
Welkom!
We gaan zo beginnen



Restrictief eten bij autisme: 
betekenis en behandel-

perspectieven

15-09-2021 
refereermiddag 
SCOS Dimence



De metafoor van de appel: betekenisgeving als 



Programma

14.00 – 14.10 Opening & introductie 

14.10  - 14.30 Uitvragen van de betekenis van eetproblemen

Jolanda Wielemaker (Emergis) en Susan (cliënt)

14:30 – 15:10 Voorlopig behandelmodel restrictief eten bij autisme

Ella Lobregt (SCOS) en Jolanda Wielemaker (Emergis)

15:10 – 15:40 Interventies van de diëtist bij eetproblemen van 
kinderen met autisme

Dirkje van Asselt (Diëtistenpraktijk van Asselt)

15:40 – 15:55 Pauze 



Programma

15.55 – 16.25 Restrictief eten bij autisme: steunende interventies 
vanuit de psychomotorische therapie 

Lieke Godschalk (SCOS) en Aurélie Nieuwenhuijse 
(Emergis)

16:25 – 16:40 Gesprek over voorlopig behandelmodel en 
interventies 

16:40 – 16:50 Bundeling ervaringen & Samenwerken in de keten

16:50 – 17:00 Evaluatie & Afsluiting van de refereermiddag 



Uitvragen betekenis eetproblemen



Betekenissen

Lichaamssignalen 
gevoelens niet 

herkennen, 
interpreteren

Voorspelbaarheid/

behoefte aan       
hetzelfde hetzelfde

Geen honger- en 
verzadigingsgevoel

Vermijden sociale 
situaties vanuit 

angst/ schaamte

Verminderen van of 
reactie op 

overprikkeling

Letterlijk nemen 
taal/ monitoren en 

plannen gedrag/ 
overzien lange 

termijn gevolgen

Zichzelf klein 
houden en maken/ 

zelfhaat

Meer controle, 
minder voelen ?



Bouwstenen eetrestricties bij autisme

BETEKENIS BEHANDELPERSPECTIEVEN

Begrijpen betekenissen - Interview ontstaan, voortbestaan eetproblemen in context 
levensverhaal

- Vragenlijst naar lichaamsbewustzijn (MAIA-2); sensorische 
gevoeligheid (sens. profiel, GSQ); eetgedrag (Spek et al.); 
executieve functies (Brief); screening trauma (bijv. PCL-5, DITS); 
emotieregulatie (bijv. CERQ, BERQ, DERS)

- Screening motorische, kauw- en slikproblemen, darmproblemen, 
medicatie, voedingsdeficiënties

Lichaamssignalen 
gevoelens niet 
herkennen, juist 
interpreteren

- Signalen leren opmerken, herkennen en interpreteren 
- Mindfulness/ Verdragen
- Koppelen aan emoties 



Bouwstenen eetrestricties bij autisme

BETEKENIS BEHANDELPERSPECTIEVEN

Geen honger- en 
verzadigings-gevoel

- Interview: niet herkennen, niet opmerken, verkeerd 
interpreteren, structureel of situationeel?

- Uitleggen
- Leren herkennen, interpreteren indien mogelijk
- Vast eetpatroon, vaste momenten

Verminderen van of 
reactie op 
overprikkeling

- Stressbronnen  uitvragen en verminderen
- Uitleg radicaal stoppen niet lange termijn oplossing
- Sensorische prikkels zoals geur-, auditieve, tactiele, visuele 

prikkels verminderen



Bouwstenen eetrestricties bij autisme

BETEKENIS BEHANDELPERSPECTIEVEN

Voorspelbaarheid/ 
behoefte aan hetzelfde 
voorspelbaarheid

- Psycho-educatie eten/ lichamelijke veranderingen
- Behouden wat goed gaat: aansluiten
- Behouden ritme
- Stapsgewijs uitbreiden eetpatroon (CGT/shaping/ habituatie/ 

beloning)/ trainen buiten eetsituaties om met duidelijk doel voor 
cliënt (m.n. bij ARFID)

