ziekenhuis Gent
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Afdeling Volwassenpsychiatrie Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Angst-, dwang-, en stemmingsstoornissen : 
(dag)opnames, en polikliniek 
Eetstoornissen : dag(opnames) en polikliniek 

Liaison, slaapcentrum, gender 
Spoed : opnames, spoedconsult, mobiel team 

Perinatale zorg 
Neuromodulatie 

Deelwerking Jonge Kind :  
             dagopnames  
              polikliniek 
              Slaapbegeleiding 
Deelwerking Lagere school : (dag)opnames en 
polikliniek 
Deelwerking Adolescenten : (dag)opnames en 
polikliniek 

Liaison, slaapcentrum, gender 
Crisis : opname, spoedconsult, polikliniek, mobiel team 
Outreachingteam : kortdurend hulpaanbod aan huis 

Referentie Centrum Autisme : polikliniek 
Gemeenschappelijke werkingen

Centrum voor Relatie- en gezinstherapie 
Werkgroep Familiebeleid



Dagziekenhuis jonge kind

Twee modules 

!Module 1 : ‘moeilijke eters’ 
!Module 2 : kinderen met (vermoeden van) 
ontwikkelingsstoornissen



VOETTEKST

! (Peuters) - kleuters  
• met voedings- en eetprobleem   
• waarbij sprake van herhaaldelijk, gespannen eetsituaties  
• die vastlopen in hun ontwikkeling rond eten 
• Voorbeelden: prematuriteit, ASS-gerelateerde eetproblemen, 

sondeafhankelijkheid, onderliggende medische aandoeningen, … 

! 2-6 jaar;  max. 1 peuter/groep 

! Ouders hebben een vraag om actief betrokken te worden  

! Er is een veilige thuis(vervangende)context

Module 1 ‘moeilijke eters’
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➢ Beeldvorming/diagnostiek: wat is er aan de hand? 
Welke oorzakelijke en bijdragende factoren?  
• eten 
• ruimere ontwikkeling 

➢ Begeleidingsgericht aanbod  
• eten 
• algemene ontwikkeling

Doelstellingen 
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VOETTEKST

! Dagopname 
• Maandag en dinsdag, 6 opeenvolgende weken; 

evt verlenging na evaluatie 

! Ouders zijn min. 1/week betrokken: diagnostiek, 
eetobservaties, griefelen, … 
• In oorsprong: MFT-werking 

! Start via beeldvormende dagopname (1 dag)

Concrete werkwijze 
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Eetprobleem  
en  

etensstrijd 
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! Irene Chatoor

Soorten eetproblemen
Vroegere indeling
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Vroegkinderlijke eetstoornissen

!Bij alle: abnormale groei voor de leeftijd is geen vereiste 

!Overmatige voedselinname stoornis 
!Gebrekkige voedselinname stoornis 
!Atypische eetstoornis:   

hamsteren, pica, rumineren 

• “Sensorische voedingsaversie”



!Overmatige voedselinname stoornis 
te veel eten én preoccupatie met eten (praten, stelen,…); >24md oud, >1maand   
indien gewicht >pc. 95, noteren as III; 
invloed medicatie/medische aandoeningen uitsluiten vb. hypothyroïdie 

!Gebrekkige voedselinname stoornis 
te weinig eten voor leeftijd én verstoord eetgedrag (vb. hamsteren, selectief eten, geen vast 
voedsel eten, enkel voor tv);  
noteren op as III of er gewichtsverlies of stagnatie van gewicht is;  

   medische zaken uitsluiten 

!Atypische eetstoornis :   
hamsteren (cfr. Verwaarlozing), pica (cfr. Ontwikk stoornis/ medisch), rumineren (ontwikk 
probl/ verwaarlozing)
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Eetstoornis 
kind 

‘Chatoor’

Omgeving 
komt niet 

tegemoet aan 
bijzondere 

noden 

Etensstrijd
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Een voorbeeld
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Selectieve eter 
‘sensorische 

voedingsaversie’

Ouders en creche 
forceren om te 
proeven, geven 

veel aversief 
voedsel

Eerst kokhalzen, 
dan braken, dan 
vermijden aan 

tafel te gaan, dan 
ook geliefkoosd 

voedsel niet meer 
eten, ….



