
Besparing door GP Meer zelfstandigheid

90% van de kinderen die het 
programma volgen komen 
van hun neussonde af.
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-€2164

Verreweg de meeste ouders 
die bewust voor dit program
ma kiezen zijn tevreden.

Zeer tevreden

9

Michel Weijerman  |  Kinderarts, specialist voor 
kinderen met Downsyndroom, Kindergenees
kunde Alrijne Ziekenhuis.

“Bij de speelpicknicks krijgen de kinderen de 
kans om eten en drinken te ontdekken zoals zij 
dat willen, zelfstandigheid neemt toe, er zijn 
geen nare ervaringen meer bij het inbrengen 
van de neussonde en het gezin kan gezamenlijk 
eten.”

€ 2164 besparing p/kind in
dien een half jaar eerder met 
sondevoeding wordt gestopt.

Waarom?
Het afbouwen van sondevoeding wordt regelmatig niet actief op 
gepakt als er geen medische noodzaak meer is. Het ontbreekt kinder
artsen vaak aan tijd en mogelijkheden om afbouw te overwegen, te 
bespreken met ouders en in gang te zetten. Het afbouwen geschiedt 
daardoor niet of laat. Een neussonde is voor kinderen erg onplezie
rig, moet regelmatig opnieuw worden ingebracht, geeft inwendige 
irritatie en heeft verstrekkende sociale gevolgen in de ontwikkeling 
van mondmotoriek en smaak. Door online NetCoaching No Tube kan 
minimaal een half jaar eerder worden gestopt met de neussonde.

Hoe?
Met het NetCoaching programma van NoTube worden ouders en  
kinderen in de thuissituatie begeleid in het stoppen van sonde
voeding om tot eten van vast voedsel te komen. Aan de hand van 
stappen wordt op speelse wijze, middels playpicknicks, begonnen 
met het aanbieden van vast voedsel. Men begint met zoetige lekker
nijen om het kind te verleiden. Op aangeven van het kind wordt dit 
op en uitgebouwd. De eigen kinderarts is standby. 

Doelgroep
400 kinderen (06 jaar) met het Syndroom van Down die gebruik 
maken van sondevoeding. 

Landelijke zorgkosten
€ 2,6 miljoen.

Landelijke mogelijke besparing
€ 866.000 (totale besparing is vele malen groter indien het uitblijven 
van een ziekenhuisopname wordt meeberekend).

Betrokken zorgverleners
Kinderarts, ontwenningsteam No Tube.

No Tube, online NetCoaching
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