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Wat als mijn kind echt niet wil eten? 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Annemarie van Velde, kindercoach.  
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Mijn verhaal 

Mijn naam is Annemarie van Velde, kindercoach en eigenaar van coachpraktijk Superkids 

Coaching. Maar ook pleegmoeder van Celine (5 jr.). Celine woont bij ons sinds ze 2 jaar oud is. 

We wisten dat Celine kampte met een eetprobleem, maar dat die weerstand voor eten zo’n 

enorme impact op ons leven zou hebben, dat hadden wij vooraf niet voorzien. Celine at af en toe 

een hapje/slokje, maar ze had totaal geen interne motivatie.  Bij stress spuugde ze zelfs ook dat 

kleine beetje er weer uit. Als Celine een griepje had, dan lag een ziekenhuisopname al snel op de 

loer omdat ze dan echt helemaal niks meer wilde eten. Ze stond onder strenge controle van de 

kinderarts, omdat haar gewicht ver ondermaats was.   

Toen Celine een half jaar bij ons woonde, was het dus zover. Celine werd getroffen door een 

buikgriep. Ze had al zo weinig reserves, dat ze na een dag spugen letterlijk door haar dunne 

beentjes zakte. De kinderarts besloot tot een ziekenhuisopname. Celine kreeg een neussonde, 

zodat ze kon aansterken met sondevoeding. Helaas kreeg ze er nog een griep overheen in het 

ziekenhuis, waardoor ze de sondevoeding ook weer uitspuugde. Zo sneu, Celine bleef echt niks 

bespaard. Drie weken later mocht ze gelukkig naar huis. Wel met een neussonde. Chris (mijn 

man) en ik hadden instructie gekregen hoe Celine sondevoeding te geven. Bijna twee jaar lang 

heeft Celine haar neussonde gehad ter ondersteuning van haar eigen zelfstandige eten. We 

hebben ruim een jaar op de wachtlijst gestaan voor hulp vanuit een eetkliniek voor kinderen. 

Toen we eindelijk aan de beurt waren, bleek dat door Celine haar verleden zij niet de juiste partij 

waren om ons te helpen. Daarnaast was Celine, door onze eigen methode,  kleine stapjes aan 

het zetten in het eten en drinken. Sinds dec’17 is Celine zelfs sondevrij! Hoe we dit voor elkaar 

hebben gekregen, wil ik erg graag met jullie delen in dit e-book.  

Ik hoop met dit e-book andere ouders te inspireren, zodat er weer rust aan tafel ontstaat. Een 

goede basis om verder uit te bouwen en de eventuele wachttijd voor verdere hulp te 

overbruggen op een aangename manier.  

 

Veel leesplezier!  

Annemarie van Velde 

 

 

 

 

 
Een belangrijke kanttekening; een kind met forse eetproblemen is zorgelijk. Meld je daarom 
altijd bij een arts en deel je zorgen rondom het eetgedrag van je kind. Dit e-book is geen 
duurzame oplossing voor deze eetproblematieken. De methode uit dit e-book is erop gericht om 
uit de eetstrijd te komen en rust te creëren aan tafel. Maar een specialist zal moeten beoordelen 
of er meer nodig is! Daarnaast is ieder kind uniek. Wat voor Celine uitstekend werkt, hoeft niet 
voor elk kind de oplossing te zijn. Superkids Coaching is daarom nimmer aansprakelijk voor het 
welbevinden van het kind zowel fysiek als mentaal.  
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Heeft jouw kind ook veel problemen met eten? 

Wat ontzettend rot! Zowel voor je kind als voor het hele gezin. Het niet willen/kunnen eten heeft 

grote impact op de sfeer aan tafel. Want als je kind weigert te eten, ligt een eetstrijd al snel op 

de loer. Als ouder verwacht je namelijk wat van je kind. Bijvoorbeeld bij het gebruiken van de 

volgende zin; ‘Nog één hapje, dan mag je van tafel’. Als je kind dan weigert dat laatste hapje te 

eten, dan zit je. Wat doe je dan? Geef je toe of blijf je eindeloos lang wachten en lopen de 

frustraties alleen maar hoger op. Hoe moeilijk het ook is, maar voorkom altijd een eetstrijd. 

Eten kun je helaas echt niet afdwingen. Een kind eet of een kind eet niet. Als ouder kun je op je 

kop gaan staan, maar dit heeft vaak weinig tot geen effect. Wat voelt dat machteloos he? Ik 

weet er alles van!  