VOETTEKST

Een voorbeeld
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Problematiek 
strottenhoofd : 

eetprobleem door 
medische 

aandoening

Ouders en creche 
forceren om veel en 
structuurrijk te eten; 

logopediste leert 
ouders om kind te 

straffen als ze 
weigert te eten

Eerst mild weigeren en 
bord wegduwen, dan 
kokhalzen en braken, 

niet meer aan tafel eten, 
enkel nog melk en 
pudding eten in de 

zetel; schreeuwen bij 
het zien van een tafel 

met eten



Visie op aanpak eetproblemen 
dagkliniek
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Eetproblematiek 
kind 

‘Chatoor’

Omgeving komt 
niet tegemoet 
aan bijzondere 

noden 

Etensstrijd

Niet eenvoudig en snel te 
‘behandelen’ 
Vb. selectieve eter kan JAREN 
selectieve eter zijn



VOETTEKST

Eetproblematiek 
kind 

‘Chatoor’

Omgeving komt 
niet tegemoet 
aan bijzondere 

noden 

Etensstrijd

Etensstrijd is het meest ondermijnende voor kind en het 
gezin: dit moet je eerst ‘behandelen’ en heeft ook snelste 
effect. Dit doe je door ‘omgeving’ te leren hoe ze tegemoet 
moeten komen
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! Indien ouders weten hoe ze de bijzondere noden 
kunnen ondersteunen, dan is er progressie van het 
eetprobleem mogelijk over weken/maanden jaren 

! Meestal geen of weinig verandering op niveau van 
eetstoornis tijdens opname, wel op niveau van 
etensstrijd
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1. lichamelijk, medisch gezond?  
• ‘Ingrijpen nodig?’ ‘Voldoende goed?’ 
• Doorverwijzing medisch consult, diëtist,… 
• Sondevoeding? 

2. Strijd en stress aan tafel verminderen 
!  voor kind én ouders 
!  realistische aanpassingen 
!  als ‘voedingsbodem’ voor spontaan proeven, verminderen 

sondevoeding, … 

1. Werken aan specifieke kind-vaardigheden zoals kauwen, proeven 
! afwegen inspanning versus effect; leeftijd

Hiërarchie van doelstellingen rond eten 



! Algemene observaties 
! Oudergesprekken (vrij en gestructureerd) 
! Eten in groep met andere kinderen 

! Observaties eetmomenten ouder-kind tijdens opname: 
bespreken, doelstellingen formuleren, uitproberen 
kleine stapjes 

! Psycho-educatie (individueel of groep) 

! Peer-support

Methodieken

de “OOGST”



Methodiek:  
De OOGST



“de Observatie en Ondersteuning van Gezinnen met moeilijke eterS 
Tool” 

! Doel: 
! Aanvankelijk: trainen van team in observeren van eetsituaties, 

vnl strijd aan tafel 
! Nadien: instrument voor ondersteunen van gezinnen,  

• samen observeren 
• begrijpen waar de triggers liggen 
• reflectie op gang brengen 
• (aanreiken) concrete handvatten eetsituaties

De OOGST
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! In constructie 
! 2023 lancering definitieve tool 

! Nu nog input van  
• verzorgers 
• hulpverleners
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eetgedrag
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! Geen diagnose type eetprobleem

Wat doet het instrument niet?
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Doet dit samen 
met ouders!
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VOETTEKST

! Eten is niet enkel functioneel 
! Eten is in onze cultuur ook sociaal contact, gezelligheid, 

verbinding, … 
! Als eten moeilijk is, dan is gezelligheid en contact 

hetgene wat nog motiveert 
! Als eten moeilijk is, dan is afgestemd contact 

‘regulerend’ en angstreducerend

Sociaal contact aan tafel
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VOETTEKST

! Wat zijn signalen van het kind dat het stress ervaart aan 
tafel? 

! Wat zijn signalen van het kind dat het de eetsituatie positief 
ervaart? 

! Herkennen ouders deze signalen in een vroeg stadium?  
! Wat doen ouders: stress verhogend werken of net stress 

remmend? 

! het is de unieke dynamiek tussen kind en ouders die 
bepaalt of het al dan niet stresserend/conflicteus is 
Vb. wat is het effect van 1 keer te vragen of het kind wil 
proeven?

Conflict
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! Vraagt het kind actief naar afgeleid worden?  
! Leidt de ouder het kind bewust af? 
! Hoe hardnekkig is de afleiding? 

