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1. Relatie tussen autisme en eten
+ kort interactief deel

2. Eetproblemen: een logisch gevolg
+ kort interactief deel

3. Een opzet naar enkele oplossingen
+ kort interactief deel

In deze workshop…



Relatie autisme met eten

Eten + ASS =
 Sociale communicatie
 Rigide ideeën
 Niet tegen veranderingen kunnen
 Zintuigelijke prikkels
 Comorbiditeiten
 Problemen met koken



Sociale communicatie Eten = communiceren

Eten = veel ongeschreven regels

Eten = sociale interactie



Rigide ideeën
Een paar voorbeelden uit de praktijk:

2 soorten groente: 
dan eet je toch 2 
soorten spinazie?

Boterham snijden 
in 12 gelijke delen

Verschillende gerechten
die elkaar raken

op je bord



Niet tegen veranderingen kunnen

In dezelfde situatie 
hetzelfde voedsel 

verwachten

Vele manieren om 
hetzelfde gerecht te 

maken…

Kortsluiting, wanneer 
je iets anders in je 

hoofd hebt…



Zintuigelijke prikkels

Smaak en geurStructuur

KleurTe weinig of teveel…

De opmaak…



Comorbiditeiten

Angst

Darmproblemen

Perfectionisme

Dyspraxie Onderprikkeling

Concentratie-
problemen



Darmproblemen uitgelicht

Klachten
 Chronische obstipatie
 Diarree
 Buikpijn

Oorzaken
 Andere samenstelling darmbacteriën
 Verhoogde darmdoorlaatbaarheid
 Darmontsteking
 Voedselallergie/voedselintoleranties

Autisme, het brein en de darmen zijn waarschijnlijk nauw verbonden
50-70% van de autisten heeft buikklachten

Gezonde en goed afgestemde voeding is bij autisme extra belangrijk!!!



Medicatie en eetproblemen
ADHD-medicatie
 Remt de eetlust
 Leidt tot ondergewicht

AP’s en AD’s
 Bevorderen de eetlust
 Leiden tot overgewicht

Medicatie kan eetprobemen verergeren of verbeteren

In praktijk weinig aandacht voor relatie tussen medicatie en eetproblemen bij 
autisme:
• Vraag om multidisciplinair overleg
• Minimaliseer (of stop) zo mogelijk medicatie



Problemen met koken
Koken = 

multitasken…

Koken = inbeelden…

Koken = oefenen…

Koks met autisme!
http://www.fanvanhor

eca.be/dekrone

MAAR OOK:



Interactief deel… (5 min)

Welke dingen die wij niet genoemd hebben loop jij met jouw autisme 
tegenaan bij eten? Kan je dat in 1 korte zin verwoorden?



Eetproblemen: een logisch gevolg

Teveel eten

Onvoldoende water 
(thee, etc.) drinken

Te eenzijdig eten

Te weinig eten



Eetproblemen – een overzicht
Eetprobleem Toelichting

Arfid Avoiding or restricting Food Intake Dissorder – zeer eenzijdig eten, alleen een paar 
dingen eten, bijvoorbeeld alleen boterhammen met pindakaas

Anorexia Zeer beperkte voedselinname, uit angst om dik te worden – 22,9% van de mensen 
met Anorexia heeft autisme (*1)

Eetbuienstoornis Eetbuien komen vaker voor bij autisme, ze kunnen een gevolg zijn van depressieve 
gevoelens of verminderde controle over de eigen emoties, een gebrekkig 
verzadigingsgevoel of als ‘rustgevende sensorische prikkel’ bij stress

Boulimia Boulimia komt minder voor bij autisten, omdat laxeren en braken teveel prikkels 
genereren. Wel komt overmatig sporten voor, in combinatie met eetbuien

Regurgitatie Opbraken en herkauwen van voedsel, kan voorkomen bij kinderen met autisme

Pica Het eten van voorwerpen die niet als voedsel zijn bedoeld (wasknijpers, 
flessendopjes, of wat verder voor handen komt) komt voor bij kinderen met ass



Interactief deel… (5 min)

Wie van de aanwezigen herkent bij zichzelf of bij zijn/haar naaste met 
autisme één van de eetproblemen die net zijn genoemd?

Wie van de aanwezigen, of zijn/haar naast met autisme, heeft zijn/haar 
eetproblemen overwonnen?



