
Yanou is vijf jaar als ze samen met haar ouders naar 
de praktijk komt. Ze oogt teruggetrokken en maakt op 
een afwezige manier contact. Dit voelt anders aan dan 
enkel leeftijdsadequate verlegenheid. Yanou maakt wel 
oogcontact, maar dat doet erg dromerig aan, alsof ze 
je net niet gericht aankijkt. Ze zegt weinig en speelt in 
zichzelf. Ze doet weinig beroep op haar ouders. Het ver-
haal van de ouders gaat over eetproblemen, over het 
weigeren van vast voedsel, het uitspugen van voedsel, 
spugen als ze overstuur is en over haar hardnekkige 
en manipulerende gedrag. Yanou bezoekt momenteel 
de mytylschool. Ze had daarvoor twee jaar behandeling 
bij een centrum dat is gespecialiseerd in voedselwei-
gering. Er is wel vooruitgang, Yanou eet inmiddels dik 
vloeibaar voedsel en zowel op school als bij de opvang 
doet ze dit ook zelfstandig. Thuis voeren haar ouders 
haar en zijn er strakke eetschema’s uit angst dat Yanou 
gewicht gaat verliezen. 
Yanou kan maar kleine beetjes tegelijk eten, lijkt nooit 
honger of trek te hebben en kan niet genieten van 
eten. Uitzonderingen zijn chips en knakworstjes. Ze 
neemt daarvan dan zoveel hapjes tegelijk dat deze in 
haar wangen verdwijnen en het doorslikken vaak mis-
gaat. Yanou heeft wel interesse in eten, wil ook dingen 
uitproberen, maar het doorslikken lijkt het grote pro-
bleem. Ze is daarom afhankelijk van een infuus dat da-
gelijks wordt aangesloten op de Mickey-button in haar 
buik. Yanou’s ouders hebben het idee dat het probleem 
te maken heeft met wat Yanou als baby heeft meege-
maakt. 

Vroegkinderlijk trauma
Al gedurende de zwangerschap, voor de geboorte van Ya-
nou waren er enkele levensbedreigende situaties. In de 
vroege zwangerschap was er sprake van een bloedprop 
die bij afvloeiing dreigde de baby mee te trekken. Uit 
een echo bleek dat er sprake was van omphalocele, een 
aandoening waarbij de buik niet goed is gesloten en de 
organen in een vliesje buiten de buik groeien. Er volgde 
nader onderzoek, overigens niet zonder risico, waaruit 
bleek dat de zwangerschap niet hoefde te worden af-
gebroken. Na 25 weken zwangerschap groeide Yanou 
niet meer voldoende, maar met rust en begeleiding kon 
de zwangerschap nog worden gerekt tot dertig weken. 
Deze zorgen en het nadenken over een mogelijke kei-
zersnede waren voor de moeder dusdanig spannend dat 
dit resulteerde in angst- en stemmingsklachten. Yanou 
werd wel via een normale bevalling geboren. Er volgde 
opname op een IC-afdeling. Na een paar dagen ontston-
den er ademhalingsmoeilijkheden, waarschijnlijk vanwe-
ge het feit dat de buikdelen langzaam naar binnen zak-
ten en er bij Yanou een benauwd gevoel ontstond. Vanaf 
dat moment werd het infuus verplaatst naar haar mond 
en kreeg ze een zuurstofkapje op haar neus. Zo klein als 
ze was liet Yanou toch merken dat ze dit heel naar vond. 
Ze trok het infuus steeds opnieuw uit haar mond en was 
erg onrustig. Het steeds opnieuw plaatsen van het in-
fuus, het benauwde gevoel en zich ziek voelen hebben 
zich vaak herhaald. Deze opname in het ziekenhuis heeft 
vier maanden geduurd. Er waren periodes waarin ze zich 
erg ziek voelde en ook bloedtransfusies nodig had. Ook 
na thuiskomst waren er opnieuw opnames nodig van-
wege de voedselweigering en het afvallen. 
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Als  jonge kinderen voedsel weigeren, liggen er in veel gevallen lichamelijke pijn, letsel en/of pijnlijke me-
disch behandelingen in de babytijd aan ten grondslag. In de behandeling kan de EMDR-verhalenmethode 
behulpzaam zijn bij het verwerken van het onderliggende trauma. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met de ouders. Bij een succesvolle toepassing maken de kinderen snel sprongen in hun ontwikkeling ten 
aanzien van eten, gedrag en algehele groei en ontwikkeling. Omdat de ouders in de behandeling zo’n grote 
rol spelen en er ook aandacht is voor hun emoties tijdens de moeilijke periode die ze met hun kind heb-
ben doorgemaakt, zijn zij meestal in staat om mee te groeien. Zo ontstaat er een meer ontspannen relatie 
rondom het thema eten en versterkt ook de hechting.
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De behandeling
De grootste klachten in het heden lijken te maken te heb-
ben met de weerstand en angst van Yanou rondom het 
slikken. Dit is al in de eerste weken na haar geboorte  ont-
staan door het infuus in haar keel, de beademing op haar 
neus en het nare gevoel van het slangetje in haar keel in 
combinatie met de benauwdheid. Het meest waarschijn-
lijk is dat dit de angel is waar alles om draait en van waar-
uit alle andere problemen zijn voortgekomen. 
We starten de EMDR-verhalenmethode. Haar ouders 
schrijven een eerste ruwe versie van het verhaal. Dit 
geeft veel informatie over de belastende ervaringen voor 
de baby, maar ook over de beleving van de ouders zelf. 
Op basis van deze eerste versie wordt het verhaal omge-
schreven tot een verhaal dat geschikt is voor de verhalen-
methode. Hierbij is het taalgebruik belangrijk. Zo moet er 
een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen ‘toen’ 
en ‘nu’. In het verhaal worden feiten die betrekking heb-
ben op lichamelijke sensaties, de zintuigen, en emoties en 
cognities in zoveel mogelijk detail beschreven. De ouders 
hebben hierover veel informatie, kennen hun dochter en 
dit gebruiken we hierbij als leidraad. Met het verhaal pro-
beren we zoveel mogelijk herinneringen ‘aan te raken’. 
Materiaal en enkele foto’s uit die periode gebruiken we 
om dit effect te versterken, maar ook om het verschil tus-
sen toen en nu te benadrukken. 
Voor de ouders is het schrijven van hun verhaal, het te-
ruglezen in de EMDR-vorm en het oefenen met het emo-
tioneel beladen materiaal vaak moeilijk, maar het steeds 
opnieuw doornemen van het verhaal werkt voor hen als 
een vorm van exposure. In deze fase kijken we goed of de 
ouders het voorlezen aan het kind aankunnen en hierbij in 
hun eigen window of tolerance kunnen blijven. De ouders 
besluiten samen bij wie Yanou tijdens het verhaal het bes-
te op schoot kan zitten en wie voorleest. Belangrijk hierbij 
is dat het lichaam van de ouder dat het kind ondersteunt 
rustig is en de emoties die mogelijk bij het kind loskomen 
kan hanteren en ondersteunen. Als het kind voelt dat de 
ouder buiten de eigen window of tolerance gaat, zal het 
niet met de eigen verwerking aan de slag kunnen gaan. 