Afleiding
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VOETTEKST

! Meer kind-eigen factoren die gelinkt zijn aan typische 
‘eetproblematieken’ 
! Selectief eten 
! Te snel/ te traag eten 
! Teveel/te weinig eten

Specifiek eetgedrag
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Functie 
Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent 
C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent 
T +32 (0)9 332 21 11 
E info@uzgent.be

www.uzgent.be 
Volg ons op

ISABEL DE GROOTE
Orthopedagoog - psychotherapeut
Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Isabel.degroote@uzgent.be



Dynamiek van de
strijd 

niet helpende factoren 
kind

niet helpende factoren 
verzorger

de OOGST

Doel van het instrument Domeinen van de
strijd 

ISABEL DEGROOTE UZGENT 

sociaal contact t�dens het eten
conflict t�dens het eten
afleiding t�dens het eten
specifiek gedrag t�dens het eten

"ons kind is een moeil�ke eter"

"w� weten welke gedrag we kunnen
stellen om de dynamiek rond eten
positiever te kr�gen en uit de str�d te
bl�ven"

onmacht b� de verzorger
enkel focus op kind
hoge verwachtingen van externe
hulpverlener
idee dat het niet kan veranderen

verzorger in z�n/haar kracht
eigenheid kind wordt gerespecteerd
externe hulpverlener als ondersteuning
eetgedrag van kind evolueert positief op
lange term�n

helpende factoren
kind

 helpende factoren 
verzorger

de Observatie en Ondersteuning van
Gezinnen met moeil�ke eterS Tool

eetgedrag



de OOGST
Sociaal contact 
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helpende factoren
kind

 helpende factoren 
verzorger

positieve stemming
is rustig
zoekt contact
reageert op contact

positieve stemming
probeert kind rustig te laten worden

zoekt contact
reageren op contact

complimentjes geven over andere dingen dan eten
over andere dingen dan eten praten

tafel gezelig dekken
samen aan tafel zitten met kind

 

Conflict

helpende factoren
kind

 helpende factoren 
verzorger

opent mond b� zien van lepel
zelf lepelen/in mond steken

spontaan om eten vragen
spontaan aan tafel gaan
lachen b� het zien van het eten
uiten dat het lekker is

zelf rustig bl�ven als kind protesteert
 

complimenten geven over eetgedrag
negeren van ongewenst eetgedrag

 
 
 

zelf enthousiast eten
eetsituatie aankondigen, voorbereiden met kind

uitleg geven over wat er gebeurt, wat er gegeten wordt
realistische verwachtingen over hoelang kind aan tafel zit

 
 
 
 
 



opent mond niet b� zien van lepel
verst�ven als eten wordt aangeboden
weigeren mond te openen als lepel wordt aangeboden
wegdraaien van eten
wenen of zeuren als eten wordt aangeboden
eten wegduwen 
weigeren aan tafel te gaan 
discussieren als eten wordt aangeboden
niet reageren als eten wordt aangeboden
gestresseerd of kwaad als eten wordt aangebonden
eten in de mond houden (niet doorslikken)
eten uitspuwen
(anticipatroir) kokhalzen 
braken
rumineren
meer eten claimen
sondevoeding weigeren

met strenge intonatie praten over wat te doen of niet te doen
teveel zeggen wat kind wel/ niet moet doen voor eten

kritiek geven over eten
gestresseerd reageren ivm eten

eten in mond forceren
veelvuldig lepel aanbieden terw�l kind signalen geeft dat het niet meer wil

bezorgdheid uiten over 'smossen' en vuil worden
ruw benaderen van kind

veelvuldig vragen om te proeven
onderbreken van maalt�d wanneer kind er nog niet klaar voor is

kind achtervolgen met eten (binnen of buiten eetsituatie)
dwingen te eten door mond open te forceren

Geen woorden geven aan eetsituatie
eetsituatie erg lang houden (> 20/30 min)

 
 

sondevoeding 'ongepast' toedienen (onverwacht, als dreigement, …)
 
 

niet helpende factoren 
kind

niet helpende factoren 
verzorger

de OOGST
 tijdens het eten

weinig oogcontact
weinig (glimlachen)lachen
boos
gestresseerd 
weinig alert
weinig praten

weinig oogcontact
weinig (glim)lachen

boos
gestresseerd

kiritiek geven 
weinig praten

 

tijdens het eten

niet helpende factoren 
kind

niet helpende factoren 
verzorger

ISABEL DEGROOTE UZGENT 



de OOGST
Afleiding 
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helpende factoren
kind

 helpende factoren 
verzorger

gefocust op eten

bl�ft zitten

rustig

kind proberen te focussen op eten
kind begrenzen in hoeveelheid praten

praten over het eten zelf
kind proberen te laten zitten

 
rustige manier van praten en eten

 
 