Weg met het eetprobleem… I

1. Wat is de gouden tip?
2. Moeten eetproblemen altijd 'opgelost' 

worden?
3. Wat is precies het probleem?
4. En wat zijn de gevolgen van dit 

probleem (medisch en sociaal)?
5. Wanneer wel/niet ‘oplossen’ van het 

eetprobleem?



Weg met het eetprobleem… II
1. Weet wat je doel is, en op welke 

termijn: in kleine stapjes naar een 
lange termijn doelstelling

2. Er zijn talloze adviseurs, en iedereen 
vindt iets anders, trek je eigen plan

3. Weten waarmee je bezig bent brengt 
rust voor jezelf en voor je omgeving

4. Een eetprobleem hoeft niet perse met 
eten te maken te hebben



Succes met het eetprobleem…

1. Focus op wat wel goed gaat
2. Maak gebruik van het toeval
3. Doe het samen



Hoe pak je het aan?

1. Observeer prikkels in de eetsituatie
 De ideale situatie bestaat niet
 Zoek creatief naar oplossingen

2. Eetsituatie verhelderen
 Vaste routines
 Visueel en concreet communiceren

3. Leren eten niet tijdens het eten
4. Varieer zoveel mogelijk!



Interactief deel… (5 min)

Wat is jouw gouden tip aan de rest van de aanwezigen? In 1 korte zin



Tot slot…

 Deze presentatie komt online te staan

 We hebben een appendix achterin deze presentatie gemaakt, met daarin 
wat boekentips en wat interessante websites

 Als er tijd over is, dan is dit het moment om vragen te stellen…



Appendix

 verwijzing naar literatuur en onderzoek

 Verwijzing naar websites

 Wat is autisme volgens de DSM 5



Verwijzing naar literatuur & onderzoek
 Autisme en eetproblemen – Fondelli
 Autism Spectrum Disorders in Eating Disorder Populations: A 

Systematic Revie – Huke, Turk, Saeidi and Morgan
 Eetproblemen bij mensen met een autismespectrumstoornis zonder 

intellectuele beperking – Spek
 https://www.anneliesspek.nl/eetproblemen-artikelen/
 https://www.ggzvs.nl/Portals/16/pdf_documenten/Publicaties/Praxis%2

02014/praxis2014_maanen,van.pdf
 http://autismewatnu.blogspot.com/2013/02/eetproblemen-bij-autisme-

een-onderschat.html



Verwijzing naar websites I
 https://www.ambitiousaboutautism.org.uk/understanding-

autism/health/eating-issues
 https://network.autism.org.uk/knowledge/insight-opinion/autism-

and-eating-issues-interview-dr-elizabeth-shea
 https://www.parnassia-

academie.nl/documents/2039291/2690004/WS10+Eetstoornissen+en
+autisme.pdf/7a1675f1-26c5-f6a6-ebcd-3af5cc7ed85e

 https://tonic.vice.com/nl/article/ne4pqx/waarom-autisme-en-
eetproblemen-vaak-hand-in-hand-gaan



Verwijzing naar websites II
 https://tistje.com/2016/08/29/als-eten-niet-vanzelfsprekend-gaat-

autisme-en-eten/
 https://autinurs.wordpress.com/2015/04/28/autisme-en-

eetprobleem/
 https://www.kennisplein.be/Documents/Autisme/Autisme%20en%

20eetproblemen/vragenlijst_eetproblemen.pdf
 https://www.cce.nl/verhalen/eetstoornis-ass
 https://weet.info/hulp-voor-jou/hoe-overwin-ik-mijn-

eetstoornis/artikelen-en-onderzoeken/201-onderzoek-naar-anorexia-en-
autisme-is-er-een-link



Wat is autisme volgens de DSM 5?
Tekorten in sociale communicatie en 
sociale interactie

 Tekorten in sociaal-emotionele 
wederkerigheid

 Tekorten in non-verbale 
communicatieve gedragingen

 Tekorten in het ontwikkelen, 
onderhouden en begrijpen van relaties

Beperkte, repetitieve patronen van 
gedrag

 Stereotype of repetitieve motorische 
bewegingen

 Inflexibel vasthouden aan routines
 Zeer beperkte, gefixeerde interesses
 Hyper- of hypo-reactiviteit op 

sensorische input


