MAATWERK: EETPROBLEEM BIJ AUTISME

Voor de vorige editie van het NTVD schreef
Anja van Stijn een overzichtsartikel over aan
autisme gerelateerde eetproblemen. Om de
vertaalslag naar de praktijk te maken, verzorgde
ze deze editie van Maatwerk.
DIËTISTISCHE DIAGNOSE
Zesjarige jongen met autismespectrumstoornis (ASS), cognitieve ontwikkelingsleeftijd geschat op vier jaar. Matige voedings
toestand. Geeft geen honger en dorst aan. Inname is zeer selectief, vijftien verschillende voedingsmiddelen. Vertoont woede
aanvallen bij aanbod van nieuwe voedingsmiddelen en rigiditeit omtrent manier van bord leegeten. Kan niet stilzitten aan tafel,
eet- en drinkmomenten op school geven problemen. Met name warme maaltijd gaat zeer moeizaam, eet alleen hamburgers
en aardappelpuree. Inname 80% van de energiebehoefte, 90% van de eiwitbehoefte. Voeding krap in de B- en C-vitamines
en voedingsvezels, te hoog in natrium en verzadigde vetten. Gescheiden ouders, co-ouderschap, moeder lijkt overbelast.
Hypothese: er lijkt sprake van hyperresponsiviteit in het tactiele zintuig en hyporesponsiviteit in het proprioceptieve zintuig,
mogelijk versterkt door gevoelens van onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid.

BEHANDELDOELEN
• Ouders informeren over de algemene eetontwikkeling bij
de cognitieve ontwikkelingsleeftijd van (autistische)
kinderen en hypo- en hyperresponsiviteit van zintuigen
• Ouders informeren over de rol van duidelijkheid en voorspelbaarheid in dagstructuur en leersituaties
• Verbeteren voedingsinname volgens de Richtlijn goede
voeding
• Verbeteren of handhaven van de groei.

DIEETADVIEZEN
• De eetsituatie duidelijk en voorspelbaar maken door
informatie te geven over ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’ en met
‘wie’ eten. Voor het ‘hoe’ hebben we sociale regels voor
de woonsituatie besproken (‘Geef me de 5’-methode
gebruikt).
• Vergroten en/of verspreiden van porties gezonde producten die wel gegeten worden.
• Leersituaties scheiden van eetsituaties. In leersituaties
wordt gewerkt met afbeeldingen van voedingsmiddelen,
gesorteerd naar wat het kind wel (groen) en niet (rood)
lust en wat het kind durft te proberen (oranje). Van ‘oranje’
producten wordt ten minste één hap in de mond gehouden. Bij succes wordt het doorgeslikt, anders mag het uit
de mond. In leersituaties breiden we de voedingsinname
uit, met producten die lijken op producten die al gegeten
worden. Fases hierin zijn: accepteren op het bord, voelen,
ruiken, in de handen houden, tegen de lippen houden,
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likken, in de mond houden, kauwen. Doorslikken is de
laatste stap.
• Aanhouden van suppletie van reeds geaccepteerde
multivitaminepreparaat.

EVALUATIE
Na een maand is verbetering merkbaar in het gedrag rondom de maaltijden. Moeder is enigszins gerustgesteld door
de informatie dat eetproblemen veel voorkomen bij ASS.
Aanpassingen in de dagstructuur (met pictogrammen)
hebben duidelijkheid en voorspelbaarheid gecreëerd. De
jongen lijkt meer copingstrategieën te ontwikkelen door
prikkels op te zoeken in het proprioceptieve zintuig. Hij staat
meestal naast de stoel gedurende de maaltijd. De ouders
accepteren dit. De multivitaminesuppletie is gehandhaafd
en de inname is verbeterd.

CONCLUSIE
Zolang er medisch gezien nog geen problemen zijn (afwijkende labwaarden en/of ondervoeding), is er nog tijd om te
werken aan het eetprobleem. De ouders hebben handvatten
gekregen om de eetsituatie te scheiden van de leersituatie.
De jongen heeft zoveel mogelijk voorspelbaarheid en duidelijkheid gekregen. Sociale regels omtrent het eten zijn met
positief resultaat aangepast (staand eten mag, ander zitmeubel). Belangrijk is dat deze regels door alle gezinsleden
worden gehandhaafd.

Ziekte / aandoening

Autismespectrumstoornis (ASS) (2014)

Functies / anatomische eigenschappen
(stoornissen)

Activiteiten
(beperkingen)

Participatie
(participatieproblemen)

Antropometrie
Laatste gegevens 2 maanden geleden bij
jeugdarts:
115 cm (-1 SD) en 18 kg (-1,5 SD)

Voedingsinname zeer selectief in producten
en merken (15 verschillende voedingsmiddelen), 80% van de energiebehoefte,
90% van de eiwitbehoefte, krap in B- en
C-vitamines en voedingsvezels, hoog in
natrium en verzadigde vetten

Gedragsproblemen rondom eetmomenten
zowel thuis als buitenshuis, vooral
verstoorde avondmaaltijd

Klachten
Volgens moeder geeft kind geen
klachten, honger of dorst aan. Algemene
gedragsproblemen. Woedeaanvallen
bij aanbod nieuwe voedingsmiddelen,
rigiditeit omtrent manier van bord
leegeten. Kan niet stilzitten aan tafel.
Geschatte cognitieve ontwikkelingsleeftijd:
4 jaar.
Ontlastingspatroon: geen bijzonderheden.

Dagelijkse suppletie van 2 Disney Gummies
Kinder Multivitaminen Cars (gemiddeld
50-75% ADH)

Sociale beperking rond eet-, snacken drinkmomenten op school en
bij anderen
Speelt weinig met andere
kinderen

Laboratorium
Niet bekend

Externe factoren
(positief / negatief)

Persoonlijke factoren
(positief / negatief)

Gescheiden ouders, co-ouderschap
Sociaal vangnet van buurvrouw en oma
Moeder lijkt overbelast en loopt tegen veel problemen aan
Logopedische behandeling in 2014

Jongen, 6 jaar, enig kind, ging naar combinatieschool
(groep 3-6), zomer 2016 overgeplaatst naar cluster 4 van speciaal
basisonderwijs
Geen sport, inactieve hobby’s (zoals tv kijken, tablet en puzzelen)
Hulpvraag: kind heeft geen hulpvraag, ouders wensen verbetering
in eetpatroon

Figuur. ICF-schema.

LEERPUNT
Actuele gegevens om de groei en ontwikkeling te monitoren
ontbraken. De jongen was niet betrokken bij de gesprekken
tussen diëtist en moeder om de druk rond eten zoveel
mogelijk te beperken. Het monitoren van gewicht, lengte of
labwaarden is soms niet mogelijk; gebruik dan gegevens van
het consultatiebureau, de schoolarts of van thuis. Het uitgangspunt van de behandeling was maximale duidelijkheid
en voorspelbaarheid creëren om stress te verminderen.
Stress en vermoeidheid kunnen hypo- en/of hyperresponsiviteit van de zintuigen versterken.
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