 
 
 

Specifiek gedrag 

helpende factoren
kind

 helpende factoren 
verzorger

likt
ruikt
voelt
proeft en slikt

experimenteert met bestek

normale portie
normaal tempo

 zelf lepelen/in mond steken

passend rekening houden met selectief eten
woorden geven aan soort eten (welke kleur, geur, vorm,..) 

laten uitspuwen indien niet lekker vindt
aanmoedigen om te ruiken, te k�ken, likken….

model z�n voor (nieuw) eten
laten experimenteren met eten/bestek

helpen zelf te leren afkuisen
gepaste portie

 
 

Kind zelf laten (starten met) eten
 
 
 
 



niet helpende factoren 
kind

niet helpende factoren 
verzorger

de OOGST
tijdens het eten

is snel afgeleid door andere dingen dan eten
praten om af te leiden

loopt weg van tafel
afleiding( (speelgoed, TV, …) vragen
druk/ clownesk gedrag

veel rondlopen, niet aan tafel zitten
 
 
 

het kind actief afleiden (filmpje, continu praten, …)
 
 
 
 
 

selectief eten
Niet willen proeven 

bang z�n van vuil worden/morsen

Hoeveelheid: te weinig of teveel
tempo van eten: te traag of te snel

niet zelfstandig willen eten

 
veel aandringen om te proeven

 
 
 

ongepast (niet realistisch/ vaag, ..) signalen geven over 
de te eten hoeveelheid
te snel eten aanbieden

 
kind niet zelf laten proberen

 
 
 
 

tijdens het eten

niet helpende factoren 
kind

niet helpende factoren 
verzorger

ISABEL DEGROOTE UZGENT 



Welke helpende acties nemen de verzorgers mee?

Welke niet helpende acties proberen de verzorgers los te laten?

Eindregistratie

de OOGST
Beginregistratie

ISABEL DEGROOTE UZGENT 

Naam kind
Leeft�d kind
Wie is er aanwezig b� de
observatie
Naam observator
Observatiedatum 

Wat wordt er gegeten/welke consistentie heeft het voedsel
Welke motorische vaardigheden worden ingezet



Dynamiek van de
strijd 

niet helpende factoren 
kind

niet helpende factoren 
verzorger

de OOGST

Doel van het instrument Domeinen van de
strijd 

ISABEL DEGROOTE UZGENT 

sociaal contact t�dens het eten
conflict t�dens het eten
afleiding t�dens het eten
specifiek gedrag t�dens het eten

"ons kind is een moeil�ke eter"

"w� weten welke gedrag we kunnen
stellen om de dynamiek rond eten
positiever te kr�gen en uit de str�d te
bl�ven"

onmacht b� de verzorger
enkel focus op kind
hoge verwachtingen van externe
hulpverlener
idee dat het niet kan veranderen

verzorger in z�n/haar kracht
eigenheid kind wordt gerespecteerd
externe hulpverlener als ondersteuning
eetgedrag van kind evolueert positief op
lange term�n

helpende factoren
kind

 helpende factoren 
verzorger

de Observatie en Ondersteuning van
Gezinnen met moeil�ke eterS Tool

eetgedrag



de OOGST
Sociaal contact 
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helpende factoren
kind

 helpende factoren 
verzorger

positieve stemming
is rustig
zoekt contact
reageert op contact

positieve stemming
probeert kind rustig te laten worden

zoekt contact
reageren op contact

complimentjes geven over andere dingen dan eten
over andere dingen dan eten praten

tafel gezelig dekken
samen aan tafel zitten met kind

 

Conflict

helpende factoren
kind

 helpende factoren 
verzorger

opent mond b� zien van lepel
zelf lepelen/in mond steken

spontaan om eten vragen
spontaan aan tafel gaan
lachen b� het zien van het eten
uiten dat het lekker is

zelf rustig bl�ven als kind protesteert
 

complimenten geven over eetgedrag
negeren van ongewenst eetgedrag

 
 
