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Heb je vragen of wil je meer informatie? 

Neem dan contact op met de regio- 

verpleegkundige van Kind en Gezin via 

de Kind en Gezin-Lijn.  

E-mailen kan via de contactpagina op 

onze website. 

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 BRUSSEL 
Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 (nationaal tarief)

www.kindengezin.be
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1. Verandering op het menu

De eerste maanden van zijn leven heeft je baby 
genoeg met borstvoeding of aangepaste flesvoe-
ding. Vanaf de vierde à zesde maand komt daar 
verandering in. Nu is je kindje klaar om nieuwe 
smaken en voedingsmiddelen te ontdekken: het is 
tijd voor zijn eerste fruit- en groentepapje. Rond  
6 maanden heeft je baby steeds meer energie en 

ijzer nodig. Dan is het tijd voor wat variatie: je mag 
hem vlees, vis, ei en vanaf 8 maanden ook brood 
beginnen te geven. Je voedt hem op de leeftijd van 
6 maanden gemiddeld 5 keer per dag, nl. 3 borst- of 
flesvoedingen, 1 fruitpap en 1 warme maaltijd. 
Op 8 à 10 maanden begint het voedingspatroon van 
je kindje sterker te lijken op dat van een peuter of 
kleuter.

leeftijd wat kan mijn kindje  
met zijn mond?

wat kan mijn kindje  
met zijn lichaam? wat kan mijn kindje eten?

4 à 6  
maanden

voedseltransport van voor  
naar achter.  
bewustere mondbewegingen. 

leert grijpen.
gepureerde voeding, passief 
met de lepel in de mond  
gebracht.

6 à 8  
maanden beginnende kauwbewegingen. geeft door van hand 

naar hand. 
gepureerde voeding, 
actief afhappen van de lepel. 

8 à 12  
maanden

kauwbewegingen, tongbewe-
gingen die de voedselbrok in 
de mond houden. zelf voeding 
naar de mond brengen.

zit alleen, ellebogen 
los van de romp, kan 
zelf beker naar de 
mond brengen.

brokjesvoeding (grof gemalen 
of geplet). koekje of korstje uit 
de hand.

12 à 18  
maanden

verdere verfijning van het 
kauwen, betere zijdelingse 
tongbewegingen.

leert lopen, leert 
alleen eten, kan lepel 
naar de mond bren-
gen. 

zachte of fijngesneden  
voeding, vlees meestal  
gemalen.

18 à 24  
maanden

kauwen en ronddraaien 
tussen kiezen. eet zelfstandig. zacht vlees, rauwe groenten 

en fruit.



 τ Eten is een ontwikkelingsproces

Je kind maakt een aantal ontwikkelingen door:  
voedingsreflexen, zuigpatronen, mondbewegin-
gen, lipbewegingen, kauwen, ... Het moet ‘rijp’ zijn 
om iets nieuws te leren, je kan het ‘leren eten’ niet 
forceren. Als ouder kan je de signalen van je kind 
opvangen en hierop inspelen. Een motorische stap 
vooruit betekent meestal ook een vooruitgang in 
zijn eetpatroon. 

 τ Eten is een sociaal proces

In onze samenleving is eten meer dan enkel een 
lichamelijke noodzaak. Eten heeft ook een sociale 
functie. Wij streven naar een ontspannen sfeer aan 
tafel en hopen dit aan onze kinderen mee te geven. 
Dit hangt natuurlijk ook af van de cultuur die men 
als ouder zelf heeft meegekregen. Ook is er een dui-
delijk verschil tussen thuis eten en buitenshuis (bij 
familie, vrienden, op restaurant, ...) eten.

 τ Eten is een opvoedingsproces

Leren eten is niet alleen een ontwikkelingsproces 
voor je kind en een sociaal gebeuren, het is ook een 
wezenlijk onderdeel van zijn opvoeding. Tijdens het 
eten hebben ouder(s) en kind contact met elkaar en 
beïnvloeden zij elkaar onderling. 

Op dat moment wordt een relatie opgebouwd. 
Bijvoorbeeld: praten de ouders aan tafel over hun 
plannen voor die dag, dan leert het kind dat eten 
ook ‘met elkaar bezig zijn’ is. Het zal dan zelf ook 
proberen deel te nemen aan dit samenzijn en de 
aandacht proberen te trekken door zijn eetgerei te 
verplaatsen, geluiden te maken, ... 

Er bestaan geen pedagogische regels over waar, 
wanneer en hoe er gegeten moet worden. Elk gezin 
moet hierrond zijn eigen regels bepalen. Je kind 
heeft wel nood aan duidelijkheid en regelmaat.  
Het moet weten dat het niet de hele dag door kan 
eten en dat de maaltijd op een bepaalde manier 
verloopt. Bijvoorbeeld rustig aan tafel, zonder 
televisie of radio.

Ten slotte leert niet elk kind even vlot eten. 
Dit hangt af van een aantal factoren bij het kind, 
bij zijn ouders en in de omgeving waarin ze zich 
bevinden. Een voorbeeld waarbij het kind zelf een 
belangrijke reden is, is een prematuurtje dat bij de 
geboorte niet goed kan zuigen. Ouders die overbe-
zorgd zijn over hun gewicht kunnen ook eetsitua-
ties beïnvloeden. Belangrijke factoren uit de omge-
ving kunnen zijn: onvoldoende financiële middelen 
om geschikte voeding te kopen, geen rustig plekje 
beschikbaar om te eten, enz.
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Deze info wordt je aangeboden door onze sponsor Le Chat.
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2. Hygiënisch werken met voeding

Het is altijd essentieel om je keuken netjes en proper 
te houden. Maar met kleine kinderen is dit extra 
belangrijk omdat zij gevoeliger zijn voor voedsel-
infecties.

Hou rekening met de volgende zaken:

Koop je producten zo vers mogelijk.  
Want alleen verse voedingsmiddelen leveren een 
grote hoeveel-heid noodzakelijke voedingsstoffen 
en smaak op. Als je voedingswaren bewaart, gaan 
er altijd noodzakelijke stoffen verloren. Verbruik ze 
dus zo snel mogelijk na de aankoop. 

 τ Veilig voedsel kopen 

 ■ Vermijd producten die in een beschadigde  
verpakking zitten. Is de verpakking stuk, dan  
kunnen er bacteriën en vuil, maar ook stukjes  
plastic of glas van de verpakking in het product  
terechtkomen. Vocht dat uit een verpakking  
loopt, kan een ander voedingsmiddel besmetten.

 ■ Vermijd producten met vervormde verpak- 
kingen, conservenblikken die bol staan of 
blutsen vertonen. Door een deuk in het blik  
kan de binnenkant beschadigd zijn, waardoor  
er een chemische reactie kan optreden en de  
kans groter wordt dat zware metalen in het  
voedingsmiddel terechtkomen. 

 ■ Controleer de vervaldatum.

 ■ Neem diepvriesproducten en gekoelde producten  
vlak voor je naar de kassa gaat. Zo hou je de  
kans op ontdooien zo klein mogelijk.

 ■ Vervoer de producten zo snel mogelijk en liefst  
gekoeld.



9

Tips om je voorraad veilig te bewaren:

 ϐ Vermijd vocht in elke bewaarplaats. Bacteriën en 
schimmels hebben water nodig om te groeien. 

 ϐ Bewaar maaltijden en bederfbare producten 
zoals vers vlees, verse vis, groenten en zuivelpro-
ducten altijd afgedekt in de koelkast. Wacht niet 
te lang om ze te gebruiken, want ze bewaren 
maar een beperkte tijd. 

 ϐ Controleer regelmatig de temperatuur van 
de koelkast en de diepvriezer. Hiervoor kan je 
een thermometer kopen in een warenhuis. De 
ideale koelkasttemperatuur is tussen 1 en 5 °C, 
maximaal 7 °C. De ideale diepvriestemperatuur 
is -18 °C of kouder. Voor langdurig bewaren is 
-24 °C ideaal; de biologische processen vallen stil 
en de micro-organismen ontwikkelen zich niet 
meer verder. Maar dood zijn ze niet! Daarom 
moeten temperatuurschommelingen vermeden 
worden. Zodra de temperatuur stijgt, ontwaken 
de micro-organismen en kunnen enzymen en 
andere biologische processen hun vernietigend 
werk versneld voortzetten. Alleen door en door 
verhitten is doeltreffend om deze processen te 
neutraliseren.

 ϐ Vries verse producten in als je ze lang wil bewa-
ren. Verpak de voedingsmiddelen goed en open 
de deur zo weinig mogelijk. Tijdens het invriezen 
wordt het vocht in het voedingsmiddel omge-

zet in ijskristallen. De grootte van de kristallen 
bepaalt de kwaliteit van het ingevroren voed-
sel. Hoe sneller het invriesproces, hoe kleiner de 
gevormde kristallen. Grote ijskristallen kunnen 
schade toebrengen aan de celwanden. Het cel-
vocht waarin zich vitamines, mineralen, eiwit-
ten, koolhydraten en smaakstoffen bevinden, 
loopt uit de cel en bevriest vervolgens langzaam 
buiten de cel. Bij het ontdooien zal dat kostbare 
vocht (‘drip’) samen met het dooiwater weglo-
pen en dus verloren gaan. Er is ook een verlies 
aan smakelijkheid en uitzicht. Vis en vlees wor-
den taaier en droger. 

 ϐ Maak de koelkast minstens 1 keer per maand en 
de diepvriezer regelmatig schoon.

 ϐ Stapel niet te veel producten op elkaar in de 
koelkast.

 ϐ Plaats nooit rauwe producten boven bereide  
producten. Vermijd overdracht van ziektever-
wekkende bacteriën van rauwe op bereide pro-
ducten door in je koelkast bv. vers vlees in een 
doosje te bewaren, zodat de drip niet op andere 
producten kan terechtkomen.

 ϐ Respecteer de bewaarvoorschriften die op de 
verpakking staan.

 ϐ Respecteer de vervaldatum. Zodra de verpakking 
open is, vervalt de houdbaarheidsdatum en mag 
je een koel te bewaren product niet langer dan 
2 dagen in de koelkast bewaren.



 τ  Hygiënisch koken

Hou je keuken netjes en hygiënisch. Dat werkt niet 
alleen prettiger, je vermijdt er bovendien voedsel-
infecties mee die vooral kleine kinderen kunnen 
treffen. 

 ■ Werk op een proper werkblad en met proper 
keukengerei. Reinig met afwasmiddel, spoel 
met heet water en droog het goed af.

 ■ Was je handen met zeep en droog ze af met  
een propere handdoek voordat je voedingsmid-
delen aanraakt. Er kunnen bacteriën via je han-
den op het voedsel terechtkomen of van het ene 
voedingsmiddel op het andere worden over- 
gebracht en terechtkomen op bestek, aanrecht, ... 
Was je handen ook voor en na contact met  
rauwe voedingsmiddelen en dieren. En zeker  
na het verzorgen en verluieren van je baby, na  
een bezoekje aan het toilet, na het snuiten van  
je neus, na hoesten of niezen.

 ■ Gebruik propere handdoeken: hou één doek  
voor je handen en één voor de keuken. Met  
keukenpapier kan je ook hygiënisch werken. 

 ■ Gebruik vaatdoeken en sponsjes niet voor alles  
en spoel ze altijd uit in bleekwater.

 ■ Laat huisdieren niet toe in de keuken.
 ■ Verschoon je baby niet in de keuken.
 ■ Ruim afval meteen op en bewaar niets in de 
keuken in een open recipiënt. 

 ■ Maak de vuilnisemmer regelmatig schoon en  
was je handen na contact met de vuilnisemmer.  
Bij elke aanraking komen er bacteriën op je  
handen. Gebruik bij voorkeur een pedaalemmer,  
zodat je niet met je handen aan de vuilnisbak  
hoeft te komen.

 ■ Draag geen juwelen (bv. ringen of armbanden)  
als je kookt. Verzorg je handen. Lange, onver- 
zorgde nagels zijn een broedplaats voor  
bacteriën.

 ■ Dek wondjes altijd goed af met een pleister.
 ■ Gebruik altijd schone en verse producten.  
Bedorven producten horen niet thuis in de  
keuken. Alles wat een verdachte geur heeft,  
moet weggegooid worden. Schimmel en  
verkleuringen wijzen op bederf. 

 ■ Scheid rauwe producten altijd van verhitte.  
In rauwe producten zitten doorgaans meer  
bacteriën dan in gekookte (verhitte). Vermijd  
dat deze bacteriën overgebracht worden van 
de rauwe op de schone of gekookte voedings- 
middelen. Dit wordt kruisbesmetting genoemd.  
Gebruik dus bijvoorbeeld niet dezelfde onge- 
reinigde snijplank voor zowel de rauwe als de  
gebakken kip.

 ■ Zorg dat je meer dan 1 snijplank hebt die  
makkelijk te reinigen is. Vervang ingekerfde  
snijplanken tijdig. Kunststof krijgt de voorkeur. 
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 ■ Verhit voedingsmiddelen door en door, zowel  
wat temperatuur als wat duur betreft. Alleen als 
de kern minstens 70 °C warm is, gaan alle  
bacteriën dood. Is het voedingsmiddel nog 
rauw, dan kunnen levende bacteriën je kindje 
ziek maken. Toxines die bacteriën produceren 
zijn meestal hittebestendig. Het is dan ook  
belangrijk om bederfelijk eten, zoals restjes,  
snel te koelen om te bewaren en het voedsel 
door en door te koken. Om bijvoorbeeld soep op 
te warmen, kook je ze 5 à 10 minuten. 

 ■ Besteed extra aandacht aan producten die je  
in de microgolfoven opwarmt. Roer regelmatig  
om. Een microgolfoven warmt ongelijkmatig op 
en sommige gedeelten kunnen nog lauw zijn.  
Een onvolledige opwarming kan gevaar voor  
besmetting inhouden, zeker voor zwangere  
vrouwen en jonge kinderen.

 ■ Koelen en opwarmen van gerechten gebeurt  
het best zo snel mogelijk. Warm je iets op, laat 
het dan goed doorwarmen en roer regelma-
tig om. De temperatuur in het product moet 
minstens 70 °C zijn. Het warm houden van 
gerechten gebeurt ook op 70 °C, maar moet zo 
veel mogelijk beperkt worden. Anders daalt de 
kwaliteit.

 ■ Beperk de tijd tussen bereiden, opdienen en  
opeten zo veel mogelijk. Bacteriën gedijen heel  
goed bij een temperatuur tussen 15 °C en 50 °C.  
Tussen 30 °C en 45 °C vermenigvuldigen ze zich  
razendsnel. 
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 ■ Bederfelijke voedingsmiddelen mogen niet  
langer dan 2 uur in de gevaarlijke tempera- 
tuurzone tussen 15 °C en 50 °C blijven.

 ■ Voeg geen verse voedingsmiddelen toe aan  
gerechten die al meer dan 2 uur op kamertem- 
peratuur gebleven zijn.

 ■ Bepaalde gerechten worden bewust rauw  
gegeten of niet door en door verhit: bv. filet  
americain, gerookte rauwe zalm en haring,  
maar ook rauwe eieren (tiramisu, bavarois,  
zelfgemaakte mayonaise, sauzen, aardappel- 
puree, ...) enz. Let bij deze producten extra goed  
op de versheid en de kwaliteit. Vooral baby’s,  
jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en  
mensen met een verlaagde weerstand lopen  
extra risico op een voedselintoxicatie. Zij eten  
deze producten beter niet. 

 Ї Restjes gebruiken?

Restjes gebruiken is af te raden. Het bewaren en 
heropwarmen van restjes verhoogt de kans dat 
bacteriën zich vermenigvuldigen. Dit leidt tot een 
groter risico op infecties. 
Wil je uitzonderlijk toch restjes bewaren en opwar-
men, hou dan rekening met de volgende tips: 

 ϐ Raak het eten niet aan met je blote handen.
 ϐ Koel het snel af. Dat kan door de pan met rest-

jes in een bak met koud water en ijs te plaat-
sen. Bewaar het in een proper bewaardoosje 
en dek de restjes af. Zo kan je voorkomen dat 
er bacteriën in komen. Zet het dan in de koel-
kast. 

 ϐ Gebruik propere lepels om de restjes over te 
brengen.

 ϐ Bewaar restjes niet langer dan 1 dag in de koel-
kast en hoogstens 1 maand in de diepvriezer.

 ϐ Warm het restje snel op en verhit het altijd 
door en door (80 °C à 85 °C kerntemperatuur) 
voordat je het opdient. Roer het gerecht regel-
matig om. Verhit restjes op een hogere tempe-
ratuur dan 70 °C om de aanwezige bacteriën 
te doden. Voor zwangere vrouwen en jonge 
kinderen verwerk je beter geen restjes. 

 ϐ Bewaar geen restjes van gerechten met ni-
traatrijke groenten. Door nitraatrijke groen-
ten lang te bewaren of op te warmen bevorder 
je de omzetting van nitraat in het schadelijke 
nitriet. Dit kan leiden tot zuurstoftekort in het 
bloed, met ademhalingsproblemen tot gevolg.
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 τ Hygiënisch afwassen

 ■ Verwijder zo veel mogelijk etensresten voor je 
aan de afwas begint.

 ■ Was af in heet water met afwasmiddel.  
Hoe heter het water, hoe beter.

 ■ Hou de vuile en de propere vaat altijd goed  
gescheiden. Zo voorkom je kruisbesmetting.

 ■ Op de vaatdoek zitten bacteriën. Neem daarom 
minstens elke dag een propere vaatdoek  
(gewassen in de kookwas). Sponsjes drogen niet 
goed en worden daarom beter niet gebruikt. 
Bacteriën krijgen door het vocht immers meer 
kansen om zich te vermenigvuldigen.  
Koop regelmatig een nieuwe afwasborstel.

 ■ Droog af met een schone handdoek (gewassen 
in de kookwas) en laat die na gebruik goed 
drogen. Gooi hem nadien in de wasmand. 
Neem een nieuwe handdoek voor elke nieuwe 
afwasbeurt. 
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Hoe herken ik verse producten?

Schimmel, verdachte geur en verkleuring wijzen 
op bederf. Bedorven producten kunnen voor 
heel wat problemen zorgen. Voedingsmiddelen 
die schimmels vertonen gooi je weg. 
Het wegsnijden van de schimmels is immers niet 
voldoende. Jammer genoeg is niet elke besmetting 
herkenbaar. Om problemen te vermijden, werk je 
het best met verse eetwaren. Die kan je herkennen 
aan een aantal kenmerken.

 τ Fruit

 ■ De vrucht heeft een mooie kleur.
 ■ De vrucht ruikt aangenaam.
 ■ Het fruit ziet er fris uit en het vruchtvlees voelt  
stevig aan.

 ■ Het fruit is niet uitgedroogd of verrot.

 τ Groenten

 ■ De bladeren hebben een mooie kleur, ook aan 
de randen.

 ■ De stengels zijn stevig.
 ■ De groenten zien er fris uit en voelen knapperig  
aan.

 ■ De gesneden uiteinden zijn niet uitgedroogd of  
verrot.

 τ Vis

 ■ De ogen blinken en hebben donkere pupillen.
 ■ De kieuwen zijn zuiver en slijmvrij.
 ■ Het bloed langs de graat in de buikholte is  
helderrood.

 ■ Het vlees is vast, stevig, elastisch en zit vast aan  
de graat.

 ■ Het vlees bij de graat is wit.
 ■ De schubben zijn helder, glinsterend en kunnen  
niet makkelijk worden verwijderd.

 ■ De vis heeft een frisse en aangename geur.

 τ Vlees

 ■ Het vlees bestaat uit vast en gelijkvormig spier-
weefsel.

 ■ Het heeft een sappig uitzicht.
 ■ De randen zijn niet uitgedroogd of verkleurd.
 ■ Het vet is gelijkmatig verspreid over het  
spierweefsel.

 ■ Het voelt niet kleverig aan.
 ■ Het vlees wordt aangeboden in een gekoelde 
ruimte of toonbank. 

3.
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 τ Eieren

 ■ De kwaliteitsklasse geeft de versheid aan:  
A = verse eieren, B = eieren van tweede kwaliteit  
of eieren die gekoeld of verduurzaamd zijn,  
C = uitgesorteerde eieren voor de levensmidde- 
lenindustrie. Eieren van klasse A hebben   
ook een gewichtsklasse (S, M, L en XL). 
De verpakkingsdatum vertelt ook iets meer.

 ■ Ondergedompeld in een zoutoplossing (2 kof-
fielepels zout op 1 l water) zakt een vers ei naar 
de bodem.

 ■ De inhoud klotst niet wanneer je het ei schudt. 
 ■ Het eiwit is helder en compact; het eigeel is dik,  
bol en gelijkmatig van kleur. 

 ■ De luchtkamer is klein wanneer het ei gekookt is. 

4.   Welk keukengerei heb ik nodig?

Start je met vaste voeding, dan kies je het best 
materiaal dat onbreekbaar is. Het mag zeker ook 
aantrekkelijk zijn, met figuurtjes en kleurtjes. 
Kies een plastic bord dat niet te groot is en een me-
talen of plastic bestek. In het begin vindt je kind een 
kleinere, plastic lepel vaak het aangenaamst om 
mee te ‘leren eten’. Is je kind al wat ouder, dan wil 
het misschien net als mama, papa en grote zus met 
mes en vork eten. Zorg dan dat je een kindersetje in 
huis hebt waar je kind zich niet aan kan bezeren.

Vanaf 6 à 8 maanden kan je kind uit een beker leren 
drinken. De voorkeur gaat naar een open beker en 
geen tuitbeker. Dit is beter voor de ontwikkeling van 
zijn mond- en tongspieren en later ook voor zijn 
taalontwikkeling.

Voor de bereiding van de maaltijden is volgend 
keukengerei handig:

 ■ rasp voor fruit
 ■ fruitpers
 ■ keukenrobot
 ■ bokaaltje of plastic doosje
 ■ (roer)zeef
 ■ vleesmolentje
 ■ pan 
 ■ gewone kookpot
 ■ snelkoker
 ■ aluminium- of vershoudfolie
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Uit bepaalde metalen potten, bijvoorbeeld 
theepotten in messing of uit keramische schalen 
zoals tajines of uit geëmailleerd gietijzer kan 
lood vrijkomen. Lood ligt aan de basis van diverse 
gezondheidsproblemen.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) en de Hoge Gezondheidsraad 
raden daarom traditionele metalen (messing) 
theepotten af en willen de verkoop ervan zelfs doen 
verbieden. Gebruik ze dus niet om thee te maken. 
Citroen toevoegen is nog een verzwarende factor. 
Een goed alternatief is een inox theepot. Thee 
raden we sowieso af voor kinderen. Het gaat dan 
wel over de echte thee, niet over kruideninfusen. 
Ook ander keramisch en artisanaal materiaal kan je 
beter niet gebruiken om de voeding voor kinderen 
in te bereiden.



hoofdstuk 1
4 à 6 maanden



4 à 6 maanden
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1. Leren eten 

Tussen 3 en 5 maanden gaan de voedingsreflexen 
geleidelijk over in bewuste mondbewegingen. 
Je baby leert met andere woorden meer en meer 
zelfstandig drinken en eten. Rond 4 à 6 maanden 
is een ‘gevoelige periode’ om je baby te leren eten 
van een lepel. Begin niet vroeger met vaste voeding. 
Zorg dat de start niet samenvalt met andere ingrij-
pende gebeurtenissen, zoals de eerste week bij de 
onthaalmoeder of een ziekteperiode. Kies een rustig 
en ontspannend moment om de eerste keer lepel-
voeding aan te bieden. Laat je baby wennen aan de 
nieuwe voedingsstructuur en smaak. Soms duurt 
het maar 2 weken om je baby van een lepel te leren 
eten, maar dit verschilt van kind tot kind. Het ene 
kind heeft dit al sneller onder de knie dan het an-
dere. Of het ‘aanleren’ lukt of niet, is dus niet alleen 
een gevolg van jouw prestaties als ouder.

 τ Voedingsschema

 Ї Wanneer is mijn baby klaar voor vaste voeding?

 ■ De eerste 6 maanden heeft je baby voldoende 
aan borstvoeding of een volledige zuigelin-
genvoeding. Bijvoeding is voor het leveren van 
voedingsstoffen in principe nu nog niet nodig. 
Maar sommige kinderen zijn al eerder toe aan 
vaste voeding. Dit hangt af van hun groei, rijp-
heid, behoeften, motorische ontwikkeling en de 
gewoonten in de omgeving. Je baby laat dit we-
ten door smakkende geluidjes te maken, alles in 
zijn mondje te stoppen en veel belangstelling 
te tonen voor jouw eten en drinken. 

 ■ Vroeger starten dan 4 maanden met vaste 
voeding is niet aan te raden, je baby krijgt vol-
doende voedingsstoffen via de borstvoeding of 
aangepaste zuigelingenvoeding. 

maanden
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 ■ Geef je borstvoeding, dan is het zeker aan te 
raden te wachten tot je baby 6 maanden is. Start 
je met vaste voeding, dan zal de melkproductie 
achteruitgaan omdat je baby minder moeder-
melk drinkt. Even langer wachten is dus zowel 
goed voor jou als voor je baby.

 ■ Vanaf 6 maanden is vaste voeding noodzakelijk.  
Op dat moment is borst- of flesvoeding op zich  
niet meer voldoende. 

 Ї Hoe geef ik lepelvoeding?

 ■ Zorg dat de lepelvoeding volledig fijngemalen  
is. 

 ■ Zorg dat je baby de lepel ziet aankomen:  
zo krijgt hij de tijd om zijn mond te openen. 

 ■ Geef fruit- of groentepap met een klein lepeltje.
 ■ Breng het horizontaal in je baby’s mond en  
druk het lichtjes op zijn tong. Daarna haal je de  
lepel uit zijn mond.

 ■ Houdt je baby zijn hoofdje lichtjes voorover 
gebogen, dan kan hij de lepel makkelijker met  
de lippen leegmaken. Het is normaal dat hij  
een beetje voeding morst.

 ■ Vermijd het afschrapen van de lepel langs zijn 
bovenlip of bovenste tandjes. De mondstreek is 
heel gevoelig bij een baby en hij kan dit als  
onaangenaam ervaren. Dit kan het leerproces 
vertragen en aan de basis liggen van 
eetproblemen. 

 ■ Maak je niet ongerust als je baby in het begin  
het eten van de lepel afzuigt en een deel met  
zijn tong naar buiten duwt. Hij moet leren  
afhappen van een lepel, tot nu toe kende hij  
alleen maar ‘zuigen’. Vindt hij het lekker, dan  
zal hij zeker proberen om het door te slikken. 

 ■ Goed afhappen wil zeggen dat je baby de lepel  
actief met zijn lippen omsluit en zijn tong   
achterwaarts laat bewegen.

 ■ Denk niet te snel dat je baby iets niet lust. 
Je  moet een bepaald voedingsmiddel zeker 
10 à 15 maal aanbieden vóór je kan besluiten dat 
je baby het niet lust.

 ■ Wijst je kindje lepelvoeding af door zijn lippen  
stijf op elkaar te houden, zijn hoofd weg te  
draaien of zijn rug te overstrekken, stop dan  
even met voeden. Geef het even later een lege  
lepel om mee te spelen en te wennen aan het  
gevoel van een lepel in de mond.

 ■ Laat je baby zelf zijn eettempo bepalen en   
forceer zeker niet. Laat je kindje plezier beleven  
aan zijn maaltijd en wacht desnoods 1 à 2  
weken vooraleer je het opnieuw probeert.
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Wat moet ik altijd in huis hebben?

Je baby mag op dit moment nog niet alles eten. 
Ga je winkelen, maak dan een boodschappenlijstje 
op basis van je weekmenu. Het is altijd handig een  
aantal basisingrediënten in huis te hebben. 

Hou wel rekening met de bewaartijd en de bewaar-
voorschriften: groenten die langer houdbaar zijn, 
hou je voor het einde van de week, de andere moe-
ten sneller opgebruikt worden. 

Basislijst:

• Aardappelen
• Seizoensgroenten: bv. andijvie, aubergine, 

bloemkool, broccoli, Chinese kool, courgette, 
knolselder, kropsla, pompoen, postelein, rode 
bietjes, spinazie, tomaten, tuinkers, veldsla, 
venkel, waterkers, witloof, wortelen

• Seizoensfruit: bv. appelen, bananen, citroenen, 
kiwi’s, mandarijntjes, mango, meloen, 
nectarines, peren, perziken, pompelmoes, 
pruimen, sinaasappelen

• Bak- en braadvet rijk aan onverzadigde  
vetzuren

• Olie rijk aan onverzadigde vetzuren
• Zachte, plantaardige margarine rijk aan  

onverzadigde vetzuren
• Deegwaren
• Bindmiddel: speciale kindermelen of graan-

vlokken, kinderkoek, bindmiddelen op basis van 
rijst, maïs, gierst, tarwe, haver, gerst enz.

• Ongezoet fruitsap
• Niet-bereide diepvriesgroenten
• Zachte tuinkruiden: peterselie, kervel,  

basilicum, bieslook, dille, enz.

Basislijst
2.



Wat mag mijn baby nu eten?

Je baby kan met vaste voeding beginnen experi-
menteren. Je kiest zelf of je eerst met fruitpap dan 
wel met groentepap wil starten. In België is het de 
traditie om eerst de fruitpap te geven en daarna 
pas over te schakelen op de groentepap. 
Begin je rond de zesde maand met vaste voeding, 
dan heeft je baby zijn ijzervoorraad al opgebruikt 
en start je beter meteen met groen-
ten en een aangepaste melkvoeding. 
De melkvoeding is moedermelk of 
opvolgvoeding. Vermijd gewone 
koemelk tijdens het eerste levens-
jaar: die bevat onder meer te weinig 
ijzer en te veel eiwitten. 

 τ Fruitpap

Wil je met fruitpap beginnen, dan 
kan je baby aan de smaak wennen
door hem enkele lepeltjes verdund 
sinaasappel- of pompelmoessap te geven vóór 
of na de melkvoeding. Gaat dit goed, dan mag je 
onverdund fruitsap geven en daarna met enkele 
koffielepels fruitpap starten. Deze techniek is geen 
verplichting: je mag ook onmiddellijk de fruitpap 
geven, aangevuld met melkvoeding. Zorg wel dat je 
baby vers seizoenfruit krijgt, zo leert hij de verschil-
lende smaken kennen. 

 Ї Welk fruitsap kies ik?

 ■ Vers sinaasappelsap of pompelmoessap.  
Verdun het om de zure smaak te verminderen.  
Eventueel kan je het zeven. Doe dit zeker als je  
kindje last heeft van krampen.

 ■ Kant-en-klare fruitsapjes voor baby’s, te koop in  
de winkel.

 ■ Vermijd (gevitamineerde) vruchtensiropen.  
Zij bevatten weinig fruit en veel 
suiker. Deze suiker kan de tanden 
schaden.

 Ї Welke fruitsoorten kies ik?

 ■ Seizoenfruit
 ■ Zacht, neutraal smakend fruit:  

 appelen, peren, bananen, meloen,  
 perziken, pruimen, enz. Gaat dit  
 goed, probeer dan gerust kiwi’s,  
 citrusvruchten, mango, ...

 ■ Kies niet altijd voor appel met 
banaan. Wissel af. Zo ontwikkelt je baby zijn 
smaakzin en krijgt hij verschillende vitamines 
binnen.

 ■ Geef ook eens een fruitsoort apart. Zo leert je 
baby die smaak beter kennen en je merkt  
bovendien sneller of hij die fruitsoort lust.

 ■ Geef je een bepaalde fruitsoort voor het eerst,  
doe dit dan enkele dagen na elkaar. Wacht   
intussen met ander fruit. Zo zie je onmiddellijk  
of je baby dit lust.
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 Ї Wat is een goede fruitpap?

Kies altijd voor zacht, zoet, vers en rijp fruit zonder 
pitjes of velletjes. Begin met zachte smaken zoals 
banaan, appel, peer, meloen, enz. Rijpe steenvruch-
ten zoals perziken en abrikozen mogen ook, op 
voorwaarde dat je de steen en de pel verwijdert. 
Uiteraard zijn niet alle vruchten even geschikt voor 
elke leeftijd: de pitjes en velletjes van bessen en 
druiven zijn moeilijk te verwijderen, daarom geef je 
ze pas vanaf 12 maanden. Ontpitte en ontvelde drui-
ven kan je wel geven. Ananas is door zijn vezelstruc-
tuur moeilijk verteerbaar. Dit geef je dus het best 
wat later, als je baby 12 maanden is. 

Je kan verschillende vruchten samen geven of apart. 
Geef je de vruchten apart, dan leert je kind nog 
duidelijker smaken herkennen. Maar allerlei com-
binaties zijn ook mogelijk en zijn verrassend lekker. 
Dat een papje van sinaasappel en banaan voor een 
laag vitamine C-gehalte zou zorgen, is bijvoorbeeld 
nooit wetenschappelijk bewezen. 

Je hoeft je niet altijd aan de traditionele samen-
stelling van appel, sinaasappel, banaan en koek te 
houden. Vers fruit is een bron van vitamine C, maar 
niet elke vrucht bevat er evenveel van. Kiwi’s, sinaas-
appelen en mandarijntjes zijn de toppers. Appelen, 
peren en pruimen bevatten bijna geen vitamine C.  
De teeltwijze en het seizoen kunnen ook voor schom-
melingen zorgen.

Blikfruit, fruit in glas of (gevitamineerde) vruchten- 
siropen zijn niet schadelijk voor je baby, maar vaak 
is aan deze producten veel suiker toegevoegd. Geef 
je ze aan je baby, dan krijgt hij meer energie binnen 
dan nodig, vergroot de kans op tandbederf en went 
hij aan een zoete smaak. Er zijn wel blikken of 
bokalen fruit in de handel te verkrijgen waaraan 
geen suiker is toegevoegd. Op het etiket staat dan 
‘op eigen sap’. Toch is vers fruit te verkiezen vanwege 
het hogere gehalte aan vitamine C. 

Vanaf de leeftijd van 4 à 6 maanden mag je gluten-
bevattende producten gebruiken om de fruitpap in 
te dikken.

Voeg geen yoghurt of plattekaas toe aan de fruit-
pap. Deze voedingsmiddelen leveren geen vitami-
ne C en bevatten bovendien veel eiwitten. Boven op 
de borst- of flesvoeding kan dit belastend werken 
voor de nieren van een jong kind. 
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 Ї Hoeveel fruitpap geef ik aan mijn baby?

Dit verschilt van baby tot baby. Laat hem gewoon 
zelf aangeven hoeveel hij wil eten. In het begin 
moet je na de fruitpap zeker nog melkvoeding 
bijgeven. Start met enkele lepeltjes fruitpap. 
Gaat dit goed, voer dan de hoeveelheid langzaam op 
tot 150 g. Dit is de gemiddelde hoeveelheid voor deze 
leeftijd. Een klassieke fruitpap is bijvoorbeeld: 
  1/4 kinderkoek of kindermeel
 + 1/4 geraspte appel 
 + 1/4 geplette banaan
 + sap van 1/4 sinaasappel. 

Fruitpap bereid je zo:
 ■ Verwijder de rotte en dorre delen.
 ■ Spoel het fruit verschillende keren in ruim koud  
water tot het spoelwater zuiver is.

 ■ Verwijder de pel, schil en pit. 
 ■ Versnij het fruit in grote gelijke delen.
 ■ Maak het onmiddellijk fijn met een citruspers,  
roerzeef, rasp of vork.

 ■ Dik de pap in met kinderkoek of -meel.
 ■ Voeg geen suiker of andere zoetstoffen toe.
 ■ Geef de pap zodra ze klaar is. 
 



 τ Groentepap

 Ї Wat is een goede groentepap?

Start het best met licht verteerbare groenten zoals 
witloof, bloemkool, wortelen, courgette, pompoen, 
tomaat, spinazie, ... Meestal lust je kleintje dit wel. 
Maar ieder kind is anders. Weigert je baby een be- 
paalde groente of verdraagt hij ze niet, wacht dan een 
paar weken om ze nog eens op het menu te zetten. 

Net als bij de fruitpap, mag de pap van één groente 
gemaakt zijn. De pap hoeft niet noodzakelijk ver-
schillende soorten groenten te bevatten. Zorg wel 
voor zo veel mogelijk afwisseling, zo leert je baby 
alles eten en krijgt hij ook de nodige vitamines en 
mineralen binnen. 

Fruit en groenten hebben allebei andere voedings-
waarden en kunnen elkaar dus niet vervangen.  
Bij een warme maaltijd geef je je baby dus altijd 
verse groenten en zorg je ook voor voldoende variatie. 
Je mag ook eens appelmoes geven bij de warme 
maaltijd van je baby, maar doe dit niet te vaak. 
Appelmoes bevat immers weinig vitamine C, geen 
bètacaroteen en weinig ijzer in vergelijking met 
groenten. Hetzelfde geldt voor soep. Soep is een 
goede leverancier van vocht en is rijk aan mineralen. 
Je mag soep toevoegen aan de groentepap om ze 
minder droog te maken, maar doordat ze weinig 
vitamines bevat, kan ze een warme maaltijd zeker  

niet vervangen. Bovendien is op 6 maanden de 
melkvoeding nog steeds het belangrijkste voedings-
middel voor je baby. Voor soep en andere dranken is 
er weinig plaats over in zijn maagje.