 

Nog meer aansporende zinnen die vooral niet helpend zijn;   

- Ga je nog een hapje nemen? 

- Ik wil dat jij je bord leeg eet. 

- Ik wil dat jij je beker leeg drinkt. 

- Als jij nog 4 hapjes eet, dan mag je van tafel. 

- Kom op, even je best doen. Eet nog een hap. 

 

Bij deze aansporende zinnen geef je jouw kind onbedoeld de keuze om zijn/ haar kont in de krib 

te gooien. Als er geen motivatie is om te eten, dan gaat dat met dit soort aansporingen ook echt  

niet zomaar wel gebeuren. Het kan juist een averechts effect hebben. Jij wilt erg graag dat je 

kind gaat eten en jouw kind die doet dat vervolgens gewoon lekker niet. Kortom………een 

eetstrijd ligt op de loer als de frustraties vervolgens oplopen. Probeer dus echt conflicten te 

vermijden. Hoe lastig ook!  

 

Hoe dan? 

Ik geloof heel erg in een directe beloning na gewenst gedrag. Dat is in dit geval bij het nemen 

van een hap of slok. Bij kinderen met eetproblemen ligt dit alleen wat complexer. Je wilt 

namelijk dat je kind meerdere happen en slokken neemt. Eigenlijk is dus elke hap en/of slok 

een beloning waard. Maar hoe doe je dit dan? Als je na elke hap of slok als beloning 

bijvoorbeeld ‘samen spelen’ hebt; nou, dan zit je einde van de dag nog steeds aan tafel! Dat 

duurt natuurlijk veel te lang! Plus zo’n veelvuldige beloning gaat ook niet werken op de langere 

termijn. Dan raakt een kind vanzelf weer gedemotiveerd, tenzij je de beloningen steeds groter 

maakt. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Daarnaast ligt de focus nog steeds wel 

heel erg op het eten zelf. Hierdoor lopen de spanningen alleen maar meer op en dat is juist wat 

je graag zou willen voorkomen. Daarom is het belangrijk om een passende beloning te vinden, 

welke blijft werken na elk hapje eten en wat voor jou als ouder weinig investering kost.  
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Weet je wat bij ons de sleutel was van succes? 

Een tablet. Ja echt…….zo ‘simpel’ is het! We zetten de 

tablet op tafel met het bord eten ervoor. We hebben 

ervoor gekozen om Celine een koptelefoon op te zetten, 

om zo haar wereld wat meer te verkleinen en ze zich 

volledig op het filmpje richt. Haar aandacht is hierdoor 

niet meer zo op het eten gefocust. Haar aandacht is 

verplaatst naar de tablet, waardoor eten een onbewuste 

handeling wordt en de stress daalt.  

Tip: bij de Action zijn regelmatig hele leuke tablethouders voor kinderen te vinden, waardoor 

de tablet stevig blijft staan. Zie voorbeeld hieronder. 

 

Maar hoe deze methode toe te passen? 

Structuur, rituelen en voorspelbaarheid zijn belangrijk. Een kind vindt het altijd prettig om te 

weten wat er van hem of haar verwacht wordt. Zo dus ook bij eten. Doe daarom elke maaltijd 

hetzelfde en hou je altijd aan deze structuur. Bij ons ziet de structuur er als volgt uit; 

1. We zeggen dat we gaan eten en benoemen dat Celine 

de Ipad mag pakken en aan tafel mag komen zitten. 

2. Celine zet de Ipad neer en doet haar koptelefoon op. 

De Ipad blijft nog uit!  

3. Wij leggen de eerste hap klaar voor Celine (zo 

voorkomen we discussie over de grootte van de hap, 

de happen zijn altijd even groot). 

4. Celine neemt een hap en mag daarna pas de ipad 

aanzetten.  

5. Celine kijkt een filmpje. 

6. Wij leggen de volgende hap klaar. 

7. Na enige tijd houden wij onze hand voor de ipad, 

waardoor Celine gehinderd wordt in het kijken.  

8. Celine kauwt gauw verder, slikt haar eten door en 

neemt vervolgens een nieuwe hap 

9. Wij halen onze hand weg van de ipad als Celine 

daadwerkelijk een hap genomen heeft, Celine mag 

weer verder kijken.  