Vermijden sociale 
situaties vanuit angst/ 
schaamte

- Mogen zijn wie je bent/ bouwen aan identiteit en verwachtingen 
ander

- Vereenvoudigen sociale situaties, waar voelt cliënt zich prettig bij/ 
verduidelijken context

- Trainen intermenselijke vaardigheden
- Exposure en opdoen positieve ervaringen
- Via bijv. herstelgericht werken/ geef  me de 5/ CGT/ DGT



Bouwstenen eetrestricties bij autisme

BETEKENIS BEHANDELPERSPECTIEVEN

Meer controle, 
minder voelen

- Emotieregulatie (DGT)
- Verwerkingsgerichte behandeling in geval van (eetgerelateerde) 

trauma’s (bijv. EMDR, NET)
- Verdragen van gevoelens

Letterlijk nemen taal / 
monitoren en 
plannen gedrag

- Uitleg
- Ondersteunen bij andere betekenisgeving
- Visualiseren hoe handelen nu straks beïnvloedt

Zichzelf klein houden 
en maken/ zelfhaat

- Psychoeducatie ontwikkeling (zoals verschil emotionele en 
lichamelijke ontwikkeling/ gendervragen en identiteit)

- Focus op kracht/ inzet ervaringsdeskundigheid
- Verhaal begrijpen/ narratieve benadering



Let op

Onderhoudende patronen in gezin en behandelteam 
(systeemtherapeut): wordt valide of invalide gedrag bekrachtigd?

Invloed van en bekrachtigende rol sociale media

Zoeken naar een balans tussen wat voor een cliënt een passend en 
haalbaar wijs evenwicht is in zijn of haar context



Timing behandeling samen met je cliënt

▪ Helpt het om meer te weten en begrijpen over sensorische 
gevoeligheid, voedingspatroon, voedsel, het lichaam?

▪ Hoe verminder je belemmeringen in de (interactie met de) 
omgeving, waardoor eetproblemen minder snel optreden?

▪ Hoe krijg je op andere manieren controle over je emoties en leer je 
met moeilijke emoties en nare ervaringen om te gaan?

▪ Accepteer je de coping, hoe beperk je schade en focus je op kracht?

▪ Wat heb je nodig? Wat is eerste stap en wat daarna?  

▪ Welke hulp is beschikbaar? Welke bouwsteen ontbreekt                       
en wie kan deze bieden?



Zijn kinderen moeilijke eters, 
of is eten moeilijk? 

De rol en betekenis van de diëtist bij eetproblemen 

Dirkje van Asselt, kinderdiëtist

Er zijn geen belangenverstrengelingen



Heb je wel eens een 
kinder(diëtist) 

ingeschakeld om mee 
te denken?



Hulpvragen 
“Mijn kind raakt van streek als ik onder het eten vraag of 
ze wil proeven wat wij allemaal eten”

“Ik vraag mij af of mijn kind niet te weinig 
voedingsstoffen binnenkrijgt door zijn selectieve 
eetpatroon”

“Mijn kind overleeft op witte boterhammen met 
chocopasta, dat kan toch niet gezond zijn.”



Onderverderling

• Eetproblematiek  “moeilijke / lastige  eters”

• Een Eetstoornis



Gedrag kan je uitleggen door 

• 1) Verminderde centrale coherentie

• 2) Vermindering executieve functies

• 3) Verminderde  theory of mind.



Verwerkingstijd van prikkels

Hangt af van:

• De mate van ASS (op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden)

• Ervaring (hoeveel samenhang is er al gebracht

• Intelligentie (hoe snel er kan worden gepuzzeld

• Hoe vol het hoofd al zit

• De omgeving 



Eetprobleem of niet?

