Libra R&A locatie Blixembosch

Eet- en drinkteam

Eten en drinken. We doen het dagelijks. Als uw kind hier
problemen mee heeft, geeft dat zorg. De situatie is belastend voor
uw kind en voor uzelf.
Het is vaak moeilijk om eet- en drinkproblemen op te lossen. Om
een goede behandeling en gericht advies te geven is het soms
nodig dat meerdere deskundigen uw kind onderzoeken.
Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch heeft een eeten drinkteam voor kinderen met een motorische beperking.

Het team
Het team bestaat uit een
physician assistant (PA), in samenwerking met de behandelend
revalidatiearts,
logopedist,
gezondheidszorgpsycholoog,
diëtist.
Overige teamleden kunnen zo nodig in overleg met de
behandelend revalidatiearts ingezet worden.
Wanneer noodzakelijk is er nauw overleg met de kinderarts en
gastro-enteroloog.

Oorzaken
Een eet- en drinkprobleem kan verschillende oorzaken hebben.
Het kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door:
sondevoeding of beademing
Uw kind heeft misschien vervelende ervaringen gehad in of bij
de mond door sondevoeding of beademing. Daardoor wil het
niet eten of drinken.
een neurologische aandoening
Uw kind kan een bijzondere gevoeligheid hebben of
afwijkende mondreflexen.
Er kan ook iets aan de hand zijn met de spierspanning.
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maagdarm-, KNO- of cardiologische aandoeningen
Uw kind heeft problemen met de maag of darm, de keel, neus of
oor, of het hart.
Kinderen kunnen ook eten en drinken weigeren omdat ze
sociaal-emotionele problemen hebben.

Doelgroep
Het eet- en drinkteam richt zich op kinderen en jongeren
met een motorische beperking van 0 - 18 jaar
die niet voldoende eten en/of drinken of bij wie de kans hierop
groot is;
die problemen hebben met de inname en de verwerking van
vast of vloeibaar voedsel vanaf het in de mond stoppen tot net
na het slikken;
met een lichamelijke stoornis in mond- en keelgebied,
waardoor het eten en/of drinken niet goed gaat;
met een stoornis van belangrijke functies van de mond;
met een functiestoornis van voedselopname en/of
voedselverwerking;
die multidisciplinaire behandeling nodig hebben.
Het eet- en drinkteam richt zich niet op kinderen en jongeren met
alleen gedragsproblemen;
eet- en drinkprobemen zonder een lichamelijke/motorische
beperking.
Kinderen met alleen gedragsproblemen kunnen de GGZ
consulteren.
Voor kinderen met alleen eet- en drinkproblemen is prelogopedie
in eerste lijn aangewezen.
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Verwijzing
De huisarts of medisch specialist verwijst uw kind naar de
revalidatiearts. Als het nodig is, overlegt hij van te voren met het
revalidatieteam. De medische gegevens worden met de verwijzing
meegestuurd, na toestemming van u als ouders.

Werkwijze
De revalidatiearts beoordeelt in samenwerking met de PA of er
een indicatie is voor observatie binnen het eet- en drinkteam.
Na gegeven indicatie nodigen wij u en uw kind uit voor de
observatie. De totale duur is 3,5 uur.
U ontvangt van ons een vragenlijst en een eetdagboek. Die
moet u thuis invullen. Ook vragen wij u een filmpje op de
telefoon te maken van het eet- en drinkmoment van uw kind,
en dit samen met het eetdagboek en de vragenlijst vóór de
observatie op te sturen.
Voor het observeren van uw kind is het belangrijk dat u eten,
drinken en eetgerei van thuis meeneemt.
Bijvoorbeeld fruit, brood en limonade; beker, bord en lepel.
Tijdens de observatie onderzoeken wij uw kind. Ook hebben de
PA, logopedist, gezondheidszorg-psycholoog en diëtist een
gesprek met u als ouders.
Aan het eind van de observatie bespreekt de PA het advies voor
behandeling of verder onderzoek met u als ouders. U en de
verwijzer krijgen binnen drie weken een kort verslag
toegestuurd.
De behandelend revalidatiearts volgt uw kind via controles en
verwijst zonodig opnieuw naar het EDT.
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Advies
Het advies kan zijn:
tips voor u als ouders;
doorgaan met de behandeling door uw logopedist met
ondersteuning van het eet- en drinkteam;
behandeling in ons centrum. Eventueel worden er ook andere
disciplines bij betrokken, zoals ergotherapie of maatschappelijk
werk.
Soms is verwijzing voor verder onderzoek of voor behandeling bij
een andere zorginstelling noodzakelijk.
Is het advies behandeling bij Libra R&A locatie Blixembosch?
Dan proberen we zo snel mogelijk te starten.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust
contact op met de logopediste, e-mailadres:
s.voermans@libranet.nl
of met de physician assistant, e-mailadres:
i.vos@libranet.nl
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Aantekeningen:
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Aantekeningen:
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