Groenten uit blik of glas krijgen niet de voorkeur. 
Ze zijn op zich niet schadelijk, maar bij de bereiding 
wordt er veel zout aan toegevoegd. Dit extra zout 
heeft je baby niet nodig en het kan ook de nieren 
van je baby belasten. Kies dus verse groenten en 
verwerk ze zo snel mogelijk na de aankoop.

Af en toe kan je de aardappelen vervangen door 
gekookte witte (geraffineerde) rijst of deegwaren. 
Deze bevatten geen vitamine C. Zorg dus dat er ook 
voldoende verse groenten op het menu staan.

 Ї Nitraatrijke groenten:

Sommige nitraatrijke groenten mag je ook geven 
(zie tabel achteraan p 186), maar let wel op bij de 
bereiding! Nitraat is op zich onschadelijk voor de ge-
zondheid. Het is een stof die in de meeste groenten 
voorkomt maar in de ene al wat meer dan in de an-
dere. Tijdens het bewaren en opwarmen van groen-
ten kan nitraat om gezet worden in nitriet. Nitriet is 
wel schadelijk. We raken het nauwelijks kwijt bij het 
plassen. Nitriet kan voor zuurstoftekort in het bloed 
zorgen en voor ademhalingsproblemen. Vooral 
jonge baby’s zijn daar erg gevoelig voor. Nitraatrijke 
groenten opwarmen leidt niet tot meer nitrietvor-
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ming als de groente snel is afgekoeld en gekoeld 
bewaard werd. Toch is het beter om voeding niet op 
te warmen omdat er te veel vitamines verloren gaan. 
Nitrietvorming kan je voorkomen door de groente bij 
een lage temperatuur te bewaren en zo snel moge-
lijk te verwerken. Zorg dus bij die soort groenten dat 
ze zeker vers zijn, kook ze in veel vocht en giet dat 
vocht na de bereiding weg. Warm de groenten niet 
opnieuw op. 
 
Voorbeelden van nitraatrijke groenten:

 ■ slasoorten
 ■ postelein
 ■ rode biet
 ■ kervel
 ■ radijs
 ■ bleekselder
 ■ andijvie

Beperk het gebruik van nitraatrijke groenten tot 
tweemaal per week. Specifieke richtlijnen voor  
nitraatrijke groenten vind je op p. 35.

 Ї Hoeveel groentepap geef ik aan mijn baby?

Dit verschilt van baby tot baby; niet elk kindje eet 
evenveel. Laat het gewoon zelf aangeven hoeveel 
het wil eten. In het begin moet je na de groentepap 
zeker nog melkvoeding bijgeven.  Start met enkele 
lepeltjes groentepap. Gaat dit goed, voer dan de hoe-
veelheid langzaam op tot 150 g. 

Dit is de gemiddelde hoeveelheid voor deze leeftijd. 
De ideale verhouding is: 2/3 groenten en 1/3 aard-
appelen of witte rijst. 
 
Groentepap bereid je zo:

 ■ Koop je groenten zo vers mogelijk. Bewaar ze 
hoogstens 3 dagen in de koelkast. Verwerk ze zo 
snel mogelijk.

 ■ Reinig de aardappelen eerst.
 ■ Verwijder slappe en verlepte bladeren van 
groenten.

 ■ Spoel de groenten verschillende keren in ruim koud 
water tot het spoelwater zuiver is.

 ■ Snij of schil ze pas daarna. Versnij ze dan in grote 
gelijke delen. Zo gaan er minder vitamines verloren. 

 ■ Kook de groenten en aardappelen in een beetje 
water of stoom ze. Zo heb je een maximaal behoud 
van vitamines. Een snelkookpan of microgolfoven is 
zeker aan te bevelen. Sommige groenten bevatten 
van zichzelf al veel vocht.  
Bijvoorbeeld aan witloof hoef je geen water meer 
toe te voegen.

 ■ spinazie
 ■ spitskool
 ■ koolrabi
 ■ tuinkers/waterkers
 ■ venkel
 ■ Chinese kool
 ■ snijbiet (warmoes)
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 ■ Kook nitraatrijke groenten wél in veel water. 
Giet het kookwater nadien weg.

 ■ Plet alles of maak het fijn met een roerzeef.  
Gebruik je een mixer, dan komt er te veel lucht 
in de pap en gaan de vitamines snel verloren.

 ■ Voeg afhankelijk van de hoeveelheid pap een 
koffielepel tot eetlepel vetstof toe. Dit maakt 
het hapje smeuïger en geeft je baby voldoende 
energie om te groeien en zich te ontwikkelen. 
Kies bij voorkeur voor een olie (bv. maïs-, olijf-, 
arachide-, koolzaad- of zonnebloemolie), een 
zachte plantaardige margarine of bak- en 
braadvet rijk aan onverzadigde vetzuren.

 ■ Vermijd het toevoegen van suiker, zout of 
kruiden. Je baby heeft dit niet nodig. Zo leert 
je baby de smaak van de groenten kennen en 
prikkel je zijn maag-darmkanaal niet onnodig.
Tuinkruiden kunnen eventueel wel.

 ■ Gebruik je een microgolfoven, hou er dan 
rekening mee dat die heel ongelijk in koude en 
hete plekken opwarmt. Roer daarom de voeding 
goed om, controleer de temperatuur en geef 
dan pas de pap aan je baby.

Geef de groentepap zo snel mogelijk na de berei-
ding. Hou de pap dus niet onnodig warm en warm 
ze ook geen tweede keer op. Dit geldt ook voor 
potjesvoeding.

 τ Gluten

Glutenbevattende vaste voeding mag geleidelijk 
worden opgestart vanaf 4 à 6 maanden maar niet later 
dan 7 maanden. Het verdient aanbeveling om geleide-
lijk met gluten te starten terwijl de baby borstvoeding 
krijgt. Dit kan het risico op coeliakie, diabetes type 1 en 
tarweallergie verminderen. Dit is alleen aangetoond 
bij kinderen die borstvoeding kregen. Dit hoeft echter 
geen reden te zijn om vroeger dan de aanbevelingen 
te starten met vaste voeding. Je regioverpleegkundige 
kan je hierover raad geven. Kies speciale kindermelen, 
granen of vlokken. Voor de groentepap kan je naast 
aardappelen of rijst ook afwisselen met goed gaarge-
kookte deegwaren (bv. spaghetti of macaroni). Deeg-
waren bevatten in tegenstelling tot aardappelen geen 
vitamine C. Zorg dus zeker voor verse groenten.

Bij kinderen die kunstvoeding krijgen is dit voordeel 
niet aangetoond dus blijft bij hen het advies om op 
6 maanden met gluten te starten.

Gluten is een eiwit dat voorkomt in een aantal 
graansoorten (bv. tarwe, rogge, haver, gerst en 
spelt). Het zit ook in producten die van deze granen 
zijn gemaakt zoals brood, crackers, pizza, pasta, 
paneermeel, koek, cake en taart. Gluten zit ook 
verstopt in bepaalde soepen (door bindmiddel, 
vermicelli of vlees), in sommige sauzen, sommige 
snoepjes, enz. Glutenvrije gewassen zijn o.a. rijst, maïs, 
gierst, quinoa, tapioca, boekweit, en soja. Dus enkel 
producten uitsluitend op basis van deze gewassen zijn 
glutenvrij. Veel ‘samengestelde’ producten bevatten 
wel gluten. Een fabrikant is verplicht om alle
ingredienten te vermelden op de verpakking.
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  Veelgestelde vragen

Waarom heeft mijn baby vanaf de 6de maand extra ijzer nodig en hoe geef ik het hem? 
In de tweede helft van het eerste levensjaar is de ijzervoorraad opgebruikt en heeft je baby   
naast groentepap ook een aangepaste melkvoeding nodig. Dit kan moedermelk of opvolgvoe-
ding zijn. Gewone koemelk bevat niet voldoende ijzer.

Moet ik mijn baby extra vitamines geven? 
Krijgt je baby aangepaste flesvoeding, dan heeft hij geen extra vitamines nodig. Geef je naast 
vaste voeding borstvoeding, dan heeft je baby extra vitamine D nodig. Geef je koemelk, dan 
kunnen er ernstige tekorten aan vitamines en mineralen ontstaan. Vraag hierover altijd raad 
aan je arts of aan je regioverpleegkundige.

Mag ik de fruitpap op voorhand klaarmaken? 
Dit doe je beter niet. Geschild, gesneden, geraspt of geplet fruit dat in contact komt met de 
lucht verliest zijn vitamines. De smaak gaat ook achteruit en het uitzicht van het fruit wordt ook 
minder smakelijk (bv. een appel of banaan wordt bruin). Zijn de bewaaromstandigheden niet 
ideaal, dan kan de fruitpap ook bacterieel onveilig zijn. Moet je de fruitpap uitzonderlijk toch 
vooraf klaarmaken, bewaar ze dan in een afgedekte glazen bokaal of plastic voedingspotje op 
een koele, donkere plaats. Hou geen restjes voor de volgende dag.

Mag ik fruitpap invriezen? 
Dit doe je beter niet. Door het bewaren en diepvriezen kan er een voedingswaardeverlies optre-
den. Vruchten kunnen bruine verkleuring vertonen te wijten aan de inwerking van enzymen, 
dit is niet zo smakelijk. Door het invriezen kan fruit ook z’n smaak en aroma verliezen.  
De voorkeur gaat naar vers bereide fruitpap.

Mag gedroogd fruit als basis voor fruitpap gebruikt worden? 
Gedroogd fruit heeft niet de dezelfde voedingswaarde als vers fruit. Gedroogd fruit is vooral 
een bron van suiker en behoort in de actieve voedingsdriehoek dan ook tot de restgroep en 
niet tot het fruit.

Vragen?
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Mag ik suiker of honing toevoegen aan de fruitpap? 
Dat is niet nodig. Suiker en honing maken je baby gewoon aan zoet. Voeg je niets toe, dan leert 
je baby de smaak van verschillende fruitsoorten beter kennen. Bovendien is suiker niet goed 
voor de tanden en zitten er geen vitamines of mineralen in. 

Waarom geef ik geen honing aan een baby jonger dan 1 jaar? 
Honing geven aan baby’s jonger dan 1 jaar kan gevaarlijk zijn. De kans bestaat dat de honing 
besmet is met de botulisme-bacterie. Bij volwassenen groeit deze bacterie in het algemeen 
niet in de darm. Bij baby’s kan dat wel, aangezien hun darmflora nog niet voldoende ontwikkeld 
is. Dit wordt ‘infantiel botulisme’ genoemd. Botulisme kan leiden tot verlamming en zelfs tot 
de dood. Hoewel infantiel botulisme heel zeldzaam is en de kans op besmetting zeer klein 
blijft, zijn de gevolgen te ernstig om onnodige risico’s te nemen. Kinderkoekjes of babyvoeding 
waarin honing verwerkt is, kunnen geen infantiel botulisme veroorzaken. Deze producten zijn 
zodanig bewerkt en verhit dat ze geen enkel probleem opleveren.

Mag mijn baby tussenin een koekje eten?  
Voor kinderen jonger dan 9 maanden is een kinderkoekje alleen geschikt als het geprakt wordt 
met vloeistof zoals fruitsap in een fruitpapje of met melkvoeding in een papje. Je kan beter geen 
droge koekjes geven aan jonge kinderen. Er is immers een groot risico dat ze zich verslikken. 

Mag ik yoghurt of plattekaas toevoegen aan de fruitpap?
 Dit doe je beter niet, yoghurt en plattekaas bevatten geen vitamine C, maar wel veel eiwitten. 

Die belasten de nieren van je baby. Hou je aan borst- of flesvoeding, die levert al genoeg eiwit-
ten. Extra melkproducten zijn overbodig tijdens het eerste levensjaar.

Geef ik melkvoeding na de fruit- of groentepap? 
Ja, in het begin is melkvoeding nog het belangrijkste. Start je met vaste voeding, dan is de fruit- 
en groentepap nog geen volledige maaltijd. Melk na de pap zorgt niet voor problemen. De ijzer-
opname uit de groenten kan nog makkelijk gebeuren. Krijgt je baby ijzersupplement (druppels), 
dan mag je dit niet combineren met melk. Dan zou de melk wel de opname van ijzer remmen.
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Wanneer geef ik de groentepap: ’s middags of ’s avonds? 
Geef je baby de pap liefst ’s middags, zo kan die nog goed verteren. ’s Avonds geef je beter  
een melkmaaltijd. Leer hem deze gewoonte aan van jongs af. Regelmaat is belangrijk voor kin-
deren. Kan je niet anders dan de maaltijd ’s avonds geven, zorg dan wel dat de voeding niet te 
zwaar is en dat je ze niet te laat geeft.

Schil ik appelen, tomaten, enz. voor mijn baby? 
Zolang je baby nog niet goed kan kauwen en zich makkelijk kan verslikken in velletjes,   
schil je het best groenten en fruit voordat je ze verwerkt tot fruit- of groentepap. 

Hoe gebruik ik nitraatrijke groenten? 
 ■ Verbruik ze zo snel mogelijk. Bewaar ze niet langer dan 2 dagen in de koelkast.
 ■ Voor je ze klaarmaakt, verwijder je de verlepte bladeren, nerven en stelen.
 ■ Hou rekening met de seizoenen: eet bij voorkeur verse spinazie en sla in de zomer. 

 Zij bevatten dan minder nitraat dan in de winter. 
 ■ Koop geen bereide diepvriesspinazie en bereide spinazie in bokalen. Ook ‘verse’    

 diepvriesspinazie en potjesvoeding met spinazie warm je het best maar één keer op.
 ■ Kook nitraatrijke groenten altijd in veel water. Giet het kookvocht weg. Deze groenten   

 kan je dus niet stomen!
 ■ Serveer de groentepap onmiddellijk na de bereiding.
 ■ Bewaar de groenten niet na bereiding. Nitraatrijke groenten opwarmen leidt niet tot meer 

nitrietvorming als de groente snel is afgekoeld en gekoeld bewaard werd. Toch is het beter 
om voeding niet op te warmen omdat er te veel vitamines verloren gaan.  

 ■ Zorg voor veel afwisseling tussen nitraatrijke en nitraatarme groenten. 
 ■ Gebruik niet meer dan tweemaal per week nitraatrijke groenten.
 ■ Vermijd de combinatie met vis (uitgezonderd zalm en makreel).
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Verwijder ik de groene delen en scheuten van aardappelen? 
Ja, want zij bevatten solanine, een stof die in grote hoeveelheden giftig kan zijn. Deze stof  
komt van nature voor in de schil van onrijpe aardappelen en in scheuten van oudere aardap-
pelen. Maar de gevarendrempel ligt zeer hoog, zodat je bij een normale consumptie zeker 
geen gevaar loopt. Het solaninegehalte kan in aardappelen sterk variëren. Het gehalte in 
‘hedendaagse’ rassen is veel kleiner. Door beschadiging of bewaring van aardappelen in (zon)
licht of in een koude en vochtige omgeving kan het solaninegehalte stijgen. Voorkom dit door 
aardappelen zorgvuldig te behandelen en te bewaren. Verwijder een groot gedeelte van de 
solanine door de aardappelen te schillen en door bruine en groene delen van aardappelen weg 
te snijden. Snij de plekjes ook goed weg wanneer aardappelen in de schil wordt gegeten. Snij 
scheuten van aardappelen ruim weg. 
 
Ook in onrijpe tomaten zit een vergelijkbare stof. Daarom raden we aan alleen rijpe tomaten  
te eten.

Hoeveel mag mijn baby eten? 
Een goede regel luidt als volgt: jij bepaalt wat er op tafel komt en je kind bepaalt hoeveel het 
eet. Het kan zelf voelen hoeveel eten het nodig heeft. Dit verschilt van kind tot kind en per   
periode. Ben je ongerust, hou dan zijn eetgewoonten gedurende een aantal dagen in de gaten. 
Kijk naar zijn ontwikkeling en groei, deze gegevens tonen je wel of er een tekort of teveel aan 
voedselinname is. Hieronder geven we toch een aantal algemene richtlijnen voor voedingshoe-
veelheden.

Fruit
Geef in het begin zeker nog melkvoeding bij. Start met enkele lepeltjes fruitpap. Gaat dit 
goed, voer dan de hoeveelheid langzaam op tot 150 g. Een klassieke fruitpap is bijvoorbeeld: 
1/4 koek of meel + 1/4 geraspte appel + 1/4 geplette banaan + sap van 1/4 sinaasappel.

Groenten
Geef in het begin zeker nog melkvoeding bij. Start met enkele lepeltjes groentepap. Gaat dit 
goed, voer dan de hoeveelheid langzaam op tot 150 g. De ideale verhouding is: 2/3 groenten 
en 1/3 aardappelen, witte rijst of deegwaren.

Vragen?
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Waarom moet babyvoeding fijn zijn? 
Maak  de voeding van je baby fijn zodat hij alle voedingsstoffen kan opnemen. Gebruik hiervoor 
een vruchtenpers, een rasp, een roerzeef of een mixer.  Het mixen zorgt voor meer lucht in de 
pap en dus voor vitamineverlies. Daarom krijgt het niet de voorkeur. 
 
In kant-en-klare potjesvoeding is de voeding gehomogeniseerd. Dit wil zeggen dat de voedings- 
middelen onder hoge druk door zeer fijne gaatjes worden gestuwd. Hierdoor is het product 
zeer fijn. De plantencellen zijn ook opengebroken, zodat alle voedingsstoffen vrijkomen en 
makkelijker door het maag-darmkanaal van je baby kunnen worden opgenomen.  
 
De structuur van bereide voeding en potjesvoeding kan heel erg verschillen. Je baby merkt dit 
ook en zou een zelfbereide maaltijd kunnen weigeren. Zorg dus zeker voor voldoende afwisseling 
in de voeding.

Welke smaken kent mijn baby al? 
De smaakwaarneming van een baby ontstaat al tijdens de zwangerschap. Een pasgeboren   
 baby reageert op smaken en geuren die hij kent van voor zijn geboorte. Hij merkt het verschil 
tussen zoet, zuur en bitter. Je baby verkiest zoet en heeft een afkeer van bitter.  
 
Krijgt je baby borstvoeding, dan leert hij via deze weg ook heel wat smaken en geuren   
kennen. Dit zorgt voor minder problemen op het moment dat je start met vaste voeding.   
Krijgt je baby flesvoeding, dan maakt hij pas kennis met verschillende smaken via de fruit- en  
groentepap. 
 
Start je met fruit- of groentepap, dan leert je baby de verschillende smaken echt kennen.         
Bij de eerste fruit- of groentepapjes stribbelt je baby misschien tegen of spuwt hij een beetje. 
Maak je niet ongerust, dit is heel normaal omdat hij nu leert happen in plaats van te zuigen. 
Lukt dit niet van de eerste keer, dan wil dit niet meteen zeggen dat je baby deze smaak niet 
lust. Om echt zeker te zijn, moet je een voedingsmiddel 10 tot 15 keer aanbieden. Laat je baby 
wennen aan een nieuwe smaak. Dit lukt het makkelijkst wanneer hij honger heeft of wanneer 
een geliefd persoon in een prettige omgeving een nieuwe smaak aanbiedt. 

Vragen?
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Mag ik mijn baby’s maaltijd kruiden?  
Je mag zachte kruiden toevoegen aan de groentepap, zoals peterselie, bieslook, kervel, 
basilicum en dille. Wees wel voorzichtig met sterk smakende kruiden en pikante specerijen. 
Die kunnen het maag-darmkanaal van baby’s en peuters te hard prikkelen. Let hier ook op als 
je exotisch voedsel eet in het buitenland. Vermijd de toevoeging van zout aan de voeding van 
je baby. Te veel zout is ongezond en te zwaar om te verwerken voor je baby’s nieren. Zonder 
toegevoegd zout leert je baby de natuurlijke smaak van zijn voeding ook beter kennen. 

Mag ik bouillonblokjes gebruiken in de maaltijd? 
Nee, bouillonblokjes zijn geconcentreerde extracten van groenten, vlees, kip of vis met kruiden 
en veel zout. De nieren van je baby kunnen overbelast raken. Er bestaan ook vetarme en 
zoutarme bouillonblokjes, maar ook die zijn niet geschikt voor babymaaltijden.

Heeft mijn baby vetten nodig? 
Vetten zijn een bron van calorieën die je baby nodig heeft om te groeien en zich te 
ontwikkelen. 

 De gevolgen van te weinig vetstof zijn: 
 ■ een tekort aan essentiële vetzuren: beperkte groei, beperkte hersenontwikkeling en     

 cellstofwisseling; 
 ■ het voedsel gaat sneller door de darm; 
 ■ een tekort aan energie.

 De eerste maanden zorgt melkvoeding voor voldoende vetstoffen, later verminderen de 
hoeveelheid melkvoeding en vetstoffen. Voeg een koffielepel tot een eetlepel vetstof toe aan 
de warme maaltijd. Geef de voorkeur aan een zachte, plantaardige margarine, plantaardige 
olie  (bv. maïs-, olijf-, arachide-, koolzaad- of zonnebloemolie) of bak- en braadvet rijk aan 
onverzadigde vetzuren. Vetten die rijk zijn aan onverzadigde vetzuren worden meestal verpakt 
in een vlootje en zijn vloeibaar of zacht (indrukbaar) als ze uit de koelkast komen. Vetten rijk 
aan verzadigde vetzuren zijn meestal in een wikkel verpakt en voelen hard aan wanneer ze uit 
de koelkast komen. 
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 Verzadigde vetzuren zijn cholesterolverhogend, vergroten de kans op hart- en vaatziekten en 

zijn terug te vinden in volle melk(producten), vlees, vette kazen, room, keukenmargarine, palm-
olie, kokosvet, ... Bij het beperken van de dierlijke producten, daalt de inname van de verzadigde 
vetzuren.

 Onverzadigde vetzuren (o.a. omega 3-vetzuren) zijn heel belangrijk voor kinderen, voor de groei 
van de hersenen en de ontwikkeling van de ogen, zijn cholesterolverlagend en terug te vinden 
in plantaardige oliën, visvetten, noten en zachte plantaardige margarines. 

 Elke olie heeft een specifieke samenstelling: wissel dus voldoende af. Gebruik soja- en slaolie 
alleen voor koude bereidingen. Minder geschikte oliën zijn palm- en kokosolie.

Is kant-en-klare potjesvoeding betrouwbaar? Wat zit daar allemaal in?
Potjesvoeding is vrij duur, maar heeft toch veel voordelen. 
Het is een volwaardig alternatief voor zelfbereide voeding. De hele productie, van de grondstof-
fen tot de verwerking, staat onder strenge controle. De maaltijden zijn gesteriliseerd. Er zitten 
geen bacteriën in die de maaltijd zouden kunnen bederven. Let wel op de vervaldatum, daarna 
heb je geen garantie meer voor de hoeveelheid vitamines in de voeding. Bij de bereiding van 
kant-en-klare voeding blijven bijna alle vitamines bewaard. Sommige vitamines worden extra 
toegevoegd. De potjes worden dan vacuüm verpakt en gesteriliseerd. Het ‘klikgeluid’ bij het 
openen en de folie rond het deksel garanderen dat het potje ongeopend is en dat de bacteriën 
werden buitengehouden. Staat het dekseltje bijvoorbeeld bol, dan betekent dit dat er lucht in 
het potje is geraakt. Gebruik de inhoud dan niet meer. 
 
Potjesvoeding wordt gehomogeniseerd (door heel fijne gaatjes geperst) en is hierdoor erg   
fijn van structuur. Dit verschilt van zelfbereide maaltijden en je kindje kan hierdoor  
protesteren als je het een zelfbereide maaltijd voorzet. Wissel dus voldoende af met vers  
bereide voeding.
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In sommige kant-en-klare potjesvoeding zijn voedingsmiddelen verwerkt die nog niet geschikt zijn 
voor mijn baby. Wat doe ik dan? 

De meeste producten mag je zonder probleem aan je baby geven. Voor potjesvoeding wordt 
het voedsel namelijk gehomogeniseerd en hierdoor kunnen ook nog minder ontwikkelde darmen 
de voedingsstoffen opnemen. Homogeniseren wil zeggen dat de voeding door heel fijne gaatjes 
wordt geperst. Alle plantencellen worden opengebroken, zodat voedingsstoffen, mineralen en 
vitamines vrijkomen. Het lichaam van je baby kan ze nu zonder problemen opnemen. 
Zelf kan je de voeding van je baby nooit zo fijn malen. 

 
Maar je kan ook potjes vinden die volgens het etiket geschikt zijn voor baby’s jonger dan 
6 maanden, maar die al vlees bevatten. Die geef je het best nog niet. Hou je bij voorkeur aan de 
richtlijn om vlees pas te gebruiken vanaf de leeftijd van 6 maanden.

Zitten er bewaarmiddelen in kant-en-klare potjesvoeding? 
In potjesvoeding zitten geen bewaarmiddelen of kleurstoffen. Dit is wettelijk verboden. 
De verse producten werden gesteriliseerd of gepasteuriseerd. Dankzij deze techniek zijn de 
voedingsmiddelen langer houdbaar. 

Zit er zout in kant-en-klare potjesvoeding? 
De meeste kant-en-klare groentemaaltijden bevatten geen toegevoegd zout. Is er toch wat 
zout toegevoegd, dan is dit volgens de Belgische en Europese wetgeving.

Voeg ik vetstof toe aan de kant-en-klare groentepap? 
Ja, dit mag. Voor de groei en ontwikkeling van je baby is dit zelfs aan te raden. Voeg één kof-
fielepel plantaardige olie of een zelfde hoeveelheid zachte plantaardige margarine of bak- en 
braadvet rijk aan onverzadigde vetzuren toe aan de maaltijd.

Mag ik kant-en-klare potjesvoeding meerdere keren opwarmen? 
Liefst niet. Eet je baby maar een half potje, warm dan maar de helft op.  De rest kan je in een 
goed afgedekt potje in de koelkast bewaren.

Vragen?
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Mijn baby wil geen/alleen potjesvoeding, wat doe ik? 
Op zich is potjesvoeding een volwaardig alternatief voor versbereide voeding.  
De verschillende voedingsmiddelen zijn wel altijd samengebracht. Hierdoor is het moeilijker 
om smaken te leren kennen. Potjesvoeding is ook fijner van structuur, waardoor je baby   
gewone voeding soms kan weigeren. Probeer dus zeker af te wisselen met versbereide   
voedingsmiddelen. Zo leert je baby smaken en structuur (brokjes) in de voeding kennen.  
Lust je baby geen potjesvoeding, dan is dat eigenlijk geen groot probleem. Het is alleen   
moeilijk wanneer je op stap wil gaan.

Hoe lang moet eten afkoelen?  
Schep het eten van je baby als eerste uit. Roer goed en proef even met een andere lepel of   
het niet te warm is.

Moet mijn kind z’n bord leegeten? 
Heeft je baby geen honger meer, dwing het dan niet. Dit werkt averechts en kan het ‘niet eten’ 
stimuleren. Zo kan de eetsituatie in een machtsstrijd uitmonden. Bovendien eet je baby niet 
altijd evenveel. Zijn eetlust kan verschillen per dag of per periode. Eet je baby eens wat minder, 
maak je dan niet onmiddellijk zorgen. Het gebeurt maar zelden dat je baby dan trager gaat 
groeien of zich minder vlug gaat ontwikkelen. Je baby voelt van jongs af heel goed wanneer en 
hoeveel hij moet eten. Luister goed naar deze signalen van je kind en laat het ‘niet eten’ van je 
baby geen obsessie worden. Indien je hierover vragen hebt, kan je altijd terecht bij de je regio-
verpleegkundige of op het spreekuur opvoedingsondersteuning.

Mijn baby protesteert als ik zijn mondje schoonmaak. Hoe handel ik het best? 
De mond is een heel gevoelige zone voor je baby. Door constant de mond af te vegen, kan  hij lastig 
beginnen te doen. Laat het dan even zo. Je hoeft zijn mondje niet na elke hap  
proper te maken. Dit hoort er gewoon bij in het begin. Zorg ook dat deze momenten geen strijd wor-
den. Probeer je baby zijn mondje spelenderwijs proper te maken of laat het hem/haar zelf doen.
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Moet mijn baby drinken naast het eten? 
Nee, dat moet niet. De eerste 4 à 6 maanden heeft je baby alleen melkvoeding nodig.    
Drinkt hij daarnaast te veel, dan vermindert zijn eetlust. In sommige gevallen heeft je   
baby wel extra vocht nodig: bij koorts, diarree of warm weer. Geef je extra vocht, kies dan voor:

  -   een baby jonger dan zes maanden:
 ■ extra borstvoeding of flesvoeding
 ■ bij koorts, braken of diarree is het advies van de arts noodzakelijk

  -   een baby ouder dan zes maanden:
 ■ mineraalarm, niet-bruisend flessenwater
 ■ lichte kruidenthee (linde, kamille, venkel, enz.) zonder suiker of honing
 ■ vers, ongezoet fruitsap (eventueel onverdund) of kant-en-klaar babyfruitsap.  

 Let op met appelsap: te veel kan diarree veroorzaken.
 ■ groentesap
 ■ bouillon 

Wat met industrieel diepgevroren voedingsmiddelen?
Je mag industrieel niet-bereide diepgevroren groenten (d.w.z. zonder room of saus) aan je baby 
geven; dit proces heeft geen invloed op de voedingswaarde. Het verlies van voedingsstoffen 
vindt vooral plaats vóór het invriezen en bij het bewaren. Industrieel diepvriezen gebeurt op 
-30 tot -40 °C. Thuis zijn de omstandigheden minder ideaal: veel voedingsstoffen gaan verlo-
ren, de kwaliteit van het voedingsmiddel daalt en de houdbaarheid is veel beperkter. 

Let er bij industrieel diepgevroren producten altijd op dat:
 ■ de temperatuur in de diepvrieskast van de winkel onder -18 °C staat.
 ■ het pakje niet boven de rand uitsteekt, met rijm of ijs bedekt, geopend of gescheurd is. 
 ■ je de diepvriesproducten onmiddellijk naar huis brengt. Maak gebruik van een diepvrieszak 

of koelbox om ze te vervoeren en steek ze zo snel mogelijk in de diepvriezer thuis. Bewaar ze 
thuis bij een constante temperatuur van -18 °C of kouder. Voor langdurig bewaren is -24 °C 
ideaal.

Vermijd industrieel bereide diepvriesgroenten of -maaltijden. De wettelijke normen zijn hele-
maal anders dan die voor babyvoeding. Zo’n maaltijd bevat te veel zout en te veel vetten. Bij  
de opwarming gaan er ook heel wat vitamines verloren en kan er nitriet gevormd worden. 
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Mag ik zelf groenten invriezen voor de groentepap? En hoe doe ik dat? 
Je mag dit doen. Let wel op de volgende richtlijnen:

 ■ Maak de groenten klaar zodra je ze hebt geoogst of gekocht.
 ■ Reinig ze goed, was ze en versnij ze. Leg ze gedurende 2 à 5 minuten in kokend water zonder  

 ze gaar te koken (blancheren). Laat ze zo snel mogelijk afkoelen. 
 ■ Voeg niets toe en verpak ze in kleine porties. Gebruik alleen speciale verpakkingen om ze   

 in te vriezen en doe dit zo snel mogelijk. 
 ■ Bewaar de groenten op -18 °C of kouder gedurende hoogstens 10 à 12 maanden. Zijn de   

 groenten niet geblancheerd, dan blijven ze maar maximaal 3 maanden goed.
 ■ Bereid de groenten zonder ze te ontdooien op dezelfde manier als verse groenten.  

 De bereidingstijd is wel korter.
 ■ Vries ontdooide, niet-bereide producten niet opnieuw in.

Mag ik een microgolfoven gebruiken? 
Ja, de snelheid hiervan heeft een belangrijk voordeel. Kleine porties kunnen met weinig water 
op korte tijd worden bereid en hierdoor worden de voedingsstoffen heel goed bewaard. Zowel 
voor het bereiden van een warme maaltijd als voor het verwarmen van potjesvoeding is de mi-
crogolfoven geschikt. Vergeet echter niet het metalen dekseltje eraf te nemen. Roer de inhoud 
goed en schep alles in een bord of kommetje. Een microgolfoven warmt namelijk heel ongelijk-
matig op. Hierdoor kan de maaltijd bijvoorbeeld aan de rand nog lauw zijn en toch al heet in 
het midden. De baby kan zich op die manier verbranden. Controleer daarom de temperatuur 
voordat je de voeding aan je baby geeft.

Zijn er dingen die mijn baby zeker niet mag eten? 
Op deze leeftijd zijn nog heel wat voedingsmiddelen niet geschikt voor baby’s. Op deze leef-
tijd blijft de melkvoeding (borst- of flesvoeding) het belangrijkste. Eventueel kan je al fruit- of 
groentepap geven. Schakel geleidelijk over naar gluten. Je hoeft niet meteen alles te wijzigen 
in glutenbevattende producten. Hou je verder aan de richtlijnen die we in dit hoofdstuk gaven.

Vragen?
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Mag ik restjes bewaren en opwarmen? 
Liever niet. Dit spaart wel veel tijd uit, maar het bewaren en heropwarmen van restjes 
houdt risico’s op infecties in. De voeding verliest vitamines en het opwarmen kan de 
omzetting van nitraat in nitriet bevorderen.

Wil je uitzonderlijk toch restjes bewaren en opwarmen, hou dan rekening met de volgende tips:
 ■ Raak de restjes niet aan met je handen, koel ze snel af en bewaar ze afgedekt in de koelkast.
 ■ Bewaar restjes zeker niet langer dan één dag in de koelkast.
 ■ Bewaar liever geen nitraatrijke groenten, want dit kan de   

 vorming van het schadelijke nitriet bevorderen.
 ■ Warm het restje snel op, verhit het door en door   

 (meer dan 70 °C tot in de kern).
 ■ Roer het regelmatig om.

Welke voedingswaarde zit er in fruit en groenten? 
Je vindt een tabel met de voedingswaarde 
van de meest courante fruit- en 
groentesoorten achteraan in deze 
brochure op p. 187.



hoofdstuk 2
Vanaf 6 maanden



Vanaf 6 maanden
Leren eten

Tussen 6 en 9 maanden gaat het likzuigen gelei-
delijk over in pompzuigen. De tong beweegt niet 
langer voor- en achterwaarts, maar op en neer. De 
kaak maakt stilaan kleinere verticale bewegingen 
dan bij het likzuigen. De verhouding tussen zuigen, 
ademen en slikken gaat van 1:1:1 naar 3:1:1. Rond 
6 à 8 maanden kan je kindje uit een beker leren 
drinken. Op 8 à 9 maanden houdt het de beker ook 
zelf vast. Vermijd zoete dranken tussenin: ze zorgen 
voor tandbederf en een gebrek aan eetlust. 

 Ї Wanneer is mijn baby klaar om uit een beker  
  te drinken?

 ■ Je merkt zelf wanneer je baby eraan toe is om  
over te schakelen van de zuigfles op een beker. 

 ■ Meestal is dit tussen 6 en 8 maanden. Geef je  
baby wel de tijd om deze nieuwe vaardigheid  
te leren.

 ■ Vóór het eerste levensjaar is het niet nodig om  
alle voeding uit een beker te laten drinken. Hou  
rekening met de zuigbehoefte van je baby. 

 ■ Leert je baby pas na 12 maanden uit een beker  
drinken, dan duurt het veel langer vooraleer het  
ontwend is aan het drinken uit een zuigfles.

 Ї Hoe leer ik mijn baby uit een beker drinken?

 ■ Bied je baby vanaf 6 maanden tussen de maal-
tijden regelmatig wat water aan. Zo voorkom je 
dat het later geen water lust en je zoete dranken 
moet gaan aanbieden. Geef ook niet te veel 
water, zo verstoor je zijn eetlust niet.

 ■ Duurt het langer dan een paar weken voor je  
baby wat slokjes uit een beker kan nemen?  
Morst en verslikt je baby zich vaak? Dan kan je 
de beker misschien vullen met halfvloeibare  
voeding, bv. ingedikte flesvoeding of soep.   
Naarmate je baby makkelijker slokjes neemt,  
kan de voeding weer verdund worden.

 ■ Gebruik een gewone beker en geen tuitbeker. 
Zo leert je baby de vloeistof aan te zuigen en 
juist te doseren, en zijn lippen rond de  
bekerrand te sluiten. Dit is goed voor zijn latere 
taalontwikkeling. Er bestaan ook bekers met 
een uitsparing, zodat je baby zelf kan zien  
hoeveel vloeistof er naar zijn mond komt.

 ■ Doe tong- en lipspelletjes: tong uitsteken,   
klakken met de tong, ...

1.
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Wat moet ik altijd in huis hebben?

Je baby mag op dit moment nog niet alles eten. 
Ga je winkelen, maak dan een boodschappenlijstje 
op basis van je weekmenu. Het is altijd handig een 
aantal basisingrediënten in huis te hebben. Hou 
wel rekening met de bewaartijd en de bewaarvoor-
schriften: groenten die langer houdbaar zijn, hou 
je voor het einde van de week, de andere moeten 
sneller opgebruikt worden. 

