Eetproblemen
behandelen bij
kinderen met
autisme

Ze willen alleen maar groen of oranje eten en geen warme
maaltijd, fruit of rauwe groenten. Eetproblemen komen veel
voor bij kinderen met autisme. Ouders zitten met de handen
in het haar en zijn moe van de strijd over eten. Behandeling
van eetproblemen is mogelijk, maar gaat met kleine stapjes.
“Kijk vooral naar wat het kind wél eet.”
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Vreemde ogen

niet de ideale situatie. Een diëtist inschakelen is altijd goed.

Het liefst oefen je meerdere keren per dag, en niet te lang.
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Voor meer informatie: e.jakobs@allegroangerlo.nl, 06 516 285 52

Belangrijk bij het aanleren van nieuw gedrag is te zorgen
voor eenduidige prikkels. Dus geen voedsel dat zowel hard
als zacht is, zoals yoghurt of soep met stukjes. Dan weten ze
niet wanneer ze dat kunnen doorslikken. Bij fruit zijn het
vaak appels en peren die ze wel willen. Een sinaasappel
geeft ook te veel gemengde prikkels door het vele sap dat
loskomt als je erop kauwt. Prakken en mengen van voedsel
is ook niet handig. Een kind met autisme wil graag duidelijk
heid over het eten. Zo kan een drievaksbord al een oplossing
zijn.

Succeservaringen
Het aanleren van nieuw voedsel, doe je op momenten die
volledig gescheiden zijn van andere eetmomenten, zoals
ontbijt, lunch en diner. Het niet laten samengaan met eten
dat het kind wél eet. Je begint heel klein met nieuwe smaken
en structuren. Dat is bijvoorbeeld een reepje appel van
2-3 millimeter. Eerst laten aanraken, tegen de lip houden,
eventueel tussen de tanden leggen en daarna weer uit de
mond en als allerlaatste kauwen en doorslikken. Beloon en
geef het de kind de kans een succeservaring op te doen. Het
aanraken van het eten kan dat ook al zijn. Als je in een sessie
zit, moet je ook nooit stoppen zonder resultaat. Je moet iets
doen, al is het maar lichtjes aanraken van het eten.
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