Een leerkracht maken zich zorgen over het eetgedrag van Mirthe. Ze 
eet slechts heel kleine porties en is heel selectief in wat ze eet. Ze 
beslissen om de ouders van Mirthe van hun zorgen op de hoogte te 
brengen. Tijdens het oudercontact blijkt dat de ouders het gedrag 
herkennen, maar zich hier absoluut niet ongerust over maken. Zij 
vinden dat Mirthe voldoende verschillende gerechten eet. Bovendien 
zijn de hoeveelheden die ze eet variabel van dag tot dag en van 
moment tot moment



Dimensies eetproblemen

• Hoeveelheden (extreem veel en onverzadigbaar tot 
niets)

• Variatie (extreem selectief tot alles) 

• Gedrag (motoriek/tijd/sociaal)

Verschillende tijden en verschillende contexten



Context van de eetsituatie

• Het herkennen en evalueren van 

voedingsmiddelen

• Het begrijpen van de eetsituatie

• Het ontstaan van misvattingen



Sociale aspecten
context van eetsituatie



Sensorische 
informatieverwerking

• Moeilijkheden bij het ervaren van eten en drinken met 
je zintuigen. 

• Ondergevoeligheid of overgevoeligheid voor geur, 
smaak, kleur en/of textuur, geluid.

• Sterke voorkeur voor een bepaald type 
voedingsmiddel. 

• Niet willen aanraken van eten of een angst hebben om 
eten in je mond te stoppen zijn voorbeelden.



Sensorische 
informatieverwerking

Ondergevoeligheid

Zicht - Minder aandacht wat op hun bord ligt
- Traag eten omdat ze elk klein detail zien

Smaak: - Alles smaakt hetzelfde
- Op zoek naar producten met een sterke of pikante 
smaak of mengen met een sausje

Geur: - Geen hongerreactie hebben bij het ruiken van voedsel
- Op zoek naar producten die sterk ruiken

Aanraking: - Mond volproppen / hamsteren
- Spelen met eten
- Voorkeur hebben voor krokant voedsel/sprankelende 
drankjes

Geluid: - Geen besef hebben van de geluiden die ze maken 
tijdens het eten
- Afdwalen in eigen gedachten en minder snel reageren 
op omgevingsprikkels



Sensorische 
informatieverwerking

Overgevoeligheid

Zicht - Geen gemengde gerechten willen eten / orde op bord
- Onrustig worden in een drukke ruimte

Smaak: - Eén smaak overheerst telkens, alles smaakt ‘zout’ bijv.
- Alles in een bepaalde volgorde opeten, niet wisselen 
tussen smaken
- Telkens teruggrijpen naar bekende producten

Geur: - Last hebben van producten met een specifieke geur
- Geen warme gerechten willen eten
- Onrustig worden van ruimtes waarin veel verschillende 
geuren circuleren

Aanraking: - Moeite hebben met overgang vloeibaar en vaste voeding
- Overgevoelig reageren op brokjes en draadjes in voeding
- Last hebben van hoe bestek aanvoelt

Geluid: - Last hebben van eigen of andermans kauw- en slikgeluiden
- Onrustig worden in een drukke eetzaal



Samenwerking

- GGD arts / Huisarts / Kinderarts

- Psychologen

- Logopedisten

- Ergotherapeuten

- Ambulante hulp



Werkwijze diëtist

- Hypothese op te stellen

- Streven naar een eetpatroon waarbij medisch gezien
gezond worden/blijven belangrijk is.

- Sociaal gezien niet verder uit de boot valt. 



werkwijze eetprobleem

- Methode kinderdieetcreatie bij ASS

- Beoordelen voedingspatroon / berekening

- Lengte en gewicht

- Vertrouwen in het proeven

- Eet en leersituatie scheiden

- Zo mogelijk uitbreiden van eetpatroon

of beperken of juist uitbreiden

- Persoonlijk advies



werkwijze eetstoornis

- Methode kinderdieetcreatie bij ASS

- Beoordelen voedingspatroon / berekening

- Lengte en gewicht (i.o.m. Arts) 

- Vertrouwen in het uitbreiden van voeding

- Aandacht voor verschil reele en irreele gedachten
rondom voeding

- Persoonlijk advies











Begrijpen van eetsituatie

Duidelijkheid geven in vragen als: 

- Waar moet ik eten?

- Wanneer ga ik eten?

- Wat ga ik eten?

- Met wie ga ik eten?