De voedingsmiddelen in het vet gedrukt mag je 
kind vanaf nu ook eten.

Basislijst:
•	Aardappelen
•	Seizoensgroenten: bv. aardpeer, andijvie, 

aubergine, avocado, bloemkool, broccoli, 
champignons, Chinese kool, courgette, 
doperwtjes, knolselder, kropsla, oesterzwam, 
pastinaak, pompoen, postelein, prei, 
prinsessenbonen, rapen, rode bietjes, 
snijbonen, spinazie, tomaten, tuinkers, veldsla, 
venkel, waterkers, witloof, wortelen

•	Seizoensfruit: bv. aardbei, abrikozen, appelen, 
bananen, bramen, citroenen, frambozen, 
kiwi’s, lychees, mandarijntjes, mango, meloen, 
nectarines, papaja, passievrucht (sap), peren, 
pompelmoes, perziken, pruimen, rabarber, 
sharonvruchten, sinaasappelen, sterfruit, vijgen

•	Bak- en braadvet rijk aan onverzadigde vetzuren
•	Olie rijk aan onverzadigde vetzuren
•	Zachte, plantaardige margarine rijk aan   

onverzadigde vetzuren
•	Deegwaren
•	Bindmiddel: speciale kindermelen of graan-

vlokken, kinderkoek, bindmiddelen op basis van 
rijst, maïs, gierst, tarwe, haver, gerst, enz.

•	Ongezoet fruitsap
•	Peulvruchten: linzen, kikkererwten, …
•	Vleesvervangers zoals sojakaas (tofoe),  

bepaalde paddenstoelen of mycoproteïne 
(beter bekend onder de naam Quorn™)

•	Niet-bereide diepvriesgroenten
•	Niet-bereid diepvriesvlees en niet-bereide  

diepvriesvis
•	Niet-bereide (diepvries)vis en niet-bereid 

(diepvries)vlees
•	Eieren
•	Zachte tuinkruiden: peterselie, kervel, basilicum,  

bieslook, dille, enz.

Basislijst
2.



Wat mag mijn baby nu eten?

Je baby heeft steeds meer energie en ijzer nodig. 
Dit is het moment om de voeding meer te variëren. 
Mager vlees, vis, een half ei of een vleesvervanger 
mogen toegevoegd worden aan de groentepap. 
Begin met 1 eetlepel, verhoog de hoeveelheid 
langzaamaan tot 25 à 30 g (rauw gewogen) op 
12 maanden. 

Zolang je baby niet genoeg 
tandjes heeft om te kauwen en 
de kauwreflex nog onvoldoende 
ontwikkeld is, maal je het best de 
voeding. Bereidingswijzen zoals 
roerbakken en al dente zijn nog niet 
geschikt voor jonge kinderen. Vlees 
maal je met een vleesmolentje of 
keukenrobot. Je kan het vlees ook in 
de roerzeef pureren met de groenten 
en de aardappelen. Vis is heel zacht 
en je kan het makkelijk pletten met 
een vork. 

Voeg aan de warme maaltijd altijd vetstof toe. Een 
koffielepel tot een eetlepel is voldoende. Geef de 
voorkeur aan een zachte, plantaardige margarine, 
een plantaardige olie (bv. maïs-, olijf-, arachide-, 
koolzaad- of zonnebloemolie) of bak- en braadvet rijk 
aan onverzadigde vetzuren. Elke olie heeft haar eigen 
samenstelling. Wissel voldoende af. Gebruik sojaolie 
en slaolie alleen voor koude bereidingen.

 τ Vlees en vleesvervangers

Kies voor vers vlees zonder zichtbare vetrandjes, zoals 
kip, kalkoen, paarden-, kalfs-, rund- of varkensvlees. 
Lever bevat veel ijzer, mineralen en eiwitten. Jammer 
genoeg is lever ook rijk aan cholesterol en worden 
alle schadelijke stoffen erin opgestapeld. Zet dus niet 
te vaak lever op het menu. Schapen- en lamsvlees 

zijn vetrijke vleessoorten: ze krijgen 
dus niet de voorkeur. Een mager 
stukje lamsvlees kan wel.

Rood vlees (bv. rundvlees, 
paardenvlees) heeft geen hogere 
voedingswaarde dan wit vlees (bv. 
varkensvlees, kalfsvlees of kip). Met 
uitzondering van fazant en patrijs 
bevat alle vlees ongeveer evenveel 
eiwitten. Op het gebied van ijzer 
scoren paardenvlees, fazant, 
patrijs en kalkoen dan weer goed; 
varkensvlees bevat veel minder 
goed ijzer.

Tot 1 jaar kan je het vlees het best in een beetje water 
met wat zachte tuinkruiden koken of stomen. Je kan 
het vlees samen met de groenten en aardappelen 
bereiden. Zet eerst de voedingsmiddelen op die de 
langste kooktijd vergen. Pureer het geheel met een 
roerzeef.
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Je baby heeft zeker niet elke dag vlees nodig. Het 
is een goede bron van eiwitten, ijzer en vitamines, 
maar we vinden die voedingsstoffen ook terug in 
andere producten. Zorg op een dag dat je kind geen 
vlees eet voor een volwaardig alternatief: gevogelte, 
vis, ei, peulvruchten, sojakaas (tofoe), bepaalde 
paddenstoelen, mycoproteïne (beter bekend onder 
de naam Quorn™), notenpasta, jonge kaas of 
plattekaas. Kies voor verse producten en wissel veel 
af. Zo krijgt je baby zeker de juiste voedingsstoffen 
binnen.

Sojakaas wordt bereid op basis van de sojaboon. 
Bepaalde paddenstoelen kunnen een eiwit- en 
vitaminerijk alternatief vormen voor vlees. Zij 
bevatten minder vet, meer vitamines en meer 
mineralen dan vlees. Anderzijds bevatten zij meer 
water zodat men er een dubbele portie moet van 
eten om vlees te vervangen. Voorbeelden zijn de 
traditionele witte champignon en de oesterzwam.

52



 τ Vis

Alle verse zeevis, zoals kabeljauw, rog, schelvis, tong, 
staartvis, tonijn, pladijs en zalm, is geschikt voor ba-
by’s. De essentiële vetzuren uit vis zijn heel belang-
rijk voor de groei van de hersenen en de ontwikke-
ling van de ogen. Maatjesharing, ansjovis, gerookte 
vis, schaal- en schelpdieren zijn niet geschikt voor je 
jonge baby. Koop liefst gefileerde vis en pas op voor 
graten. Maak de vis gaar, bijvoorbeeld door hem te 
stomen samen met de aardappelen en de groenten.

Geef je baby nooit rauwe vis, want hij kan besmet 
zijn met bacteriën en je baby ziek maken. Verhit je 
de vis voldoende, dan worden alle bacteriën gedood.

Geef de vis onmiddellijk na de bereiding. Bewaar je 
de vis, dan kan hij opnieuw besmet worden (via je 
handen, de lucht, ...) en bederven.

Vervang vlees 1 tot 2 keer per week door vis. Vis is 
lichter verteerbaar, je mag er dus iets meer van ge-
ven. Start met ongeveer 20 g; op de leeftijd van 
1 jaar is 30 g vis voldoende.



 τ Ei

Kook het kippenei volledig gaar in water. Dit duurt 
10 minuten. Plet daarna een half ei eenvoudig fijn 
met een vork. 

Eendeneieren en ganzeneieren zijn meestal besmet 
met salmonella. Deze bacteriën worden alleen 
vernietigd bij voldoende verhitting: voor eendenei-
eren betekent dit 10 minuten koken en voor gan-
zeneieren 15 minuten. Pas dan zijn ze volledig gaar 
gekookt. Veiligheidshalve geef je ze beter niet aan 
jonge kinderen.

 τ Peulvruchten

Gaar gekookte en gepureerde peulvruchten mogen 
nu al gegeten worden. Dit zijn geen groenten, maar 
rijpe zaden van planten. Ze zijn rijk aan eiwitten, 
zetmeel en ijzer, maar bevatten minder vitamine 
C en A dan groenten. Begin met kikkererwten en 
linzen, zij verteren het makkelijkst. Levert dit geen 
problemen op, dan kan je ook andere peulvruchten 
geven. Heeft je baby problemen met de vertering, 
dan wacht je beter nog wat. Zeker bruine, rode en 
witte bonen zijn moeilijk verteerbaar.
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 Ї Hoeveel peulvruchten mag ik aan mijn baby  
  geven?

Peulvruchten zijn rijk aan eiwitten. Start met 1 
eetlepel gare gezeefde peulvruchten. Om te starten 
zijn linzen of kikkererwten het beste. Wees je er wel 
van bewust dat peulvruchten geen groenten zijn en 
dat ze die dus ook niet kunnen vervangen. Groenten 
mogen dus niet ontbreken in een evenwichtige 
voeding.

Peulvruchten bereid je zo:
 ■ Week de peulvruchten gedurende 1 nacht in  
driemaal hun volume aan water.

 ■ Kook ze gaar in vers water (30 à 45 minuten).  
Gebruik eventueel een snelkookpan, dit zorgt  
voor een behoorlijke vermindering van de kook-
tijd.

 ■ Zijn de peulvruchten gaar, pureer ze dan met de  
roerzeef.

 ■ De week- en kooktijden van de courante soorten 
vind je in de brochure ‘Wat eten we vandaag?’ 
(hoofdstuk 2).
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Vragen?
4. Veelgestelde vragen

Moet ik mijn baby extra vitamines geven? 
Krijgt je baby aangepaste flesvoeding, dan heeft hij geen extra vitamines nodig. Geef je naast 
vaste voeding borstvoeding, dan heeft je baby extra vitamine D nodig. Geef je koemelk, dan 
kunnen er ernstige tekorten aan vitamines en mineralen ontstaan. Vraag hierover altijd raad 
aan je arts of aan je regioverpleegkundige.

Schil ik appelen, tomaten, enz. voor mijn baby? 
Zolang je baby nog niet goed kan kauwen en zich makkelijk kan verslikken in velletjes, schil  
je het best groenten en fruit voordat je ze verwerkt tot fruit- of groentepap.

Waarom moet babyvoeding fijn zijn? 
Maak de voeding van je baby fijn zodat hij alle voedingsstoffen kan opnemen. Gebruik hiervoor 
een vruchtenpers, een rasp, een roerzeef of een mixer. Het mixen zorgt voor meer lucht in de 
pap en dus voor vitamineverlies. Het krijgt daarom niet de voorkeur.

Wanneer mag mijn baby groenten, vlees en aardappelen afzonderlijk eten? 
In principe hoeven groenten, aardappelen, vlees of vis niet gemengd te worden in een papje. 
Het maakt het gewoon eenvoudiger. Alles afzonderlijk geven heeft wel het voordeel dat je baby 
de smaak van de verschillende voedingsmiddelen leert kennen. Zodra je kind kleine, fijngesne-
den stukjes kan kauwen, geef je dus het best alles apart. Zo kan het zich langzaamaan aanpas-
sen aan normale eetgewoonten.

Verwijder ik de groene delen en scheuten van aardappelen? 
Ja, want zij bevatten solanine, een stof die in grote hoeveelheden giftig kan zijn. Deze stof komt 
van nature voor in de schil van onrijpe aardappelen en in scheuten van oudere aardappelen. 
Maar de gevarendrempel ligt zeer hoog, zodat je bij een normale consumptie zeker geen ge-
vaar loopt. Het solaninegehalte kan in aardappelen sterk variëren. Het gehalte in ‘hedendaag-
se’ rassen is veel kleiner. Door beschadiging of bewaring van aardappelen in (zon)licht of in een 
koude en vochtige omgeving kan het solaninegehalte stijgen. Voorkom dit door aardappelen 
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zorgvuldig te behandelen en te bewaren. Verwijder een groot gedeelte van de solanine door de 
aardappelen te schillen en door bruine en groene delen van aardappelen weg te snijden. Snij 
de plekjes ook goed weg wanneer aardappelen in de schil wordt gegeten. Snij scheuten van 
aardappelen ruim weg. 
 
Ook in onrijpe tomaten zit een vergelijkbare stof. Daarom raden we aan alleen rijpe tomaten 
te eten.

Wat zijn peulvruchten en wanneer mag mijn baby ze eten? 
Peulvruchten zijn de eetbare, rijpe zaden van planten: bv. linzen, witte, bruine en rode  bonen 
en sojabonen, kikkererwten, spliterwten, kapucijners, enz. Het zijn geen groenten en kunnen 
die ook niet vervangen. Ze bevatten wel veel eiwitten, zetmeel en ijzer, maar minder vitamines. 
Doperwtjes, prinsessenbonen en snijbonen zijn geen peulvruchten.

 
Je mag op 6 maanden gaar gekookte en gepureerde peulvruchten aan je kindje geven.  
Dit kan als vervanging voor vlees, maar ook gewoon als aanvulling. Begin met kikkererwten en 
linzen, zij verteren het makkelijkst. Levert dit geen problemen op, dan kan je ook andere peul-
vruchten geven. Heeft je baby problemen met de vertering, dan wacht je beter nog wat.

Geef ik mijn baby orgaanvlees (lever, nieren, hersenen, enz.) ? 
Zet dit niet te vaak op het menu, één keer per twee weken is voldoende. Orgaanvlees is  
meestal wel vetarm en zit vol ijzer en vitamines A en D. Anderzijds bevat het ook veel  
cholesterol. Orgaanvlees bederft ook vlugger.

 
Vaak bevat orgaanvlees ook resten van geneesmiddelen en behandelingsstoffen, soms zelfs 
zware metalen (bv. cadmium) en pcb’s. Pcb’s zijn moeilijk afbreekbaar en hierdoor schadelijk 
voor de gezondheid. Orgaanvlees volledig van het menu schrappen is echter niet nodig.  
Verhit orgaanvlees altijd goed tot in de kern. 
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Geef ik mijn baby rauw vlees of gehakt? 
Nee, rauw vlees (zoals bv. filet americain) kan besmet zijn met bacteriën. Hier kan je baby ziek 
van worden. Bovendien wordt gehakt gemaakt van minderwaardig vlees (spieren en vet) waar-
aan zout en soms kruiden zijn toegevoegd. Hoe meer witte stippen je ziet, hoe minder zuiver 
het vlees is. Anderzijds is een onnatuurlijke rode kleur ook niet goed, want dit betekent dat er 
sulfiet aan is toegevoegd.

 
Je kan wel vers vlees van goede kwaliteit zelf malen of dit door de slager laten doen. Verwerk 
het dan nog dezelfde dag in een maaltijd. Verhit het vlees voldoende, zo dood je de bacteriën. 
Als de bereiding klaar is, geef dan het gare vlees onmiddellijk aan je baby. Bewaar het niet, 
want dit kan voor een nieuwe besmetting (via je handen, via de lucht, enz.) zorgen en de vlees-
waren doen bederven. 

 
Mag ik wild (fazant, patrijs, kwartel, eend, gans, konijn, haas, reebok, enz.) aan mijn baby geven? 

Wild moet je leren eten. Het heeft een heel specifieke smaak en taaiheid, waardoor kinderen 
het soms niet lusten. Vanaf het moment dat je baby vlees mag eten, kan je proberen of hij wild 
lust. Wild is mager en rijk aan eiwitten en ijzer. Alleen eend en gans zijn vetter en taaier. Zorg 
dat het wild door en door verhit is. Zo vermijd je schadelijke bacteriën.

Wat met hormonen in het vlees? 
Zuigelingen en oudere kinderen kan je het best vlees van dieren geven die niet met hormonen  
behandeld zijn. Het gebruik van hormonen is immers slecht voor de gezondheid. Natuurlijk 
heeft niet elke stof dezelfde gevolgen. Toch zijn in België en in de Europese Unie alle hormonen 
verboden. Het Instituut voor Veterinaire Keuring controleert het vlees op hormonen en waar-
schuwt de overheid als het onwettigheden vaststelt, zodat de overheid kan ingrijpen.

 
Let dus zeker op het kwaliteitslabel. Dat geeft aan dat het vlees niet behandeld werd. Laat je 
echter niet van de wijs brengen door het overaanbod aan labels. In feite moeten alle voedings-
middelen van goede kwaliteit zijn. Zorg bovendien voor veel variatie en koop bij een slager die 
je vertrouwt.
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Kan mijn baby allergisch zijn voor vlees, vis of ei? 

Ja, van sommige vleessoorten (o.a. varken en schaap) zijn allergische reacties bekend. Ze zijn 
wel zeldzaam. Ook vis en bereide vleeswaren kunnen allergieën veroorzaken. Het zijn de 
toevoegsels en de bewaarmiddelen die bij vleeswaren voor problemen kunnen zorgen.  Baby’s 
en kinderen ontwikkelen makkelijker een allergie dan volwassenen. Meestal verdwijnt deze 
allergie bij het ouder worden.

Mag ik nitraatrijke groenten samen met vis geven? 
Liever niet. Zeker visliefhebbers moeten daarop letten. Nitraat kan zich namelijk omzetten in 
nitriet. Nitriet kan in het lichaam reageren met de aminozuren uit de vis en omgezet worden 
in nitrosamines. Die stoffen zijn schadelijk voor het lichaam: ze kunnen kankerverwekkend 
zijn. Niet iedereen is het daar echter over eens. Uit voorzorg adviseren we toch om vis niet te 
combineren met nitraatrijke groenten. 

 Dat geldt ook voor potjesvoeding en kant-en-klare babymaaltijden, maar niet voor zalm en 
makreel: met die vissoorten worden geen nitrosamines gevormd. 

 
Is vis gezonder dan vlees ondanks de invloed van schadelijke stoffen? 

Vis is een goede bron van volwaardige eiwitten, essentiële vetzuren, ijzer en vitamine A en D. 
Bovendien is vis meestal minder vet en makkelijker verteerbaar dan vlees. Het vet van vis heeft 
een andere samenstelling dan het vet van vlees, met een gunstige invloed op de cholesterol 
in het bloed. Voor pasgeborenen en baby’s zijn de essentiële vetzuren in vis (omega 3) onder 
andere belangrijk voor de groei van de hersenen en de ontwikkeling van de ogen.

 In vis kunnen soms zware metalen zoals kwik en cadmium, en resten van moeilijk afbreekbare 
stoffen (pcb’s) voorkomen. Er bestaan op dat punt soms grote verschillen tussen zoetwatervis 
en zeevis. Bij zeevis worden de wettelijke normen niet overschreden.
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 Jonge kinderen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor de effecten van kwik. Daarom wordt afgera-

den om vissen uit verontreinigd water (bv. rivierpaling) en roofvissen zoals haai, marlijn en 
zwaardvis te eten. Ze bevatten immers meer kwik dan andere vissoorten. Beperk verse tonijn 
tot eenmaal per week. Tonijn in blik bevat minder kwik, omdat die afkomstig is van jonge vis-
sen. Maar het nadeel is dan weer dat dergelijke vis veel zout bevat. Schaal- en schelpdieren bevat-
ten soms ook grotere hoeveelheden schadelijke stoffen. Ze worden afgeraden voor baby’s.  

 De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om een tot tweemaal per week vis te eten. Wanneer er 
vis op het menu staat, is 20 g vis genoeg voor je baby.  Die hoeveelheid is te klein om je zorgen 
te maken over schadelijke stoffen. Breng zo veel mogelijk variatie in de voeding. Op die manier 
verklein je het risico van vreemde stoffen nog meer.

Mag ik mijn baby rauwe vis geven? 
Nee, rauwe vis kan besmet zijn met bacteriën en je kind ziek maken. Vis bederft ook sneller dan 
vlees. Verhit je de vis voldoende, dan worden alle bacteriën gedood. Geef de vis onmiddellijk na 
de bereiding aan je baby. Bewaar je de vis, dan kan hij opnieuw besmet worden (via je handen, 
de lucht, ...) en bederven.

Welke voedingswaarden zitten er in vlees, wild, vis, ei en vervangproducten? 
Je vindt de tabel met de voedingswaarden achteraan in deze brochure op p. 186.

Mag ik mijn baby een rauw ei geven? 
Nee, kook het ei gedurende 10 minuten totdat het hardgekookt is. Rauwe of onvoldoende 
verhitte eieren kunnen namelijk besmet zijn en je kindje ziek maken. Ze zijn ook moeilijker 
verteerbaar en bovendien bevatten ze avidine. Deze stof zorgt ervoor dat ons lichaam bepaalde 
vitamines niet kan opnemen. Door het ei te koken, vernietig je deze stof.  Zelf bereide bavarois, 
chocolademousse en aardappelpuree waarin een ei in verwerkt is, geef je beter niet.
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Hoeveel mag mijn baby eten? 
Een goede regel luidt als volgt: jij bepaalt wat er op tafel komt en je kind bepaalt hoeveel het 
eet. Het kan zelf voelen hoeveel eten het nodig heeft. Dit verschilt van kind tot kind en per 
periode. Ben je ongerust, hou dan zijn eetgewoonten gedurende een aantal dagen in de gaten. 
Kijk naar zijn ontwikkeling en groei, deze gegevens tonen je wel of er een tekort of teveel aan 
voedselinname is. Hieronder geven we toch een aantal algemene richtlijnen voor voedings-
hoeveelheden. 

 Vlees  Op 6 à 7 maanden start je met 1 eetlepel vlees per dag. Geleidelijk aan mag je dit verhogen tot 
25 g per dag. Op 1 jaar is dit voldoende.

 Vis  Vis is lichter verteerbaar dan vlees. De portie mag dus iets groter zijn. Start met ongeveer 20 g 
vis per dag. Op 1 jaar is 30 g vis per dag ruim voldoende. Vervang vlees 1 tot 2 keer per week 
door vis.

 Ei Vanaf 6 à 7 maanden mag je 1 keer per week vlees of vis door een half ei vervangen. 
 
Wat is vegetarische voeding en mag ik mijn baby vegetarisch laten eten? 

Vegetarisch eten is er bewust voor kiezen om zonder dierlijke eiwitbronnen (vlees, vis, ei, 
zuivel, ...) te eten. Daarbinnen zijn er verschillende strekkingen. De lacto-ovovoeding is de 
bekendste: wel zuivel (lacto) en eieren (ovo), maar geen vlees of vis. Wil men geen enkel dierlijk 
product eten, dan kiest men voor het veganisme. Veganisme is echter niet geschikt voor 
kinderen. Het risico op voedingstekorten is te groot. 

 Hoe jonger je baby, hoe beperkter de mogelijkheden. In principe is de voeding van een zuige-
ling al vegetarisch. Baby’s zijn ook nog in volle groei en hebben een grote behoefte aan eiwitten: 
zowel dierlijke eiwitten (vlees, vis, gevogelte, eieren, kaas en melk) als plantaardige eiwitten 
(peulvruchten, rijst, deegwaren, meel en brood). Plantaardig eiwit is van lagere kwaliteit: het 
bevat namelijk niet alle essentiële aminozuren in de juiste verhouding. Daarom kan je het best 
elke dag verschillende plantaardige eiwitten combineren voor een beter eindresultaat. 



Vragen?

68

 Zorg er eerst en vooral voor dat je kind dagelijks voldoende melkvoeding krijgt (borstvoeding of 
een halve liter tweedeleeftijdsmelk). Zo krijgt je baby voldoende eiwitten, maar ook ijzer, calci-
um en vitamines D en B12 binnen. Andere plantaardige ‘melken’ zoals notenmelk, rijstmelk, enz. 
zijn geen volwaardige vervanging voor borstvoeding of tweedeleeftijdsmelk. Ze bevatten niet 
de juiste voedingsstoffen om je baby goed te laten groeien en zich goed te laten ontwikkelen. 
Graanproducten vormen samen met peulvruchten, groenten en fruit de basis in een vegetari-
sche voeding. Granen zijn belangrijke leveranciers van eiwitten, ijzer en vitamines. Voorbeelden 
zijn rijst, maïs, gierst, boekweit, quinoa, tarwe, rogge, gerst, haver, kamut, spelt enz. Wees voor 
jonge kinderen nog voorzichtig met volkorenproducten.

 Kies bij elke maaltijd ook voor voldoende groenten en fruit. Ze bevatten vitamines en mineralen 
(bv. vitamine C en ijzer). Vitamine C bevordert de opname van ijzer in het lichaam. IJzer uit 
plantaardige voedingsmiddelen wordt minder gemakkelijk opgenomen. Gezien de diverse 
samenstelling is variëren tussen donkere bladgroenten, groene en gele groenten belangrijk.

 Vlees/vis kan je vanaf  6 maanden vervangen door:
 ■ een half ei of een eidooier
 ■ 15 g tofoe
 ■ 30 g gare paddenstoelen
 ■ 30 g gare gepureerde en gezeefde peulvruchten
 ■ 15 g mycoproteïne (beter bekend onder de naam QuornTM)
 ■ 1 sneetje jonge kaas of 1 eetlepel platte kaas

 Wissel regelmatig af. Met andere vleesvervangers zoals seitan en tempé kan je het best 
wachten tot de leeftijd van 1 jaar. Voeg aan een vegetarische maaltijd ook wat vetstof toe.

 Quorn heeft een laag energiegehalte maar geeft snel een verzadigingsgevoel. Het is in beperkte 
hoeveelheden wel bruikbaar en veilig voor kinderen. Quorn© bevat te weinig ijzer. Er moeten 
dus altijd voldoende verse groenten op het menu staan. Wissel voldoende af met andere vlees-
vervangers.
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 Noten, behalve kokosnoten, zijn rijk aan onverzadigde vetzuren, maar leveren wegens hun 
hoge vetgehalte ook veel energie. Het zijn zeer geconcentreerde voedingsmiddelen. Geschikte 
noten zijn wal-, hazel-, pinda-, amandel-, cashewnoten, ... Ook zaden en pitten kunnen gebruikt 
worden: pompoenpitten, pijnboompitten, sesam-, lijn-, en maanzaad enz.  Aan kinderen jonger 
dan 4 jaar geef je geen hele noten om verslikking te vermijden.  Kies voor hen een notenpasta 
of -moes. Noten bevatten naast belangrijke voedingsstoffen veel vet en worden daarom aan-
vullend en in kleine hoeveelheden gebruikt (1 eetlepel notenpasta of -moes). Als kinderen geen 
allergie of voedselovergevoeligheid hebben, kunnen notenpasta’s wel gegeven worden.

 Je mag je baby vegetarisch laten eten, op voorwaarde dat de voeding evenwichtig is samen-
gesteld. Vraag daarover raad aan je arts, je regioverpleegkundige van Kind en Gezin of een 
deskundige diëtiste. Zij kunnen je nog meer specifieke info geven. Experimenteer niet op eigen 
houtje. 

Wat is veganistische voeding en mag ik mijn baby veganistisch laten eten? 
Veganistisch eten is er bewust voor kiezen om zonder dierlijke eiwitbronnen (vlees, vis, ei, 
zuivel, ...) te eten. Sommige veganisten eten ook geen honing, en willen geen afgeleide dierlijke 
producten zoals wol en leder gebruiken. Veganisme is een heel strenge vorm van vegetarisme. 
Dat wordt afgeraden voor kinderen. Het kan een tekort aan energie, eiwit, calcium, ijzer, vita-
mine D en vitamine B12 veroorzaken. Risico’s zijn een vertraagde groei, rachitis (een botaan-
doening) en bloedarmoede. Extra vitamines en mineralen zijn noodzakelijk om de tekorten op 
te vangen.

Mag mijn baby tussenin een koekje eten? 
Voor kinderen jonger dan 9 maanden is een kinderkoekje alleen geschikt als het geprakt 
wordt met vloeistof zoals fruitsap in een fruitpapje of met melkvoeding in een papje. Je kan 
beter geen droge koekjes geven aan jonge kinderen. Er is immers een groot risico dat ze zich 
verslikken. 
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Waarom geef ik geen honing aan een baby jonger dan 1 jaar? 
Honing geven aan baby’s jonger dan 1 jaar kan gevaarlijk zijn. De kans bestaat dat de honingbe-
smet is met de botulisme-bacterie. Bij volwassenen groeit deze bacterie in het algemeenniet in 
de darm. Bij baby’s kan dit wel, aangezien hun darmflora nog niet voldoende ontwikkeld is. Dit 
wordt ‘infantiel botulisme’ genoemd. Botulisme kan leiden tot verlamming en zelfs tot de dood.

 Hoewel infantiel botulisme heel zeldzaam is en de kans op besmetting zeer klein blijft, zijn de 
gevolgen te ernstig om onnodige risico’s te nemen. Kinderkoekjes of babyvoeding waarin honing 
verwerkt is, kunnen geen infantiel botulisme veroorzaken. Deze producten zijn zodanig bewerkt 
en verhit dat ze geen enkel probleem opleveren. Denk eraan dat koekjes het best niet droog gege-
ven worden aan jonge kinderen. Tot 9 maanden worden ze verwerkt in een fruitpapje.

Mag ik mijn baby’s maaltijd kruiden?  
Je mag zachte kruiden toevoegen aan de warme maaltijd, zoals peterselie, bieslook, kervel, 
basilicum en dille. Wees wel voorzichtig met sterk smakende kruiden en pikante specerijen. Ze 
kunnen het maag-darmkanaal van baby’s en peuters te hard prikkelen. Let hier ook op als je 
exotisch voedsel eet in het buitenland. Vermijd de toevoeging van zout aan de voeding van je 
baby. Te veel zout is ongezond en te zwaar om te verwerken voor de nieren van je baby. Zonder 
toegevoegd zout leert je baby de natuurlijke smaak van zijn voeding ook beter kennen. 

Mag mijn baby al soep eten? 
Op 6 maanden is melkvoeding het belangrijkste voor je baby. Voor soep en andere dranken is er 
weinig plaats. Je kan wel soep aan de groentepap toevoegen. Zo wordt ze iets minder droog. Op 
9 maanden komt er meer variatie in de voeding van je baby. Hij kan dan soep drinken bij zijn 
groente- of broodmaaltijd. De soep maak je best zelf. Vermijd de toevoeging van zout en bereid 
alles met verse ingrediënten. Kan je baby al stukjes kauwen, dan hoef je de soep niet meer fijn te 
maken. Soep kan de groentemaaltijd echter niet vervangen. Het is vooral een goede vochtleve-
rancier.
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Mag ik bouillonblokjes gebruiken in de maaltijd? 
Nee, bouillonblokjes zijn geconcentreerde extracten van groenten, vlees, kip of vis met kruiden 
en veel zout. Ze kunnen de nieren van je baby overbelasten. Er bestaan ook vetarme en zout-
arme bouillonblokjes, maar ook die zijn niet geschikt voor babymaaltijden.

Heeft mijn baby vetten nodig? 
Vetten zijn een bron van calorieën die je baby nodig heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. 
De gevolgen van te weinig vetstof zijn:

 ■ een tekort aan essentiële vetzuren: beperkte groei, beperkte hersenontwikkeling  
 en celstofwisseling; 

 ■ het voedsel gaat sneller door de darm; 
 ■ een tekort aan energie.

 De eerste maanden zorgt de melkvoeding voor voldoende vetstoffen, later vermindert de  
hoeveelheid melkvoeding en vetstoffen. Voeg een koffielepel tot een eetlepel vetstof toe aan de 
warme maaltijd. Geef de voorkeur aan een zachte plantaardige margarine, plantaardige olie 
(bv. maïs-, olijf-, arachide-, koolzaad- of zonnebloemolie) of bak- en braadvet rijk aan onverza-
digde vetzuren. Vetten die rijk zijn aan onverzadigde vetzuren worden meestal verpakt in een  
vlootje en zijn vloeibaar of zacht (indrukbaar) als ze uit de koelkast worden genomen. Vetten 
rijk aan verzadigde vetzuren zijn meestal in een wikkel verpakt en voelen hard aan als ze uit de 
koelkast worden genomen. Elke olie heeft een specifieke samenstelling: wissel dus voldoende 
af. Gebruik sojaolie en slaolie alleen voor koude bereidingen. 

 Verzadigde vetzuren zijn cholesterolverhogend, vergroten de kans op hart- en vaatziekten en 
zijn terug te vinden in volle melk(producten), vlees, vette kazen, room, keukenmargarine, palm-
olie, kokosvet, ... Bij het beperken van de dierlijke producten, daalt de inname van de verzadigde 
vetzuren.
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 Onverzadigde vetzuren (o.a. omega 3-vetzuren) zijn heel belangrijk voor kinderen, voor de groei 
van de hersenen en de ontwikkeling van de ogen, zijn cholesterolverlagend en terug te vinden 
in plantaardige oliën, visvetten, noten en zachte plantaardige margarines. Ook voor kleine 
kinderen is het belangrijk om de soorten vet in het oog te houden. Minder geschikte oliën zijn 
palm- en kokosolie.

Mag ik een microgolfoven gebruiken? 
Ja, de snelheid hiervan heeft een belangrijk voordeel. Kleine porties kunnen met weinig   
water op korte tijd worden bereid en hierdoor blijven de voedingsstoffen heel goed bewaard. 
Zowel voor het bereiden van een warme maaltijd als voor het verwarmen van potjesvoeding 
is de microgolfoven geschikt. Vergeet echter niet het metalen dekseltje eraf te nemen. Roer de 
inhoud goed en schep alles in een bord of kommetje. Een microgolfoven warmt namelijk heel  
ongelijkmatig op. Hierdoor kan de maaltijd bijvoorbeeld aan de rand nog lauw zijn en toch al 
heet in het midden. De baby kan zich op die manier verbranden. Controleer daarom de tempe-
ratuur voordat je de voeding aan je baby geeft.

Is kant-en-klare potjesvoeding betrouwbaar? Wat zit daar allemaal in? 
Potjesvoeding is vrij duur, maar heeft toch veel voordelen. Het is een volwaardig alternatief 
voor zelfbereide voeding. De hele productie, van de grondstoffen tot de verwerking, staat onder 
strenge controle. De maaltijden zijn gesteriliseerd. Er zitten geen bacteriën in die de maaltijd 
zouden kunnen bederven. Let wel op de vervaldatum, daarna heb je geen garantie meer voor 
de hoeveelheid vitamines in de voeding. Bij de bereiding van kant-en-klare voeding blijven 
bijna alle vitamines bewaard. Sommige vitamines worden extra toegevoegd. De potjes worden 
dan vacuüm verpakt en gesteriliseerd. Het ‘klikgeluid’ bij het openen en de folie rond het dek-
sel garanderen dat het potje ongeopend is en dat de bacteriën werden buitengehouden. Staat 
het dekseltje bijvoorbeeld bol, dan betekent dit dat er lucht in het potje is geraakt. Gebruik de 
inhoud dan niet meer. 
 
Potjesvoeding wordt gehomogeniseerd (door heel fijne gaatjes geperst) en is hierdoor erg fijn 
van structuur. Dit verschilt van zelfbereide maaltijden en je baby kan hierdoor protesteren als 
je het een zelfbereide maaltijd voorzet. Wissel dus voldoende af met vers bereide voeding.
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In sommige kant-en-klare potjesvoeding zijn voedingsmiddelen verwerkt die nog niet geschikt zijn voor 
mijn baby. Wat doe ik dan? 

De meeste producten mag je zonder probleem aan je kindje geven. Voor potjesvoeding wordt 
het voedsel namelijk gehomogeniseerd en hierdoor kunnen ook nog minder ontwikkelde dar-
men de voedingsstoffen opnemen. Homogeniseren wil zeggen dat de voeding door heel fijne 
gaatjes wordt geperst. Alle plantencellen worden opengebroken, zodat voedingsstoffen, mine-
ralen en vitamines vrijkomen. Het lichaam van je baby kan ze nu zonder problemen opnemen.
Zelf kan je de voeding van je baby nooit zo fijn malen. 

Zitten er bewaarmiddelen in kant-en-klare potjesvoeding? 
In potjesvoeding zitten geen bewaarmiddelen of kleurstoffen. Dit is wettelijk verboden. 
De verse producten werden gesteriliseerd of gepasteuriseerd. Dankzij deze techniek zijn de 
voedingsmiddelen langer houdbaar. 

Is het vlees in kant-en-klare potjesvoeding hormonenvrij? 
In potjesvoeding mag alleen hormonenvrij vlees gebruikt worden. Zelfs het veevoeder wordt 
streng gecontroleerd.

Zit er zout in kant-en-klare potjesvoeding? 
De meeste kant-en-klare groentemaaltijden bevatten geen toegevoegd zout. Is er toch wat zout 
toegevoegd, dan is dit volgens de Belgische en Europese wetgeving. 

Voeg ik vetstof toe aan de kant-en-klare groentepap? 
Ja, dit mag. Voor de groei en ontwikkeling van je kindje is dit zelfs aan te raden.  
Voeg één koffielepel plantaardige olie of een zelfde hoeveelheid zachte plantaardige margarine 
of bak- en braadvet rijk aan onverzadigde vetzuren toe aan de maaltijd.

Mag ik kant-en-klare potjesvoeding meerdere keren opwarmen? 
Liefst niet. Eet je baby maar een half potje, warm dan maar de helft op. De rest kan je in een 
goed afgedekt potje in de koelkast bewaren.
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Mijn baby wil geen/alleen potjesvoeding, wat doe ik? 
Op zich is potjesvoeding een volwaardig alternatief voor versbereide voeding. De verschillende 
voedingsmiddelen zijn wel altijd samengebracht. Hierdoor is het moeilijker om smaken te le-
ren kennen. Potjesvoeding is ook fijner van structuur, waardoor je baby gewone voeding soms 
kan weigeren. Probeer dus zeker af te wisselen met versbereide voedingsmiddelen. 

