
Leidraad intake – week 1 en 2 
 
Meegeven aan kind en ouder(s) 
www.lekkerpuh.net/intake 
wachtwoord : intake2022 
op deze pagina vinden ouder en kind 
 

 Het toestemmingsformulier voor het dossier 
 De uitleg over de schijf van 5, de suikerspiegel, eten als een atleetje 
 De tiktok raadspelletjes 
 Het kookboekje 
 Lexie’s informatiefilmpje 
 De folder over de kinder-eetcoach 
 De contactgegevens 
 

De intake is opgedeeld in een vast intro  
1 A. Welkom Intake NL 

en slot en 8 flexibel in te zetten onderwerpen.  
 
Het vaste intro omvat metacommunicatie over de begeleiding. Je legt uit wat 
het gezin te wachten staat, het boek over jezelf en het belang van het 
huiswerk. 

In de map Intake Ouders vind je 1 begeleidend werkblad voor de ouder. 

Huiswerk 
Het is belangrijk dat het huiswerk serieus gemaakt wordt. Huiswerk dat 
voldaan is kan beloond worden met een sticker, waar ook weer een beloning 
aangehangen kan worden. Bijvoorbeeld wanneer een kind 15 stickers heeft 
verzameld, mag het een cadeautje uitzoeken. 

Flexibele onderwerpen 
Na de vaste intro zijn de onderwerpen van de intake flexibel inzetbaar naar 
aanleiding van welke je zelf prioriteit geeft of denkt dat het gezin het meest 
nodig heeft.  

Het is de bedoeling dat uiteindelijk alles uit de intake aan bod komt binnen de 
eerste twee consulten. Het eerste consult duurt 60 minuten en het tweede 30 
minuten, maar deze kun je ook verlengen naar 45 tot 60 minuten. Je rekent 
de extra tijd natuurlijk wel gewoon. Een goede start met een familie is meer 
dan het halve werk.  



Onderwerpen:  

- Jouw team: Hiermee creëer je een beeld van hoe het gezin is 
opgebouwd en vanuit wie er support te verwachten is.  

Vraag ook naar de hond/huisdier die het kind helpt om te bewegen. Nadat 
het kind verteld heeft wie hem goed kan helpen, geef je als eetcoach aan 
ook in het team van het kind te zitten. Vertel hierbij ook waar jij het kind 
precies mee gaat helpen.  

Wie doen er mee en wie gaan meer moeite krijgen met de veranderingen? 
Hoe betrekken we deze personen? 

Onderaan de pagina staat een leeg logo en een shirt voor het gezin om een 
teamnaam te verzinnen.  

- TV-en: visualiseren over doel en gevoel. 

Je onderzoekt wat het doel is van zowel kind als de ouder. Door te TV-en 
maak je aanspraak op de gedachtekracht van het kind. Kinderen zijn erg 
creatief, maar dit moet soms een beetje losgepeuterd worden. Daag uit het 
beeld te vertalen in een tekening. 

We willen doelen bereiken omdat we verwachten dat dit ons een bepaald 
gevoel oplevert. We streven dus in feite een gevoel na! Het is daarom goed 
het kind alvast te laten onderzoeken wat dat gevoel is en hiermee kennis te 
laten maken. Zelf bedenken is voor jonge kinderen lastig, daarom kan het 
gevoelens uit de voorbeeldlijst kiezen.  

Verbinden met het gevoel motiveert tot acties die passen bij het doel. Het 
maakt gezond leven dus gemakkelijker.  

Dit is voor nu huiswerk, maar zal je in het consult TV-en uitgebreid met het 
kind beoefenen. 

- Stopknop: honger en verzadigingsgevoel 

Hier laat je het kind weer kennis maken met de natuurlijke signalen van 
honger en verzadiging.  

- Schijf van Vijf: uitleg over gezonde voeding  
- Koekjesbuik en eten als een atleetje: Uitleg over de bloedsuikerspiegel 

en opslag van energie op de koekjesbuik.  
- Voorbeelddagmenu: Samen met het kind en de ouder wordt er een 

dagmenu samengesteld als houvast.  

Met het vaste slot sluit je sowieso af in het eerste consult. Er wordt uitleg 
gegeven over de momentkaartjes en de oepsdagen. Ook worden de 
afspraken herhaald en er is ruimte om erbij te schrijven.  



 

Boodschappenlijstje voor het uitvoeren van het consult:  

 Stevig koord 
 Sticky bookmarks 
 Stickers 
 Cadeautjes: pennen, eetmaatje,  

TV-en uitleg 

Vaak krijg je een nog simpel uitgewerkt doel terug bij de eerste opdracht 
over TV-en. Daag het kind uit verder te denken dan alleen “een gezond 
gewicht hebben”. 

Alleen een gezond gewicht hebben geeft niet voldoende motivatie op 
momenten dat het moeilijk is. Denk ook aan:  

- jezelf overwinnen 
- Als dit mij al lukt op zo'n jonge leeftijd, waar ben ik dan allemaal toe in 

staat 
- Sterker worden 
- zelfvertrouwen opbouwen 
- op je best groot groeien. 