10. We leggen een nieuwe hap klaar 

Etc. etc. 

Benoem de eerste keren op neutrale manier dat, als je kind een hapje neemt, hij/zij pas weer 

verder mag kijken. In een later stadium is verbaal aansturen niet meer nodig en weet hij/zij 

exact wat er verwacht wordt als de hand voor het scherm zit.   

Vergeet je kind te kauwen? Maak dan met je hand voor de ipad een ‘kauwgebaar’ of hou je hand 

wat langer voor de ipad en benoem neutraal dat er gekauwd moet worden. Wordt er gekauwd? 

Dan mag hij/zij weer verder kijken. Duurt het dan nog te lang? Dan mag er pas weer  verder 

gekeken worden als de mond leeg is en er een nieuwe hap is genomen.   
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Onze volgorde: 

Celine moet eerst haar portie uit haar bord eten. Wij bepalen wanneer ze genoeg heeft gegeten. 

Eten is voor haar de lastigste klus, dus hiervoor heeft Celine de meeste motivatie nodig. 

Motivatie is er de eerste 10 minuten het meeste omdat er toch wel wat hongergevoel aanwezig 

is. Drinken gaat hier soepeler, dus dat doen we pas als wij vinden dat Celine voldoende heeft 

gegeten. We wijken hier ook niet vanaf, wat duidelijkheid schept. Maar mocht bij jouw kind 

drinken lastiger gaan, schroom dan niet om de volgorde om te draaien hoor!  

 

Wat is er dan geschikt om te kijken op de tablet? 

Celine kijkt voornamelijk de Zappelin-app.  Zelf vinden wij Netflix en Youtube nu nog niet 

geschikt, omdat we dan goed moeten controleren welke filmpjes ze aanklikt. Daar zit helaas 

geen filter op. Maar wellicht zijn die apps wel geschikt voor een wat ouder kind. Zoek rustige 

enigszins prikkelarme filmpjes uit. Laat een kind geen spelletjes spelen tijdens het eten. 

Hierdoor is hij/zij teveel bezig met het spel en streeft het z’n doel voorbij.   

 

En tot slot nog wat extra tips;  

Tip 1. 

Een neutrale houding is belangrijk! Oordeel niet en laat je kind niet jouw 

frustraties merken. Makkelijker gezegd dan gedaan! I know! En de ene 

keer lukt dat ook beter dan de andere keer. Maar echt……..probeer het elke maaltijd weer 

opnieuw! Je zult merken dat de sfeer aan tafel er relaxter onder gaat worden.  

Tip 2: 

Gebruik altijd hetzelfde bord, beker, schaaltje, lepel, etc. Dan levert dit ook geen discussiepunt 

op.  

Tip 3:  

Wees realistisch in wat je verwacht. Een kind dat niet zo’n grote eter is, zal echt niet zomaar 

grote hoeveelheden wegstouwen. Schep reële porties op. Wij hebben ‘bord leeg eten’ laten 

varen. Wij beslissen wel welke hap de laatste is, niet Celine.  

Tip 4:  

Accepteer dat er mindere dagen tussen zitten. Zelf heb je ook niet elke dag evenveel trek in 

eten. Pas hier je verwachtingen op aan. Jij bepaalt immers de laatste hap. Maar houd je wel 

vast aan het ritueel. Dus wel daarna gewoon drinken aanbieden, etc.  

Tip 5: 

Dus blijf zelf de regie houden, ongeacht welk gedrag het kind laat zien. Jij weet wat goed is voor 

je kind en benoem dit gerust: ‘ik weet wat goed is voor jou, ik ben namelijk jouw vader/ moeder. 

Tip 6: 

Blijf niet langer aan tafel zitten dan nodig. Wij zitten maximaal 60 minuten per maaltijd en 45 

minuten per tussendoortje. Dat is inderdaad nog steeds verschrikkelijk lang. Maar Celine is 
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een behoorlijke trage eter. Als we het tempo opvoeren loopt de stress op en bestaat er weer de 

kans op spugen. Alle moeite is dan voor niks!  Kijk vooral zelf naar wat past bij jullie situatie.  

Tip 7: 

Als de porties erg klein blijven, zoek het dan ook in het ophogen van 

de calorieën. Te denken aan ongezouten roomboter op brood 

(Grasboter is goed smeerbaar!), klont ongezouten roomboter 

en/of geraspte kaas door avondeten, roomkaas doet het hier 

ook erg goed, scheutje slagroom door de melk, calorierijk 

toetje, etc.  