 
Zo leert je kindje smaken en structuur (brokjes) in de voeding kennen. Lust je baby geen potjes-
voeding, dan is dat eigenlijk geen groot probleem. Het is alleen moeilijk wanneer je op stap wil 
gaan.

Hoelang moet eten afkoelen?  
Schep het eten van je baby als eerste uit. Roer goed en proef even met een andere lepel of  
het niet te warm is.

Moet mijn baby drinken naast het eten? 
Nee, dat moet niet. Je baby is nu ongeveer 6 maanden en dan is de melkvoeding nog altijd het 
belangrijkste. Daar drinkt hij nog minstens een halve liter van. Heeft je kind koorts, diarree of is 
het zeer warm weer, dan heeft het extra vocht nodig. Bij koorts, braken of diarree is advies van 
de arts noodzakelijk. Of wil je kindje gewoon wat meer drinken dan alleen zijn melkvoeding, 
dan kan dit ook gerust. Overdrijf echter niet, want dit remt de eetlust. Laat je baby zeker niet 
constant aan zijn (zoete) drankje zuigen. Dit kan namelijk tandcariës bevorderen.  
 
Geef je extra vocht, kies dan voor:

 ■ mineraalarm, niet-bruisend flessenwater
 ■ lichte kruidenthee (linde, kamille, venkel, enz.) zonder suiker of honing
 ■ vers, ongezoet fruitsap (eventueel verdund) of kant-en-klaar babyfruitsap  

 Let op met appelsap: te veel kan diarree veroorzaken.
 ■ groentesap
 ■ bouillon
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Wat met industrieel diepgevroren voedingsmiddelen? 
Je mag industrieel niet-bereide diepgevroren voedingsmiddelen (bv. groenten, vlees, vis, enz.) 
aan je baby geven, dit proces heeft geen invloed op de voedingswaarde. Het verlies van  
voedingsstoffen vindt vooral plaats vóór het invriezen en bij het bewaren.  
Industrieel diepvriezen gebeurt op -30 tot -40 °C. Thuis zijn de omstandigheden minder  
ideaal: veel voedingsstoffen gaan verloren, de kwaliteit van het voedingsmiddel daalt en  
de houdbaarheid is veel beperkter. Industrieel diepgevroren vlees en vis zijn daarom te  
verkiezen boven de zelfingevroren variant. Bewaar je de voedingsmiddelen op -18 °C of kouder, 
dan blijft de voedingswaarde behouden, maar de smaak vermindert wel. Geef je kindje daarom 
liefst vers vlees of verse vis. Bekijk industrieel diepgevroren producten gewoon als een handig 
alternatief. Koop echter geen vissticks of andere gepaneerde diepvriesvis of -vlees. Die bevatten 
te veel zout en slorpen veel vet op tijdens het bakken.

 
Let er bij industrieel diepgevroren producten steeds op dat:

 ■ de temperatuur in de diepvrieskast van de winkel onder -18 °C staat.
 ■ het pakje niet boven de rand uitsteekt, met rijm of ijs bedekt, geopend of gescheurd is. 
 ■ je de diepvriesproducten onmiddellijk naar huis brengt. Maak gebruik van een  

 diepvrieszak of koelbox om ze te vervoeren en steek ze zo snel mogelijk in de diepvriezer 
 thuis. Bewaar ze thuis bij een constante temperatuur van -18 °C of kouder. Voor langdurig   
 bewaren is -24 °C ideaal.  
 
Vermijd industrieel bereide diepvriesgroenten of -maaltijden. De wettelijke normen daarvoor 
zijn helemaal anders dan die voor babyvoeding. Zo’n maaltijd bevat te veel zout en te veel 
vetten. Bij de opwarming gaan er ook heel wat vitamines verloren en kan er nitriet gevormd 
worden. 
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Mag ik zelf vlees of vis invriezen voor de groentepap? En hoe doe ik dat? 

Je mag dit doen. Wij raden dit echter niet aan. De industriële niet-bereide variant is hier te 
verkiezen.

 Vlees
 ■ Koop vers kwaliteitsvlees dat niet eerder werd diepgevroren.
 ■ Was je handen grondig.
 ■ Maak het vlees gebruiksklaar: verpak het in kleine porties in een geschikte verpakking.
 ■ Voeg niets toe.
 ■ Vries het zo snel mogelijk in. Leg niet te veel tegelijk in de vriezer.
 ■ Bewaar het vlees op -18 °C of kouder. Voor langdurig bewaren is -24 °C ideaal. Mager vlees  

 bewaart ongeveer 6 maanden, vet vlees 3 maanden. Gehakt vries je beter niet in.
 ■ Ontdooi het vlees langzaam in de koelkast of in de microgolfoven. Ontdooi niet op    

 kamertemperatuur: het vlees verliest meer vocht en de kans op ontwikkeling en  
 vermenigvuldiging van bacteriën is groter.

 ■ Bereid het vlees op dezelfde manier als vers vlees.
 ■ Vries ontdooid, niet-bereid vlees nooit opnieuw in.

 Vis
 ■ Koop verse kwaliteitsvis die niet eerder werd diepgevroren. Alleen heel verse vis kan   

 worden ingevroren.
 ■ Was je handen grondig.
 ■ Maak de vis gebruiksklaar: verpak hem in kleine porties in een geschikte verpakking.
 ■ Voeg niets toe.
 ■ Vries hem zo snel mogelijk in. Leg niet te veel tegelijk in de vriezer.
 ■ Bewaar de vis op -18 °C of kouder. Voor langdurig bewaren is -24 °C ideaal. 

 Magere vis bewaart ongeveer 6 maanden, vette vis ongeveer 3 maanden. 
 ■ Ontdooi de vis langzaam in de koelkast of in de microgolfoven. Ontdooi niet op  

 kamertemperatuur: de vis verliest meer vocht en de kans op ontwikkeling en    
 vermenigvuldiging van bacteriën is groter.

 ■ Bereid de vis op dezelfde manier als verse vis.
 ■ Vries ontdooide, niet-bereide vis nooit opnieuw in.
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Mag ik restjes bewaren en opwarmen? 

Liever niet. Dit spaart wel veel tijd uit, maar het bewaren en heropwarmen van restjes  
houdt risico’s op infecties in. De voeding verliest vitamines en het opwarmen kan de omzetting 
van nitraat in nitriet bevorderen. 
 
Wil je uitzonderlijk toch restjes bewaren en opwarmen, hou dan rekening met de  
volgende tips:

 ■ Raak de restjes niet aan met je handen, koel ze snel af en bewaar ze afgedekt in de koelkast.
 ■ Bewaar restjes zeker niet langer dan één dag in de koelkast. 
 ■ Bewaar liever geen nitraatrijke groenten, want dit kan de vorming van nitriet bevorderen.
 ■ Warm het restje snel op, verhit het door en door (meer dan 70 °C tot in de kern). Roer het   

 regelmatig om.

Zijn er dingen die mijn baby zeker niet mag eten?  
Op deze leeftijd zijn nog heel wat voedingsmiddelen niet geschikt voor baby’s.  De aangepaste 
melkvoeding blijft nog altijd een belangrijk deel van de voeding op deze leeftijd. Naast fruit en 
groenten komt er nu wat meer variatie door de toevoeging van vlees of vis. Voor brood is het nog 
te vroeg. Vermijd ook gewone melkproducten. Geef geen rauwe producten zoals ei, vlees of vis.

Moet mijn baby z’n bord leegeten? 
Heeft je baby geen honger meer, dwing het dan niet. Dit werkt averechts en kan het ‘niet eten’ 
stimuleren. Zo kan de eetsituatie in een machtsstrijd uitmonden. Bovendien eet je kind niet 
altijd evenveel. Zijn eetlust kan verschillen per dag of per periode. Eet je kind eens wat minder, 
maak je dan niet onmiddellijk zorgen. Het gebeurt maar zelden dat je kind dan trager gaat 
groeien of zich minder vlug gaat ontwikkelen. Je kind voelt van jongs af aan heel goed wan-
neer en hoeveel hij moet eten. Luister goed naar de signalen van je kind en laat het ‘niet eten’ 
van je kind geen obsessie worden. Indien je hierover nog vragen hebt, kan je altijd terecht bij je 
regioverpleegkundige of op het spreekuur opvoedingsondersteuning.
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Mag ik mijn baby, als het goed gegeten heeft, belonen met een ‘ongezond dessert’? 
Het dessert maakt deel uit van de maaltijd. Eet je baby goed en zonder problemen, dan kan je 
een dessert geven. Geef de voorkeur aan een gezond dessert. Wil je kind echter niet eten en 
beloof je het dan een dessert wanneer het zijn bord leegeet, dan gaat het misschien om de 
verkeerde reden eten.  
 
Komt dit regelmatig voor, dan zeg je eigenlijk dat het eten heel vies is, want je moet je kind er-
voor belonen om het eten op te eten. Hierdoor kan jouw kind weigeren om de maaltijd te eten 
in afwachting van zijn dessert. Uiteindelijk bepaal jij als ouder wat en hoe er gegeten wordt, 
maar je kind bepaalt hoeveel het eet. Geef je baby niet te veel tussendoortjes ter compensatie.

Mijn baby protesteert als ik zijn mondje schoonmaak. Hoe handel ik het best? 
De mond is een heel gevoelige zone voor je baby. Door constant de mond af te vegen, kan hij 
lastig beginnen te doen. Laat het dan even zo. Je hoeft zijn mondje niet na elke hap proper te 
maken. Dit hoort er gewoon bij in het begin. Zorg ook dat deze momenten geen strijd worden. 
Probeer je kind zijn mondje spelenderwijs proper te maken of laat het hem/haar zelf doen.

Mijn kind zit met zijn handen in de voeding, kan dat? 
Dit is heel normaal en hoort bij de ontwikkeling van je baby. Leren eten is voor hem ook ex-
perimenteren. Vanaf het moment dat je kind vaste voeding krijgt, maakt het kennis met een 
steeds uitgebreider assortiment voedingsmiddelen, smaken en structuren. Op dit moment 
wordt de coördinatie (grijpen, doelgericht vastnemen, …) veel beter.  Je kind zal proberen met 
de handen te eten of een lepel te gebruiken. Laat je kind oefenen door het zelfstandig te laten 
eten. Vanaf 7 maanden mag je je kind per maaltijd een paar dingen (stukje kip, stukjes fruit, 
roosje broccoli, …) geven om met zijn vingers te eten.  Dit stimuleert ook zijn fysieke en men-
tale vaardigheden en geeft hem zelfvertrouwen. Bij jonge kinderen die moeilijk eten kan het 
laten ‘spelen en kennismaken’ met eten een eerste stap zijn naar een oplossing.  
Is je baby zover om zelf te eten, dan laat hij het je wel weten. Hij graait naar de lepel, zuigt 
de lepel volledig leeg of neemt eten met zijn vingers. Eten wordt nu een grote knoeiboel. Leg 
eventueel een grote plastic beschermhoes onder de eetstoel om de vloer te beschermen. Het 
voedingsmoment zal ook veel langer duren. Je baby zal beter bekijken wat er op zijn bordje ligt.



hoofdstuk 3
Vanaf 8 maanden



Vanaf 8 maanden

83

Leren eten

Tussen 8 en 12 maanden kan je baby voeding met 
de tong naar de zijkant van de mond brengen om 
gekauwd te worden. De bewegingen van de lippen, 
tong, kaak en het gehemelte zijn zover ontwikkeld 
dat je baby ook grover gemalen en vast voedsel kan 
eten. Je begint hiermee het best vóór 12 maanden, 
anders leert het niet meer automatisch kauwen. 
Zelfs als je baby nog geen tandjes heeft, kan hij wel 
al voeding met brokjes eten.

 Ї Hoe leer ik mijn baby brokjesvoeding eten?

 ■ Ga geleidelijk aan van fijngemalen naar geplet  
(geprakt) voedsel. Maak eerst de groentepap  
steeds minder vloeibaar, zodat speeksel moet  
worden bijgemengd. De tong moet het voedsel  
dan heen en weer brengen, wat ook het kauwen 
stimuleert. 

 ■ Kan je baby drogere pap eten, begin dan met  
zachte brokjes. 

 ■ Kokhalst, hoest of niest je baby, maak je dan  
niet ongerust. Dit is normaal in de eerste  
weken. Geef het ook niet te vlug op, probeer  
elke dag opnieuw.

 ■ Geleidelijk aan verplaatst de kokhalsreflex zich  
naar achteren in de mond. Je kind leert dan  
ook beter aanvoelen wanneer het eten 
voldoende gekauwd is om door te slikken.                                       
 

Lukt het niet zo goed met de brokjes, hou ze 
apart en stop ze tussen wang en kaakrand. Zo 
heeft je baby minder de neiging te kokhalzen.

 ■ Het is nuttig om de EHBO-instructies over ver-
slikken op de website nu al eens door te nemen. 
Zo ben je goed voorbereid als een kind zich zou 
verslikken. Je kan ook meer uitleg vragen aan 
je regioverpleegkundige. Schud je kindje zeker 
niet!

 ■ Spuwt je baby gemakkelijk, probeer het eten  
van brokjes dan eens op een lege maag. Dit  
geeft minder last als je kindje overgeeft.

1.



Wat moet ik altijd in huis hebben?

Je baby mag op dit moment nog niet alles eten. Ga 
je winkelen, maak dan een boodschappenlijstje op 
basis van je weekmenu. Het is altijd handig een 
aantal basisingrediënten in huis te hebben. Hou 
wel rekening met de bewaartijd en de bewaarvoor-
schriften: groenten die langer houdbaar zijn, hou je 
voor het einde van de week, de andere moeten snel-
ler opgebruikt worden. Laat je creativiteit werken 
en pas het recept aan je smaak aan.

De voedingsmiddelen in het vet gedrukt mag je 
kind vanaf nu ook eten.

Basislijst:
•	Aardappelen
•	Seizoensgroenten: bv. aardpeer, andijvie, artisjok, 

asperges, aubergine, avocado, bleekselder, 
bloemkool, broccoli, champignons, Chinese kool, 
courgette, doperwtjes, knolselder, komkommer, 
koolrabi, kropsla, oesterzwam, pastinaak, 
pompoen, postelein, prei, prinsessenbonen, 
rapen, rode bietjes, snijbonen, spinazie, tomaten, 
tuinkers, veldsla, venkel, waterkers, witloof, 
wortelen

•	 Seizoensfruit: bv. aardbei, abrikozen, appelen, 
bananen, bramen, citroenen, frambozen, 
kiwi’s, lychees, mandarijntjes, mango, meloen, 
nectarines, papaja, passievrucht, peren, 
perziken, pompelmoes, pruimen, rabarber, 
sharonvruchten, sinaasappelen, sterfruit, vijgen

•	Bak- en braadvet rijk aan onverzadigde vetzuren
•	Olie rijk aan onverzadigde vetzuren
•	Zachte, plantaardige margarine rijk aan   

onverzadigde vetzuren
•	Deegwaren
•	Bindmiddel: speciale kindermelen of graan- 

vlokken, kinderkoek, bindmiddelen op basis van  
rijst, maïs, gierst, tarwe, haver, gerst, enz.

•	Griesmeel, puddingpoeder
•	Lichtbruin brood
•	Ongezoet fruitsap
•	Peulvruchten: linzen, kikkererwten, sojabonen, …
•	Niet-bereide diepvriesgroenten
•	Niet-bereide (diepvries)vis en niet-bereid 

(diepvries)vlees
•	Vleesvervangers zoals sojakaas (tofoe),  

bepaalde paddenstoelen of mycoproteïne (beter 
bekend onder de naam Quorn™)

•	Zelfgemaakte soep en bouillon
•	Tarwemeel, tarwebloem, maïszetmeel, …
•	Tomatenpuree of gezeefde tomaten
•	Eieren
•	Zachte tuinkruiden: peterselie, kervel, basilicum,  

dille, enz. 
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Wat mag mijn baby nu eten?

Stilaan heeft je baby minder behoefte om te zuigen. 
Je kan dus nu stukjes brood weken in tweedeleef-
tijdsmelk tot er een melkpapje ontstaat. Heeft je 
baby al tandjes, dan mag het zelfs een korstje eten. 
Je mag nu ook starten met een echte broodmaaltijd. 
Als beleg kan je fijngeplette banaan, appelmoes of 
geplet ei geven. Je merkt dat je baby 
een duidelijke voorkeur voor bepaal-
de smaken begint te ontwikkelen. 
Hou hier rekening mee, maar zorg 
dat je baby niet eenzijdig eet.

 τ Brood

Schakel geleidelijk aan over van 
melkvoeding naar brood. Je kan dit 
op verschillende manieren doen: 
week bijvoorbeeld stukjes lichtbruin 
brood in melkvoeding en laat je baby 
af en toe op een broodkorstje knabbelen. Of maak 
een papje van melkvoeding met voorgekookte fijne 
melen of granen. Er bestaan verschillende kinder-
melen en graanvlokken. Na een paar keer mag je de 
melkvoeding apart geven, het brood besmeren met 
vetstof en eventueel wat zacht beleg. Je baby heeft 
elke dag nog een halve liter melkvoeding nodig.

Krijgt je baby al een echte broodmaaltijd, start dan 
met lichtbruin brood. ’s Morgens geef je een half of 
heel sneetje lichtbruin brood. Geleidelijk aan kan 
je dan brood geven dat meer voedingsvezels bevat. 
Wacht hiermee tot je baby de juiste leeftijd heeft 
bereikt. Brood met hele korrels of vlokken is bij-
voorbeeld niet geschikt voor kinderen jonger dan 1 
jaar. Een teveel aan voedingsvezels kan bij kinderen 

immers tot krampen en winde-
righeid leiden. Bovendien kan de 
opname van mineralen verstoord 
worden. Wacht met volkorenbrood 
en andere volkorenproducten tot 
de leeftijd van 18 maanden. 

Beperk het gebruik van wit brood 
en fantasiebrood (bv. suiker- of 
rozijnenbrood), want dit is bereid 
uit witte bloem en bevat weinig 
interessante voedingsstoffen. Brood 
dat 1 à 2 dagen oud is, is minder 

plakkerig en makkelijker te kauwen. 

Besmeer de boterham altijd met een beetje zachte, 
plantaardige margarine rijk aan onverzadigde 
vetstoffen. Vermijd minarine, want hierin zit te 
weinig vet. Kinderen hebben dit vet immers nodig 
als energiebron om te groeien.

3.
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Heeft je baby al voldoende tanden, dan mag hij 
beschuit en geroosterd brood eten. Dit is lichter 
verteerbaar dan gewoon brood. Geef nooit verbrand 
brood en pas op dat je kindje zich niet verslikt in 
een te groot stuk. Een korstje als tussendoortje kan 
ook. Zo leert hij dit ook eten. Let er op dat het niet 
te taai, te bruin of zwart verbrand is en geef geen te 
groot stuk. Laat je baby ook nooit alleen terwijl het 
een korstje eet, het zou zich kunnen verslikken.
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 τ Broodbeleg 

In het begin is broodbeleg niet echt nodig, maar je 
mag het wel gebruiken. Overdrijf er niet mee en 
kies beleg dat geschikt is voor baby’s.

Welk beleg geef ik aan mijn kindje?
Kies wel:

 ■ geplet vers fruit (bv. meloen of banaan)
 ■ vruchtenmoes zonder suiker (bv. appelmoes)
 ■ groentemousse (wortelmousse)
 ■ ei of gekookte vis (fijngeplet)

Kies geen:
 ■ vette of bereide vleeswaren
 ■ gezouten kaas
 ■ zoet beleg (bv. choco)

Geef geen sterke kaas of bereide vleeswaren zoals 
worst, salami of filet americain. Deze voedingswa-
ren zijn meestal sterk gezouten en bevatten veel 
verborgen vet. Bovendien worden bij de bereiding 
bewaarmiddelen gebruikt. Ook andere vleeswaren 
en kazen geef je best nog niet, ze krijgen hierdoor 
immers te veel eiwitten aangeboden.

Kinderkoek
Voor kinderen jonger dan 9 maanden is een 
kinderkoekje alleen geschikt als het geprakt wordt 
met vloeistof zoals fruitsap in een fruitpapje of 
met melkvoeding in een papje. Je kan beter geen 
droge koekjes geven aan jonge kinderen. Er is 
immers een groot risico dat ze zich verslikken. 
Vanaf 9 maanden mag je als tussendoortje af en 
toe een gevitamineerde koek geven. Zorg er wel 
voor dat je baby al voldoende kan kauwen. Kies 
speciale kinderkoekjes voor zuigelingen: die zijn 
hard en plakken minder aan de tanden. Laat je 
baby zeker niet alleen met een koek, hij zou zich 
kunnen verslikken. Geef ook niet te vaak koekjes: 
ze bevatten suiker of honing, zijn slecht voor de 
tanden en bevorderen de zoet gewenning. 

Wil je graag een ander tussendoortje geven, kies 
dan voor fruit, een rijstwafel, een droge cracker of 
een soepstengel. Overdrijf niet met tussendoortjes: 
krijgt je baby er te veel, dan zal hij minder eetlust 
hebben voor de belangrijke maaltijden. Hou de 
voeding van je baby evenwichtig: dat is een goede 
basis voor als hij groter wordt. 
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Veelgestelde vragen

Moet ik mijn baby extra vitamines geven? 
Krijgt je baby aangepaste flesvoeding, dan heeft hij geen extra vitamines nodig. Geef je naast 
vaste voeding borstvoeding, dan heeft je baby extra vitamine D nodig. Geef je koemelk, dan 
kunnen er ernstige tekorten aan vitamines en mineralen ontstaan. Vraag hierover altijd raad 
aan je arts of aan je regioverpleegkundige.

Mag mijn baby koemelk drinken? 
Nee, een baby heeft andere behoeften. Het hoge eiwitgehalte van koemelk overbelast de nieren 
van je kindje. Wetenschappelijke studies tonen aan dat een teveel aan eiwitten in de voeding 
van jonge kinderen zwaarlijvigheid kan veroorzaken. Bovendien bevat koemelk onder andere 
te weinig vitamines, mineralen, onverzadigde vetzuren ... De eerste 6 maanden is borstvoeding 
de beste oplossing. Startvoeding is een goed alternatief. Daarna blijft tot 12 à 18 maanden 
borstvoeding of een opvolgvoeding aangeraden. Ook geiten- of paardenmelk is niet geschikt 
voor je baby.

Wanneer mag ik starten met pap of pudding? 
Vanaf het moment dat je baby lepelvoeding eet, mag je pap of pudding geven. Gebruik de 
melkvoeding als basis. Maak bijvoorbeeld een papje van melkvoeding met voorgekookte melen 
of graanvlokken voor zuigelingen. Voeg de gevitamineerde granen of melen gewoon toe aan de 
lauwe melkvoeding. Zo lossen ze makkelijk op.  
Ook niet-voorgekookte melen en granen (bv. griesmeel of puddingpoeder) zijn goed om een 
papje te maken. Op de website kan je lezen hoe je dit doet met melkvoeding als basis.

Vragen?
4.
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Mag mijn baby koemelkproducten (yoghurt, fruitkaasjes voor baby’s of plattekaas) eten? 
Nee, koemelkproducten geef je beter pas vanaf 12 à 18 maanden. Borstvoeding of een aange-
paste melkvoeding en de bijvoeding leveren voldoende eiwitten en voedingsstoffen om in de 
dagelijkse behoefte van je kind te voorzien. Een teveel aan melkproducten leidt ook tot een on-
evenwichtige voeding: te veel eiwitten en calcium, te weinig ijzer en voedingsvezels. Bovendien 
zijn fruitkaasjes vaak gezoet en kunnen ze tandbederf veroorzaken. Deze kaasjes stimuleren 
je baby ook niet tot het eten van brokjes in de voeding, een vaardigheid die ze het best rond de 
leeftijd van 8 maanden aanleren.

Mag mijn baby gewone sojadranken en -producten krijgen? 
De samenstelling van gewone sojadranken is niet aangepast aan de behoeften van baby’s 
jonger dan 2 jaar. Tot de leeftijd van 2 jaar zijn borstvoeding of een aangepaste zuigelingenvoe-
ding aangewezen. Er bestaan ook melkvoedingen (zuigelingenvoedingen) op basis van soja-
eiwitten. Die zijn wel geschikt voor baby’s. 

 Gewone sojadranken en sojadesserten die verrijkt zijn met calcium, kan je wel vanaf de leeftijd 
van 2 jaar ter afwisseling of ter vervanging van koemelk geven.

Mag mijn baby beschuiten of geroosterd brood eten? 
Ja, ze hebben dezelfde voedingswaarde als gewoon brood. Ze bevatten minder vocht en zijn 
daardoor lichter verteerbaar. Het is belangrijk dat je baby al goed kan kauwen. Geef geen te 
grote stukken. Zo zal je baby zich minder vlug verslikken. Geef geen verbrand geroosterd brood. 

Mag mijn baby al op een broodkorst knabbelen? 
Dit mag op voorwaarde dat je baby al goed kan kauwen. Door hem af en toe een stukje korst 
te geven, leert hij de smaak van brood kennen en leert hij de korstjes waarderen. Geef geen te 
grote stukken. Laat je baby zeker nooit alleen terwijl het op een korstje knabbelt. Het kan zich 
immers  gemakkelijk verslikken. Geef geen verbrande of taaie korstjes.  

Vragen?
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Waarom geef ik geen honing aan een baby jonger dan 1 jaar? 
Honing geven aan baby’s jonger dan 1 jaar kan gevaarlijk zijn. De kans bestaat dat de honing 
besmet is met de botulisme-bacterie. Bij volwassenen groeit deze bacterie in het algemeen 
niet in de darm. Bij baby’s kan dat wel, aangezien hun darmflora nog niet voldoende ontwikkeld 
is. Dit wordt ‘infantiel botulisme’ genoemd. Botulisme kan leiden tot verlamming en zelfs tot 
de dood. Hoewel infantiel botulisme heel zeldzaam is en de kans op besmetting zeer klein 
blijft, zijn de gevolgen te ernstig om onnodige risico’s te nemen.  
Kinderkoekjes of babyvoeding waarin honing verwerkt is, kunnen geen infantiel botulisme 
veroorzaken. Deze producten zijn zodanig bewerkt en verhit dat ze geen enkel probleem  
opleveren. Denk eraan dat koekjes het best niet droog gegeven worden aan jonge kinderen. Tot  
9 maanden worden ze verwerkt in een fruitpapje.

Mag ik een microgolfoven gebruiken? 
Ja, de snelheid hiervan heeft een belangrijk voordeel. Kleine porties kunnen met weinig   
water op korte tijd worden bereid en hierdoor worden de voedingsstoffen heel goed    
bewaard. Zowel voor het bereiden van een warme maaltijd als voor het verwarmen van   
potjesvoeding is de microgolfoven geschikt. Vergeet echter niet het metalen dekseltje eraf   
te nemen. Roer de inhoud goed en schep alles in een bord of kommetje. Een microgolfoven   
warmt namelijk heel onregelmatig op. Hierdoor kan de maaltijd bijvoorbeeld aan de rand nog 
lauw zijn en toch al heet in het midden. De baby kan zich op die manier verbranden.   
Controleer daarom de temperatuur voordat je de voeding aan je baby geeft.

Mag mijn baby al soep eten? 
Op 9 maanden komt er meer variatie in de voeding van je baby. Hij mag nu soep drinken bij 
zijn groente- of broodmaaltijd. De soep maak je best zelf. Vermijd de toevoeging van zout en 
bereid alles met verse ingrediënten. Kan je baby al stukjes kauwen, dan hoef je de soep niet 
meer fijn te maken. Soep kan de groentemaaltijd echter niet vervangen. Het is vooral een goede 
vochtleverancier.
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Mag ik vlees toevoegen aan de soep? 
Je mag dit doen als je kindje al goed kan kauwen. Voeg dan stukjes vlees of kip toe aan de soep. 
Gehaktballetjes zijn gemaakt van vet vlees en spiervlees en zijn niet geschikt voor baby’s. Eet je 
baby al voldoende vlees, dan hoef je de soep hier niet meer mee aan te vullen.

Mag ik mijn baby’s maaltijd kruiden?  
Je mag zachte kruiden toevoegen aan de soep en aan de warme maaltijd, zoals peterselie, bies-
look, kervel, basilicum en dille. Wees wel voorzichtig met sterk smakende kruiden en pikante 
specerijen. Ze kunnen het maag-darmkanaal van baby’s en peuters te hard prikkelen. Let hier 
ook op als je exotisch voedsel eet in het buitenland. 

 Vermijd de toevoeging van zout aan de voeding van je baby. Te veel zout is ongezond en te 
zwaar om te verwerken voor de nieren van je baby. Zonder toegevoegd zout leert je baby de 
natuurlijke smaak van zijn voeding ook beter kennen. 

Mag ik bouillonblokjes gebruiken in de soep of in de maaltijd? 
Nee, bouillonblokjes zijn geconcentreerde extracten van groenten, vlees, kip of vis met kruiden 
en veel zout. Ze kunnen de nieren van je kindje overbelasten. Er bestaan vetarme en zoutarme 
bouillonblokjes, maar ook die zijn niet geschikt voor babymaaltijden. Je kan wel zelf bouillon 
trekken van soepvlees, kip (beenderen) of vis (graten) en er enkele groenten en kruiden aan 
toevoegen.

Mag ik mijn baby een rauw ei geven? 
Nee, kook het gedurende 10 minuten tot het ei hardgekookt is. Rauwe of onvoldoende  
verhitte eieren kunnen namelijk besmet zijn en je kindje ziek maken. Ze zijn ook moeilijker  
verteerbaar en bovendien bevatten ze avidine. Deze stof zorgt ervoor dat ons lichaam    
bepaalde vitamines niet kan opnemen. Door het ei te koken, vernietig je deze stof. Zelf bereide 
bavarois, chocolademousse en aardappelpuree waarin een ei in verwerkt is geef je beter niet.

Vragen?



Hoeveel mag mijn baby eten? 
Een goede regel luidt als volgt: jij bepaalt wat er op tafel komt en je kind bepaalt hoeveel het 
eet. Het kan zelf voelen hoeveel eten het nodig heeft. Dit verschilt van kind tot kind en per 
periode. Ben je ongerust, hou dan zijn eetgewoonten gedurende een aantal dagen in de gaten. 
Kijk naar zijn ontwikkeling en groei; deze gegevens tonen je wel of er een tekort of teveel aan 
voedselinname is. Hieronder geven we toch een algemene richtlijn voor voedingshoeveelheden. 
 
Brood 
Start met een half tot 1 sneetje (licht)bruin brood. Je baby geef zelf aan hoeveel hij lust. 

Kan mijn baby allergisch zijn voor vlees, vis of ei? 
Ja, van sommige vleessoorten (o.a. varken en schaap) zijn allergische reacties bekend. Ze zijn 
wel zeldzaam. Ook bereide vleeswaren kunnen allergieën veroorzaken. Het zijn de toevoegsels 
en de bewaarmiddelen in de vleeswaren die voor problemen kunnen zorgen.  
Baby’s en kinderen ontwikkelen makkelijker een allergie dan volwassenen. Meestal verdwijnt 
deze allergie bij het ouder worden.

Mag ik geitenkaas aan mijn baby geven? 
Geitenkaas is qua voedingswaarde vergelijkbaar met koemelkkaas. Deze kaas bevat dus ook 
veel eiwitten. Geef daarom geen geitenkaas aan een baby jonger dan 1 jaar.

Wat is vegetarische voeding en mag ik mijn baby vegetarisch laten eten? 
Vegetarisch eten is er bewust voor kiezen om zonder dierlijke eiwitbronnen (vlees, vis, ei,  
zuivel, ...) te eten. Daarbinnen zijn er verschillende strekkingen. De lacto-ovovoeding is de  
bekendste: wel zuivel (lacto) en eieren (ovo), maar geen vlees of vis. Wil men geen enkel dierlijk 
product eten, dan kiest men voor het veganisme. Veganisme is echter niet geschikt voor  
kinderen. Het risico op voedingstekorten is te groot. 
 
Hoe jonger je baby, hoe beperkter de mogelijkheden. In principe is de voeding van een  
zuigeling al vegetarisch. Baby’s zijn ook nog in volle groei en hebben een grote behoefte aan 
eiwitten: zowel dierlijke eiwitten (vlees, vis, gevogelte, eieren, kaas en melk) als plantaardige  
eiwitten (peulvruchten, rijst, deegwaren, meel en brood). Plantaardig eiwit is van lagere  
kwaliteit: het bevat namelijk niet alle essentiële aminozuren in de juiste verhouding.  
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Daarom kan je het best elke dag verschillende plantaardige eiwitten combineren voor een beter 
eindresultaat. Zorg er eerst en vooral voor dat je baby dagelijks voldoende melkvoeding krijgt 
(borstvoeding of een halve liter tweedeleeftijdsmelk). Zo krijgt je baby voldoende eiwitten, maar 
ook ijzer, calcium en vitamines D en B12 binnen. Andere plantaardige ‘melken’ zoals notenmelk, 
rijstmelk, enz. zijn geen volwaardige vervanging voor borstvoeding of tweedeleeftijdsmelk.  
Ze bevatten niet de juiste voedingsstoffen om je kindje goed te laten groeien en zich goed te 
laten ontwikkelen. 

 Graanproducten vormen samen met peulvruchten, groenten en fruit de basis in een vegetari-
sche voeding. Granen zijn belangrijke leveranciers van eiwitten, ijzer en vitamines. Voorbeelden 
zijn rijst, maïs, gierst, boekweit, quinoa, tarwe, rogge, gerst, haver, kamut, spelt enz. Wees voor 
jonge kinderen nog voorzichtig met volkoren producten.

 Kies bij elke maaltijd ook voor voldoende groenten en fruit. Ze bevatten vitamines en mineralen 
(bv. vitamine C en ijzer). Vitamine C bevordert de opname van ijzer in het lichaam. IJzer uit plant-
aardige voedingsmiddelen wordt minder gemakkelijk opgenomen. Gezien de diverse samenstel-
ling is variëren tussen donkere bladgroenten, groene en gele groenten belangrijk.

 Vlees/vis kan je vanaf  6 maanden vervangen door:
 ■ een half ei of een eidooier
 ■ 15 g tofoe
 ■ 30 g gare paddenstoelen
 ■ 30 g gare gepureerde en gezeefde peulvruchten
 ■ 15 g mycoproteïne (beter bekend onder de naam QuornTM)
 ■ 1 sneetje jonge kaas of 1 eetlepel plattekaas

 Wissel regelmatig af. Met andere vleesvervangers zoals seitan en tempé kan je het best  
wachten tot de leeftijd van 1 jaar. Voeg aan een vegetarische maaltijd ook wat vetstof toe.

 Quorn heeft een laag energiegehalte maar geeft snel een verzadigingsgevoel. Het is in beperkte 
hoeveelheden wel bruikbaar en veilig voor kinderen. Quorn© bevat te weinig ijzer. Er moeten 
dus altijd voldoende verse groenten op het menu staan. Wissel voldoende af met andere vlees-
vervangers.
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 Noten, behalve kokosnoten, zijn rijk aan onverzadigde vetzuren, maar leveren wegens hun 
hoge vetgehalte ook veel energie. Het zijn zeer geconcentreerde voedingsmiddelen. Geschikte 
noten zijn wal-, hazel-, pinda-, amandel-, cashewnoten, ... Ook zaden en pitten kunnen gebruikt 
worden: pompoenpitten, pijnboompitten, sesam-, lijn-, en maanzaad enz. Aan kinderen jonger 
dan 4 jaar geef je geen hele noten om verslikking te vermijden. Kies voor hen een notenpasta of 
-moes. Noten bevatten naast belangrijke voedingsstoffen veel vet en worden daarom aanvul-
lend en in kleine hoeveelheden gebruikt (1 eetlepel notenpasta of -moes). Als kinderen geen 
allergie of voedselovergevoeligheid hebben, kunnen notenpasta’s wel gegeven worden.

 Je mag je baby vegetarisch laten eten, op voorwaarde dat de voeding evenwichtig is samen-
gesteld. Vraag daarover raad aan je arts, je regioverpleegkundige van Kind en Gezin of een 
deskundige diëtiste. Zij kunnen je nog meer specifieke info geven. Experimenteer niet op eigen 
houtje.

Wat is veganistische voeding en mag ik mijn baby veganistisch laten eten? 
Veganistisch eten is er bewust voor kiezen om zonder dierlijke eiwitbronnen (vlees, vis, ei, 
zuivel, ...) te eten. Sommige veganisten eten ook geen honing, en willen geen afgeleide dierlijke 
producten zoals wol en leder gebruiken. Veganisme is een heel strenge vorm van vegetarisme. 
Dat wordt afgeraden voor kinderen. Het kan een tekort aan energie, eiwitten, calcium, ijzer,    
vitamine D en vitamine B12 veroorzaken. Risico’s zijn een vertraagde groei, rachitis (een 
botaandoening) en bloedarmoede. Extra vitamines en mineralen zijn noodzakelijk om de 
tekorten op te vangen.

