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Als dietistVG actief bij Advisium :
LANDELIJKE Polikliniek voor “bijzondere” kinderen en volwassenen 
met Voedings- en gewichtsproblemen , met   :

=Verstandelijke beperking 
=Syndroomachtergrond
=Autisme problematiek  (ASS)
=Psychiatrische problematiek
=Gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen

Speciale poliklinieken Erasmus MC Rotterdam : 

=Prader Willi Syndroom volwassenen.
=Turner syndroom volwassenen
=EAA  erfelijk aangeboren aandoeningen  volwassenen.

Samenwerking met Centrum Gezond Gewicht. 

CCE.
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Aandachtspunten Voeding , waar gaat het 
dan over ?

Voeding = letterlijk wat je eet en drinkt
wat je in je mond stopt.

Voeding = gedrag =omgaan met eten en drinken.
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Te weinig Kennis van voeding ….!
Wat is gezond, minder gezond
Wat heb je nodig aan eten
Wat is “ gewoon” eten
Hoe verdeel je eten over de dag
Hoeveel moet je drinken?
Wat zijn calorieen
Wat is belangrijk bij obstipatie
Wat is belangrijk bij hoog 
cholesterol?
….
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SMS en aan voeding gelinkte problemen

Hypotonie vlak na geboorte. Slechte zuigreflex. 
Mondmotorische problemen , schisis ( 25-50% ) , 
slikproblemen.
Failure to thrive / achter blijven in lengtegroei.
Velopharyngeale insufficientie ( afwijkende slikfunktie)
Slechte kauwfunktie / ontbrekende tanden/kiezen
Gastro-oesofageale Reflux.
Weinig dorstgevoel .
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SMS en aan voeding gelinkte problemen

Obstipatie ( bij 50-75%) 
Obesitas vanaf de basisschoolleeftijd /pubertijd
Gebitsproblemen: knarsetanden, ontbreken tanden
Hypercholesterolemie ( bij 50%) 
Gedragsproblemen en Autistiform gedrag
Gestoorde sensorische integratie. m.n. gevoelig voor 
geluid, aanraken.  
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SMS & voeding      Lijkt op PWS!
Hypotonie vlak na geboorte/ voedingsproblemen  

Early onset obesity/ Genetic Obesity

Sterke focus op eten!  Hyperfagie. 

Minder verzadigingsgevoel.

Scherp sturen op intake kcal is nodig.

Gedragsproblemen/ autistiform gedrag.

Weinig dorstgevoel
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SMS  en Voeding
Vlak na de geboorte en in eerste levensjaren zijn er problemen met: 

Hypotonie>>>> ongecoordineerde zuigreflex, weinig kracht om te zuigen>>> vaak 
sondevoeding nodig.    

Overgang sondevoeding>>>>flesvoeding  / weinig zuigkracht 

Overgang flesvoeding>>>>vaste voeding/ problemen mondmotoriek 

Voeden gaat langzaam/ duurt  lang>>>>  onvoldoende Voeding&Vocht en de hele dag 
bezig zijn met voeden. Door reflux vaak nog problematischer.   Failure to thrive

Algemeen: Risico op verslikken. Velopharyngeale insufficientie = afwijkende slikfunctie. 
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SMS  en Voeding

Zo rond het 3e levensjaar komt er een omslag naar: 

Van moeite hebben met ( voldoende) eten en drinken naar 
goed en graag willen eten. De spierspanning verbetert, dus 
Eten en drinken gaan veel beter.
Let op nog wel kauw- en slikproblemen .

Gedurende basisschoolleeftijd:

Ouders moeten alert zijn op Te Veel Eten en het ontstaan van Overwicht. 
Gewicht/lengte verhouding wordt te hoog, mede door geringe lengte.. 
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SMS  en Voeding
Vanaf  jaren  basisschool , en in de Puberteit  : 

Flinke toename eetlust …sterke focus op eten . Minder verzadigingsgevoel. 
Voortdurend zoeken naar eten >>>  Forse toename gewicht >>>  Obesitas.

Komt vaker voor bij de mutatie dan bij de deletie 17p11.2

Het begrenzen van de intake aan kcal wordt echt een probleem!

Overdreven interesse in eten en drinken, vragen stellen wanneer de volgende 
maaltijd komt,  in gedachten altijd bezig zijn met eten, ‘s nachts eten zoeken!  

Obsessie voor eten. Stiekem eten, eten stelen of geld stelen om aan eten te komen, 
Zien eten = Eten willen hebben.    Eten = alles in 1x doorslikken. 

Gedragsproblemen , driftbuien , onvoorspelbaar maar vaak voeding gerelateerd. 
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Overgewicht / Obesitas 
komt vaak voor…... Niet alleen bij SMS  

Prevalentie “ gewone”  populatie
kinderen   volwassen

Overgewicht   13%        47%
Obesitas           2%         11%

Prevalentie “ Verst. Bep. ” populatie
kinderen       volwassen

Overgewicht   31%           47% 
Obesitas         11%           26%
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Early Onset Obesity

Genetic obesity al vanaf heel 
jonge leeftijd obesitas. 

Syndromaal

Practice based: energiebehoefte 65%
van normaal. 

13
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SMS kent naast gewichtsproblemen : 

Gastro Oesophageale Reflux

Obstipatie

Hoog cholesterol

14
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Wat kun je doen tegen reflux ? 
tijdens en na het eten zoveel mogelijk rechtop zitten.

2 uur voor het slapen gaan niet meer eten of drinken>>>>>>>>

Let op de soort voeding . 

Verdeel voeding en vocht in kleine porties over de dag

Bij het drinken altijd wat eten. 

