Wie zijn wij?

Contact

Het Ee-eam bestaat uit drie
professionals:

Heeft u vragen? Bel gerust. Wij zijn bereikbaar
via telefoonnummer 06-21336709 of stuur een
mail naar eetteamdeliemers@outlook.com.

Rosanne Abrams,
prelogopedist

Lyanne Baltussen,
orthopedagoog
generalist/ GZpsycholoog

Astrid SHnesen,
kinderdiëHst

We houden ons alle drie bezig met
eetproblemen bij jonge kinderen
van 0 tot 6 jaar. Door deze
interdisciplinaire samenwerking zijn
wij in staat elkaar snel aan te vullen
door kennis en ervaring rond de
zorg van het eten van uw kind te
delen. In onze manier van werken
staat de zorg en hulpvraag van
ouders centraal.

Of kom eens langs:
Eltensestraat 3
6922 JA Duiven

Ee-eam
De Liemers

Onze werkwijze
Vergoeding
De kosten van de behandeling van
zowel de prelogopedist, diëHst als de
orthopedagoog worden vergoed.
Tijdens het eerste contact lichten wij dit
nader toe.

Eten is niet alHjd
vanzelfsprekend
Eten en drinken, daar denk je vaak niet eens
bij na. Dat doe je gewoon. Maar toch is dat
voor veel kinderen niet vanzelfsprekend.
Vaak is de mondmotoriek en slikbeweging
onvoldoende ontwikkeld. Voor deze kinderen
is elke hap en elke maaltijd een gevecht,
vooral met zichzelf. Het gaat vaak zo ver dat
de gezondheid in gevaar komt en/of
eetmomenten niet meer gezellig verlopen. En
dan is hulp hard nodig.

Interdisciplinaire aanpak
Het Eetteam biedt ondersteuning en
begeleiding aan kinderen die moeite hebben
met eten en drinken maar ook aan hun
ouders.

De interdisciplinaire aanpak door de
prelogopedist, orthopedagoog en diëtist werpt
zijn vruchten af. We brengen de oorzaken in
kaart en bieden een behandelplan vanuit
verschillende expertisegebieden. U kunt onder
meer bij ons terecht wanneer er problemen zijn
met:
• niet kunnen eten/drinken, door o.a.
onvermogen bij slikken of kauwen
• niet kunnen eten/drinken, door een
verstoorde sensorische prikkelverwerking
• niet willen eten/drinken, door o.a.
gedragsproblemen
• niet durven eten/drinken door o.a. negaHeve
ervaringen als regelmaHg kokhalzen of
verslikken
• bij onvoldoende gewichtstoename
/a_uigende groeicurve of overgewicht
• begeleiding bij (a_ouwen) sondevoeding

Er zijn meerdere oorzaken waardoor
kinderen niet kunnen of willen eten. Vaak is
al meteen duidelijk waardoor een kind niet
eet. Maar dat is niet altijd het geval. Als u uw
kind bij ons aanmeldt, gaan we onderzoeken
wat de oorzaak is. We maken dan een
afspraak om het eet- en drinkprobleem in de
thuissituatie te observeren, analyseren en
verder en onderzoeken. Daarna bespreken en
belichten we de situatie vanuit de
verschillende disciplines. Aan de hand van
deze bevindingen stellen we een plan van
aanpak op. Dit plan van aanpak nemen we
met u door. Daarna starten we met de
begeleiding.