Mag mijn baby tussenin een koekje eten? 
Voor kinderen jonger dan 9 maanden is een kinderkoekje alleen geschikt als het geprakt wordt 
met vloeistof zoals fruitsap in een fruitpapje of met melkvoeding in een papje. Je kan beter geen 
droge koekjes geven aan jonge kinderen. Er is immers een groot risico dat ze zich verslikken.  
 
Vanaf 9 maanden mag je als tussendoortje af en toe een gevitamineerde koek geven. Zorg er 
wel voor dat je baby al voldoende kan kauwen. Laat je kind nooit alleen. Kies speciale kinder-
koekjes voor zuigelingen: die zijn hard en plakken minder aan de tanden. Laat je baby zeker 
niet alleen met een koek, hij zou zich kunnen verslikken.  

96

Vragen?



97



98

Vragen?
Geef ook niet te vaak koekjes: ze bevatten suiker of honing, zijn slecht voor de tanden en be-
vorderen de zoetgewenning. Wil je graag een ander tussendoortje geven, kies dan voor fruit, 
een rijstwafel, een droge cracker of een soepstengel. Overdrijf niet met tussendoortjes: krijgt 
je baby er te veel, dan zal hij minder eetlust hebben voor de belangrijke maaltijden. Hou de 
voeding van je baby evenwichtig: dat is een goede basis voor als hij groter wordt.

Wat zijn voedingsvezels? 
Voedingsvezels zijn plantaardige stoffen die zich in de celwand van planten bevinden en in 
onze darmen niet verteerd worden. Ze zijn belangrijk voor een goede werking van de maag en 
darmen. 
Verschillende soorten:

 ■ Voedingsvezels in fruit en groenten: vertragen de lediging van maag en darm.
 ■ Voedingsvezels in brood en graanproducten: nemen water op uit de dikke darm. Hierdoor    

 krijgt de ontlasting een groter volume, wordt zij zachter en verkort de doorgangstijd. 

Zijn voedingsvezels belangrijk voor mijn baby? 
Ja. Voedingsvezels zijn ook voor kinderen belangrijk voor een goede gezondheid. Zij mogen 
geleidelijk ingevoerd worden in de voeding van de baby. Zolang de baby melkvoeding krijgt, 
is de aanvoer van voedingsvezels beperkt. Moedermelk levert echter wel kleine hoeveelheden 
voedingsvezels. Soms worden ze ook aan flesvoeding toegevoegd. 
Zodra fruit en groenten met eventueel granen worden gegeven, krijgt je baby meer voedings-
vezels. Té veel voedingsvezels kunnen ook risico’s inhouden voor jonge kinderen. In de babyvoe-
ding zijn het vooral granen, (licht)bruin brood, fruit, groenten, aardappelen en peulvruchten 
die voedingsvezels aanbrengen.

Wat kunnen de risico’s zijn van te veel voedingsvezels voor kinderen? 
Een voeding die rijk is aan voedingsvezels is ook een voeding die weinig energie bevat, terwijl 
baby’s net veel energie nodig hebben. Bijgevolg kan een te vezelrijke voeding bij jonge kinderen 
aanleiding geven tot een vertraagde groei en ontwikkeling.
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 Voedingsvezels kunnen ook de opname van bepaalde mineralen in het lichaam verminderen, 
bijvoorbeeld calcium, ijzer, zink, koper, fosfor en magnesium. Voedingsvezels worden geleidelijk 
ingeschakeld. Een snelle inschakeling kan immers leiden tot buikklachten. Het is ook belangrijk 
voldoende te drinken bij een voeding met voldoende of veel voedingsvezels. Voldoende vezels 
geven alleen een optimaal resultaat als er ook voldoende bij gedronken wordt.

Hoe lang moet eten afkoelen?  
Schep het eten van je baby als eerste uit. Roer goed en proef even met een andere lepel of het 
niet te warm is.

Moet mijn baby drinken naast het eten? 
Je baby is nu ongeveer 8 à 10 maanden en dan is de melkvoeding nog altijd het belangrijkste. 
Daar drinkt hij nog minstens een halve liter van. Wil je kind gewoon wat meer drinken dan  
alleen zijn melkvoeding, dan kan dit ook gerust. Overdrijf echter niet, want dit remt de  
eetlust. Laat je baby zeker niet constant aan zijn (zoete) drankje zuigen. Dit kan namelijk  
tandcariës bevorderen. 

 
Geef je extra vocht, kies dan voor:

 ■ mineraalarm, niet-bruisend flessenwater
 ■ lichte kruidenthee (linde, kamille, venkel, enz.) zonder suiker of honing
 ■ vers, ongezoet fruitsap (eventueel verdund) of kant-en-klaar babyfruitsap  

 Let wel op met appelsap: te veel kan diarree veroorzaken.
 ■ groentesap
 ■ bouillon 

 
Koffie en gewone thee of alcohol zijn niet geschikt voor je baby. Water is de beste dorstlesser. 
Heeft je kind koorts, diarree of is het zeer warm weer, dan heeft het extra vocht nodig.  
Bij koorts, braken of diarree is advies van de arts noodzakelijk.



Heeft mijn baby vetten nodig? 
Vetten zijn een bron van calorieën die je baby nodig heeft om te groeien en zich te ontwikkelen.

 De gevolgen van te weinig vetstof zijn:
 ■ een tekort aan essentiële vetzuren: beperkte groei, beperkte hersenontwikkeling en  

 celstofwisseling; 
 ■ het voedsel gaat sneller door de darm; 
 ■ een tekort aan energie. 

  
De eerste maanden zorgt de melkvoeding voor voldoende vetstoffen, later vermindert de 
hoeveelheid melkvoeding en vetstoffen. Voeg een koffielepel tot een eetlepel vetstof toe aan 
de warme maaltijd en besmeer de boterham. Geef de voorkeur aan een zachte plantaardige 
margarine, plantaardige olie (bv. maïs-, olijf-, arachide-, koolzaad- of zonnebloemolie) of bak- 
en braadvet rijk aan onverzadigde vetzuren. Vetten rijk aan onverzadigde vetzuren worden 
meestal verpakt in een vlootje, en zijn vloeibaar of zacht (indrukbaar) als ze uit de koelkast wor-
den genomen. Vetten die rijk zijn aan verzadigde vetzuren zijn meestal in een wikkel verpakt 
en voelen hard aan als ze uit de koelkast worden genomen. Elke olie heeft een specifieke sa-
menstelling: wissel dus voldoende af. Gebruik sojaolie en slaolie alleen voor koude bereidingen. 

 Verzadigde vetzuren zijn cholesterolverhogend, vergroten de kans op hart- en vaatziekten en 
zijn terug te vinden in volle melk(producten), vlees, vette kazen, room, keukenmargarine, palm-
olie, kokosvet, ... Bij het beperken van de dierlijke producten, daalt de inname van de verzadigde 
vetzuren. 
 
Onverzadigde vetzuren (o.a. omega 3-vetzuren) zijn heel belangrijk voor kinderen, voor de groei 
van de hersenen en de ontwikkeling van de ogen, zijn cholesterolverlagend en terug te vinden 
in plantaardige oliën, visvetten, noten en zachte plantaardige margarines. Ook voor kleine 
kinderen is het belangrijk om de soorten vet in het oog te houden. Minder geschikte oliën zijn 
palm- en kokosolie.
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Mag ik restjes bewaren en opwarmen? 
Liever niet. Dit spaart wel veel tijd uit, maar het bewaren en heropwarmen van restjes   
houdt risico’s op infecties in. De voeding verliest vitamines en het opwarmen kan de omzetting 
van nitraat naar nitriet bevorderen. 
 
Wil je uitzonderlijk toch restjes bewaren en opwarmen, hou dan rekening met de  
volgende tips:

 ■ Raak de restjes niet aan met je handen, koel ze snel af en bewaar ze afgedekt in 
 de koelkast.

 ■ Bewaar restjes zeker niet langer dan één dag in de koelkast. 
 ■ Bewaar liever geen nitraatrijke groenten, want dit kan de vorming van nitriet bevorderen.
 ■ Warm het restje snel op, verhit het door en door (meer dan 70 °C tot in de kern). Roer het   

 regelmatig om. 

Zijn er dingen die mijn baby zeker niet mag eten? 
Op deze leeftijd zijn nog heel wat voedingsmiddelen niet geschikt voor baby’s. De aangepaste 
melkvoeding blijft nog altijd een belangrijk deel van de voeding op deze leeftijd. Naast fruit en 
groenten komt er nu wat meer variatie door de toevoeging van vlees of vis. Je kindje mag nu 
ook soep en lichtbruin brood eten. Vermijd ook gewone melkproducten en volkerenproducten.

Moet mijn baby z’n bord leegeten? 
Heeft je baby geen honger meer, dwing het dan niet. Dit werkt averechts en kan het ‘niet eten’ 
stimuleren. Zo kan de eetsituatie in een machtsstrijd uitmonden. Bovendien eet je baby niet 
altijd evenveel. Zijn eetlust kan verschillen per dag of per periode. Eet je baby eens wat minder, 
maak je dan niet onmiddellijk zorgen. Het gebeurt maar zelden dat je baby dan trager gaat 
groeien of zich minder vlug gaat ontwikkelen. Je baby voelt van jongs af aan heel goed wan-
neer en hoeveel hij moet eten. Luister goed naar de signalen van je kind en laat het ‘niet eten’ 
van je baby geen obsessie worden. Indien je hierover nog vragen hebt, kan je altijd terecht bij je 
regioverpleegkundige of op het spreekuur opvoedingsondersteuning.
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Mag ik mijn baby, als het goed gegeten heeft, belonen met een ‘ongezond dessert’? 

Het dessert maakt deel uit van de maaltijd. Eet je baby goed en zonder problemen, dan kan 
je een dessert geven. Geef de voorkeur aan een gezond dessert. Wil je kind echter niet eten 
en beloof je het dan een dessert wanneer het zijn bord leegeet, dan gaat het misschien om 
de verkeerde reden eten. Komt dit regelmatig voor, dan zeg je eigenlijk dat het eten heel 
vies is, want je moet je kind ervoor belonen om het eten op te eten. Hierdoor kan jouw kind 
weigeren om de maaltijd te eten in afwachting van zijn dessert. Uiteindelijk bepaal jij als ouder 
wat en hoe er gegeten wordt, maar je kind bepaalt hoeveel het eet. Geef je baby niet te veel 
tussendoortjes ter compensatie.

Mijn baby protesteert als ik zijn mondje schoonmaak. Hoe handel ik het best? 
De mond is een heel gevoelige zone voor je baby. Door constant de mond af te vegen, kan   
hij lastig beginnen te doen. Laat het dan even zo. Je hoeft zijn mondje niet na elke hap proper 
te maken. Dit hoort er gewoon bij in het begin. Zorg ook dat deze momenten geen strijd worden. 
Probeer je kind zijn mondje spelenderwijs proper te maken of laat hem/haar het doen.

Hoelang moet mijn baby aan tafel blijven? 
Voor kinderen is eten iets functioneels. Zorg ervoor dat de tafel al gedekt is voor jouw kind 
aan tafel gaat. Geef je baby vooraf een seintje dat het aan tafel moet gaan zodat het zijn spel 
kan afronden. Het is belangrijk dat als je kind iets eet, ook een tussendoortje, het de gewoonte 
aanleert dit aan tafel te doen. Je kan van hen niet verwachten dat ze langer dan 20 minuten 
aan tafel blijven zitten. Uiteraard verloopt het eetmoment bij ieder gezin verschillend: als 
ouder bepaal jij wat je belangrijk vindt en je geeft dit door aan je kinderen.
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Mijn baby heeft voldoende gegeten en mag van tafel. Even later wil het op schoot en ik heb nog niet gedaan 
met eten. Hoe los ik dit op?
 Wil je niet dat je baby terug op je schoot komt zitten, dan moet je consequent reageren en je 

kind een alternatief aanbieden. Zeg bijvoorbeeld dat het op je schoot mag zitten als mama 
klaar is met eten en dat het nu mag gaan spelen en dat jullie, wanneer mama van tafel gaat, 
bijvoorbeeld samen een boekje zullen lezen. 

 Ook al protesteert je baby, blijf consequent in je gedrag. Zo leert je kind dat het zijn zin niet zal 
krijgen door negatief te reageren.

Mijn baby zit met zijn handen in de voeding, kan dat? 
Dit is heel normaal en hoort bij de ontwikkeling van je baby. Leren eten is voor hem ook expe-
rimenteren. Vanaf het moment dat je kindje vaste voeding krijgt, maakt het kennis met een 
steeds uitgebreider assortiment voedingsmiddelen, smaken en structuren. Tegen zijn eerste 
verjaardag eet hij voor het grootste deel met de pot mee. 
 
Op dit moment wordt de coördinatie (grijpen, doelgericht vastnemen, …) veel beter. Je baby 
zal proberen met de handen te eten of een lepel te gebruiken. Laat je kind oefenen  door het 
zelfstandig te laten eten. Vanaf 7 maanden mag je je baby per maaltijd een paar dingen (stukje 
kip, stukjes fruit, roosje broccoli, …) geven om met zijn vingers te eten.  
Dit stimuleert ook zijn fysieke en mentale vaardigheden en geeft hem zelfvertrouwen.  
Bij jonge kinderen die moeilijk eten kan het laten ‘spelen en kennismaken’ met eten een eerste 
stap zijn naar een oplossing. 
 
Is je baby zover om zelf te eten, dan laat hij het je wel weten. Hij graait naar de lepel, zuigt 
de lepel volledig leeg of neemt eten met zijn vingers. Eten wordt nu een grote knoeiboel. Leg 
eventueel een grote plastic beschermhoes onder de eetstoel om de vloer te beschermen. Het 
voedingsmoment zal ook veel langer duren. Je baby zal beter bekijken wat er op zijn bordje ligt.  
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Leren eten

Tussen 12 en 18 maanden verfijnt het kauwen nog 
meer en kan je overschakelen naar stukjes voeding. 
Het vlees wordt meestal nog gemalen, maar de rest 
van de voeding mag ook gesneden worden. 
Rond deze periode leert je baby ook de lepel naar 
de mond brengen. Maar over het algemeen neemt 
de eetlust in deze periode af, je baby groeit immers 
minder in vergelijking met het eerste levensjaar. 

De behoefte aan voedsel verschilt per kind, naar ge-
lang de leeftijd, het geslacht en de activiteit. Eet je 
baby wat minder, maak je dan niet meteen zorgen. 
Ook peuters geven aan wat ze nodig hebben. 
Groeit je baby en is het actief, dan is alles normaal.

Op dit moment heeft je baby het heel druk met 
ontdekken. Rond 14 maanden kan het met een rietje 
leren drinken. Dit is de allermoeilijkste vaardigheid.

1.



Wat moet ik altijd in huis hebben?

Ga je winkelen, maak dan een boodschappenlijstje 
op basis van je weekmenu. Het is altijd handig een 
aantal basisingrediënten in huis te hebben. Hou wel 
rekening met de bewaartijd en de bewaarvoorschrif-
ten: groenten die langer houdbaar zijn, hou je voor 
het einde van de week, de andere moeten sneller 
opgebruikt worden. Laat je creativiteit werken en pas 
het recept aan je smaak aan.

De voedingsmiddelen in het vet gedrukt mag je 
kind vanaf nu ook eten.

Basislijst:
•	Aardappelen
•	Seizoensgroenten: bv. aardpeer, andijvie, arti-

sjok, asperges, aubergine, avocado, bleekselder, 
bloemkool, broccoli, champignons, Chinese kool, 
courgette, dop-erwtjes, knolselder, komkommer, 
koolraap, koolrabi, kropsla, maïs, oesterzwam, 
paprika, pastinaak, pompoen, postelein, prei, 
prinsessenbonen, radijzen, rapen, rode bietjes, ro-
dekool, savooikool, schorseneren, sluimererwt, 
snijbonen, sojascheuten, spinazie, spruiten, 
tomaten, tuinkers, uien, veldsla, venkel, waterkers, 
witloof, wittekool, wortelen, zuurkool

•	Seizoensfruit: bv. aardbei, abrikozen, ananas, ap-
pelen, bananen, rode en zwarte bessen, bramen, 
citroenen, druiven, frambozen, kersen, kiwi’s, 
kruisbes, lychees, mandarijntjes, mango’s,  
 

meloen, nectarines, papaja, peren, passievrucht, 
perziken, pompelmoes, pruimen, rabarber, 
sharonvruchten, sinaasappelen, sterfruit, veen-
bessen, vijgen 

•	Bak- en braadvet rijk aan onverzadigde vetzuren
•	Olie rijk aan onverzadigde vetzuren
•	Zachte, plantaardige margarine rijk aan 

onverzadigde vetzuren
•	Deegwaren
•	Bindmiddel: speciale kindermelen of 

graanvlokken, kinderkoek, bindmiddelen op basis 
van rijst, maïs, gierst, tarwe, haver, gerst, enz.

•	Griesmeel, puddingpoeder
•	Lichtbruin brood
•	Graanvlokken, ontbijtgranen
•	Rozijnen
•	Ongezoet fruitsap
•	Peulvruchten: linzen, kikkererwten, sojabonen, 

witte, bruine en rode bonen, …
•	Voorgekookte halfvolle of volle rijst
•	Volkorencouscous of -deegwaren
•	Volkorenbeschuiten of -knäckebröd
•	Tarwemeel, tarwebloem, maïszetmeel, ...
•	Suiker, vanillesuiker
•	Tomatenpuree of gezeefde tomaten, augurken, 

zure uitjes
•	Eieren
•	Kruiden- of wijnazijn
•	Mosterd
•	Niet-bereide diepvriesgroenten
•	Niet-bereide (diepvries)vis en niet-bereid 

(diepvries )vlees
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• Vleesvervangers zoals sojakaas (tofoe), be-
paalde paddenstoelen of mycoproteïne (beter 
bekend onder de naam Quorn™), seitan, tempé

• Zelfgemaakte soep en bouillon
• Kruiden (basilicum, bieslook, selder, tijm, pe-

terselie, dille, kervel, enz.) of specerijen (peper, 
nootmuskaat, kaneel, enz.)

•	
•	

Wat mag mijn baby nu eten?

Op het moment dat je baby 1 jaar 
is, zal je zien dat hij bijna alles al 
mag eten. Er zijn nog wel enkele 
specifieke behoeften voor zijn leeftijd: 
voldoende calcium, ijzer, vet en niet te 
veel eiwitten. Een kind is immers geen 
kleine volwassene. 

Je baby weigert niet langer de smaken ‘bitter’ en 
‘zuur’. Nu kan hij met het gezin mee-eten, maar zijn 
voeding moet evenwichtig en gevarieerd blijven. Hij 
mag nog meer soorten fruit en groenten, en gebakken 
vlees krijgen. Hij kan ook veel beter kauwen, dus 
je hoeft je minder zorgen te maken over het extra 
fijnmaken van de voeding.

 τ Zuivelproducten

Tot de leeftijd van 12 à 18 maanden is borstvoeding 
of een aangepaste melkvoeding aan te bevelen. 
Te veel eiwitten, onvoldoende voedingsstoffen en 
ijzer maken dat koemelk en koemelkproducten nog 
minder geschikt zijn. Tijdens die periode kan je wel 
geleidelijk aan de overgang proberen te maken naar 

gewone koemelkproducten. Hou je 
aan de aanbevolen hoeveelheid:  
zo krijgt je baby niet te veel eiwitten 
binnen. Schakelt je baby na de 
leeftijd van 12 maanden volledig 
over op volle koemelk, dan kan 
dat op voorwaarde dat de rest 
van de voeding evenwichtig is 
samengesteld. Extra vitamine D is 
dan nodig tot de leeftijd van 2 jaar. 
De samenstelling van gewone 
sojadranken is niet aangepast 
aan de behoeften van baby’s 

jonger dan 2 jaar. Er bestaan melkvoedingen 
(zuigelingenvoedingen) op basis van soja-eiwitten. 
Die zijn wel geschikt voor baby’s. 

Gewone sojadranken en sojadesserten die verrijkt 
zijn met calcium, kan je wel vanaf de leeftijd van 
2 jaar geven ter afwisseling of ter vervanging van 
koemelk.

3.
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 τ Volkorenproducten

Volkorenproducten leveren veel voedingsvezels en 
zijn zwaar verteerbaar. Bij jonge kinderen kunnen ze 
krampen en winderigheid veroorzaken. Wacht met 
volkorenbrood totdat je kindje voldoende tandjes 
heeft om het te kauwen. Start met lichtbruin brood 
en geef geleidelijk aan brood met meer vezels. Vanaf 
18 maanden mag je de voeding van je kindje aanvul-
len met volle bruine rijst, volkorendeegwaren en 
-brood. Lust je baby geen volkorenbrood, dan is bruin 
brood een goed alternatief.

Geef niet te veel voedingsvezels, want hierdoor wor-
den bepaalde mineralen (ijzer) minder goed opgeno-
men. Bij een vezelrijke voeding is het ook belangrijk 
voldoende te drinken. Voldoende vezels geven alleen 
een optimaal resultaat als er ook voldoende bij ge-
dronken wordt.

Vanaf de leeftijd van 12 maanden kan je baby ook 
cornflakes en muesli proberen te eten. Maak ze wel 
fijn. Door het lange weken kunnen grote graanvlok-
ken immers kleverig worden en wordt het moeilijker 
om ze door te slikken. Geef de voorkeur aan niet-ge-
suikerde ontbijtgranen.

 τ Nieuwe soorten fruit en groenten

Vanaf nu mag je een aantal fruitsoorten geven met 
pitten of die moeilijker verteren zoals: druiven, kersen, 
bessen en ananas.

Fijngesneden of geraspte rauwe groenten kan je 
vanaf nu proberen te geven: sla, tomaat, wortel, ... 

Wacht er wel mee totdat je baby al flink kan  
kauwen. Snij de rauwkost ook heel fijn. Zo kan je baby 
zich niet verslikken.

 τ Gebakken vlees

Voortaan mag je het vlees af en toe bakken.  
Het vlees mag ook geroosterd worden, als het niet 
zwart wordt of taai en hard. Wissel vooral veel af. Let 
er ook op dat het vlees volledig gaar is, snij het even-
tueel fijn en draai het door de roerzeef met de groen-
ten en de aardappelen.

Bereidingswijzen zoals roerbakken en al dente kun-
nen op voorwaarde dat je kind al voldoende kan 
kauwen.
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Veelgestelde vragen

Moet ik mijn baby extra vitamines geven? 
Krijgt je baby aangepaste flesvoeding of groeimelk, dan heeft hij geen extra vitamines nodig. Geef 
je borstvoeding, dan heeft je baby extra vitamine D nodig. Is je baby na 12 maanden overgescha-
keld op volle koemelk, dan is extra vitamine D nodig tot de leeftijd van 2 jaar. Vraag hierover altijd 
raad aan je arts of aan je regioverpleegkundige.

Mag mijn baby groeimelk drinken?
 Vanaf 1 jaar mag dat. Maar krijgt je baby een evenwichtige en gevarieerde voeding, dan is 

groeimelk overbodig. Borstvoeding of een aangepaste melkvoeding is voldoende. Bij slechte eters 
kan groeimelk wel een hulp zijn. De groeimelk is immers verrijkt met mineralen, vitamines en 
essentiële vetzuren. Maar meestal heeft ze een smaakje en bevat ze suiker. Het is belangrijk dat je 
kindje hierdoor de originele melksmaak niet verleert.

Mag mijn baby gewone sojadranken en -producten krijgen?
 De samenstelling van gewone sojadranken is niet aangepast aan de behoeften van baby’s jonger 

dan 2 jaar. Tot de leeftijd van 2 jaar zijn borstvoeding of een aangepaste zuigelingenvoeding 
aangewezen. Er bestaan ook melkvoedingen (zuigelingenvoedingen) op basis van soja-eiwitten. 
Die zijn wel geschikt voor baby’s. Gewone sojadranken en sojadesserten die verrijkt zijn met 
calcium, kan je wel vanaf de leeftijd van 2 jaar ter afwisseling of ter vervanging van koemelk geven.

Mag ik mijn baby’s maaltijd kruiden? 
 Je mag zachte, verse of gedroogde kruiden toevoegen aan de maaltijd, zoals peterselie, bieslook, 

kervel, basilicum en dille. Wees nog wel voorzichtig met sterk smakende kruiden en pikante 
specerijen. Ze kunnen het maag-darmkanaal van baby’s en peuters te hard prikkelen. Let hier ook 
op als je exotisch voedsel eet in het buitenland.

 Vermijd de toevoeging van zout aan de voeding van je baby. Te veel zout is ongezond en te zwaar 
om te verwerken voor de nieren van je baby. Zonder toegevoegd zout leert je baby de natuurlijke 
smaak van zijn voeding ook beter kennen.

Vragen?
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Mag ik bouillonblokjes gebruiken in de soep of in de maaltijd? 
Nee, bouillonblokjes zijn geconcentreerde extracten van groenten, vlees, kip of vis met kruiden 
en veel zout. Ze kunnen de nieren van je kind overbelasten. Er bestaan ook vetarme en zoutarme 
bouillonblokjes, maar ook die zijn niet geschikt voor babymaaltijden. Je kan wel zelf bouillon trek-
ken van soepvlees, kip (beenderen) of vis (graten) en er enkele groenten en kruiden aan toevoegen. 
Wil je de natuurlijke smaak maximaal behouden, dan stoom, pocheer of rooster je de producten of 
je bereidt ze in eigen nat. Vergeet niet om nog wat vetstof toe te voegen. 

Heeft mijn baby vetten nodig? 
De eerste maanden zorgt melkvoeding voor voldoende vetstoffen, later vermindert de hoeveel-
heid melkvoeding en vetstoffen. Vetten zijn een bron van calorieën die je baby nodig heeft om te 
groeien en zich te ontwikkelen. 

 De gevolgen van te weinig vetstof zijn:
 ■ een tekort aan essentiële vetzuren: beperkte groei, beperkte hersenontwikkeling en  

 celstofwisseling;
 ■ het voedsel gaat sneller door de darm, met peuterdiarree tot gevolg;
 ■ een tekort aan energie. 

 
Bereid daarom de maaltijd met wat vetstof en besmeer de boterham. Geef de voorkeur aan een 
zachte, plantaardige margarine, plantaardige olie (bv. maïs-, olijf-, arachide-, koolzaad- of zonne-
bloemolie) of bak- en braadvet rijk aan onverzadigde vetzuren. Elke olie heeft een specifieke samen-
stelling: wissel dus voldoende af. Vetten die rijk zijn aan onverzadigde verzuren, worden meestal 
verpakt in een vlootje en zijn vloeibaar of zacht (indrukbaar) als ze uit de koelkast komen. Vetten die 
rijk zijn aan verzadigde vetzuren,  zijn meestal in een wikkel verpakt en voelen hard aan als ze uit de 
koelkast komen.  
 
Verzadigde vetzuren zijn cholesterolverhogend, vergroten de kans op hart- en vaatziekten en zijn 
terug te vinden in volle melk(producten), vlees, vette kazen, room, boter, keukenmargarine, palmolie, 
kokosvet, ... Bij het beperken van de dierlijke producten, daalt de inname van de verzadigde vetzuren.
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Onverzadigde vetzuren (o.a. omega 3-vetzuren) zijn heel belangrijk voor kinderen, voor de groei 
van de hersenen en de ontwikkeling van de ogen, zijn cholesterolverlagend en terug te vinden in 
plantaardige oliën, visvetten, noten en zachte plantaardige margarines.

Ook voor kleine kinderen is het belangrijk om de soorten vet in het oog te houden. Kies voor:
 ■ brood: zachte broodsmeersels arm aan verzadigde vetzuren en rijk aan onverzadigde vetzuren, 

bv. zachte plantaardige margarine.
 ■ koude bereidingen: alle oliën zijn geschikt, bv. saffloer-, druivenpit-, zonnebloem-, koolzaad-, 

soja-, maïs-, arachide-, sla-, olijfolie, ... Soja-en slaolie mogen alleen gebruikt worden voor koude 
bereidingen.

 ■ bakken en braden: bereidingsvet met een laag gehalte aan verzadigde en een hoog gehalte aan 
onverzadigde vetzuren, bv. zachte plantaardige margarine, bak- en braadvet en oliën. 
Vermijd vetrijke tussendoortjes, groenten in vette saus of mayonaise. 

Mag mijn baby tussenin een koekje eten? 
Kinderen tussen 1 en 6 jaar groeien heel snel en zijn heel actief. Geef je kindje daarom gezonde, 
aantrekkelijke maaltijden en tussendoortjes. Spreid de maaltijden over 3 hoofdmaaltijden en 
maximaal 2 tussendoortjes. De meeste kinderen kunnen immers nog maar kleine porties aan.   
 
Vermijd wel dat je vervalt in een patroon waarbij je baby de hele dag door eet en drinkt. Laat je 
hierdoor ook niet verleiden wanneer je baby bij de maaltijden niet of slecht eet. Heeft je baby 
constant iets om te eten of te drinken, dan kan dit enkele gevaren inhouden:

 ■ Hoe meer eetmomenten, hoe groter de kans op tandbederf.
 ■ Leeft je kind op tussendoortjes, dan raakt zijn voedingsevenwicht uit balans.
 ■ Eet je baby energierijke tussendoortjes, dan heeft het geen honger meer bij de volgende hoofd-

maaltijd waardoor er geen aanbreng is van noodzakelijke voedingsstoffen.
 ■ Je baby kan elke gemoedstoestand beginnen te koppelen aan een bepaalde smaak,  

bv. troosten met zoet, tv-kijken met chips, ... 
Geef liever geen energierijke tussendoortjes of snoep, behalve voor een speciale gelegenheid. 
Kies dagelijks voor gezonde snacks: fruit, yoghurt, stukjes rauwe groenten, een sneetje brood, 
een rijstwafel, ontbijtgranen, kinderkoekje enz.
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Wat is vegetarische voeding en mag ik mijn baby vegetarisch laten eten? 
Vegetarisch eten is er bewust voor kiezen om zonder dierlijke eiwitbronnen (vlees, vis, ei, zuivel, ...) te 
eten. Daarbinnen zijn er verschillende strekkingen. De lacto-ovovoeding is de bekendste: wel zuivel 
(lacto) en eieren (ovo), maar geen vlees of vis. Wil men geen enkel dierlijk product eten, dan kiest men 
voor het veganisme. Veganisme is echter niet geschikt voor kinderen. Het risico op voedingstekorten is 
te groot.

Kinderen zijn nog in volle groei en hebben een grote behoefte aan eiwitten: zowel dierlijke eiwitten 
(vlees, vis, gevogelte, eieren, kaas en melk) als plantaardige eiwitten (peulvruchten, rijst, deegwaren, 
meel en brood). Plantaardig eiwit is van lagere kwaliteit: het bevat namelijk niet alle essentiële ami-
nozuren in de juiste verhouding. Daarom kan je het best elke dag verschillende plantaardige eiwitten 
combineren voor een beter eindresultaat.

Zorg er eerst en vooral voor dat je kind dagelijks voldoende melkvoeding krijgt (borstvoeding of een 
halve liter tweedeleeftijdsmelk). Zo krijgt je baby voldoende eiwitten, maar ook ijzer, calcium en vi-
tamines D en B12 binnen. Andere plantaardige ‘melken’ zoals notenmelk, rijstmelk, enz. bevatten niet 
de juiste voedingsstoffen voor de groei en de ontwikkeling van je baby. Ze zijn geen vervanging voor 
melk!

Schenk voldoende aandacht aan vitamine B en ijzer. In een lacto-ovovoeding zit de vitamine B in 
melk(producten), ei en granen. IJzer wordt geleverd door ei en plantaardige voedingsmiddelen, zoals 
groenten, peulvruchten, graanproducten, brood, zilvervliesrijst, (volkoren)deegwaren, tofoe en noten. 

Graanproducten vormen samen met peulvruchten, groenten en fruit de basis in een vegetarische 
voeding. Granen zijn belangrijke leveranciers van eiwitten, ijzer en vitaminen. Voorbeelden zijn rijst, 
maïs, gierst, boekweit, quinoa, tarwe, rogge, gerst, haver, kamut, spelt, enz. Wees voor kinderen nog 
voorzichtig met volkorenproducten. Kies bij elke maaltijd ook voor voldoende groenten en fruit. Ze be-
vatten vitamines en mineralen (bv. vitamine C en ijzer). Vitamine C bevordert de opname van ijzer in 
het lichaam. IJzer uit plantaardige voedingsmiddelen wordt minder makkelijk opgenomen. Gezien de 
diverse samenstelling is variëren tussen donkere bladgroenten, groene en gele groenten belangrijk.
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 Vlees/vis kan vanaf 12 maanden vervangen worden door:
 ■ een ei of een eidooier
 ■ 25 g tofoe/tempé
 ■ 50 g gare, gepureerde en gezeefde peulvruchten
 ■ 50 g gare paddenstoelen
 ■ 25 g mycoproteïne (beter bekend onder de naam QuornTM)
 ■ 25 g seitan/vegetarische burger

 Wissel regelmatig af. Voeg aan een vegetarische voeding ook wat vetstof toe. Volg gewoon 
 de richtlijnen rond smeer- en bereidingsvetten voor kinderen tot 4 jaar (zie p. 176).

Quorn heeft een laag energiegehalte maar geeft snel een verzadigingsgevoel. Het is in beperkte hoe-
veelheden wel bruikbaar en veilig voor kinderen. Quorn© bevat te weinig ijzer. Er moeten dus altijd 
voldoende verse groenten op het menu staan. Wissel voldoende af met andere vleesvervangers. 

Noten, behalve kokosnoten, zijn rijk aan onverzadigde vetzuren, maar leveren wegens hun hoge 
vetgehalte ook veel energie. Het zijn zeer geconcentreerde voedingsmiddelen. Geschikte noten zijn 
wal-, hazel-, pinda-, amandel-, cashewnoten enz. Ook zaden en pitten kunnen gebruikt worden: 
pompoenpitten, pijnboompitten, sesam-, lijn-, en maanzaad, enz. 
Aan kinderen jonger dan 4 jaar geef je geen hele noten om verslikking te vermijden. Kies voor hen 
een notenpasta of -moes. Noten bevatten naast belangrijke voedingsstoffen veel vet en worden 
daarom aanvullend en in kleine hoeveelheden gebruikt (1 eetlepel gram notenpasta of -moes). 
Als kinderen geen allergie of voedselovergevoeligheid hebben, kunnen notenpasta’s wel gegeven 
worden.

Vegetarische burgers worden vaak gebruikt als alternatief voor vlees. Ze krijgen niet echt de 
voorkeur. De samenstelling van de verkochte producten is onderling sterk verschillend. Er zijn 
kaasburgers, groentemengsels en producten op basis van peulvruchten, soja of granen. De burgers 
zijn meestal vet- en zoutrijk. Daarenboven zijn ze meestal gepaneerd waardoor ze bij het bakken 
behoorlijk veel vet of olie opslorpen. 
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Je mag je baby vegetarisch laten eten, op voorwaarde dat de voeding evenwichtig is samengesteld. 
Vraag daarover raad aan je arts, je regioverpleegkundige of een deskundige diëtiste. Zij kunnen je 
nog meer specifieke info geven. Experimenteer niet op eigen houtje.

Wat is veganistische voeding en mag ik mijn baby veganistisch laten eten? 
Veganistisch eten is er bewust voor kiezen om zonder dierlijke eiwitbronnen (vlees, vis, ei, zuivel, 
...) te eten. Sommige veganisten eten ook geen honing, en willen geen afgeleide dierlijke pro-
ducten zoals wol en leder gebruiken. Veganisme is een heel strenge vorm van vegetarisme. Dat 
wordt afgeraden voor kinderen. Het kan een tekort aan energie, eiwitten, calcium, ijzer, vitamine 
D en vitamine B12 veroorzaken. Risico’s zijn een vertraagde groei, rachitis (een botaandoening) 
en bloedarmoede. Extra vitamines en mineralen zijn noodzakelijk om de tekorten op te vangen.

Hoe lang moet eten afkoelen?  
Schep het eten van je baby als eerste uit. Roer goed en proef even met een andere lepel of het niet 
te warm is.

Wat zijn voedingsvezels? 
Voedingsvezels zijn plantaardige stoffen die zich in de celwand van planten bevinden en in onze 
darmen niet verteerd worden. Ze zijn belangrijk voor een goede werking van maag en darmen. 
Verschillende soorten:

 ■ Voedingsvezels in fruit en groenten: vertragen de lediging van maag en darm.
 ■ Voedingsvezels in brood en graanproducten: nemen water op uit de dikke darm. Hierdoor 

krijgt de ontlasting een groter volume, wordt zij zachter en wordt de doorgangstijd korter.