Tip 8: 

Als je kind moeite heeft met kauwen, begin dan eerst met 

vloeibaar voedsel (slagroomvla, appelmoes, knijpfruit, 

etc.). Pureer als volgende stap het avondeten en meng er 

eventueel mayonaise of appelmoes door heen. Bouw het 

eten zo langzaam op door steeds grovere structuren aan te 

bieden. Wees wel realistisch, een biefstuk is zelfs voor ons soms 

hard kauwen als hij net iets te doorbakken is. 😉   

Tip 9: 

Als er onvoldoende impuls is om te kauwen en/of een nieuwe hap te nemen als je hand voor de 

ipad is, dan kan het helpen even het filmpje even te pauzeren. Soms blijft alleen het luisteren 

naar een filmpje nog te leuk en komt je kind niet tot de volgende hap.  Benoem dan neutraal; “je 

mag weer verder kijken als je een hap hebt genomen”. 

 

Is dit niet een super abnormale eetsituatie op deze manier? 

 

Eens! Het is inderdaad geen normale eetsituatie. Daar ben ik mij heel bewust van. Maar dat was 

het voor die tijd ook al niet meer. Deze methode is dan ook alleen bedoeld voor extreme 

eetproblematieken. Bijvoorbeeld voor kinderen die een ellenlange wachtlijst staan voor 

behandeling. Wij hebben zelf 14 maanden moeten wachten totdat we bij de eetkliniek konden 

starten! We hebben gedurende die wachtperiode van alles geprobeerd. Hopeloos! Toen we ein-

de-lijk aan de beurt waren, bleek Celine door haar verleden niet geschikt te zijn voor 

behandeling. Daarnaast werkte de tablet-methode dusdanig goed bij haar, dat we zelf in staat 

zijn de porties uit te bouwen tot uiteindelijk een volwaardige maaltijd. De eetkliniek heeft  

aangegeven dat deze tablet-methode een goede basis is waar zij op voort zouden kunnen 

borduren.  

 

Ik heb de tablet-methode nu een aantal keren toegepast, maar het werkt 

niet bij mijn kind! 

Dat kan! Veranderingen kunnen weerstand opwekken. Zeker op een vlak dat toch al stressvol 

is. Probeer in eerste instantie vol te houden door vooral altijd hetzelfde te blijven doen. 

Herhaling zorgt voor duidelijkheid. En duidelijkheid geeft rust en vertrouwen. Jouw kind weet 

na enige tijd exact wat er van hem/haar verwacht wordt.  Als je na een paar weken denkt dat er 

nog steeds geen vooruitgang is, stop dan ook gewoon. Niet ieder kind of gezinssituatie is 
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hetzelfde natuurlijk. Het moet goed voelen en jullie moeten er ook achter staan. Maar geef niet 

te snel op! Geduld hebben is echt een must! Wij zijn inmiddels 1,5 jaar verder en zijn gestart met 

4 hapjes en 5 slokjes. Inmiddels eet Celine met het avondeten 1,5 opscheplepel ‘prak’, een 

appelmoesje en een chocomousse als toetje. En ze drinkt nu 200 ml per keer.  

 

Tot slot  
Wij zijn inmiddels 1,5 jaar bezig op deze manier en kunnen vol overtuiging zeggen dat het bij ons 

super werkt! Er heerst voornamelijk rust aan tafel, zo fijn! Daarnaast zijn wij steeds meer aan 

het uitbouwen. Langzaam het tempo opvoeren, hapjes groter maken en de porties aan het 

uitbouwen. Er is geduld, veeeeeeeeel geduld voor nodig. Maar voor ons werkt het prima zo! En 

als er een vriendje/ vriendinnetje mee eet? Tja, dan heeft die mazzel! Dan zitten ze samen ipad 

te kijken.  We zijn ons ervan bewust dat deze oplossing niet voor altijd is. Ook Celine heeft nog 

intensieve therapie nodig. Maar advies vanuit de kinderpsychiatrie is voor nu………. rust!  En die 

hebben we door deze methode gevonden.  

 

Mocht je naar aanleiding van dit e-book nog vragen en/of opmerkingen hebben. Misschien heb 

je zelf nog extra behoefte aan advies? Mail gerust naar annemarie@superkidscoaching.nl  
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