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Wat gaat er om in je kind?



"angst voor het nieuwe"



Peuters groeien trager dan baby's



Hoe weet je of je kind 
eet hoeveel hij nodig heeft?



Zelf willen doen

Neofobie

Minder hard groeien



Je kind doet niet moeilijk
maar heeft het moeilijk

"moeilijke eter"



Wanneer kan er meer aan de hand zijn?



Wat heeft je kind nodig?



Verbinding "Ik voel me geliefd en
veilig"



Of je bepaalt alles, of je laat alles los
 
 

Of je dwingt je kind om te eten, of je kind gaat verhongeren
 
 

Of je wint de strijd om eten, of je verliest ze



Autonomie Grenzen

"Ik bepaal zelf"
"Ik weet wat er

verwacht wordt"



Autonomie Grenzen

"Ik bepaal zelf"
"Ik weet wat er

verwacht wordt"
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"Maar als ze maar twee hapjes eet na veel
aandringen, gaat ze zeker niks meer eten als

ik dat niet doe"



Galloway, A. T., Fiorito, L. M., Francis, L., & Birch, L. L. (2006). “Finish your soup”: Counterproductive effects of pressuring children to eat on intake and
affect. Appetite, 46(3): 318-323. 

Minder druk zorgt er net voor dat kinderen meer gaan eten
 



Vormen van druk

Nog één hapje

 Proef toch eens

Anders geen dessert

Anders ben ik verdrietig

 Eerst de groenten, dan pas 
krijg je meer aardappelen

Er zijn kindjes die 
geen eten hebben





Het nee-danku-kommetje

Tip voor autonomie
 



"Mijn kind eet amper 's
middags, maar vraagt een half

uur later om een koek"



Autonomie Grenzen

"Ik bepaal zelf"
"Ik weet wat er

verwacht wordt"
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5-6 eetmogelijkheden
 

Zelden langer dan 2-3u tussen
eetmomenten





'Aanvaardbaar' eten

Soms Nooit



Samen hetzelfde eten
maar op een andere manier



Waar willen we naartoe?

Goed groeien, voldoende voedingsstoffen
 

Gezonde relatie met eten



"Maar gaat hij niks tekort komen als ik niet elke
avond zeg dat hij zijn groentjes moet eten?"



Er is geen enkel voedingsmiddel
dat móet gegeten worden

 



Er is geen enkel voedingsmiddel
dat móet gegeten worden

 

Focussen op variatie
 



1 gedwongen hap broccoli levert





Je kan pas focussen op een uitbreiding van
het voedingspatroon als er rust is aan tafel

 
Niet andersom



Wat kan je concreet doen als eten van
groenten moeilijk is?

Zonder druk aanbieden (maar wel de kans geven)
 

Niet alleen in avondmaaltijd
 

Variatie in eetpatroon
 

Niet elke maaltijd moet perfect zijn



Samen met je kind ben je een team



Dankjewel!
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