Zijn voedingsvezels belangrijk voor mijn baby?
Ja. Voedingsvezels zijn ook voor kinderen belangrijk voor een goede gezondheid. Ze mogen geleide-
lijk ingevoerd worden in de voeding van de baby. Zolang de baby melkvoeding krijgt, is de aanvoer 
van voedingsvezels beperkt. Moedermelk levert echter wel kleine hoeveelheden voedingsvezels. 
Soms worden ze ook aan flesvoeding toegevoegd. Zodra fruit en groenten met eventueel granen 
worden gegeven, krijgt je baby meer voedingsvezels. Té veel voedingsvezels kunnen ook risico’s 
inhouden voor jonge kinderen. In de babyvoeding zijn het vooral granen, (licht)bruin brood, fruit, 
groenten, aardappelen en peulvruchten die voedingsvezels aanbrengen
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Wat kunnen de risico’s zijn van te veel voedingsvezels voor kinderen?
Een voeding die rijk is aan voedingsvezels is ook een voeding die weinig energie bevat, terwijl 
baby’s net veel energie nodig hebben. Bijgevolg kan een te vezelrijke voeding bij jonge kinderen 
aanleiding geven tot een vertraagde groei en ontwikkeling. Voedingsvezels kunnen ook de opname 
van bepaalde mineralen in het lichaam verminderen, bijvoorbeeld calcium, ijzer, zink, koper, fosfor 
en magnesium.

Voedingsvezels worden geleidelijk ingeschakeld. Een snelle inschakeling kan immers leiden tot 
buikklachten. Het is ook belangrijk voldoende te drinken bij een voeding met voldoende of veel 
voedingsvezels. Voldoende vezels geven alleen een optimaal resultaat als er ook voldoende bij 
gedronken wordt. 

Moet mijn baby drinken naast het eten?
Vocht is onmisbaar voor het lichaam. Dit geldt ook voor kinderen. Je baby drinkt nu minstens een 
halve liter melkvoeding. Wil hij gewoon nog iets anders drinken, dan kan dit gerust. Overdrijf ech-
ter niet met dranken tussenin, want dit remt de eetlust.

 
Geef je extra vocht, kies dan voor:

 ■ mineraalarm, niet-bruisend water (flessenwater, leidingwater)
 ■ lichte (kruiden)thee (bv. linde, kamille, venkel, enz.) zonder suiker of honing
 ■ vers, ongezoet fruitsap. Pas wel op met appelsap: te veel kan diarree veroorzaken
 ■ groentesap
 ■ bouillon 

 
Beperk het gebruik van frisdranken. Suiker is immers slecht voor de tanden en remt de eetlust af. 
Daarnaast leveren frisdranken ook te veel energie en geen noodzakelijke voedingsstoffen. Koffie, 
sterke thee en alcohol zijn niet geschikt voor kinderen. Water is de beste dorstlesser. Leidingwater 
is geschikt als drank. Het hoeft niet gekookt of gefilterd te worden. Het water mag niet uit loden 
leidingen komen. Zolang het voor de bereiding van kunstvoeding is, gaat de voorkeur wel naar 
niet-bruisend,mineraalarm flessenwater.  Heeft hij koorts, diarree of is het warm weer, dan heeft  
je baby extra vocht nodig.
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Mag ik restjes bewaren en opwarmen? 
Liever niet. Dit spaart wel veel tijd uit, maar het bewaren en opwarmen van restjes houdt risico’s 
op infecties in. De voeding verliest vitaminen en het opwarmen kan de omzetting van nitraat in 
nitriet bevorderen. 
 
Wil je uitzonderlijk toch restjes bewaren en opwarmen, hou dan rekening met 

 de volgende tips:
 ■ Raak de restjes niet aan met je handen, koel ze snel af en bewaar ze afgedekt in de koelkast.
 ■ Bewaar restjes zeker niet langer dan één dag in de koelkast. 
 ■ Bewaar liever geen nitraatrijke groenten, want dit kan de vorming van nitriet bevorderen.
 ■ Warm het restje snel op, verhit het door en door (meer dan 70 °C tot in de kern). 
 ■ Roer het regelmatig om.

Wat is peuterdiarree? 
Chronische diarree zonder duidelijke oorzaak komt veel voor bij één- tot vierjarigen en heet 
dan ook peuterdiarree. Het gaat om waterdunne ontlasting met duidelijke resten van het on-
verteerde voedsel. Soms is het zelfs slijmerig. Heeft je kindje last van peuterdiarree,  dan moet 
het overdag 4 tot 10 keer naar het toilet en is er ’s nachts geen ontlasting.  
Voor de rest is je kind gezond en ontwikkelt het zich normaal.

Wat te doen bij peuterdiarree?
 ■ Probeer de voeding te normaliseren aan de hand van de vier v’s: vet, vruchtensap, vocht en 

voedingsvezels.
 ■ Geef je kind tot 4 jaar volle melk, zachte plantaardige margarine op de boterham of zachte 

plantaardige margarine of olie bij de warme maaltijd.
 ■ Beperk vruchtensappen en frisdranken. Hierin zitten bepaalde suikers die moeilijk verteren en 

diarree veroorzaken. Deze fruitsapjes zijn eigenlijk onnodig voor de vochtbehoefte van je kind. 
Water, soep en thee zijn voldoende.

 ■ Geef maximaal 1 liter vocht per dag met water, soep en thee.
 ■ Zorg voor voldoende voedingsvezels met bruin brood, groenten en fruit.

Is het gezonde voedingspatroon hersteld, dan merk je een verbetering binnen de 2 weken. Blijft 
de diarree duren of komen er klachten bij, neem dan contact op met je arts.
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Zijn er dingen die mijn baby zeker niet mag eten? 
Wees voorzichtig met volkorenproducten. Geef je baby nog niet te veel voedingsvezels.

Is sojamelk geschikt voor mijn baby? 
De samenstelling van gewone sojadranken is niet aangepast aan de behoeften van baby’s jon-
ger dan 2 jaar. Tot de leeftijd van 2 jaar zijn borstvoeding of een aangepaste zuigelingenvoeding 
aangewezen. Er bestaan ook melkvoedingen (zuigelingenvoedingen) op basis van soja-eiwitten. 
Gewone sojadranken en sojadesserten die verrijkt zijn met calcium, kan je wel vanaf de leeftijd  
van 2 jaar ter afwisseling of ter vervanging van koemelk geven.

Moet mijn baby z’n bord leegeten?   
Heeft je baby geen honger meer, dwing het dan niet. Dit werkt averechts en kan het ‘niet eten’ 
stimuleren. Zo kan de eetsituatie in een machtsstrijd uitmonden. Bovendien eet je baby niet altijd 
evenveel. Zijn eetlust kan verschillen per dag of per periode. Eet je baby eens wat minder, maak je 
dan niet onmiddellijk zorgen. Het gebeurt maar zelden dat je baby dan trager gaat groeien of zich 
minder vlug gaat ontwikkelen. Je baby voelt van jongs af aan heel goed wanneer en hoeveel hij 
moet eten. Luister goed naar de signalen van je kind en laat het ‘niet eten’ van je baby geen obses-
sie worden. Indien je hierover nog vragen hebt, kan je altijd terecht bij je regioverpleegkundige of 
op het spreekuur opvoedingsondersteuning.

Mag ik mijn baby, als het goed gegeten heeft, belonen met een ‘ongezond dessert’? 
Het dessert maakt deel uit van de maaltijd. Eet je baby goed en zonder problemen, dan kan je een 
dessert geven. Geef de voorkeur aan een gezond dessert. Wil je kind echter niet eten en beloof je het 
dan een dessert wanneer het zijn bord leegeet, dan gaat het misschien om de verkeerde reden eten. 
Komt dit regelmatig voor, dan zeg je eigenlijk dat het eten heel vies is, want je moet je kind ervoor 
belonen om het eten op te eten. Uiteindelijk bepaal jij als ouder wat en hoe er gegeten wordt, maar 
je kind bepaalt hoeveel het eet. Geef je baby niet te veel tussendoortjes ter compensatie.
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Mijn baby protesteert als ik zijn mondje schoonmaak. Hoe handel ik het best? 
De mond is een heel gevoelige zone voor je baby. Door constant de mond af te vegen, kan hij lastig 
beginnen te doen. Laat het dan even zo. Je hoeft zijn mondje niet na elke hap proper te maken. Dit 
hoort er gewoon bij in het begin. Zorg ook dat deze momenten geen strijd worden. Probeer je kind 
zijn mondje spelenderwijs proper te maken of laat hem/haar het doen.

Mijn baby zit met zijn handen in de voeding, kan dat?
Dit is heel normaal en hoort bij de ontwikkeling van je baby. Leren eten is voor hem ook experi-
menteren. Vanaf het moment dat je kind vaste voeding krijgt, maakt het kennis met een steeds 
uitgebreider assortiment voedingsmiddelen, smaken en structuren. Tegen zijn eerste verjaardag 
eet het voor het grootste deel met de pot mee.

Op dit moment wordt de coördinatie (grijpen, doelgericht vastnemen, …) veel beter. Je baby zal 
proberen met de handen te eten of een lepel te gebruiken. Laat je baby oefenen door het zelfstan-
dig te laten eten. Vanaf 7 maanden mag je je baby per maaltijd een paar dingen (stukje kip, stukjes 
fruit, roosje broccoli, …) geven om met zijn vingers te eten.  Dit stimuleert ook zijn fysieke en men-
tale vaardigheden en geeft hem zelfvertrouwen.  Bij jonge kinderen die moeilijk eten kan het laten 
‘spelen en kennismaken’ met eten een eerste stap zijn naar een oplossing.

Is je baby zover om zelf te eten, dan laat hij het je wel weten. Hij graait naar de lepel, zuigt de lepel 
volledig leeg of neemt eten met zijn vingers. Eten wordt nu een grote knoeiboel. Leg eventueel een 
grote plastic beschermhoes onder de eetstoel om de vloer te beschermen. Het voedingsmoment zal 
ook veel langer duren. Je baby zal beter bekijken wat er op zijn bordje ligt. 
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Hoe lang moet mijn baby aan tafel blijven? 

Voor kinderen is eten iets functioneels. Zorg ervoor dat de tafel gedekt is voor je kind aan tafel 
gaat. Geef je kind vooraf een seintje dat het aan tafel moet gaan zodat het zijn spel kan afronden. 
Het is belangrijk dat als je kind iets eet, ook een tussendoortje, het de gewoonte aanleert dit 
aan tafel te doen. Je kan van hen niet verwachten dat ze langer dan 20 minuten aan tafel blijven 
zitten. Uiteraard verloopt het eetmoment bij ieder gezin verschillend: als ouder bepaal jij wat je 
belangrijk vindt en je geeft dit door aan je kinderen.

Mijn baby heeft voldoende gegeten en mag van tafel. Even later wil het op schoot, maar ik ben nog niet 
klaar met eten. Hoe los ik dat op? 

Wil je niet dat je kind weer op je schoot komt zitten, dan moet je consequent reageren en je kind 
een alternatief aanbieden. Zeg bijvoorbeeld dat het op je schoot mag zitten zodra je klaar bent met 
eten, dat het nu mag gaan spelen en dat jullie, als je van tafel gaat bijvoorbeeld  samen een boekje 
zullen lezen. Ook al protesteert je baby, blijf consequent in je houding. Zo leert je kind dat het zijn 
zin niet zal krijgen door negatief te reageren.

Mijn baby wil alleen eten uit mijn bord of dat van mijn partner. Hoe ga ik daarmee om? 
Hoe je omgaat met eetsituaties hangt van jezelf en van je gezinscultuur af. Ben je gemotiveerd om 
dit probleem aan te pakken, dan kan je het best een plan bedenken. Wat moet er veranderen?  
Hoe kunnen we dit in kleine stapjes opdelen? Bijvoorbeeld in plaats van bij mama op schoot en uit 
het bord van mama te eten, laat je je baby nog op schoot en uit hetzelfde bord eten, maar geef je 
zijn eigen lepeltje. De volgende stap kan dan zijn om op schoot te zitten en uit het eigen bord te 
eten. Tot je kind naast jou zit met zijn eigen bordje waar het uit eet.

Geef eerder positieve aandacht aan dingen die lukken, dan negatief te reageren op dingen 
die fout lopen. Dit moedigt je baby aan om gewenst gedrag te herhalen. Zit je echter vast in 
een bepaalde situatie en zie je niet meteen een uitweg, dan kan je dit altijd bespreken met je 
regioverpleegkundige of op het spreekuur opvoedingsondersteuning.
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Mijn baby speelt met eten en gooit ermee. Hoe leer ik dit af? 
Gooit je kind met eten als het genoeg gegeten heeft of altijd? Hoe oud is je baby? Voor jonge 
kinderen is het normaal dat ze met eten spelen. Op die manier leren ze het voedsel kennen 
en leren ze ook zelfstandig eten. Kan je kind al zelfstandig eten, dan moet je het consequent 
aanpakken. Je moet in eerste instantie duidelijk aan je baby laten weten dat je zijn gedrag niet 
tolereert, ‘Tine, leg je eten op je bord’. Indien je kind na een tweede waarschuwing niet luistert, 
laat je de negatieve gevolgen van het gedrag onmiddellijk volgen op het gedrag. Bijvoorbeeld 
neem onmiddellijk het bord weg of zonder je kind af. Natuurlijk is het hier ook erg belangrijk dat 
je belonend reageert op goed gedrag aan tafel. ‘Tine, flink dat je naar mama luistert en dat je het 
eten terug op je bord legt’.

Heeft mijn baby genoeg gegeten, dan spuwt hij het laatste gewoon weer uit. Wat doe ik? 
Misschien krijgt je baby te grote porties en raakt hij ontmoedigd. Probeer te werken met kleine 
porties waarvan je zeker weet dat je baby die kan opeten. Heeft je baby zijn bord leeggegeten, dan 
kan je hem belonen of eventueel nog een klein beetje bijgeven. Hiermee geef je aandacht aan wat 
goed gaat en niet aan het storende gedrag.

Ik weet zeker dat mijn baby deze voeding lust en toch weigert hij. Hoe los ik dit op? 
Het weigeren van voedsel kan in de peuterpuberteit (vanaf 15 à 18 maanden) een belangrijke rol 
spelen in de ontwikkeling van de zelfstandigheid van je kind. Je kind zal ‘nee’ zeggen om zich te 
positioneren ten opzichte van jou. De machtstrijd kan aan tafel voluit uitbarsten. Kinderen zijn 
vanaf zeer jonge leeftijd in staat om zelf hun voedselopname te regelen en af te stemmen op hun 
behoeften. Jij bepaalt wat en hoe je kind eet, maar je kindje bepaalt hoeveel het eet. Een maaltijd 
overslaan kan dus meestal geen kwaad. Je moet dan wel consequent zijn en geen tussendoortjes 
geven als compensatie. Als kinderen ziek zijn, hebben ze ook minder eetlust. Weigert je kindje 
constant eten, dan kan er een eetprobleem zijn en is er gespecialiseerde hulp nodig. Voor meer in-
formatie kan je terecht bij je regioverpleegkundige of op het spreekuur opvoedingsondersteuning.



Mijn baby is enorm gulzig. Het wil alles direct na elkaar in de mond steken. Ik zeg dat het niet mag en dan 
wil hij niet meer eten. Hoe los ik dit op? 

Ga even na waarom je baby zo gulzig eet. Neemt hij niet de tijd om te eten omdat hij wil spelen of 
is dit een gewoonte geworden? Of is je baby op zoek naar aandacht? Laat duidelijk weten wat je 
verwacht en richt je dan vooral op het positieve. Let op wat je baby wel goed doet aan tafel en toon 
hem jouw tevredenheid over deze momenten.

Mijn baby haalt steeds het beleg tussen zijn boterham uit en wil zijn boterham niet opeten. 
Hoe los ik dit op? 

Geef eerst een boterhammetje met beleg dat er niet tussenuit gehaald kan worden, bijvoorbeeld 
smeerkaas, geplet fruit of confituur. Zo kan je baby ook brood leren eten. Je kan de boterham ook 
in kleine stukjes of leuke vormpjes snijden. Probeer ook consequent te zijn. Haalt je kind het beleg 
tussen de boterham uit, geef dan geen extra beleg meer.  Anders kan het beleg blijven eten tot het 
verzadigd is. Ook in deze situatie is het geven van positieve aandacht heel belangrijk.

Moet mijn baby de korstjes van zijn boterham opeten? 
De hele boterham opeten, met korstjes erbij, is een leerproces. Laat je kind kennismaken met de 
smaak van brood door het een korstje te geven. Later wil je baby misschien geen korstjes meer heb-
ben. Op zich is dit geen probleem, maar bied ze in elk geval aan.
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hoofdstuk 5
Peuter en kleuter



Peuter en kleuter
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Leren eten

Maaltijden zijn meestal heel gezellige gezins-
momenten. Maar peuters vinden het jammer om 
voedsel alleen maar op te eten, terwijl je er zoveel 
ander leuks mee kan doen. Zij vinden wat op hun 
bordje komt ook niet altijd even lekker.  
Op dit moment komt een duidelijke voorkeur voor 
of afkeer van bepaalde gerechten tot uiting. Heel 
vaak wil je peuter ook geen nieuwe gerechten leren 
eten. Moeilijk doen rond eten is op die manier 
eigenlijk een nieuwe stap in zijn ontwikkeling naar 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Bovendien stopt je peuter in zijn tweede levensjaar 
veel energie in het experimenteren met zijn 
omgeving. Hierdoor denk je als ouder misschien 
dat je peuter meer eten nodig heeft. Maar in 
werkelijkheid groeit hij net minder en heeft hij 
minder honger dan voordien. Je peuter maakt 
zelf wel uit hoeveel voeding hij nodig heeft om te 
groeien, voor energie en weerstand. De hersenen 
geven deze hoeveelheid aan, maar het hangt ook 
grotendeels af van zijn individuele karakter.

1.



Concrete tips voor een vlot verloop van de  
maaltijd:

 ϐ Bereid ‘het aan tafel gaan’ voor.  
Zet alles klaar alvorens je kind aan tafel gaat. 
Zo vermijd je dat je peuter onnodig moet 
wachten en gaat protesteren. 

 ϐ Geef aangepaste porties.  
Het is belangrijk dat je peuter plezier heeft in 
eten. Schep dus niet te veel in één keer op. Zo 
kijkt je peuter niet op tegen een onnoemelijke 
berg eten en kan hij misschien zelfs om een 
extra portie vragen. Reageer hier positief op: 
“Wat flink, je hebt heel je bordje leeggege-
ten!”. Dit kan de sfeer aan tafel alleen maar 
ten goede komen.

 ϐ Beperk tussendoortjes. 
Een teveel aan tussendoortjes (bv. een koekje, 
een stukje appel, een glaasje melk, ...) zorgt 
dat je peuter aan tafel geen honger heeft en 
weigert te eten. Je peuter weet immers dat er 
de rest van de dag toch allerlei lekkers voor-
handen is. Als ouder bepaal je wat er gegeten 
wordt. Je kan er dus voor zorgen dat je peuter 
anders gaat eten.

 ϐ Leer je peuter proeven. 
De smaak van een kind is in ontwikkeling. 
Vandaag geen snijboontjes wil niet zeggen 
‘nooit snijboontjes’. Probeer later gewoon eens 
opnieuw en bied alles aan wat je zelf ook eet.

 ϐ Leer een kind dat het iets wat het echt niet lek-
ker vindt, niet volledig hoeft op te eten, maar 
dat het wel altijd moet proeven, al is het maar 
een hapje. Dat kan soms verrassende momen-
ten opleveren. Een peuter moet je soms 10 tot 
15x laten proeven alvorens hij het gerecht lust.

 ϐ Geef je peuter vingervoedsel. 
Leer je peuter met zijn vingers eten. Geef 
voedsel dat gemakkelijk met de vingers vast-
genomen kan worden, zoals stukjes brood, 
kaas of fruit. Peuters knabbelen graag aan 
vingervoedsel, en ondertussen kan je hen te 
eten geven.

 ϐ Eet samen met de kinderen.  
Eten jullie samen met de kinderen in plaats 
van apart, dan leren je kinderen van je gedrag. 
Ziet je kind dat mama of papa heel kieskeurig 
met eten omgaat of altijd met andere dingen 
bezig is tijdens het eten, dan kan je moeilijk 
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verwachten dat het alles eet en zijn speelgoed 
opzij laat liggen tijdens het eten. Zegt een ou-
der dat het eten lekker is, dan zal een peuter 
dit gauw overnemen. Je hebt beslist invloed 
op hoe je peuter eet!

 ϐ Een verrassing op het bord. 
Je kan eventueel zorgen voor aangepast ma-
teriaal: een poppenbordje of een extra leuke 
presentatie van het eten. Dit kan zorgen voor 
een leuke sfeer aan tafel, maar het mag zeker 
niet het enige redmiddel worden als je peuter 
niet wil eten. Overdrijf er dus niet mee.

 ϐ Op tijd en regelmatig aan tafel. 
Als kinderen honger hebben, worden ze lastig 
of huilerig. Probeer dit moment voor te zijn 
door op tijd aan tafel te gaan. Eet zo veel 
mogelijk elke dag op hetzelfde tijdstip. In het 
ideale geval zijn er drie maaltijden en een 
tussendoortje ‘s morgens en ‘s namiddags. 
Bepaal een vaste duur voor de maaltijden zo-
dat ze niet te lang uitlopen. Gewoonlijk is 20 
tot 30 minuten voor een peuter voldoende om 
te eten. Als je de maaltijd toch moet uitstel-
len, geef de kinderen dan vooraf iets anders te 
eten. Een kind dat honger heeft, moet gevoed 

worden. Bedenk ook dat een kind dat te laat 
eet, later inslaapt en vaak onrustiger slaapt.

 ϐ Bereid je voor op een knoeiboel. 
Je peuter leert enkel door te oefenen en fou-
ten te maken hoe hij alleen moet eten. Een 
knoeibboel hoort hier nu eenmaal bij.
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Hoe dan ook, een kind dat niet wil eten en ouders 
die alles doen om het toch maar een hapje te laten 
inslikken zorgen voor een gespannen situatie!

 Ї Waarom doen peuters soms lastig over eten?

 ■ Kinderen hebben minder eetlust vanaf 1 jaar.
 ■ Ze vertonen een duidelijke voorkeur voor of 
afkeer van bepaalde gerechten.

 ■ Ze willen geen nieuwe gerechten leren eten.
 ■ Ze streven naar onafhankelijkheid.

 Ї Hoe weet ik of mijn peuter te weinig of te   
  kieskeurig eet?

 ■ Ga eerst bij jezelf na of je niet te veeleisend  
bent. Zijn je verwachtingen wel realistisch?  
Weet dat je peuter zelf kan bepalen hoeveel  
voeding het nodig heeft en dat zijn behoefte nu  
minder groot is dan toen hij kleiner was.

 ■ Neem geen besluiten na één minder goed eet- 
moment. De eetlust van kinderen schommelt, 
soms zelfs van dag tot dag. Ben je ongerust? 
Schrijf dan gedurende een paar dagen op 
wat je kind eet, hoeveel, wanneer en in welke 
omstandigheden. Bespreek dit overzicht met je 
regioverpleegkundige of arts. Misschien moeten 
de hoeveelheden, tijdstippen, kleuren en geuren 
van de voeding aangepast worden. Merk je dat 
je peuter een bepaalde voedingsstof niet wil 

eten, dan kunnen jullie een aangepaste lijst 
met vervangproducten opstellen. Bekijk hoe je 
omgaat met tussendoortjes.  
Geef je zoete dranken en koekjes, dan neemt de  
eetlust bij de hoofdmaaltijden ook af.

 ■ Kijk naar de groei en ontwikkeling van je peuter 
gedurende een langere periode, dat biedt be-
trouwbare informatie over een eventueel tekort 
of teveel aan voedsel. 

 Ї Wat doe ik met mijn peuter die lastig doet  
  rond eten?

 ■ Ga niet in discussie omdat je peuter niet eet.  
Een maaltijd overslaan kan geen kwaad. Geef je 
kind de kans om zich hongerig te voelen en bied 
tussendoor geen voeding of zoete drank aan.

 ■ Dwing je peuter niet, dit heeft een averechts  
effect.

 ■ Probeer een evenwicht te vinden tussen jouw  
grenzen en zijn behoefte aan zelfstandigheid.

 ■ Maak duidelijke regels en afspraken, bv. over  
het tijdstip van de maaltijd. Hou je ook aan 
deze regels. Er bestaat geen norm die zegt waar, 
wanneer en hoe je moet eten. Dit bepaal je zelf 
als gezin. Het belangrijkste is dat je peuter weet 
dat hij niet de hele dag door kan eten en dat de 
maaltijd bijvoorbeeld altijd zittend aan tafel met 
het hele gezin plaatsheeft. Want enerzijds heb-
ben kinderen behoefte aan duidelijkheid om 
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greep op hun leven te krijgen, anderzijds moeten 
ouders luisteren naar de signalen van hun peu-
ter en er rekening mee houden.

 ■ Probeer je peuter wanneer hij lastig is aan tafel, 
geen extra aandacht te geven. Je kan zijn bord 
en lepel wegnemen en je peuter negeren. Wan-
neer het probleemgedrag over is, kijk je naar je 
kind en zet het bord en de lepel terug. Hou het 
negeren vol tot je peuter het gewenste gedrag 
stelt. Denk eraan dat bij negeren in het begin 
het gedrag eerst kan verergeren om dan pas te 
beteren. Geef niet op!

 ■ Zorg dat het eten niet uitgroeit tot een machts-
middel voor je kind. Gebruik eten (zoals desser-
tjes) niet als straf of beloning.

 ■ Eet in een aangename sfeer. Zeg vooraf aan je  
kind dat het eten bijna klaar is, zo kan het   
zijn spel rustig afronden. 

 ■ Geef een kleine hoeveelheid op een klein bordje.
 ■ Gebruik aangepast eetgerei, zo morst je peuter  
minder gemakkelijk.

 ■ Geef je peuter de keuze, maar beperk de   
mogelijkheden (bv. twee soorten groenten).

 ■ Laat je kleintje zelf eten, ook al morst het nog.  
Geef het zeker niet het gevoel dat je dat erg  
vindt.

 ■ Laat je peuter meehelpen bij het klaarmaken  
van de maaltijd. Dit geeft hem zelfvertrouwen  
en eetplezier. Hou wel toezicht. Het gevaar voor  
ongevallen ligt ook in de keuken op de loer.

 ■ Prijs je peuter als het goed eet of zich goed 
gedraagt. 

 Ї Wanneer moet ik rond eetsituaties de hulp  
  van een arts inroepen?

 ■ Als de maaltijd altijd langer duurt dan  
30 à 45 minuten.

 ■ Als je kind tijdens de voeding erg  
prikkelbaar is.

 ■ Als je kind zich vaak verslikt of het erg  
benauwd heeft en zweet tijdens de voeding.

 ■ Als je kind weerstand blijft bieden  
tegen het eten met de lepel of wanneer je kind 
bv. brokjes blijft weigeren.

 ■ Als  je kind een sterk afwijkende groeicurve   
en/of snelle gewichtsdaling vertoont. Vooral als  
dit samengaat met overvloedig vochtverlies  
door braken, diarree, koorts, het weigeren van  
eten en drinken, ...
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2.

Basislijst
Wat moet ik altijd in huis hebben?

Je kind mag op dit moment al heel wat eten. 
Ga je winkelen, maak dan een boodschappenlijstje 
op basis van je weekmenu. Het is altijd handig een 
aantal basisingrediënten in huis te hebben. Hou wel 
rekening met de bewaartijd en de bewaarvoorschrif-
ten: groenten die langer houdbaar zijn, hou je voor 
het einde van de week, de andere moeten sneller 
opgebruikt worden. Laat je creativiteit werken en 
pas het recept aan je smaak aan.

Basislijst:
•	Aardappelen
•	Seizoensgroenten: bv. aardpeer, andijvie, artisjok, 

asperges, aubergines, avocado, bleekselder, bloem-
kool, broccoli, champignons, Chinese kool, courgette, 
doperwtjes, knolselder, komkommer, koolrabi, kool-
raap, kropsla, maïs, oesterzwam, pastinaak, paprika, 
pompoen, postelein, prei, prinsessenbonen, radijs, 
rapen, rode bietjes, rodekool, savooikool, schorsene-
ren, sluimererwt, snijbonen, sojascheuten, spinazie, 
spruiten,  tomaten, tuinkers, uien, veldsla, venkel, 
waterkers, witloof, wittekool, wortelen, zuurkool

•	Seizoensfruit : bv. aardbei, abrikozen, ananas,  
appelen, bananen, rode en zwarte bessen,  
bramen, citroenen, druiven, frambozen, kersen, 
kiwi’s, kruisbes, lychees, mandarijntjes, mango,  
meloen, nectarines, papaja, passievrucht, peren,  
perziken, pompelmoes, pruimen, rabarber, sharon-
vruchten, sinaasappelen, sterfruit, veenbessen, vijgen

•	Bak- en braadvet rijk aan onverzadigde vetzuren
•	Olie rijk aan onverzadigde vetzuren

•	Zachte, plantaardige margarine rijk aan 
onverzadigde vetzuren

•	Deegwaren
•	Bindmiddel: speciale kindermelen of graanvlokken, 

kinderkoek, bindmiddelen op basis van rijst, maïs, 
gierst, tarwe, haver, gerst, enz. 

•	Tarwemeel, tarwebloem, maïszetmeel, …
•	Griesmeel, puddingpoeder
•	Brood (bruin, volkoren enz.)
•	Suiker, vanillesuiker
•	Graanvlokken, ontbijtgranen
•	Rozijnen
•	Peulvruchten: linzen, kikkererwten, sojabonen, 

witte, bruine en rode bonen, …
•	Voorgekookte halfvolle of volle rijst
•	Volkorencouscous en volkorendeegwaren
•	Volkorenbeschuiten of -knäckebröd
•	Tomatenpuree of gezeefde tomaten, augurken,  

zure uitjes, ...
•	Eieren
•	Kruiden- of wijnazijn
•	Mosterd
•	Plattekaas, smeerkaas en andere kaas
•	Gefermenteerde melkproducten zoals yoghurt
•	Melk
•	Ongezoet fruitsap
•	Niet-bereide (diepvries)vis en niet-bereid (diepvries)

vlees. 
•	Zelfgemaakte soep en bouillon
•	Vleesvervangers zoals sojakaas (tofoe), bepaalde 

paddenstoelen of mycoproteïne, seitan, tempé
•	Kruiden: verse of gedroogde tuinkruiden (basilicum, 

bieslook, selder, tijm, peterselie, dille, kervel enz.) of 
specerijen (peper, nootmuskaat, kaneel, enz.)
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Wat mag mijn kind nu eten?

Het voedingsschema van je peuter begint meer en 
meer te lijken op dat van een volwassene. Vanaf 
nu kan je kindje geleidelijk aan met de rest van het 
gezin uit de pot mee-eten. Zorg er wel voor dat je 
van jongs af aan gezonde voedingsprincipes aan-
leert. Dit kan je doen aan de hand van de actieve 
voedingsdriehoek (zie hoofdstuk 6). Te veel vetten, 
suikers en zout, overslaan van ontbijt leidt namelijk 
tot overgewicht, tandbederf, hoge 
bloeddruk, enz.

 τ Zuivelproducten 
 
Iedereen, van jong tot oud, zou in 
principe dagelijks melk moeten 
drinken. 
 
Melk en afgeleide producten 
brengen eiwitten, calcium (kalk) en 
vitamines B aan. Het mineraal cal-
cium helpt sterke botten opbouwen 
en onderhouden. Zorg dus dat je peuter er dagelijks 
genoeg van binnenkrijgt: bv. 2 bekertjes volle melk, 
1 potje yoghurt en 1 sneetje kaas. Dit is voldoende 
voor een evenwichtig eetpatroon, meer is overdre-
ven. Geef je meer dan wordt het te eenzijdig. Dan 
krijgt je peuter te veel eiwit en calcium binnen. 
Hij heeft dan geen zin meer in andere voeding en 
hierdoor krijgt hij een tekort aan ijzer, zink en es-
sentiële vetzuren. Varieer met  
 

 
andere melkproducten zoals yoghurt, milkshake, 
kefir, plattekaas, enz. Yoghurt is een gefermenteerd 
melkproduct en heeft dezelfde voedingswaarde als 
melk, maar verteert beter.  
 
Geef tot 4 jaar de voorkeur aan volle producten 
voor de aanbreng van vetten, vitamine A en vi-
tamine D. Daarna is halfvolle melk goed voor het 
hele gezin. Halfvolle melk bevat namelijk minder 

verzadigde vetten en cholesterol 
dan volle melk. Geef de voorkeur 
aan ongesuikerde melkproducten 
en voeg er zelf vers fruit aan toe. 
Je mag je peuter pap of pudding 
van koemelk geven als dessert na 
de groentepap, maar voeg er geen 
suiker aan toe.  
Lust je peuter geen melk, pro-
beer dan of het wel een ander 
melkproduct lust. Het calcium in 
melkproducten is te essentieel om 
weg te laten. Er bestaat genoeg 

variatie en je kan melk bovendien gebruiken in al-
lerlei bereidingen: pudding, flan, aardappelpuree, 
soep, saus, milkshake, ... Calciumverrijkte sojamelk 
kan koemelk vervangen, zeker omdat ze veel eiwit 
bevat, weinig verzadigd vet, geen cholesterol en 
voldoende calcium. Groeimelk is ook een optie. Lust 
je peuter echt geen melk(producten), neem dan 
contact op met je arts. Hij kan een calciumprepa-
raat voorschrijven.
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 τ Ontbijt 
 
Veel mensen drinken ’s morgens vlug een kop  
koffie en stoppen hun kind een koek in de hand.  
Dit is geen goed voorbeeld. Het ontbijt is de be-
langrijkste maaltijd van de dag. Word je ’s morgens 
wakker, dan is het namelijk 10 tot 14 uur geleden 
dat er nog iets gegeten werd. Dit wil zeggen dat je 
energie-voorraad heel klein is en dat de batterijen  
opnieuw moeten worden opgeladen! Zeker kinde-
ren hebben voldoende krachten nodig om te spelen 
en te groeien. Op die manier zorgt het ontbijt voor 
een kwart van de dagelijkse energie en voorkomt 
het een appelflauwte in de voormiddag. Sla je het 
ontbijt over, dan kan je nog moeilijk de behoefte 
aan vitamines, mineralen en voedingsvezels dekken 
met de volgende maaltijden.

Geef je kindje ’s morgens dus een stevige maaltijd, 
met (ontbijt)granen, fruit en melkproducten. Zo 
heeft je peuter of kleuter in de voormiddag genoeg 
energie om te kunnen spelen en vermijd je dat hij 
te veel gaat snoepen. Geef als ouder ook het goede 
voorbeeld en neem uitgebreid de tijd voor je ontbijt! 

 Ї Wat is een goed ontbijt?

 ■ Brood en graanproducten: zorgen voor ener-
gie, vitamines en mineralen. Kies voor vezelrijk 
bruin brood of volkorenbrood. Heb je geen zin 
in een boterham, wissel dan af met ontbijtgra-
nen (bv. muesli met melk of yoghurt). Kies liefst 
niet-gesuikerde ontbijtgranen.

 ■ Melk en melkproducten: leveren eiwitten, 
calcium en vitamines. Zorg dat je kind dagelijks 
een halve liter melk of afgeleide producten 
(kaas, yoghurt, enz.) tot zich neemt.

 ■ Vlees, vis en ei: zorgen voor eiwitten, vitamines 
en mineralen. Vervang kaas eventueel eens 
door een sneetje mager vlees of een eitje.  
Eet brood met beleg, niet andersom. Het is  
niet het brood dat dik maakt, wel het beleg!

 ■ Fruit en groenten: brengen koolhydraten, voe-
dingsvezels en vitamines aan. Je kan fruit als 
beleg op je  boterham leggen of bij de yoghurt 
voegen. In de zomer zijn sneetjes tomaat, kom-
kommer en radijsjes heel lekker als beleg. (Vers) 
ongezoet vruchtensap of groentesap is ook een 
goed idee bij het ontbijt.

 ■ Dranken: leveren voldoende vocht. Kies voor  
water of kruidenthee. Koffie of gewone thee  
zijn ongeschikt voor kinderen. 

 ■ Vetstof: goed voor energie, vitamines A en D en  
essentiële vetzuren. Tot 4 jaar besmeer je de  
boterham met een zachte plantaardige  
margarine rijk aan onverzadigde vetzuren. 
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 ■ Zoetigheden: horen bij de restgroep van de  
actieve voedingsdriehoek en zijn een toemaatje. 
Vul het ontbijt af en toe aan met confituur,  
appelstroop of honing. Overdrijf niet, zoetigheden 
leveren alleen suikers en geen noodzakelijke  
voedingsstoffen. Eet ze zeker in combinatie  
met andere voedingsmiddelen: bijvoorbeeld  
eerst een boterham met kaas en dan een  
boterham met confituur. 

 Ї Wat doe ik als mijn kind vaak geen zin heeft  
  in een ontbijt?

 ■ Zorg dan dat je kind ’s avonds wat minder eet.
 ■ Dek de tafel de avond voordien al voor het 
ontbijt.

 ■ Zet de wekker iets vroeger. Zo heeft je kind de  
tijd om wakker te worden.

 ■ Was je kind eerst en eet daarna rustig. 
 ■ Geef je peuter of kleuter eerst een glaasje water,  
dat wekt de eetlust op.

 ■ Zorg voor voldoende variatie.
 ■ Geef zelf het goede voorbeeld: neem ook de tijd  
voor een flink ontbijt!