Er volgen drie tweewekelijkse sessies waarin de ouders 
het verhaal aan Yanou voorlezen, en via tappen op de 
voeten de werkgeheugenbelasting wordt toegepast. Na 
het verhaal en het toepassen van het tappen is er tijd om 
te spelen. Na de eerste sessie is al een groot effect merk-
baar: Yanou huilt volgens haar ouders drie dagen achter-
een. Ze geeft uit zichzelf aan dat ze zich anders voelt. In 
de weken waarin de EMDR-sessies plaatsvinden, rappor-
teren de ouders een groei in zelfstandigheid rondom de 
eetmomenten. Er is sprake van veel meer uitproberen van 

verschillende soorten voedsel, Yanou geeft het aan als ze 
honger of dorst heeft, ze neemt grotere happen en slikt 
deze ook door. Bovendien eet ze steeds vaker met de pot 
mee. Haar ouders hebben in eerste instantie de neiging 
om elke vooruitgang als het ware vast te grijpen en deze 
mee te nemen in het strakke schema dat ze gewend zijn. 
We staan stil bij hun zorgen en angsten en samen denken 
we na over hoe zij Yanou concreet meer ruimte kunnen 
geven om te groeien en zelfstandiger te zijn. Psycho-edu-
catie speelt hierbij een belangrijke rol. 

Ook bij de ouders moet, zoals ze het zelf zeggen, ‘een 
knop om’. Door hier in de ouderbegeleiding aandacht 
aan te geven lukt dit uiteindelijk goed. Na de tweede 
EMDR-sessie heeft Yanou de Mickey-button die week niet 
hoeven te gebruiken. In een oudersessie na drie EMDR-
sessies maken we een duurzaam plan rondom het eten, 
waarin variatie, keuzemogelijkheden, eigen initiatief en 
zelfstandigheid en rust en regels voor de periode aan 
tafel centraal staan. De basishouding van de ouders zal 
positief moeten zijn. Er mag beslist geen stress en frus-
tratie rondom het al dan niet willen eten ontstaan, maar 
er moet sprake zijn van een positieve grondtoon waarbij 
Yanou binnen een duidelijk kader zelf mag kiezen. Dat wil 
zeggen dat als ze niet voldoende heeft gegeten, dat niet 
erg is en dat de Mickey-button, indien nodig, zonder span-
ning kan worden gebruikt. 

Nadat dit plan enkele weken is volgehouden evalueren 
we. Yanou is enorm gegroeid op allerlei gebieden. De con-
tactname is helder, actief en alert, ze neemt veel initiatief 
en stemt goed af,  en ze deelt veel in verhalen waarin haar 
verschillende levensgebieden door haar worden verbon-
den. De ontwikkeling in eten groeit nog steeds en er ligt 
geen spanning meer op het slikken. Yanou geeft nu vaak 
aan dat ze honger heeft en zin heeft in eten. Ze schept 
zelf op, maakt zelf haar boterham klaar, neemt steeds gro-
tere happen en kauwt zoals het hoort. De Mickey-button 
wordt niet meer gebruikt en haar gewicht is goed. Haar 
ouders lijken rond het eten van Yanou tot rust te zijn ge-
komen. Ze durven haar meer zelf te laten kiezen en geven 
haar meer ruimte en keus. Ze hebben minder commen-
taar en correcties, bemoeien zich minder met haar eetge-
drag en richten zich meer op gezamenlijkheid en gezellig-
heid aan tafel. Ze lijken in staat om ruimte te bieden voor 
verdere groei.
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