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“Ons dochtertje Mirthe was 7 maanden toen
we hulp gingen zoeken. Toen we op 4
maanden begonnen met vaste voeding ging
dit niet zo vlotjes. Ze begon te kokhalzen en
weigerde zowel fruit- als groentepap.
Daardoor verloor ze wel wat gewicht. Na
tips en observaties van Mieke zowel thuis
als in de crèche ging het stap voor stap
beter. Ondertussen is ze 15 maanden en
eet ze super goed haar vaste voeding.”
Mama van Mirthe (toen 7 maanden)
“We kregen van de kinderarts het advies om
preverbale logopedie op te starten. Zo
kwamen we bij Mieke die ons vrijwel
onmiddellijk ter hulp schoot. Tijdens het
eerste consult in Amélie’s vertrouwde
thuisomgeving kwam Mieke met een plan
van aanpak, gesteund met achtergrondinformatie om het voor ons als ouders
inzichtelijker te maken. Hoewel het een
pittige daaropvolgende dagen werden,
voelden we ons gesteund en gesterkt door
Mieke die ons zowel met huisbezoeken,
alsook via berichtjes begeleidde bij iedere
stap. Het resultaat was verbluffend, want
drie dagen later dronk Amélie haar flesje
leeg!”
Mama van Amélie (toen 5 maanden)
“Als jonge mama krijg je veel adviezen met
goede bedoelingen... Maar dat flesje leren
drinken, was een nachtmerrie. We kwamen
terecht bij Mieke. Met goede adviezen, duidelijke afspraken en een intensieve
begeleiding lukte het ons op enkele dagen
tijd. Onze zoon dronk van een fles!”
Mama van Marcel (toen 4 maanden)

Preverbale
logopedie
Eet- en
voedingsproblemen
bij baby’s en jonge kinderen

Waarmee kan ik je helpen?

Logopedisch onderzoek

Behandeling

Kan je baby niet goed van een fles
drinken?

Tijdens een kennismakend gesprek
vertel je me alle moeilijkheden die
je kindje ervaart bij de maaltijden.

De behandeling is meestal een
intensieve periode waarbij ik in eerste
instantie met jullie als ouders de
voedingssituatie probeer op punt te
stellen.

Spuwt je kindje alle stukjes uit?
Kokhalst je kind als hij of zij vaste
voeding moet eten?

Bij voorkeur kom ik langs rond
etenstijd. Zo kan ik een maaltijd
volgen en zelf beoordelen.

Lukt de overgang van borst- naar
flesvoeding niet vlot?

Dit alles vindt best plaats in een
vertrouwde omgeving van het kind.

Wat kan ik als logopediste
doen?

We stellen een dagplanning op waarin
de voedingsmomenten opgevolgd
worden.
Als behandelend logopediste probeer
ik zo veel mogelijk maaltijden bij te
wonen tijdens de behandelperiode.

Als prelogopediste ben ik opgeleid om
baby’s en jonge kinderen met
voedingsproblemen te behandelen.

Soms ligt de oplossing voor de hand.
Soms is er meer nodig om het
eetmoment aangenamer te maken
voor een kindje en zijn omgeving.

Ik ken de werking van het mondgebied
tot in de details.

Ik zoek mee tot er een oplossing is
waar het hele gezin zich in kan vinden.

Door mijn ervaring bij zuigelingen en
jonge kinderen met voedingsproblemen weet ik wat normaal en wat
afwijkend is.