 ■ Lukt een volledig ontbijt niet, dan vult een  
tussendoortje het ontbijt aan. Bijvoorbeeld met 
een stuk fruit, een melkproduct of een sneetje  
brood.



 τ Snacks of tussendoortjes

Door het enorme aanbod aan levensmiddelen zou 
je vandaag de dag bijna de hele dag door kun-
nen eten. We eten veel sneller en gebruiken meer 
energierijke snacks.  ’s Avonds voor de televisie eet 
je bijvoorbeeld vaak (onbewust) heel wat vetrijke 
hapjes. 

Jonge kinderen nemen deze slechte gewoonten 
heel snel over. Ongezonde tussendoortjes remmen 
de eetlust af, je geeft ze beter niet. Zoete en zoute 
snacks, zoals chips en koekjes, zijn voor speciale 
gelegenheden. Geef je peuter of kleuter als doorde-
weeks tienuurtje of vieruurtje gezonde tussendoor-
tjes zoals een stukje fruit, potje yoghurt, stukjes 
rauwe groenten, een sneetje brood, ontbijtgranen, 
een rijstwafel, enz. Ze vullen de voeding aan. Door 
deze aantrekkelijk aan te bieden, maak je een goede 
gewoonte van gezonde voeding. Let er wel op dat je 
je kind hiermee niet alleen laat: het kan zich nogal 
vlug verslikken.

 Ї Zijn light frisdranken een goed alternatief als  
  tussendoortje?

Light frisdranken hebben positieve en negatieve 
kanten. Ze zijn goed omdat ze geen suiker bevatten. 
Ze leveren dus geen energie en veroorzaken geen 
zuurstoot in de mond. Anderzijds bevatten ze 
zuren die de tanden aantasten. Ze bevatten ook 
kunstmatige zoetstoffen. Een teveel hieraan kan 
ook schadelijk zijn voor kleine kinderen. Bij hen 
wordt de dagelijks aanvaardbare dosis namelijk 
sneller bereikt. Daarenboven werken bepaalde 
zoetstoffen laxerend bij hoge inname. We raden 
het gebruik van kunstmatige zoetstoffen dan ook 
af voor gezonde, jonge kinderen. Kortom, probeer je 
kind niet gewoon te maken aan zoete dranken.

 τ Vetten

Bij kinderen onder de 4 jaar merk je vaak een tekort 
aan vet in de voeding. Voor hen zijn cholesterol 
en vetten nochtans noodzakelijk voor hun groei 
en ontwikkeling. Kies daarom niet voor minarine, 
maar voor margarine. En geef de voorkeur aan volle 
melkproducten. Later is het beperken van vet wel  
belangrijk om zwaarlijvigheid en hart- en vaatziek-
ten te voorkomen. Zowel bij bereidingen van warme 
schotels als bij broodmaaltijden kan je hierop letten 
vanaf 4 jaar. 
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 Ї Welke vetten kies ik?

 ■ Brood: zachte broodsmeersels arm aan ver-
zadigde vetzuren en rijk aan onverzadigde  
vetzuren. Bijvoorbeeld zachte plantaardige 
margarine. Vetten rijk aan onverzadigde vetzu-
ren worden meestal verpakt in een vlootje en 
zijn vloeibaar of zacht (indrukbaar) als ze uit 
de koelkast worden genomen. Vetten rijk aan 
verzadigde verzuren zijn meestal in een wikkel 
verpakt en voelen hard aan wanneer ze uit de 
koelkast worden genomen. 

 ■ Koude bereidingen: alle oliën zijn geschikt,  
bijvoorbeeld saffloer-, druivenpit-, zonnebloem-,  
koolzaad-, soja-, maïs-, arachide-, sla-, olijfolie, 
enz. 

 ■ Bakken en braden: bereidingsvet met een laag  
gehalte aan verzadigde en een hoog gehalte 
aan onverzadigde vetzuren. Zachte plantaardige 
margarine, bak- en braadvet en oliën zijn  
allemaal goed, uitgezonderd slaolie of sojaolie,  
omdat die niet geschikt zijn om te verhitten.

 ■ Frituren en fondue: olie, want die bevat minder  
verzadigde vetzuren dan vast vet. 

 Ї Waarom is de soort vetstof belangrijk?

Vetten vallen uiteen in twee groepen: verzadigde  
en onverzadigde vetzuren. Verzadigde vetzuren  
zijn cholesterolverhogend en vergroten de kans 
op hart- en vaatziekten. Je vindt ze vooral in 
volle melk(producten), vlees, vette kazen, room, 
keuken margarine, palmolie, kokosvet, ... Beperk je 
de dierlijke producten, dan dalen de verzadigde 
vetzuren. Onverzadigde vetzuren (onder andere 
omega 3- vetzuren) zijn heel belangrijk voor kinde-
ren, voor de groei van de hersenen en de ontwikke-
ling van de ogen. Onverzadigde vetzuren werken 
ook cholesterolverlagend. Ze zijn terug te vinden in 
plantaardige oliën, visvetten, noten en zachte plant-
aardige margarines. Tot 4 jaar geef je je kind volle 
melkproducten. Zo krijgt het voldoende vitamines 
A en D. Maar daarnaast kies je zo veel mogelijk voor 
onverzadigde vetten. Zo leg je de basis voor een 
gezonde levenswijze.

 Ї Wat zijn zichtbare en onzichtbare vetten?

 ■ Zichtbare vetten kan je zien: vetten om te   
bakken, te braden, te frituren en op het brood 
te smeren.

 ■ Onzichtbare vetten zitten verborgen in voe-
dingsmiddelen zoals kaas, melk, eieren, vlees, 
gebak, chocolade, nootjes, enz.
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 Ї Wat is ‘voldoende vetstof’ voor mijn kind?

 ■ Kies volle melk voor je kind tot 4 jaar.
 ■ Besmeer de boterham met zachte plantaardige 
margarine rijk aan onverzadigde vetzuren.  
Gebruik nu nog geen vetarme minarine.

 ■ Gebruik wat vetstof bij de bereiding van de 
maaltijd: olie, bak- en braadvet rijk aan  
onverzadigde vetzuren of zachte, plantaardige 
margarine.

 ■ Laat de vetstof niet weg uit de voeding van je 
kind.

 ■ Vermijd vetrijke tussendoortjes, groenten in 
vette saus of mayonaise naar believen. Zorg dat 
je (on)zichtbare vetten verstandig gebruikt.  
 

 Ї Wat zijn de gevolgen van te weinig vetstof?

 ■ Tekort aan essentiële vetzuren: beperkte groei, 
beperkte hersenontwikkeling en celstofwisse-
ling.

 ■ Voedsel gaat sneller door de darm, met peuter-
diarree tot gevolg.

 ■ Tekort aan energie. 

 τ Geen zout

Je begon ooit met een groentepap zonder zout, nu 
mag deze gewoonte behouden worden. Alle levens-
middelen (groenten, fruit, granen, vlees, vis, melk, ...) 
bevatten namelijk van nature al natrium of zout. 
Deze hoeveelheid is voldoende om onze dagelijkse 
behoefte te dekken. Zout toevoegen aan de maaltijd 
is dus niet nodig. Veel zout zou zelfs onze gezond-
heid kunnen schaden. Ben je gewoon om veel zout 
te eten, dan smaken de gerechten zonder zout 
uiteraard iets flauwer, maar dit word je gauw 
gewoon. Kruiden of specerijen kunnen voor een 
pittige smaak zorgen. Zelfs in het kindermenu 
mogen zij aan bod komen. Zeezout bevat wel 
sporen van mineralen en is natuurlijker, maar het  
is niet gezonder dan keukenzout.
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 τ Koolhydraten

Samen met vetten vormen koolhydraten de 
brandstof voor ons lichaam. Er bestaan twee 
soorten: de enkelvoudige koolhydraten of suikers 
en de meervoudige koolhydraten. Levensmiddelen 
met meervoudige koolhydraten zoals granen, 
aardappelen, enz. genieten de voorkeur, omdat 
ze evenveel energie leveren als suikers, minder 
zoet zijn en meer vitamines, mineralen 
en voedingsvezels bevatten. Enkelvoudige 
koolhydraten komen van nature voor in fruit, melk 
en melkproducten. Enkelvoudige koolhydraten 
worden echter vaak geleverd via toegevoegde 
suikers in snoep, zoet beleg en gezoete dranken. 
Het gebruik van producten met toegevoegde 
suikers moet beperkt worden. Ze leveren immers 
alleen energie en maar weinig vitamines en 
mineralen. 

Deze voedingsmiddelen mogen dan ook geen te 
groot deel van onze voeding uitmaken. Dit geldt 
ook voor rietsuiker en honing. Zij bestaan vooral uit 
enkelvoudige koolhydraten en bevatten alleen maar 
spoortjes van vitamines en mineralen. Probeer deze 
voedingsmiddelen dan ook te beperken. 
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 Ї Waarin zitten meervoudige koolhydraten?

 ■ Granen: tarwe, rogge, rijst, ...
 ■ Graanproducten: brood, ontbijtgranen, ...
 ■ Peulvruchten
 ■ Aardappelen
 ■ Groenten en fruit

 Ї Waarin zitten enkelvoudige koolhydraten?

 ■ Vers fruit, verse groenten, melk en melkproduc-
ten. Hier zitten ook meervoudige koolhydraten 
in, dus mogen ze vaak op het menu staan.

 ■ Druivensuiker
 ■ Tafelsuiker: klontjes, poeder-, kandij-, kristal-,  
griessuiker en bruine suiker

 ■ Confituur, stroop, honing, enz.

 τ Voedingsvezels

Voedingsvezels zijn een complex geheel van 
plantaardige verbindingen, die oplosbaar of onoplos-
baar kunnen zijn. Oplosbare voedingsvezels vertra-
gen de maaglediging en de passage door de dunne 
darm, waardoor de opname van voedingsstoffen 
geleidelijker kan gebeuren. Onoplosbare voedingsve-
zels kunnen veel water opnemen en vergemakkelij-
ken hierdoor de stoelgang. In haar geheel zorgt een 
vezelrijke voeding voor een snellere verzadiging en 
voorkomt ze zwaarlijvigheid. Voedingsvezels zorgen 
er ook voor dat je goed kauwt en dat is positief voor 
je tanden. 

Geef de voorkeur aan ongeraffineerde producten, 
zoals volkorenmeel. Zij bevatten nog alle waardevolle 
voedingsstoffen. Begint je kind mee te eten met 
de gezinspot, dan is het vooral belangrijk om het 
geleidelijk aan meer voedingsvezels te geven. Start 
bijvoorbeeld met lichtbruin brood en geef langzaam-
aan wat volkorenbrood of ontbijtgranen. 
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Geef je kind nog niet te veel voedingsvezels. Dit 
zorgt voor een snelle verzadiging, zodat je peuter 
geen zin meer heeft in andere noodzakelijke voe-
dingsmiddelen en onvoldoende energie en voe-
dingsstoffen binnenkrijgt. Door te veel voedingsve-
zels kan ook de opname van mineralen (bv. ijzer) in 
het lichaam verstoord raken.

Voedingsvezels worden geleidelijk toegevoegd aan 
het eten van jonge kinderen. Een snelle inschake-
ling van vezels kan immers tot buikklachten leiden. 
Het is ook belangrijk dat het kindje voldoende 
drinkt bij eten dat  voldoende of veel voedingsvezels 
bevat. Voldoende vezels geven alleen een optimaal 
resultaat als er ook voldoende bij gedronken wordt. 

 Ї Waarin zitten oplosbare voedingsvezels?

 ■ Fruit: bijvoorbeeld appelen en citrusvruchten
 ■ Groenten
 ■ Peulvruchten
 ■ Haver

 Ї Waarin zitten onoplosbare voedingsvezels?

 ■ Tarwezemelen
 ■ Volkorenproducten
 ■ Groenten en fruit 
 

 τ Extra vitamines en mineralen

Een gezonde, evenwichtige en gevarieerde voeding 
bevat al heel wat vitamines en mineralen die nodig 
zijn om zich te ontwikkelen. Zo helpt vitamine D 
kinderen om te groeien. Normaal halen ze deze vita-
mine uit de voeding en uit het zonlicht.
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Veelgestelde vragen

Mogen gewone melkproducten?
 Vanaf 12 à 18 maanden kunnen volle koemelk en koemelkproducten wel. Je baby heeft dan 

elke dag een halve liter melk en afgeleide producten nodig. Schakelt je baby na de leeftijd van 
12 maanden over op volle koemelk, dan is extra vitamine D wel nodig tot de leeftijd van 2 jaar. 
Geef tot 4 jaar de voorkeur aan volle producten voor de aanbreng van vetten en vitamine D. 
Later is halfvolle melk voor het hele gezin te verkiezen. Een halve liter per dag is voldoende. 
Zorg er ook voor dat de rest van de voeding gezond en gevarieerd is. Beperk het gebruik van 
gesuikerde melkdranken.

Wat als mijn kind geen koemelk lust?
 Lust je kind geen melk, probeer dan of het wel een ander melkproduct lust. Het calcium in 

melkproducten is te essentieel om weg te laten. Er bestaat genoeg variatie en je kan melk 
bovendien gebruiken in allerlei bereidingen: pudding, flan, aardappelpuree, soep, saus, milk-
shake, ... Calciumverrijkte sojamelk kan koemelk vervangen, zeker omdat ze veel eiwit bevat, 
weinig verzadigd vet, geen cholesterol en voldoende calcium. Groeimelk is ook een optie. Lust 
je kind echt geen melk(producten), neem dan contact op met je arts. Hij kan een calciumprepa-
raat voorschrijven.

Mag mijn kind sojaproducten eten? 
Vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen sojaproducten (drankjes en desserten) gegeten worden.  
Zij hebben het voordeel dat ze plantaardig zijn, rijk aan eiwitten, arm aan verzadigde vetten 
en geen cholesterol bevatten. Meestal zijn ze ook verrijkt met calcium. Pas dan vormen ze een 
volwaardig alternatief voor koemelk.

Is sojamelk geschikt voor mijn kind? 
De samenstelling van gewone sojadranken is niet aangepast aan de behoeften van kinderen 
jonger dan 2 jaar. Tot de leeftijd van 2 jaar zijn borstvoeding of een aangepaste zuigelingenvoe-
ding aangewezen. Er bestaan ook melkvoedingen (zuigelingenvoedingen) op basis van soja-
eiwitten. Gewone sojadranken en sojadesserten die verrijkt zijn met calcium, kan je wel vanaf 
de leeftijd van 2 jaar geven ter afwisseling of ter vervanging van koemelk. 
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Mag mijn kind meer dan 500 ml melk per dag drinken? 
Een halve liter melk per dag is noodzakelijk voor een evenwichtig en gevarieerd eetpatroon. 
Meer is overdreven. Dan krijgt je kind te veel eiwit en calcium binnen Wanneer je kindje te 
veel melk drinkt heeft het geen zin meer in andere voeding en hierdoor krijgt het een tekort 
aan ijzer, zink en essentiële vetzuren. Er bestaan voldoende melkvarianten om af te wisselen 
en je kan melk ook gebruiken in allerlei bereidingen: pudding, flan, aardappelpuree, soep, saus, 
milkshake, ... Beperk gesuikerde melkdranken.

Mag mijn kind groeimelk drinken? 
Vanaf 1 jaar mag dat. Maar krijgt je kind een evenwichtige en gevarieerde voeding, dan is 
groeimelk overbodig. Borstvoeding of een aangepaste melkvoeding is voldoende. Bij slechte 
eters kan groeimelk wel een hulp zijn. De groeimelk is immers verrijkt met mineralen, vitami-
nes en essentiële vetzuren. Maar meestal is ze aangelengd met een smaakje en bevat ze suiker. 
Het is belangrijk dat je kind de originele melksmaak niet verleert. 

Mag ik de maaltijd van mijn kind kruiden?  
Je mag zachte kruiden toevoegen aan de maaltijd, zoals peterselie, bieslook, kervel, basilicum 
en dille. Wees voorzichtig met sterk smakende kruiden en pikante specerijen. Ze kunnen het 
maag-darmkanaal van kinderen te hard prikkelen. Je mag dit nu al wel uitproberen. Sommige 
kinderen lusten echter graag kruiden en specerijen en andere niet. Dit verschilt van kind tot 
kind. Bovendien is het ontstaan van smaakvoorkeuren ook cultureel bepaald. Zo zullen Marok-
kaanse kinderen eerder knoflook verkiezen dan Belgische kinderen.

 Vermijd de toevoeging van zout aan de voeding van je kind. Het zout dat van nature in de
 voedingsmiddelen zit is voldoende. Zeezout bevat iets meer mineralen en is natuurlijker 
 dan gewoon zout. Het is echter niet gezonder. 

Mag ik bouillonblokjes gebruiken in de soep of in de maaltijd? 
Nee, bouillonblokjes zijn geconcentreerde extracten van groenten, vlees, kip of vis met kruiden 
en veel zout. De nieren van je kind kunnen hierdoor overbelast geraken. Er bestaan ook vetar-
me en zoutarme bouillonblokjes maar ook die zijn niet geschikt voor kindermaaltijden. Je kan 
wel zelf bouillon trekken van soepvlees, kip (beenderen) of vis (graten) en er enkele
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(1) Water, kruidenthee en soep zijn goede vochtleveranciers. Melk is niet inbegrepen.
(2)  Je kan het brood volledig of gedeeltelijk vervangen door ontbijtgranen of knäckebröd. Ter info: 1 gemiddelde snede brood weegt 30 g.
(3) Aardappelen kunnen vervangen worden door gekookte deegwaren of rijst. Geef hier dan 1 à 2 lepels van (50-100 g).
(4) Vervang gekookte groenten af en toe door rauwe groenten.
(5) Melk kan je vervangen door gefermenteerde melkproducten zoals yoghurt. Melk kan ook verwerkt worden in pudding en pap.  
 Geef je kindje tot 4 jaar volle melkproducten. 
(6) Vervang 1 tot 2 keer per week vlees door gevogelte (kip, kalkoen, ...) en 1 tot 2 keer door (vette) vis. Vleeswaar zit inbegrepen maar kinderen   
 hoeven dit niet te eten.
(7)  Vleesvervangers: tofoe, tempé, mycoproteïne (Quorn™), seitan, vegetarische burger. Aanvullend noten-, zadenpasta of moes: 2 x 15 g.
(8) Kies voor vetstoffen die rijk zijn aan onverzadigde vetzuren. Bijvoorbeeld margarine als broodsmeersel en arachide-,  zonnebloem-, 
 koolzaad-, maïs- of olijfolie als bereidingsvet. Voor koude bereidingen kan je ook sojaolie of slaolie gebruiken.

voedingsmiddel 1-3 jaar 3-6 jaar

water (1) 1/2 liter 1/2 - 1 liter

brood (2) 1-3 snede(n) 3-5 sneden

aardappelen (3) 1-2 stuk(s) (50 à 100 g) 1-4 stuk(s) (50 à 200 g)

groenten (4) 1-2 groentelepel(s) (50 à 100 g) 2-3 groentelepels (100 à 150 g)

fruit 1-2 stuk(s) (100 à 200 g) 1-2 stuk(s) (100 à 200 g)

melk (5) 4 bekertjes (500 ml) 4 bekertjes (500 ml)

kaas 1/2 sneetje (10 g) 1/2-1 sneetje (10 à 20 g)
vlees(waren), gevogelte, vis (6)

 (rauw) 25-50 g 50-75 g
of vleesvervangers (7)

of paddenstoelen (gaar)

25-50 g

50 g

50-75 g

100 g
of ei 1 per week 1 per week
of peulvruchten
 (droog gewogen)
 (gaar gewogen)

 
1 eetlepel (15 g) 

3 eetlepels (50 g) 

 
2 eetlepels (30 g) 

6 eetlepels (100 g) 
margarine op brood (8) 1 koffielepel per sneetje (5 g) 1 koffielepel per sneetje (5 g)
margarine of olie voor 
de bereiding max. 1 eetlepel (15 g) max. 1 eetlepel (15 g)
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 groenten en kruiden aan toevoegen. Wil je de natuurlijke smaak maximaal behouden, dan 
stoom, pocheer of rooster je de producten of je bereidt ze in eigen nat. Vergeet niet om nog 
wat vetstof toe te voegen. 

Wat heeft mijn kind per dag nodig? 
Om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen is niet alleen de kwaliteit van de voeding, 
maar ook de hoeveelheid belangrijk. Dit kan nogal verschillen, afhankelijk van de leeftijd, het 
geslacht, de groei en de activiteit. Zo zal een eenjarige die al loopt meer energie nodig hebben 
en dus meer eten dan een kindje van dezelfde leeftijd dat nog niet loopt. Maak je niet  onge-
rust, je peuter geeft meestal zelf aan hoeveel hij nodig heeft. Groeit hij goed en is hij actief, dan 
mag je ervan uitgaan dat hij voldoende eet.  
 
Eet je gezin evenwichtig en gevarieerd, dan mag je kindje nu mee-eten. Let wel op de specifieke 
behoeften voor zijn jonge leeftijd: voldoende calcium, ijzer, vet en niet te veel eiwitten. Een kind 
is immers geen kleine volwassene. 
 
Om je op weg te helpen, staat hiernaast een schema met aanbevolen hoeveelheden per kind 
per dag. Denk eraan dat dit gemiddelden zijn, niet elk kind eet evenveel.

Hoeveel keer per dag moet mijn kind eten? 
Kinderen tussen 1 en 6 jaar groeien snel en zijn heel actief. Je kan je kind dus het best gezonde, 
aantrekkelijke maaltijden en tussendoortjes geven. Meestal kan je peuter of kleuter  
maar kleine porties aan. Beperk het tot max. 2 tussendoortjes.

 Vermijd wel dat je vervalt in een patroon waarbij je kind de hele dag door eet en drinkt.  
Laat je daardoor ook niet verleiden als je baby bij de maaltijden niet of slecht eet.  
Heeft je kind constant iets om te eten of te drinken, dan kan dat enkele gevaren inhouden: 

 ■ Hoe meer eetmomenten, hoe groter de kans op tandbederf.
 ■ Leeft je kind op tussendoortjes, dan raakt zijn voedingsevenwicht uit balans.
 ■ Eet je kind energierijke tussendoortjes, dan heeft het geen honger meer bij de volgende   

 hoofdmaaltijd waardoor er geen aanbreng is van noodzakelijke voedingsstoffen.
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Je kind kan elke gemoedstoestand beginnen te koppelen aan een bepaalde smaak, 
 bv. troosten met zoet, tv-kijken met chips, enz. Geef liever geen energierijke tussendoortjes  

of snoep, behalve voor een speciale gelegenheid. Kies dagelijks voor gezonde snacks: fruit, 
yoghurt, stukjes rauwe groenten, een sneetje brood, een rijstwafel, ontbijtgranen, een kinder-
koekje, enz.

 
Wat is vegetarische voeding en mag ik mijn kind vegetarisch laten eten? 

Vegetarisch eten is er bewust voor kiezen om zonder dierlijke eiwitbronnen (vlees, vis, ei, 
zuivel, ...) te eten. Daarbinnen zijn er verschillende strekkingen. De lacto-ovovoeding is de 
bekendste: wel zuivel (lacto) en eieren (ovo), maar geen vlees of vis. Wil men geen enkel dierlijk 
product eten, dan kies je voor het veganisme. Veganisme is echter niet geschikt voor kinderen. 
Het risico op voedingstekorten is te groot. 
 
Kinderen zijn nog in volle groei en hebben een grote behoefte aan eiwitten: zowel dierlijke 
eiwitten (vlees, vis, gevogelte, eieren, kaas en melk) als plantaardige eiwitten (peulvruchten, 
rijst, deegwaren, meel en brood). Plantaardig eiwit is wel van lagere kwaliteit: het bevat name-
lijk niet alle essentiële aminozuren in de juiste verhouding. Daarom kan je het best elke dag 
verschillende plantaardige eiwitten combineren voor een beter eindresultaat.  
 
Zorg dagelijks voor een halve liter volle melk en melkproducten of met calciumverrijkte soja-
melk. Zo krijgt je kind al voldoende ijzer en vitamines D en B12 binnen.  
Andere plantaardige ‘melken’ zoals notenmelk, rijstmelk, enz. bevatten niet de juiste voedings-
stoffen voor de groei en de ontwikkeling van je kind. Ze zijn geen vervanging voor melk! 
 
Schenk voldoende aandacht aan vitamine B en ijzer. In een lacto-ovovoeding zit de vitamine B 
in melk(producten), ei en granen. IJzer wordt geleverd door ei en plantaardige voedingsmidde-
len zoals groenten, peulvruchten, graanproducten, brood, zilvervliesrijst, volkorendeegwaren, 
tofoe en noten. 

 Graanproducten vormen samen met peulvruchten, groenten en fruit de basis in een vegetari-
sche voeding. Granen zijn belangrijke leveranciers van eiwitten, ijzer en vitaminen. Voorbeel-
den zijn rijst, maïs, gierst, boekweit, quinoa, tarwe, rogge, gerst, haver, kamut, spelt enz. Kies bij 
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elke maaltijd ook voor voldoende groenten en fruit. Ze bevatten vitaminen en mineralen  
(bv. vitamine C en ijzer). Vitamine C bevordert de opname van ijzer in het lichaam. IJzer uit 
plantaardige voedingsmiddelen wordt minder gemakkelijk opgenomen. Gezien de diverse 
samenstelling is variëren tussen donkere bladgroenten, groene en gele groenten belangrijk.

 Wissel regelmatig af. 
 Quorn heeft een laag energiegehalte maar geeft snel een verzadigingsgevoel. Het is in beperk-

te hoeveelheden wel bruikbaar en veilig voor kinderen. Quorn© bevat te weinig ijzer. Er moe-
ten dus altijd voldoende verse groenten op het menu staan. Wissel voldoende af met andere 
vleesvervangers.

 Voeg bij vegetarische voeding ook wat vetstof toe. Volg gewoon de richtlijnen rond 
 smeer- en bereidingsvetten voor kinderen tot 4 jaar (zie p. 176).

 Noten, behalve kokosnoten, zijn rijk aan onverzadigde vetzuren, maar leveren wegens hun 
hoge vetgehalte ook veel energie. Het zijn zeer geconcentreerde voedingsmiddelen. Geschikte 
noten zijn wal-, hazel-, pinda-, amandel-, cashewnoten enz. Ook zaden en pitten kunnen ge-
bruikt worden: pompoenpitten, pijnboompitten, sesam-, lijn-, en maanzaad, enz. 

 Aan kinderen jonger dan 4 jaar geef je geen hele noten om verslikking te vermijden. Kies voor 
hen een notenpasta of -moes. Noten bevatten naast belangrijke voedingsstoffen veel vet en 
worden daarom aanvullend en in kleine hoeveelheden gebruikt (2 x 15 gram notenpasta of 
-moes). Als  kinderen geen allergie of voedselovergevoeligheid hebben, kunnen notenpasta’s 
wel gegeven worden.

 Vegetarische burgers worden vaak gebruikt als alternatief voor vlees. Ze krijgen niet echt de 
voorkeur. De samenstelling van de verkochte producten is onderling sterk verschillend. Er zijn 
kaasburgers, groentemengsels en producten op basis van peulvruchten, soja of granen. De 
burgers zijn meestal vet- en zoutrijk. Daarenboven zijn ze meestal gepaneerd waardoor ze bij 
het bakken behoorlijk veel vet of olie opslopen. 
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 Je mag je kind vegetarisch laten eten, op voorwaarde dat de voeding evenwichtig is samen-
gesteld. Vraag daarover raad aan je arts, je regioverpleegkundige of een deskundige diëtiste.  
Zij kunnen je nog meer specifieke info geven. Experimenteer niet op eigen houtje.

 Hoe je vlees of vis kan vervangen voor je peuter of kleuter kan je vinden op p. 148.

Wat is veganistische voeding en mag ik mijn kind veganistisch laten eten? 
Veganistisch eten is er bewust voor kiezen om zonder dierlijke eiwitbronnen (vlees, vis, ei, 
zuivel, ...) te eten. Sommige veganisten eten ook geen honing, en willen geen afgeleide dierlijke 
producten zoals wol en leder gebruiken. Veganisme is een heel strenge vorm van vegetarisme. 
Dat wordt afgeraden voor kinderen. Het kan een tekort aan energie, eiwitten, calcium, ijzer, vi-
tamine D en vitamine B12 veroorzaken. Risico’s zijn een vertraagde groei, rachitis (een botaan-
doening) en bloedarmoede. Extra vitamines en mineralen zijn noodzakelijk om de tekorten op 
te vangen.

Waarom moet mijn kind drinken en hoeveel? 
Vocht is onmisbaar voor ons lichaam. Het doet meer dan alleen de dorst lessen. Vocht is een 
transportmiddel om voedingsstoffen aan te voeren en afvalstoffen te verwijderen. Bovendien 
regelt het de lichaamstemperatuur. Via urine, stoelgang, ademhaling en zweet verliezen we 
heel wat vocht. Bepaalde voedingsmiddelen (groenten, fruit, vlees, aardappelen, enz.) bevat-
ten veel water. Toch moet je nog extra vocht drinken. Geef je kind tussen één en drie jaar 1/2 
tot 1 liter vocht. Tussen drie en zes jaar mag je kleuter al 1,5 liter water drinken. Laat je kind na 
de maaltijd of tussenin drinken. Niet de hele dag door, want dit verstoort de eetlust. Maak je 
niet te snel ongerust, niet alle kinderen drinken evenveel. Melk is naast een drank vooral een 
voedingsmiddel want het bevat heel wat voedingsstoffen zoals calcium en vitaminen. 





Kies voor:    �		water
 ■ lichte kruidenthee (kamille, linde, venkel, rozenbottel, ...) zonder suiker of honing
 ■ vers, ongezoet fruitsap. Overdrijf er ook niet mee, want vers fruitsap bevat ook   

 nog veel (natuurlijke) suikers en tast de tanden aan.  
 Pas op met appelsap, teveel kan diarree veroorzaken.

 ■ groentesap
 ■ soep of bouillon
 ■ dranken zonder toegevoegde suiker

Koffie, sterke thee en alcohol zijn niet geschikt voor kinderen. Water is de beste dorstlesser. 
Leidingwater is geschikt als drank. Het hoeft niet gekookt of gefilterd te worden. Het water 
mag niet uit loden leidingen komen. Zolang het voor de bereiding van kunstvoeding is, gaat 
de voorkeur wel naar niet-bruisend, mineraalarm fleswater. Is het warm weer of heeft je kind 
koorts, diarree of braakt het, bied dan zeker voldoende vocht aan.

Mijn kind knabbelt graag op beentjes (van kip enz.). Is dit gevaarlijk? 
Dit kan inderdaad gevaarlijk zijn. Je kind kan zich verslikken in kleine stukjes been.  
Blijf daarom altijd bij je kind en wees alert.

Mag mijn kind proeven van wijn of bier? 
Alcohol is niet geschikt voor jonge kinderen en geef je dus beter niet.

Wat is een zuurstoot? 
Tijdens het eten en drinken vormt zich een kleverig wit laagje op de tanden. Dit is ‘tandplaque’ 
en die bevat bacteriën. Tijdens een zuurstoot of zuuraanval zetten deze bacteriën de voedings-
suikers om in zuren. Die zuren tasten het tandglazuur aan en maken gaatjes of cariës in de 
tanden. Eet dus niet te veel tussendoortjes. Geef je tanden de tijd om te herstellen.

Hoe lang moet eten afkoelen?  
Schep het eten van je kind als eerste uit. Roer goed en proef even met een andere lepel of het 
niet te warm is.
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Wat is peuterdiarree? 
Chronische diarree zonder duidelijke oorzaak komt veel voor bij één- tot vierjarigen en heet 
dan ook peuterdiarree. Het gaat om waterdunne ontlasting met duidelijke resten van het 
onverteerde voedsel. Soms is het zelfs slijmerig. Heeft je kind last van peuterdiarree, dan moet 
het overdag 4 tot 10 keer naar het toilet en ’s nachts is er geen ontlasting.  
Voor de rest is je kind gezond en ontwikkelt het zich normaal.

Wat te doen bij peuterdiarree?
 ■ Probeer de voeding te normaliseren aan de hand van de vier V’s: vet, vruchtensap, vocht en   

 voedingsvezels. 
 ■ Geef je kind tot 4 jaar volle melk, zachte plantaardige margarine op de boterham of zachte   

 plantaardige margarine of olie bij de warme maaltijd.
 ■ Beperk vruchtensappen en frisdranken. Hierin zitten bepaalde suikers die moeilijk verteren  

 en diarree veroorzaken. Deze fruitsapjes zijn eigenlijk onnodig voor de vochtbehoefte van je  
 kind. Water, soep en thee zijn voldoende. 

 ■ Geef maximaal 1 liter vocht per dag via water, soep en thee. 
 ■ Zorg voor voldoende voedingsvezels via bruin brood, groenten en fruit.

Mijn peuter wil tijdens het eten zijn willetje doordrijven, wat doe ik? 
Wil je peuter écht niet eten, dan kan je weinig doen. Dwingen, dreigen, vleien, ... het heeft vaak 
het tegenovergestelde effect. Je kind spuwt uiteindelijk het eten toch weer uit.  Het enige 
dat dan helpt, is grenzen stellen en je hier met beide ouders consequent aan houden. Spreek 
bijvoorbeeld af met je kind dat het oké is om nu niet te eten, maar dat het pas opnieuw eten 
krijgt bij de volgende maaltijd. Zelfs als het ondertussen wel honger krijgt. Zorg zeker dat ‘niet 
eten’ niet uitgroeit tot een machtsmiddel voor je kind. Laat niet merken dat zijn weigering 
voor jou belangrijk is: negeren is de beste houding.

 Jij bepaalt dus wat en hoe iedereen eet. Je kan je kind wel op bepaalde manieren een inbreng 
laten hebben: de hoeveelheid of een kleine keuze geven (bv. rodekool of boontjes) geeft je peu-
ter het gevoel dat zijn mening belangrijk is. Later kan je kind zelfs meehelpen met het klaar-
maken van de maaltijd. Dit geeft het nog meer zelfvertrouwen en plezier. 
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Moet mijn kind z’n bord leegeten? 
Heeft je kind geen honger meer, dwing het dan niet. Dit werkt averechts en kan het ‘niet eten’ 
stimuleren. Zo kan de eetsituatie in een machtsstrijd uitmonden. Bovendien eet je kind niet al-
tijd evenveel. Zijn eetlust kan verschillen per dag of per periode. Eet je kindje eens wat minder, 
maak je dan niet onmiddellijk zorgen. Het gebeurt maar zelden dat je kindje dan trager gaat 
groeien of zich minder vlug gaat ontwikkelen. Je kind voelt van jongs af aan heel goed wan-
neer en hoeveel het moet eten. Luister goed naar de signalen van je kind en laat het ‘niet eten’ 
van je kind geen obsessie worden. Indien je hierover nog vragen hebt, kan je altijd terecht bij je 
regioverpleegkundige of op het spreekuur opvoedingsondersteuning.

Mag ik mijn kind, als het goed gegeten heeft, belonen met een ‘ongezond dessert’? 
Het dessert maakt deel uit van een maaltijd. Eet je peuter goed en zonder problemen, dan kan 
je een dessert geven. Geef de voorkeur aan een gezond dessert. Wil je kind echter niet eten en 
beloof je het dan een dessert wanneer het zijn bord leegeet, dan gaat het misschien om de ver-
keerde reden eten. Komt dit regelmatig voor, dan zeg je eigenlijk dat het eten heel vies is, want 
je moet je kind ervoor belonen om eten op te eten. Uiteindelijk bepaal jij als ouder wat en hoe 
er gegeten wordt, maar bepaalt je kind hoeveel het eet. Geef je kind niet te veel tussendoortjes 
ter compensatie.

Mijn kind protesteert als ik zijn mondje schoonmaak. Hoe handel ik het best? 
De mond is een heel gevoelige zone voor je peuter. Door constant de mond af te vegen, kan hij 
lastig beginnen te doen. Laat het dan even zo. Je hoeft zijn mondje niet na elke hap proper te 
maken. Dit hoort er gewoon bij in het begin. Zorg ook dat deze momenten geen strijd worden. 
Probeer je kind zijn mondje spelenderwijs proper te maken of laat hem/haar het doen.

Mijn kind eet met een vork. Als dit niet direct wil lukken, dan gebruikt het zijn handen. Kan dit kwaad? 
Dit is heel normaal en hoort bij de ontwikkeling van je kind. Leren eten is voor hem ook expe-
rimenteren en een manier om de wereld te verkennen. Zelf eten stimuleert ook zijn fysieke en 
mentale vaardigheden en geeft hem zelfvertrouwen. Bij jonge kinderen die moeilijk eten kan 
dit een eerste stap zijn naar een oplossing.
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Hoe lang moet mijn kind aan tafel blijven? 
Voor kinderen is eten iets functioneels. Zorg ervoor dat de tafel gedekt is voor je kind aan tafel 
gaat. Geef je kind vooraf een seintje dat het aan tafel moet gaan zodat het zijn spel kan afron-
den. Het is belangrijk dat als je kind iets eet, ook een tussendoortje, het de gewoonte aanleert 
dit aan tafel te doen. Je kan van hen niet verwachten dat ze langer dan 20 minuten aan tafel 
blijven zitten. Uiteraard verloopt het eetmoment bij ieder gezin verschillend: als ouder bepaal 
jij wat je belangrijk vindt en je geeft dit door aan je kinderen.

