EET ADVIES TEAM
Eten en drinken is niet altijd vanzelfsprekend
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U bent verwezen naar het EAT omdat...
• Uw kind te weinig eet
• Uw kind niet gevarieerd eet
• Uw kind niet goed groeit
• Uw kind geen vaste voeding eet
• U zich zorgen maakt over het eten en drinken van uw kind

Het doel van het EAT
Ouders en kind ondersteunen op weg naar een verbeterde eet en drink-situatie.

Onze kracht:

Vanuit uw hulpvraag werken we gezamelijk met een multidisciplinair team,
in één middag, van diagnostiek naar een persoonlijk behandelplan.
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De werkwijze van het Eet Advies Team
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Wanneer u bij het EAT
komt vinden wij het
belangrijk eerst kennis
te maken.
U ontmoet alle leden
van het EAT.

We gaan het liefst met
beide ouders in gesprek om een duidelijk
beeld te krijgen van
wat uw kind kan en
waar hulp gewenst is.

Indien nodig, krijgt
uw kind een verwijzing
voor verdere
diagnostiek.

Het EAT bestaat uit:
Revalidatiearts
Dietist
Logopedist
(Ortho)Pedagoog
Psycholoog

Vanuit de kennismaking wordt in één
middag, in het molenonderzoek de problematiek verder in beeld
gebracht en onderzocht.

Het EAT team draagt
het behandelplan over
aan het betrokken revalidatieteam en geeft
een terugkoppeling
aan de verwijzer.
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U neemt een
video-opname mee,
van de eetsituatie
waarbij ouder en kind
te zien zijn. Tevens
neemt u een ingevuld
eetdagboek mee.

Elk kind is uniek en
krijgt een persoonlijk
plan.
Dat behandelplan
stellen we samen
met u op.

Het EAT team volgt
het behandeltraject op
en geeft indien nodig
advies.

ADELANTE
Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs
& wonen biedt een omvangrijk zorgpakket
voor kinderen met een primair lichamelijke

Onderstestraat 29
6301 KA Valkenburg a/d Geul
t 045 - 528 26 00
www.adelante-zorggroep.nl
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beperking. Bij de mytylschool kunnen de
kinderen terecht voor speciaal basisonderwijs
en speciaal voortgezet onderwijs. Verder bieden
wij o.a. zorg en begeleiding aan in de vorm van
logeren, dagopvang en woontrainen. Adelante
kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen
maakt deel uit van de zorggroep Adelante.
De ruim 1.100 professionals van Adelante zijn
werkzaam bij diverse locaties in Limburg en
Noord-Brabant. Daarnaast is Adelante actief
in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de
ambulante begeleiding.