- Hoe lang moet ik aan tafel blijven zitten?

- Hoeveel moet ik eten?

- Waarom moet ik eten?

- Hoe moet ik eten?

- En wat nadien?



Take home massage 

• Leg de lat laag  en Kleine stapjes

• elk kind uniek is en je dus altijd moet kijken naar het 
kind en zijn omgeving

• Diëtist beoordeeld de volwaardigheid van de voeding

• Zoek de samenwerking

www.kinderdieetcreatie.nl

http://www.kinderdieetcreatie.nl/


PAUZE
TOT ZO!



Lieke Godschalk
Aurélie Nieuwenhuijse



Lichaamsbeleving

Emotieregulatie

Bewegingsgedrag

Verstoorde perceptie

Herkennen van emoties
Verwerken van emoties

Balans inspanning en 
ontspanning

Negatieve lichaamsbeleving



Lichaamsbeleving

Emotieregulatie Bewegingsgedrag

Integreren van 
voelen in denken 
en handelen Plannen en

organiseren

Experimenteren

Sensorische gevoeligheid:
Onder- en overgevoeligheid

Lichaamsbewustzijn:
Aandacht voor het lichaam



Gebieden over en onder gevoeligheid

Overgevoeligheid Onder gevoeligheid

Zintuigen (horen, ruiken, 
proeven, aanraken, zien)

In kaart brengen en geschikte alternatieven uitproberen

Interoceptie Relaxatie technieken Lichaamsbewustwordings 
oefeningen

Proprioceptie Repeterende en lichte 
activiteiten aanbieden

Pauze inlassen (sensorische) 
activiteiten aanbieden

Vestibulair Voorspelbare repeterende 
bewegingen zoals zwemmen, 
wandelen in prikkelarme 
omgeving.

Onder begeleiding sporten 
en/of balans oefeningen 

Afgeleid van schema uit: 

Tchanturia, K. (2021). Supporting Autistic People with Eating Disorders. Macmillan Publishers.



• Iedere sessie een andere set met hoepels

• Psychoeducatie lichaamsbeleving, werking van het brein en lichaam

• Client wordt uitgedaagd zo dicht mogelijk bij de passende hoepel uit te 
komen

• Denken, Doen, Voelen (ervaren)





Denken

Voelen

Doen





Dilemma’s autisme setting

▪ Voorwaarde: Kunnen volgen van 
behandeling (echter, hoe te bepalen?)

▪ Voorwaarde: Zichzelf kunnen voeden i.v.m. 
(relationele) autonomie

▪ Ontoereikende kennis eetstoornis-
behandeling/ medische mogelijkheden

▪ Eetrestrictie geen hoofdfocus in 
behandeling, maar …

▪ Behandeling zelfhaat?



Dilemma’s eetstoornis setting

▪ Geen eerdere diagnose ASS

▪ Lange adem 

▪ Ontoereikende kennis ASS 
behandeling

▪ Wanneer coping en geen 
stoornis?



Voorlopig behandelmodel en 
interventies: gesprek



Samenwerking in de keten: ideeën? 

▪ Samenwerking autismenetwerken + eetstoornisnetwerk 
https://eetstoornissennetwerk.nl/ en https://stichtingkiem.nl/ en K-
EETi: advieslijn eetstoornissenzorg voor professionals   085-760 3375

▪ Inzet ervaringsdeskundigheid (bijv. https://eetstoornishulp.nl/)

▪ Gedeelde casusconceptualisatie: start stabilisatie eetproblemen, 
doorstroom naar autismebehandeling of gelijktijdige behandeling?

▪ Richt landelijke behandelcentra op voor specialistische zorg die niet 
regionaal geregeld kan worden (Advies manifest Lijm de zorg, 
2020): Gespecialiseerd team/ kliniek autisme-eetproblemen?

https://eetstoornissennetwerk.nl/
https://stichtingkiem.nl/
https://eetstoornissennetwerk.nl/
https://eetstoornishulp.nl/


Evaluatie & Afsluiting



Bedankt & graag tot ziens!
Stuurgroep Refereercyclus SCOS