 

zelf enthousiast eten
eetsituatie aankondigen, voorbereiden met kind

uitleg geven over wat er gebeurt, wat er gegeten wordt
realistische verwachtingen over hoelang kind aan tafel zit

 
 
 
 
 



opent mond niet b� zien van lepel
verst�ven als eten wordt aangeboden
weigeren mond te openen als lepel wordt aangeboden
wegdraaien van eten
wenen of zeuren als eten wordt aangeboden
eten wegduwen 
weigeren aan tafel te gaan 
discussieren als eten wordt aangeboden
niet reageren als eten wordt aangeboden
gestresseerd of kwaad als eten wordt aangebonden
eten in de mond houden (niet doorslikken)
eten uitspuwen
(anticipatroir) kokhalzen 
braken
rumineren
meer eten claimen
sondevoeding weigeren

met strenge intonatie praten over wat te doen of niet te doen
teveel zeggen wat kind wel/ niet moet doen voor eten

kritiek geven over eten
gestresseerd reageren ivm eten

eten in mond forceren
veelvuldig lepel aanbieden terw�l kind signalen geeft dat het niet meer wil

bezorgdheid uiten over 'smossen' en vuil worden
ruw benaderen van kind

veelvuldig vragen om te proeven
onderbreken van maalt�d wanneer kind er nog niet klaar voor is

kind achtervolgen met eten (binnen of buiten eetsituatie)
dwingen te eten door mond open te forceren

Geen woorden geven aan eetsituatie
eetsituatie erg lang houden (> 20/30 min)

 
 

sondevoeding 'ongepast' toedienen (onverwacht, als dreigement, …)
 
 

niet helpende factoren 
kind

niet helpende factoren 
verzorger

de OOGST
 tijdens het eten

weinig oogcontact
weinig (glimlachen)lachen
boos
gestresseerd 
weinig alert
weinig praten

weinig oogcontact
weinig (glim)lachen

boos
gestresseerd

kiritiek geven 
weinig praten

 

tijdens het eten

niet helpende factoren 
kind

niet helpende factoren 
verzorger
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de OOGST
Afleiding 
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helpende factoren
kind

 helpende factoren 
verzorger

gefocust op eten

bl�ft zitten

rustig

kind proberen te focussen op eten
kind begrenzen in hoeveelheid praten

praten over het eten zelf
kind proberen te laten zitten

 
rustige manier van praten en eten

 
 
 
 
 

Specifiek gedrag 

helpende factoren
kind

 helpende factoren 
verzorger

likt
ruikt
voelt
proeft en slikt

experimenteert met bestek

normale portie
normaal tempo

 zelf lepelen/in mond steken

passend rekening houden met selectief eten
woorden geven aan soort eten (welke kleur, geur, vorm,..) 

laten uitspuwen indien niet lekker vindt
aanmoedigen om te ruiken, te k�ken, likken….

model z�n voor (nieuw) eten
laten experimenteren met eten/bestek

helpen zelf te leren afkuisen
gepaste portie

 
 

Kind zelf laten (starten met) eten
 
 
 
 



niet helpende factoren 
kind

niet helpende factoren 
verzorger

de OOGST
tijdens het eten

is snel afgeleid door andere dingen dan eten
praten om af te leiden

loopt weg van tafel
afleiding( (speelgoed, TV, …) vragen
druk/ clownesk gedrag

veel rondlopen, niet aan tafel zitten
 
 
 

het kind actief afleiden (filmpje, continu praten, …)
 
 
 
 
 

selectief eten
Niet willen proeven 

bang z�n van vuil worden/morsen

Hoeveelheid: te weinig of teveel
tempo van eten: te traag of te snel

niet zelfstandig willen eten

 
veel aandringen om te proeven

 
 
 

ongepast (niet realistisch/ vaag, ..) signalen geven over 
de te eten hoeveelheid
te snel eten aanbieden

 
kind niet zelf laten proberen

 
 
 
 

tijdens het eten

niet helpende factoren 
kind

niet helpende factoren 
verzorger
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Welke helpende acties nemen de verzorgers mee?

Welke niet helpende acties proberen de verzorgers los te laten?

Eindregistratie

de OOGST
Beginregistratie
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Naam kind
Leeft�d kind
Wie is er aanwezig b� de
observatie
Naam observator
Observatiedatum 

Wat wordt er gegeten/welke consistentie heeft het voedsel
Welke motorische vaardigheden worden ingezet
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