Da g e n
uu r

Maandag
12 juli
12u15

Me nu

Tomatensoep
Worst
Aardappelen
Wortelen en
erwtjes

Act viteit en
vo or
de m aaltijd

Tusse nd oo rt jes ?

Computer
Fietsen

Glas f ruitsap

Hoe la ng aan
tafe l gezet en ?

Flan

Dinsdag
13 juli

Tomatensoep
Koude schotel

13u

IJsje

Woensdag
14 juli

Kervelsoep
Kipfricassée
Rijst

Wa t d oet K ilia n
aan ta fe l?

Buiten
gespeeld

Glas water
Koekje

Buiten
gespeeld
Computer

Glas water
appel

Speelt met zijn
eten. Friemelt en
prutst.
Zegt dat hij
buikpijn heeft.
Praat veel. Hij
vraagt steeds
opnieuw om de
hoeveelheid dat
hij moet eten te
verminderen.
45 minuten
Praat veel.
Klaagt over het
eten. Probeert
te onderhandelen
over het eten.
Laat ‘opzettelijk’
zijn vork 2x op
de grond vallen.
Loopt weg van
tafel.

Wa t g eg eten ?
Wa t n iet
op ge gete n ?

Hoe rea gee rd en we ?

Gegeten: soep,
aardappelen en
de wortels,
helft worst, flan
Niet gegeten:
erwtjes

Veel gezegd dat hij
moet verder eten.
Proberen motiveren
door te zeggen dat hij
anders nooit groot en
sterk zal worden.
Compromis gezocht:
mag erwtjes laten
liggen als hij
worteltjes opeet en
helft worst.

Gegeten: soep,
hesp, beetje
tomaat met
mayonaise,
komkommer,
ijsje.
Niet gegeten:
asperge (wel
geproefd) en
salade

Onderhandelen om
compromis te zoeken.
Hij moet alles
proeven.
Boos geworden als hij
van tafel wegliep.
Gedreigd dat hij geen
dessert zal krijgen.

40 minuten
Praat veel en
Bijna niks
klaagt over het
gegeten behalve
eten, hij zegt dat de soep.

Hij moest proeven.
Boos geworden om
zijn reacties.

12u

het vies is.
Friemelt, wiebelt
met stoel.
Loopt weg van
tafel

Fruit

Donderdag Kervelsoep
15 juli
Balletjes in
tomatensaus
Puree
12u45

Bij oma
gespeeld
gefietst

Koekje en water

Vrijdag

Met trein
gespeeld
Bij oma
gespeeld

Glas f ruitsap

Computer
gespeeld
Buiten
gespeeld
Bij oma
gespeeld

Glas f ruitsap en
koekje

12u

Zaterdag
12u30

Visstick
Aardappelen
Spinazie
Fruit
Steak
Gebraden kip
Frieten
Salade

50 min
Praat veel. Wil
soep niet eten
en zegt dat hij
wel alles zal
opeten van wat
volgt.
Wil steeds van
tafel weg.
35 min
Praat en lacht
veel
Blijft zitten
15 minuten
Praat veel
Blijft zitten
12 min

Hij moet blijven zitten
aan tafel ook nadat
iedereen van tafel is.
Hij krijgt geen
dessert.

Helft soep
1 balletje laten
liggen, rest
opgegeten

Gedreigd dat hij niet
mee zou mogen naar
het zwembad als hij
niet aan tafel zou
blijven zitten.

Bijna alles
opgegeten
(beetje spinazie
laten liggen)

Iedereen was
goedgezind aan tafel.
Complimenten
gegeven aan Kilian.

Eet bijna alles
op

Veel complimenten
gegeven aan Kilian
voor goed eten en
voor goed gedrag.

Zondag
13u15

Champignonsoep Naar het bos
Kalkoengebraad geweest
Kroketten
Snijbonen
IJsje

Limonade
appel

Praat veel, lacht
veel.
Speelt met eten,
klaagt over de
hoeveelheid
eten, wiebelt
met stoel,
f riemelt, blijft
niet zitten
50 min

Gegeten: soep,
vlees, 1 kroket,
beetje boontjes

Veel herhaalt dat hij
flink moet eten en dat
hij gisteren getoond
heeft dat hij het wel
kan. Boos geworden
als hij van tafel
wegloopt. Krijgt geen
ijsje.

