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Eetproblematiek, observatie in dagbehandeling 
 
Wanneer uw kind eetproblemen heeft en u hiervoor de kinderarts hebt bezocht, dan is 
het fijn wanneer er in een korte tijd een plan voor de komende periode kan worden 
opgesteld.  
 
De observatie in dagbehandeling 
Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor 
een of twee dagen in dagbehandeling. Het 
bestaande eetprobleem zal geobserveerd 
gaan worden. Aan de hand van deze 
observaties zal er een (poliklinisch) 
behandelplan worden opgesteld.  
 
Voorafgaand aan de opname is er een 
voorbereidende fase, waarin u in principe een 
bezoek heeft gebracht aan de eetpoli van de 
medisch pedagogisch zorgverlener. Van haar 
heeft u uitleg ontvangen. Voorafgaand aan de 
opname zal zij met de betrokken disciplines 
de opname voorbereiden. 
 
De voorbereiding  
Wij vragen u de bijgaande vragenlijst (indien 
deze niet door de medisch pedagogisch 
zorgverlener is ingevuld tijdens uw 
polibezoek) in te vullen en af te geven aan de 
medisch pedagogisch zorgverlener bij 
opname. Ook vragen wij u om op de 
afgesproken dag/dagen beschikbaar te zijn op 
de afdeling. Zo kan de voortgang zoveel 
mogelijk gewaarborgd worden.  
 
Multidisciplinaire begeleiding  
Tijdens de opname kunnen de volgende 
disciplines betrokken zijn: 

 Medisch pedagogisch zorgverlener 
 Psycholoog 
 Kinderarts 
 Logopedist 
 Diëtist 

 
Het verloop van de opname 
De dagbehandeling verloopt volgens een 
stappenplan. 
 
 

 
Tijdens de dagbehandelingen worden met u 
afspraken gemaakt over: 

 Het aanbieden van de voeding in een 
prikkelarme kamer/omgeving; 

 De hoeveelheid en soort voeding 
 De voedingsmomenten; 
 Het aanbieden van de voeding met een 

lepel/fles; 
 Wie de voeding aanbiedt; 
 Het niet forceren van voeding bij 

weigering; 
 De afwezigheid/aanwezigheid van 

ouders tijdens de voedingsmomenten. 
 
Het stappenplan 
De stappen verlopen via een vast dagschema. 
Wanneer er gekozen wordt voor één dag dan 
zullen dag 1 en dag 2 samengevoegd worden. 
De medisch pedagogisch zorgverlener zal u 
de dag van opname hierover inlichten. 
 
Dag 1 
9.00 uur: Melden bij de medisch pedagogisch 
zorgverlener op de kinderafdeling ZGT 
Almelo. Opnamegesprek en eventueel 
doornemen van de vragenlijst. 
 
9.30 uur: Fruit eten in de speelkamer, 
aangeboden door u, een van de ouders, 
medisch pedagogisch zorgverlener kijkt mee. 
Daarna kort nabespreken en spelen in de 
speelkamer 
 
11.30 uur: Broodmaaltijd in de speelkamer, 
aangeboden door u, een van de ouders. De 
medisch pedagogisch zorgverlener kijkt mee. 
 
12.30 uur: Spelen op de kamer (vanaf 13.00 
uur weer in de speelkamer) 
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15.00 uur: Fruit/koekje eten in de 
speelkamer, aangeboden door de medisch 
pedagogisch zorgverlener 
 
16.30 uur: Warme maaltijd (ZGT) in de 
speelkamer, aangeboden door de medisch 
pedagogisch zorgverlener. 
 
17.00 uur: Evaluatie door de medisch 
pedagogisch zorgverlener en eventueel 
psycholoog en/of kinderarts. Er wordt 
besloten of er nog een tweede observatiedag 
nodig is (mogelijk is dit vooraf al met u 
afgesproken). 
 
17.15 uur: Evaluatie door de medisch 
pedagogisch zorgverlener en eventueel 
psycholoog met ouders. 
 
17.30 uur: Naar huis 
 
Dag 2  
9.00 uur: Melden bij de medisch pedagogisch 
zorgverlener op de kinderafdeling ZGT 
(Almelo). Indien wenselijk kan dit tijdstip 
vervroegd worden naar 8.00 uur. 
 
9.30 uur: Fruit eten in de speelkamer 
aangeboden door de medisch pedagogisch 
zorgverlener. 
 
11.30 uur: Broodmaaltijd in de speelkamer, 
aangeboden door de medisch pedagogisch 
zorgverlener.  
 
12.15 uur: Uw gaat met u kind spelen op de 
kamer (vanaf 13.00 uur kan dit weer in de 
speelkamer) 
 
15.00 uur: Fruit/koekje eten in de 
speelkamer, aangeboden door de medisch 
pedagogisch zorgverlener, u kijkt mee. 
 
16.00 uur: Warme maaltijd (door uzelf 
bereid, door ons opgewarmd) in de 
speelkamer, aangeboden door de medisch 
pedagogisch zorgverlener, u kijkt mee. 
 

16.30 uur: nabespreking met u, ouders, door 
de medisch pedagogisch zorgverlener  
 
16.45 uur: Kinderarts, psycholoog en de 
medisch pedagogisch zorgverlener overleggen 
over het behandelplan. 
 
17.00 uur: Kinderarts en/of psycholoog en de 
medisch pedagogisch zorgverlener bespreken 
het behandelplan met u, ouders. 
 
17.15 uur: Naar huis. 
 
Indien nodig kan worden afgeweken van 
onderdelen van het stappenplan in overleg 
met de medisch pedagogisch zorgverlener en 
kinderarts/psycholoog. De genoteerde tijden 
zijn richtlijnen, door omstandigheden kunnen 
ze afwijken.  
Er kan gekozen worden om eetmomenten te 
filmen. Deze beelden kunnen later met u 
teruggekeken worden (Video interactie 
begeleiding). 
 
Ontslag 
Na ontslag houdt u contact met uw 
kinderarts/psycholoog of de medisch 
pedagogisch zorgverlener. Afhankelijk van de 
uitkomst van de observatie kan er een 
doorverwijzing volgen naar een andere 
hulpverleningsinstantie.  
 
Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze folder 
vragen, neem dan contact op met ZGT via 
telefoonnummer 088 708 31 55. 
 
Check het dossier van uw kind op 
MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van het medisch dossier van uw 
kind inzien, persoonlijke gegevens checken, 
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
hebben klaargezet. Zie voor meer informatie 
de folder ‘Mijn ZGT machtiging voor ouders’. 
 

https://www.zgt.nl/media/20045/40082905-%20folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-06-%202019.pdf

