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INFORMATIEBLAD 
 

Problemen die men kan ondervinden op deze leeftijd 

 Anders zijn dan anderen 

 Genegeert of juist aangestaard worden door uiterlijk 

 Geaccepteerd worden of juist niet (pesten) 

 Bij warm weer graag dezelfde activiteit willen doen als de anderen 

 Niet durven weigeren van voedsel dat niet gegeten kan worden 

 Verslikken in voedsel 

 Andere kinderen uit gezin kunnen ervaren dat zij minder aandacht krijgen door de ED van 
broer of zus. Of het gevoel hebben dat zij zich daar aan aan moeten passen 

 Onwetendheid bij leekrachten, pedagogisch medewerkers op buitenschoolse opvang, enz. 

 Warm klaslokaal 

 Kale plekken of dun haar 
 
Oplossingen 

 Mondig maken, assertief 

 Praten, uitleg geven, open zijn over de aandoening, spreekbeurt/powerpoint over 
aandoening 

 Anderen er op aanspreken als je hoort dat ze het over een patient met ED hebben, maar met 
incorrecte informatie 

 Water drinken bij het eten 

 Voedsel smeuïger maken met saus/appelmoes, enz. 

 Nat t-shirt, ventilator op tafeltje, extra water drinken 
 
Tips 

 Aanvraag gehandicapten parkeerkaart (PGB) zodat er niet lang door de zon gelopen hoeft te 
worden om binnen te komen. 

 Water meenemen om oververhitting te voorkomen of om het slikken bij het eten beter te 
laten gaan. 

 Maak een prentenboekje over je kind en presenteer dat aan de klas, ouders van de klas, 
leekrachten, enz. 

 Youtubefilmpjes over ED bekijken met klas. 

 “Lego-blokje verhaal”: Je hebt een legoblokje te kort die zorgt voor de groei van je tanden 
 De kapper kan een poeder bestellen dat ervoor zorgt dat je haar dikker lijkt 
 Koelvest aanschaffen. B.v. van het merk Hyperkewl. Dit vest leg je in het koude water 

waardoor het vest opzwelt en kou afgeeft als je het draagt. 

 
 

Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten. 
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