Voorkom overgewicht/ obesitas 

Voorkom obstipatie!
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Wat kan helpen bij reflux:

Vermijd: 
=vette producten en gerechten  
=chocolade, munt/pepermunt, 
=citrusfruit, 
=zure producten zoals bepaalde sauzen / zoetzuur/ zure melkproducten  , 
=scherpe kruiden, uien, nicotine, caffeine, alcohol , 
=sommige soorten thee 
=koolzuurhoudende dranken.   

Producten die kunnen helpen bij reflux zijn bijv. Gember,  
Banaan, Meloen, Groene groenten , Haver

*Melk: daarover zijn de meningen verdeeld. 
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Belangrijk bij voorkomen obstipatie:

Vezels                       Vocht

jose Veen - Roelofs dietist VG

Fruit                                 Groenten & granen            1,5- 2liter 
oplosbare vezels            onoplosbare vezels            Vocht/dag

Soepeler ontlasting        Meer volume            Zachte ontlasting
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Gunstige werking van voedingsvezels.

Naast het voorkomen van obstipatie……

Goede darmflora bewerkstelligen
Geven volume en verzadigd gevoel à minder honger tussen 
maaltijden door à minder eten, dus minder overgewicht 
Cholesterol verlagend
Risico kanker, diabetes type 2, hart- en vaatziekten verlagend
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Hypercholestrolemie en voeding 

jose Veen - Roelofs dietist VG

Heeft met name te maken met de SOORT 
Vet.
Dierlijk vet is NIET goed,
uitzondering VIS

Plantaardig vet is WEL goed,
uitzondering Cacau en Kokos

Voeding heeft  beperkt invloed. 
Lichaam maakt zelf ook Cholesterol aan. 

19
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Ouders en hoe om te gaan  met Voeding bij SMS ?

Werk met een duidelijk en gestructureerd dagmenu ( bijv. stippenplan)  

Houd eten en drinken uit het zicht als het geen etenstijd is.

Wees duidelijk wanneer er een eetmoment is en houd dat ook aan.

Feestdagen en eten: maak van tevoren duidelijk hoe die dag er voor voor 
eten en drinken uitziet en zal verlopen.  

Maak duidelijk: Wie, Wat , Waar ,Wanneer en Hoe.  

Geen discussie aangaan.   Consequent zijn.  Duidelijk, in alle vriendelijkheid 
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Lopend buffet is een drama voor iemand met focus op eten.

Eten niet onbeheerd laten staan.

Eten achter slot houden,  als goede zorg!.  Indien nodig.

Maaltijden in toegestane porties serveren-- Op kleine borden

Evt . iets te eten klaar zetten voor de nacht .

Eigen trommel met traktaties op school, KDV en werk

Vooral het hele clientsysteem goed informeren en op één lijn! 
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Help   hoe doe je dit nu allemaal en hoe weet je nou 
wat je moet doen om controle te krijgen over eten en 
drinken en de juiste keuzes te maken ….

Reguliere programma’s werken niet…

Wat werkt wel?

Wat is een handige tool?

jose Veen - Roelofs dietist VG

??????
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Happy Weight stippenplan.

Een visueel programma over voeding en kcal.

Kan grens intake kcal per dag concretiseren.

Geeft inzicht in productkeuze:  gezond/ minder gezond

Op elke niveau in te zetten,  “ op maat”.

Ruimte voor zelfregie binnen grenzen.      Pas wel op voor overvragen!

**Er is aandacht voor beweging, gedrag en omgevingsparticipatie.

jose Veen - Roelofs dietist VG23
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Sinds 1991 actief met 
Happy Weight stippenplan 

Voeding en kcal. 
Gevisualiseerd.  

Duidelijk en 
gestructureerd.

Zelf kiezen mag.

Niets is verboden.  
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Alle stippen hebben een kleur!

Groen = gezond
Oranje= minder gezond
Blauw= voor bijzondere dagen

Rood doen we niet. Niks is 
verboden.

1 stip = 25 Kcal. 

e
l
o
f
s 
d
i
e
t
i
s
t 
V
G

2
5



pag. 26

Er zijn 21 productkaarten

Het gaat om de gezonde 
keuze = kleur van de 
stippen.

Het gaat om het 
begrenzen van de kcal = 
aantal stippen per dag! 
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Deel van een 
voorbeelddagmenu

Stuurt op intake kcal. 
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Stuurt ook op vocht en vezel  
intake

Groene stippen passen bij
Cholesterol beperking

2
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Ontbijt

Tussendoor 1

Middageten

Tussendoor 2

Avondeten

Tussendoor 3

Extra stippendag

Stippenkaart voor Linda 
Uitgeprint op 30-09-2017 Dag: Datum:

Maximaal twee keer per week mag je extra stippen gebruiken. Per keer zijn dat 4 stippen.     
Dat is gezellig voor op een feestdag of in het weekend!

- Probeer bij elke maaltijd een glas water te drinken.
- Probeer na elke maaltijd iets aan beweging te doen: Bijvoorbeeld een huishoudelijk karweitje doen, of wandeling maken.

Dit menu is gemaakt via happyweightstippenplan.nl

Wat heb ik aan beweging gedaan?

Stippenkaart
Werkblad

Met extra stippen
voor weekend

e
l
o
f
s 
d
i
e
t
i
s
t 
V
G

2
8



pag. 29

Digitaal stippenplan 
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www.happyweightstippenplan.nl
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Nieuwe ontwikkelingen:
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Happy Weight stippenplan wordt vernieuwd!

Zowel in boekvorm als digitaal. 

Krijgt ook een nieuwe naam: 

www. Stippencoach.nl
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jose.veen@sheerenloo.nl
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