
Knelpunten bij kinderen met: 
•

•

eetstoornissen, zoals Anorexia of Boulimia Nervosa 
voedingsproblemen door verstandelijke/lichamelijke beperking 
maagdarmproblemen (sondevoeding)
voedselallergie en -intoleran�es
eetproblemen of ARFID (door prikkelverwerkingsproblemen of au�sme) 
obesitas en comorbiditeit
ondervoeding / groeiachterstand

 

 

 

Aandoeningen 

Waarom is 3 uur niet genoeg? Geen Juiste Zorg op de Juiste Plek

Hulpvraag per leeftijd
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Vanaf 12 jaar

4%     6%          9%            12%           16%          21%           32%   

een milde vorm van ARFID, een ‘avoidant/restric-

 

Ergotherapie:
10 uur

Tandarts:
onbeperkt

Logopedie: onbeperkt

Fysiotherapie:
- 18 behandelingen

- chronisch onbeperkt

Diëte�ek: 3 uur

Meer uren diëtetiek voor kinderen noodzakelijk!
Kinderen zijn kwetsbaar. Zij verdienen, als dit 
medisch noodzakelijk is, een op�male dieetbehan-
deling om te kunnen opgroeien tot gezonde 
volwassenen.

Met maar 3 uur diëte�ek in de basisverzekering is 
dit niet mogelijk. De eerstelijns (kinder)dië�st 
hee� niet genoeg tijd om de behandeling goed
uit te voeren. Terwijl er juist bij kinderen zoveel 
winst te behalen is. 

Basispakket kind

‘’Baby van 9 maanden met Downsyndroom en 

een kleine hartafwijking. Hij kan onvoldoende 

drinken en spuugt veel. Veel voedingsproblemen 

met afbuigende groei.’’

• Kinderen zijn geen kleine volwassenen
Door hun groei en behoefte zijn dieetaanpassingen vaker nodig

• Te weinig �jd voor kinderen met complexe aandoeningen
Kwetsbare kinderen met groei- of eetproblemen, sondevoeding of
verstandelijke beperking hebben langdurige dieetzorg nodig.

• Meer kans op terugval door minimale follow-up
• Goede afstemming gezin, sociaal systeem, hulpverleners is een must
• Taalbarrières, culturele achtergronden, complexe gezinsproblema�ek

kosten extra �jd.

• Onvoldoende uren bij complexe dieetzorg: geen con�nuïteit van zorg.
Gevolg: terug naar de tweede lijn, herstart nieuwe kalenderjaar of
noodgedwongen stoppen met de dieetbehandeling

• Start (aanvullende) diagnos�ek door arts in plaats van dieetadvies
dat passend is bij de lee�ijd van het kind.

• Ongewenste overname regie dieetzorg door andere zorgprofessionals
• Diee�nterven�e in de eerste lijn is effec�ever en goedkoper dan in de

tweede lijn.
• Ouders willen dieetzorg dichtbij huis.
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