Mijn kind heeft voldoende gegeten en mag van tafel. Even later wil het op schoot, maar ik heb nog niet 
gedaan met eten. Hoe los ik dit op? 

Wil je niet dat je kind terug op je schoot komt zitten, dan moet je consequent reageren en je 
kind een alternatief aanbieden. Zeg bijvoorbeeld dat het op je schoot mag zitten als mama 
klaar is met eten en dat het nu mag gaan spelen en dat jullie, wanneer mama van tafel gaat 
samen een boekje zullen lezen. Ook al protesteert je peuter, blijf consequent in je houding.  
Zo leert je kind dat het zijn zin niet zal krijgen door negatief te reageren.

Hoe lang voor het eten mag mijn kind nog iets ‘snoepen’? 
Snoepen remt de eetlust af en kan tandbederf veroorzaken. Kies liever gezonde tussendoortjes: 
fruit, yoghurt, stukjes rauwe groenten, een sneetje brood, ontbijtgranen, een rijstwafel, enz. Ze 
vullen de voeding aan. Door deze aantrekkelijk aan te bieden, maak je een goede gewoonte van 
gezonde voeding.

 
Geef je je kind een snoepje, dan doe je dat het best aansluitend bij een maaltijd en niet enkele 
uren later. Bij het eten en drinken vormt zich namelijk een kleverig wit laagje op de tanden. In 
deze ‘tandplaque’ zitten bacteriën. Tijdens een zuurstoot of zuuraanval zetten de bacteriën in 
de tandplaque de voedingssuikers om in zuren. Die zuren tasten het tandglazuur aan. Nemen 
we vaak suikers in de mond, dan ontstaat tandbederf of cariës. Eet dus niet te veel tussendoor-
tjes. Geef je tanden de tijd om te ‘herstellen’ van een maaltijd of tussendoortje. 2 à 3 tussen-
doortjes per dag is voldoende.
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Mijn kind haalt altijd het beleg tussen zijn boterham uit en wil zijn boterham niet opeten. 
Hoe los ik dit op? 

Geef eerst een boterhammetje met beleg dat er niet tussenuit gehaald kan worden, bijvoor-
beeld smeerkaas, geplet fruit of confituur. Zo kan je kind ook brood leren eten. Je kan de boter-
ham ook in kleine stukjes of leuke vormpjes snijden. Probeer ook consequent te zijn. Haalt je 
kindje het beleg tussen de boterham uit, geef dan geen extra beleg meer. Het kan dan van dit 
beleg eten tot het verzadigd is. Ook in deze situatie is het geven van positieve aandacht heel 
belangrijk.

Moet mijn kind de korstjes van zijn boterham opeten? 
De hele boterham opeten, met korstjes erbij, is een leerproces. Laat je jonge kind kennismaken 
met de smaak van brood door het een korstje te geven. Later wil je kind misschien geen korst-
jes meer hebben. Op zich is dit geen probleem, maar bied ze in elk geval aan.

Ik weet zeker dat mijn kind deze voeding lust en toch weigert het. Hoe los ik dit op? 
Het weigeren van voedsel kan in de peuterpuberteit (vanaf 15 à 18 maanden) een belangrijke 
rol spelen in de ontwikkeling van de zelfstandigheid van je kind. Je kind zal ‘nee’ zeggen om 
zich te positioneren ten opzichte van jou. De machtsstrijd kan aan tafel voluit uitbarsten.
Kinderen zijn vanaf zeer jonge leeftijd in staat om zelf hun voedselopname te regelen en af te 
stemmen op hun behoeften. Jij bepaalt wat en hoe je kind eet, maar je kind bepaalt hoeveel 
het eet. Een maaltijd overslaan kan dus meestal geen kwaad. Je moet dan wel consequent zijn 
en geen tussendoortjes geven als compensatie. Als kinderen ziek zijn hebben ze ook minder 
eetlust. Weigert je kind constant eten, dan kan er een eetprobleem zijn en is er gespeciali-
seerde hulp nodig. Voor meer informatie kan je terecht bij je regioverpleegkundige of op het 
spreekuur opvoedingsondersteuning.

Mijn kind is enorm gulzig. Het wil alles direct na elkaar in de mond steken. Ik zeg dat het niet mag en 
dan wil het niet meer eten. Hoe los ik dit op? 

Ga even na waarom je kind zo gulzig eet. Neemt het niet de tijd om te eten omdat het wil spe-
len of is dit een gewoonte geworden? Of is je kind op zoek naar aandacht? Laat duidelijk weten 
wat je verwacht en richt je dan vooral op het positieve. Let op wat je peuter wel goed doet aan 
tafel en beloon deze momenten op een positieve manier.
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Mijn kind eet enkel het vlees op en weigert de groenten en de aardappelen. Geef ik hieraan toe? 
Is je kind oud genoeg, dan kan je afspraken maken. Bijvoorbeeld je peuter krijgt nog een klein 
stukje vlees als hij een klein beetje van de rest opeet. Het is namelijk belangrijk dat je kind 
evenwichtig eet en niet enkel één ding. Hierbij is consequent optreden belangrijk.

Mijn kind speelt met eten en gooit ermee. Hoe leer ik dit af? 
Gooit je kind met eten als het genoeg gegeten heeft of altijd? Hoe oud is je kind? Voor jonge 
kinderen is het normaal dat ze met eten spelen, op die manier leren ze het voedsel kennen en 
leren ze ook zelfstandig eten.

 
Kan je kind al zelfstandig eten, dan moet je het consequent aanpakken. Je moet in eerste 
instantie duidelijk aan je peuter of kleuter laten weten dat je zijn gedrag niet tolereert, ‘Tine, 
leg je eten op je bord’. Indien je kind na een tweede waarschuwing niet luistert, laat je de 
negatieve gevolgen van het gedrag onmiddellijk volgen op het gedrag. Bijvoorbeeld neem 
onmiddellijk het bord weg of zonder je kind af. Natuurlijk is het hier ook erg belangrijk dat je 
belonend reageert op goed gedrag aan tafel. ‘Tine, flink dat je naar mama luistert en dat je het 
eten terug op je bord legt’.

Heeft mijn peuter genoeg gegeten, dan spuwt hij het laatste gewoon weer uit. Wat doe ik? 
Misschien krijgt je kind te grote porties en raakt het ontmoedigd. Probeer daarom te werken 
met kleine porties waarvan je zeker weet dat je peuter die kan opeten. Heeft je kind zijn bord 
leeggegeten, dan kan je het belonen en eventueel nog een klein beetje bijgeven. Hiermee geef 
je aandacht aan wat goed gaat en niet aan het storende gedrag. 

Mijn kind wil alleen eten uit mijn bord of dat van mijn partner. Hoe ga ik daarmee om? 
Hoe je omgaat met eetsituaties hangt van jezelf en van je gezinscultuur af. Ben je gemotiveerd 
om dit probleem aan te pakken, dan kan je het best een plan bedenken. Wat moet er veran-
deren? Hoe kunnen we dit in kleine stapjes opdelen? Bijvoorbeeld in plaats van bij mama op 
schoot en uit het bord van mama te eten, laat je je kind nog op schoot en uit hetzelfde bord 
eten, maar geef je zijn eigen lepeltje. De volgende stap kan dan zijn om op schoot te zitten en 
uit het eigen bord te eten. Tot je kind naast jou zit met zijn eigen bordje waar het uit eet. 
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Geef eerder positieve aandacht aan dingen die lukken, dan negatief te reageren op dingen 
die fout lopen. Dit moedigt je kind aan om gewenst gedrag te herhalen. Zit je echter vast in 
een bepaalde situatie en zie je niet meteen een uitweg, dan kan je dit altijd bespreken met je 
regioverpleegkundige of op het spreekuur opvoedingsondersteuning.

Hoe kan ik mijn kind nieuwe dingen laten proeven? 
Als baby heeft je kindje een uitgesproken voorkeur voor zoet. Eten en het waarderen van 
bepaalde smaken is een leerproces. Dit wil zeggen dat de je als ouder een belangrijke rol hebt. 
Ben je zelf kieskeurig en lust je bijvoorbeeld geen groenten, dan zal je peuter of kleuter waar-
schijnlijk ook groenten weigeren. 
 
Belangrijk is om de nieuwe voeding tot 10 maal toe  aan te bieden. Zo kan je kind aan de smaak 
wennen en het waarderen. Laat je kind bij elk nieuw gerecht opnieuw wennen en geef het zelf 
niet te snel op. Probeer het eten in verschillende vormen aan te bieden: bv. een stukje appel, 
appelmoes, appelcake … Pas als je kind ouder is, zal het sneller overtuigd zijn en zal het ‘leren’ 
ook makkelijker verlopen.

Mag mijn kind vanaf het begin een vork gebruiken? Wanneer mag het een ‘groot’ bord, ‘groot’ bestek,  
glas of mes gebruiken?

Leren eten betekent een hele inspanning voor je kind. Rond 12 maanden kan je kind zelfstandig 
leren eten. In het begin experimenteert het vooral en morst het nog heel erg. Daarom is het 
veiliger om een lepeltje te gebruiken tot het zelfstandig eten vlotter gaat. Gebruik maken van 
mes en vork kan een kind pas op 6 à 7 jaar. 
 
Als ouder voel je dit wel aan, richtleeftijden zijn er niet echt. Een jongste kind zal over het 
algemeen sneller zelfstandig eten of eerder met een vork willen eten, omdat iedereen in zijn 
omgeving dat al doet. Let er vooral op dat het eten veilig gebeurt. 
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hoofdstuk 6
Gezonde voeding voor 

elke leeftijd 



Gezonde voeding voor 
elke leeftijd

Voedingsmiddelen en voedingsstoffen

Wanneer we eten, kiezen we voedingsmiddelen 
zoals melk, brood, groenten en kaas bewust of  
onbewust op basis van onze gewoonten, van de 
geur, kleur en smaak van het product en van de 
prijs. Toch is het goed om stil te staan bij de 
voedingsstoffen die in deze producten zitten. 
Zij helpen onze weerstand te vergroten en doen ons 
organisme goed werken. Zij helpen ons groeien en 
ons ontwikkelen.

In de voedingsstoffen kunnen we een onderscheid 
maken tussen:

 ■ regulerende stoffen (vitamines en mineralen): 
zij regelen de lichaamsprocessen en maken ons  
weerbaar tegen allerlei ziekten.

 ■ bouwstoffen (eiwitten): zij bouwen onze cellen  
en weefsels op en herstellen ze.

 ■ energieleverende stoffen (vetten en koolhy- 
draten): zij geven ons de energie om te ademen,  
maar ook om onze spieren te laten werken.

 τ Energie

De hoeveelheid energie die een kind nodig heeft, 
wordt bepaald door zijn stofwisseling, zijn activi-
teit en zijn groei. Vanaf 1 jaar wordt een kind echter 
actiever en heeft het dus veel energie nodig.
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 τ Eiwitten

Dit zijn bouwstenen. Ze zijn nodig om onze cellen 
en weefsels op te bouwen en te herstellen. 

 τ Vetten en koolhydraten

Zij brengen energie aan. Die energie is nodig voor 
alles wat er in ons lichaam gebeurt, zoals de adem-
haling, de spijsvertering, maar ook de spierarbeid.

 τ Vitamines

Vetoplosbare vitamines: alleen oplosbaar in oliën 
en vetten. Bij een te hoge inname worden ze opge-
stapeld in ons lichaam en zijn ze gevaarlijk.

 ■ Vitamine A en bètacaroteen houden de huid  
gaaf en helpen bij het functioneren van het  
gezichtsvermogen.

 ■ Vitamine D helpt calcium in onze beenderen  
en tanden opnemen en maakt het skelet stevig.  
Vitamine D kan onder invloed van de zon door 
ons lichaam zelf worden geproduceerd. 

 ■ Vitamine E
 ■ Vitamine K 

Wateroplosbare vitamines: oplosbaar in water.  
Bij een te hoge inname worden ze uitgescheiden  
via zweet en urine. 

 ■ Vitamine B (B1-B2-B3-B5-B6-B12 en foliumzuur)  
zorgt dat de eiwitten, vetten en koolhydraten  
afgebroken en opgebouwd worden.  
Deze vitamine beschermt onze huid en is 
noodzakelijk voor een normale werking van het 
zenuwstelsel.

 ■ Vitamine C geeft ons lichaam weerstand.
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 τ Mineralen

IJzer is belangrijk bij de aanmaak van bloed.
Calcium (kalk) bouwt onze beenderen en tanden op.

 τ Voedingsvezels

Voedingsvezels zijn stoffen uit plantaardige produc-
ten die door onze spijsvertering maar gedeeltelijk 
verteerd worden. Zij vertragen de maaglediging en 
zorgen samen met voldoende water voor een  
volumineuzere en zachtere ontlasting.

 τ Water

Deze voedingsstof speelt een belangrijke rol in een 
aantal processen, bv. de uitscheiding van afvalstof-
fen via de urine.

Kortom, elk voedingsmiddel bestaat uit een 
combinatie van voedingsstoffen. Geen enkel voe-
dingsmiddel bevat ze allemaal. Wat niet in het ene 
zit, zit dan weer wel in het andere voedingsmiddel. 
Melk bevat bijvoorbeeld veel calcium en eiwitten, 
maar bijna geen vitamine C en ijzer. 
Die vitamine C halen we dan uit aardappelen, 
groenten en fruit. IJzer halen we uit vlees, graan-
producten en groenten. Je moet dus de juiste keuze 
maken uit de voedingsmiddelen om alle nood-
zakelijke voedingsstoffen binnen te krijgen en een 
gezond voedingspatroon op te bouwen. 

 

De actieve voedingsdriehoek

Gezonde voeding levert alle voedingsstoffen die no-
dig zijn voor de groei en de normale ontwikkeling. 
Ze helpt om ons lichaam in stand te houden. 
Ze helpt bij het voorkómen van welvaartsziekten, 
zoals zwaarlijvigheid, tandbederf, moeilijke 
ontlasting, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, 
kanker, diabetes, enz. Om je te helpen bij de opbouw 
van een gezond voedingspatroon, is er de actieve 
voedingsdriehoek (©VIGeZ).  
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Er zijn geen goede of slechte producten, wel goede 
of slechte eetpatronen. Aan de hand van de actieve
voedingsdriehoek kan je zien hoe je een gezonde 
voeding kan samenstellen; waar je meer van moet 
eten en waar je minder van moet ‘snoepen’. 
Hoe groter de groep is voorgesteld, hoe groter de 
dagelijkse hoeveelheid die we ervan nodig hebben. 
De driehoek bestaat uit 7 essentiële groepen voe-
dingsmiddelen (water, graanproducten en aardap-
pelen, groenten, fruit, melkproducten en calcium- 
verrijkte sojaproducten, vlees, vis, eieren en ver-
vangproducten, smeer- en bereidingsvet), de 
restgroep en 1 beweeglaag. De restgroep bestaat uit 
voedingsmiddelen die niet noodzakelijk zijn in een 
gezonde voeding. De beweeglaag wijst op het be-
lang van voldoende beweging. Het totale voedings-
pakket van de hele dag is belangrijk, dus de zeven 
groepen samen en niet één voedingsmiddel. 

Niet alle voedingsmiddelen uit dezelfde groep 
bevatten immers dezelfde soorten en hoeveelhe-
den voedingsstoffen. Daarom is niet alleen variatie 
tussen de verschillende groepen, maar ook binnen 
dezelfde groep noodzakelijk. 
Elke groep bevat een enorme keuze aan voedings-
middelen. Elke dag hetzelfde eten uit elke groep 
leidt tot een eenzijdige en onevenwichtige voeding. 
Bijvoorbeeld bloemkool bevat meer vitamine C 
dan worteltjes, maar die bevatten dan weer meer 
bètacaroteen.

Hou je binnen elke groep voedingsmiddelen aan de 
juiste hoeveelheden en volg de aanbevelingen. Eet 
niet meer dan nodig uit de kleine groepen en wees 
matig met voedingsmiddelen uit de top. 
Ook al staat een voedingsmiddel bekend als gezond 
en passend in een evenwichtige voeding: te veel is 
te veel. 

Tips voor een gezond eetpatroon:
 ϐ Spreid de 3 hoofdmaaltijden en eventuele   

 tussendoortjes (max. 2) over de hele dag.  
 Zo krijg je een goede energieverdeling. 

 ϐ Zorg dat de tussendoortjes niet te veel  
 energie bevatten, anders heeft je kindje  
 geen honger meer tijdens de hoofdmaaltijd.

 ϐ Geef de warme maaltijd liefst ’s middags.  
 Is dit niet mogelijk, vermijd dan zeker gefri- 
 tuurde gerechten, vetrijke sauzen en gebak  
 ’s avonds. Dit kan de slaap verstoren.

 ϐ Kies als tienuurtje of vieruurtje voor een  
 product dat nog niet aan bod is gekomen  
 tijdens het ontbijt of het middagmaal.
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 τ Lichaamsbeweging

Een juiste voeding en voldoende beweging zijn 
noodzakelijk in het streven naar een goede gezond-
heid. De aanbevelingen bij de actieve voedingsdrie-
hoek zijn opgesteld voor een algemene bevolking 
die matig fysiek actief is. Met het oog op een goede 
gezondheid is het aan te bevelen dat volwassenen 
elke dag minstens 30 minuten bewegen. Voor kin-
deren en jongeren luidt de aanbeveling 60 minuten 
per dag.

Dit geldt vanaf de leeftijd van 6 jaar. Kies activitei-
ten die je in het dagelijkse leven kan inpassen en 
die toch de gezondheid bevorderen, zoals wande-
len, fietsen, zwemmen, stevig doorstappen, de trap 
nemen, enz.

Kinderen onder de 6 jaar bewegen uit zichzelf 
veel en graag. Beweging maakt deel uit van de 
ontwikkeling van het kind. Motorische, cognitieve 
en sociaal-emotionele ontwikkeling gaan hand in 
hand. Geef jonge kinderen ruimte om te bewegen 
en om zich te kunnen ontwikkelen. Een eenjarige 
peuter ontdekt zichzelf en de wereld rondom hem 
en moet ruimte krijgen om die wereld te verken-
nen. Een tweejarige ontdekt volop de verschillende 
mogelijkheden die zijn eigen lichaam hem biedt en 
geniet van rennen, springen, klimmen en klauteren. 
Geef je kind hierin de nodige vrijheid, maar hou 
altijd een oogje in het zeil.

Stimuleer je kind om veel te bewegen. Creëer kan-
sen om te bewegen en beweeg samen met je kind. 
Op die manier gaan jullie positief met elkaar om en 
dat komt de band tussen jullie ten goede.

 τ Water of vocht

Water is meer dan een dorstlesser: het is een trans-
portmiddel voor de aanvoer van voedingsstoffen en 
de afvoer van afvalstoffen. Het regelt bovendien de 
lichaamstemperatuur. Via urine, stoelgang, ademha-
ling en zweet verliezen we heel wat van dat vocht. 
Ook kinderen hebben veel vocht nodig, maar niet 
elk kind drinkt even veel. Laat je kind drinken na de 
maaltijd en als tussendoortje. Niet de hele dag, dat 
verstoort de eetlust.

Bepaalde voedingsmiddelen (groenten, fruit, vlees 
en aardappelen) bevatten veel water. Toch is het nodig 
om nog extra vocht in te nemen. Het is belangrijk 
welke soort drankjes je hiervoor kiest. 

Als dorstlesser kies je het best voor:
 ■ water
 ■ lichte kruidenthee (kamille, linde, venkel, rozen-
bottel, enz.) zonder suiker of honing. 

 ■ vers fruitsap. Deze drank bevat veel vitamines, 
maar ook veel suiker. Overdrijf hier dus niet 
mee. Pas op met appelsap, teveel kan diarree 
veroorzaken.
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 ■ soep of bouillon
 ■ vers groentesap
 ■ dranken zonder toegevoegde suiker 

Als dorstlesser kies je liefst niet voor:
 ■ melk. Melk is naast een drank  
vooral een voedingmiddel want het  
bevat heel wat voedingsstoffen zoals  
calcium en vitamines.

 ■ koffie of sterke thee
 ■ (light) frisdranken. Zij kunnen wel af en toe bij 
een speciale gelegenheid.

 ■ alcohol
 
Geef je kind extra vocht als het last heeft van koorts, 
diarree, bij heel warm weer of als het erom vraagt.

 τ Graanproducten en aardappelen

Bijvoorbeeld brood, beschuit, knäckebröd, ontbijt-
granen, rijst, deegwaren en aardappelen leveren 
energie in de vorm van koolhydraten (zetmeel). 
Daarnaast bevatten deze voedingsmiddelen ook 
nog eiwitten, vitamines, mineralen en voedings-
vezels. Volkoren graanproducten zijn rijker aan 
vitamines B, ijzer en voedingsvezels. Ze zijn dus 
zeker te verkiezen boven gewone graanproducten. 
In het geval van aardappelen is de gekookte versie 
beter dan puree of vetrijke aardappelbereidingen. 
Bewaar ze ook niet te lang, zo bevatten ze nog veel 
vitamine C. 
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 τ Groenten

Zij leveren meervoudige koolhydraten, voedings- 
vezels, vitamines en mineralen. Vooral groene 
groenten zijn een goede bron van ijzer. Van dit 
voedingsmiddel kan je nooit genoeg eten, je mag 
het bij elke maaltijd en zelfs tussendoor gebruiken. 
Verse groenten (gekookt of rauw) genieten de voor-
keur. Niet-bereide, industrieel diepgevroren groen-
ten zijn een goed alternatief. Blik- of glasgroenten 
bevatten veel meer zout. Kies je voor rauwkost met 
een sausje, wees dan matig met het vet. Let op 
met bepaalde groenten zoals andijvie, bleekselder, 
koolrabi, rode biet, sla, spinazie, ... Zij bevatten veel 
nitraat: een stof die in het lichaam kan worden 
omgezet in het schadelijke nitriet. Wissel daarom 
nitraatrijke groenten af met nitraatarme groenten.

 τ Fruit

Deze voedingsmiddelen leveren koolhydraten, voe-
dingsvezels, vitamines en mineralen. Groenten en 
fruit bevatten verschillende voedingsstoffen. Eet ze 
dagelijks en wissel veel af binnen de groep. Geef je 
kind vers fruit in plaats van fruit in blik of gedroog-
de vruchten. Gedroogd fruit is geen vervanging voor 
vers fruit; gedroogd fruit behoort tot de restgroep 
van de actieve voedingsdriehoek.

 τ Melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten

Karnemelk, yoghurt en andere gefermenteerde 
melkproducten, verse en gerijpte kazen en calcium-
verrijkte sojaproducten brengen vooral eiwitten, 
calcium (kalk) en vitamine B aan. Het mineraal cal-
cium helpt sterke botten opbouwen en onderhou-
den. Gefermenteerde melkproducten hebben de-
zelfde voedingswaarde als melk, maar zijn verzuurd 
en verteren beter. Volle melk en afgeleide producten 
bevatten veel verzadigd vet (cholesterol), maar ook 
vitamine A en D. Dit heeft heel wat invloed op de 
groei. Zorg dat je peuter of kleuter dan ook dagelijks 
voldoende melk drinkt en melkproducten gebruikt, 
bijvoorbeeld 2 bekertjes volle melk, 1 potje yoghurt 
en 1 sneetje kaas. 

Wissel voldoende af tussen melk, yoghurt, 
plattekaas, karnemelk, ...  Gebruik eventueel melk 
in andere bereidingen zoals pudding, flan, aardap-
pelpuree, soep, saus, milkshake, enz. Geef tot 4 jaar 
de voorkeur aan volle producten. Daarna is halfvolle 
melk goed voor het hele gezin.
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 τ Vlees, vis, eieren en vervangproducten

Deze voedingsmiddelen zijn belangrijke leveran-
ciers van eiwitten, maar ook van vitamines en ijzer. 
Anderzijds brengen ze ook vet en cholesterol aan. 
Kies daarom liefst mager vlees en mager beleg zoals 
kalkoenham, kippenwit en rosbief. Vervang vlees af 
en toe door mager gevogelte zoals kip of kalkoen. 
Vis is minder vet dan vlees. Zelfs de vetsamenstel-
ling van vette en halfvette vis is beter dan die van 
de meeste vleessoorten. Vette vis, eieren en orgaan- 
vlees leveren heel wat vitamine A en D. Geef je 
kindje daarom 1 tot 2 porties vis per week. Lever en 
nieren zijn vetarm, maar bevatten net als eidooier 
veel cholesterol. Beperk het gebruik van orgaanvlees 
daarom tot 1 keer om de 14 dagen. Tot 6 jaar geef 
je ook maar 1 ei per week aan je kind. Het is af te 
raden om elke dag eieren te eten. Uiteraard hangt 
dit af van het totale voedingspatroon.

Je peuter of kleuter hoeft niet elke dag vlees te 
eten. Je kan ook eens afwisselen met tofoe, tempé, 
peulvruchten, paddenstoelen, mycoproteïne (beter 
gekend onder de naam QuornTM), seitan of plant-
aardige burger. Beperk vegetarische burgers als 
vleesvervanger. De samenstelling ervan is niet altijd 
optimaal, ze zijn bovendien gepaneerd en slorpen 
dus veel vet op tijdens de bereiding.

Wissel heel regelmatig af. 
Vetstof blijft ook bij vegetarische voeding heel be-
langrijk.  Volg gewoon de richtlijnen rond smeer- en 
bereidingsvetten voor kinderen tot 4 jaar (zie p. 176).

Je mag je kind vegetarisch laten eten, op voorwaar-
de dat de voeding evenwichtig is samengesteld. 
Vraag hierover raad aan je arts, je regioverpleeg-
kundige of een deskundige diëtiste. Zij kunnen je 
nog meer specifieke info geven. Experimenteer niet 
op eigen houtje.
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 Ї Wat is vet vlees?

Schapenvlees, vet varkens-, rund- en lamsvlees, 
gans en eend.

 Ї Wat is mager vlees?

Kalfsvlees, paardenvlees, kip, kalkoen, wild, 
mager rund-, varkens- en lamsvlees.

 Ї Wat is vette vis?

Ansjovis, haring, makreel, paling, sardien ...

 Ї Wat is halfvette vis?

Bot, forel, heilbot, karper, zalm, tonijn ...

 Ї Wat is magere vis?

Baars, griet, kabeljauw, schar, schelvis, schol, 
snoek, tarbot, tong, wijting, zeelt ...

 τ Smeer- en bereidingsvetten

Bijvoorbeeld margarine, minarine, olie, frituurvet 
en -olie, bak- en braadvet leveren uiteraard heel wat 
vetten, maar ook vetoplosbare vitamines A en D en 
essentiële vetzuren. Onder de 4 jaar hebben kinde-
ren vet in de voeding nodig om te groeien. Gebruik 
vetstoffen voor het smeren van brood en het berei-
den van de maaltijd. Minarine is niet geschikt voor 
kinderen, omdat het vetgehalte ervan te laag ligt. 
Probeer vetten wel vanaf 4 jaar te beperken. Een 
overmatig gebruik kan tot zwaarlijvigheid, kanker 
en hart- en vaatziekten leiden. 

Maak een kwalitatief onderscheid tussen verzadigde 
en onverzadigde vetzuren. Verzadigde vetzuren 
vinden we vooral in dierlijke producten, uitgezonderd 
vis. Een teveel aan verzadigde vetzuren kan tot 
hart- en vaatziekten leiden. Verkies daarom zachte, 
plantaardige broodsmeersels rijk aan onverzadigde 
vetzuren. Hoe harder de vetstoffen, hoe meer verza-
digde vetzuren erin aanwezig zijn. Zelfs plantaardige 
oliën krijgen door het harden dezelfde eigenschap-
pen als verzadigde vetzuren. Deze vetstoffen kan je 
herkennen doordat ze niet meer smeerbaar zijn bij 
koelkasttemperatuur. Bijvoorbeeld boter bevat veel 
verzadigde vetzuren, dus gebruiken we ze liever 
niet. Om te bakken, braden of frituren kan je ook de 
harde vetten het best vervangen door zachte bak- 
en braadvetten, oliën en frituurolie. 
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 τ Restgroep

Het topje van de actieve voedingsdriehoek bevat 
producten die strikt genomen niet noodzakelijk zijn 
voor een evenwichtige voeding. Bijvoorbeeld koek-
jes, zoetigheden, snoepjes, alcohol, mayonaise, enz. 
Zij leveren meestal veel energie, maar weinig of 
geen voedingsvezels, vitamines en mineralen. Dit 
topje is een toemaatje. Het spreekt voor zich dat 
deze voedingsmiddelen best met mate worden 
gegeten. Een teveel aan suiker, snoep, koeken en 
frisdrank neemt de honger weg voor andere voe-
dingsmiddelen. Hierdoor ontstaat er een oneven-
wicht en worden noodzakelijke stoffen niet meer 
aangebracht. Alcohol is absoluut af te raden voor 
kinderen. 
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Veelgestelde vragen

Waarom zijn vleesvervangers belangrijk? 
Je kind hoeft niet elke dag vlees te eten. Je mag je kind vegetarisch laten eten. Lacto-ovovege-
tarische voeding is bijvoorbeeld geen enkel probleem. Zorg dat de voeding evenwichtig blijft. 
Gebruik je bepaalde voedingsstoffen niet, dan moet je ze vervangen door andere voedingsmid-
delen. Kinderen zijn nog volop aan het groeien en hebben veel behoefte aan eiwitten: zowel 
dierlijke (vlees, vis, gevogelte, eieren, kaas en melk) als plantaardige eiwitten (peulvruchten, 
rijst, deegwaren, meel en brood). Je kan inspiratie opdoen in de actieve voedingsdriehoek. 

 Plantaardig eiwit is wel van lagere kwaliteit: het bevat namelijk niet alle essentiële aminozu-
ren in de juiste verhouding. Daarom kan je het best elke dag verschillende plantaardige eiwit-
ten combineren voor een beter eindresultaat. Je kan het vlees vervangen door tofoe, tempé, 
paddenstoelen, mycoproteïne (beter gekend onder de naam QuornTM), seitan of vegetarische 
burger. 

 Zorg dagelijks voor een halve liter volle melk en melkproducten of met calciumverrijkte soja-
melk. Zo krijgt je kind al voldoende ijzer en vitamines D en B12 binnen. Andere plantaardige 
‘melken’ zoals notenmelk, rijstmelk, enz. bevatten niet de juiste voedingsstoffen voor de groei 
en de ontwikkeling van je kind. Ze zijn geen vervanging voor melk!

 Graanproducten vormen samen met peulvruchten, groenten en fruit de basis in een vegetari-
sche voeding. Granen zijn belangrijke leveranciers van eiwitten, ijzer en vitamines. Voorbeel-
den zijn rijst, maïs, gierst, boekweit, quinoa, tarwe, rogge, gerst, haver, kamut, spelt, enz. Wees 
voor jonge kinderen nog voorzichtig met volkorenproducten. Combineer bij elke maaltijd een 
vitamine C-rijke bron, bijvoorbeeld groenten of fruit. Vitamine C bevordert de ijzeropname uit 
plantaardige voedingsmiddelen.

 Schenk voldoende aandacht aan vitamine B en ijzer. In een lacto-ovovoeding zit vitamine B in 
melk(producten), ei en granen. IJzer wordt geleverd door ei en plantaardige voedingsmiddelen, 
zoals groenten, peulvruchten, graanproducten, brood, zilvervliesrijst, volkorendeegwaren, tofoe 
en noten. 
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 Quorn heeft een laag energiegehalte maar geeft snel een verzadigingsgevoel. Het is in beperk-
te hoeveelheden wel bruikbaar en veilig voor kinderen. Quorn© bevat te weinig ijzer. Er moe-
ten dus altijd voldoende verse groenten op het menu staan. Wissel voldoende af met andere 
vleesvervangers. 

 Noten, behalve kokosnoten, zijn rijk aan onverzadigde vetzuren, maar leveren wegens hun 
hoge vetgehalte ook veel energie. Het zijn zeer geconcentreerde voedingsmiddelen. Geschikte 
noten zijn wal-, hazel-, pinda-, amandel-, cashewnoten enz. Ook zaden en pitten kunnen ge-
bruikt worden: pompoenpitten, pijnboompitten, sesam-, lijn-, maanzaad, enz. 

 Aan kinderen jonger dan 4 jaar geef je geen hele noten om verslikking te vermijden. Kies voor 
hen een notenpasta of –moes. Noten bevatten naast belangrijke voedingsstoffen veel vet en 
worden daarom aanvullend en in kleine hoeveelheden gebruikt. Als kinderen geen allergie of 
voedselovergevoeligheid hebben, kunnen notenpasta’s wel gegeven worden. Vetstof blijft ook 
bij vegetarische voeding belangrijk.  Volg gewoon de richtlijnen rond smeer- en bereidingsvetten 
voor kinderen tot 4 jaar (zie p. 176).

 Vegetarische burgers worden vaak gebruikt als alternatief voor vlees. Ze krijgen niet echt de 
voorkeur. De samenstelling van de verkochte producten is onderling sterk verschillend. Er zijn 
kaasburgers, groentemengsels en producten op basis van peulvruchten, soja of granen. De bur-
gers zijn meestal vet- en zoutrijk. Daarenboven zijn ze meestal gepaneerd waardoor ze bij het 
bakken behoorlijk veel vet of olie opslorpen. 

Waarom is ijzer belangrijk en waar vind ik ijzer terug? 
IJzer is noodzakelijk voor de aanmaak van het bloed, het zuurstoftransport in het bloed en 
draagt bij tot de geestelijke ontwikkeling van het kind. Kinderen krijgen vaak bloedarmoede 
door een tekort aan ijzer. Gebruik dus voldoende ijzerrijke voedingsmiddelen: vlees, vleeswa-
ren, vis, peulvruchten, groenten, graanproducten, bruin brood en volkorenbrood. IJzer uit plant-
aardige voedingsmiddelen wordt niet zo goed in het lichaam opgenomen als ijzer uit dierlijke 
voedingsmiddelen. Combineer daarom bij elke maaltijd een vitamine C-rijke bron (groenten, 
fruit of vers vruchtensap). Dit bevordert de ijzeropname.
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Waarom zijn smeer- en bereidingsvetten belangrijk? 
Margarines, minarines, oliën, frituurolie, bak- en braadvet, boter en halfvolle boter leveren   
energie (vet), vetoplosbare vitamines (A en D) en essentiële vetzuren. Onder de 4 jaar is vet   
noodzakelijk voor de groei en de ontwikkeling. Kies wel voor vetstoffen die rijk zijn aan   
onverzadigde vetzuren: olie, zachte, plantaardige margarine, bak- en braadvet. Een teveel  
aan verzadigde vetzuren kan tot hart- en vaatziekten leiden. Minarine is niet geschikt voor 
kinderen onder de 4 jaar.

  
Wat is biologische voeding? 

Het uitgangspunt van bio is kwaliteitsvoeding bieden op een natuurlijke wijze met respect 
voor mens, dier, plant en milieu. Het is een landbouwmethode die veel aandacht besteedt aan 
de natuurlijke kringloop. Bij biologische landbouw wordt geen gebruikgemaakt van chemisch-
synthetische meststoffen en pesticiden, groeihormonen en nauwelijks van gangbare genees-
middelen. In plaats daarvan zorgen bioboeren voor gezonde planten door een gerichte rassen-
keuze (sterk en resistent), een gezonde bodem, organische bemesting, ruime vruchtwisseling 
en mechanische onkruidbestrijding. In de veeteelt ligt de nadruk op dierenwelzijn, preventieve 
gezondheidszorg en biologisch geteeld veevoeder. De landbouwmethode ‘biologisch’ is wette-
lijk vastgelegd en beschermd en wordt altijd gecontroleerd.

Hoe herken je bioproducten? 
Heel eenvoudig: aan de term ‘biologisch’. De termen biologisch, ecologisch en organisch en de 
afkortingen bio en eco zijn in België wettelijk beschermd en mogen alleen vermeld worden op 
producten die aan de bioreglementering voldoen. Biologische producten dragen bovendien 
vaak een logo, in België meestal het Biogarantie®-label. Soms zie je ook erkende buitenlandse 
biologische labels op de verpakkingen, zoals AB (Frankrijk) en EKO (Nederland). Vaak gebruiken 
winkelketens daarnaast nog een eigen biomerk of staat het woord biologisch op de verpakking. 

 
Elk biologisch product voldoet aan strenge normen op het vlak van teeltmethoden, ingrediën-
ten en verwerking tot eindproduct. Het naleven van deze normen wordt veelvuldig en strikt 
gecontroleerd, zowel op Europees niveau als in eigen land. Alleen officieel erkende organisaties 
mogen biolabels toekennen. In België staan Integra, afdeling Blik vzw en Ecocert Belgium in 
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voor de controle en het toekennen van de labels. Op de verpakking van biologische producten 
staat steeds de naam of het erkenningsnummer van de controleorganisatie vermeld.  
 
Let wel: termen als hoeve, streek, scharrel of natuurlijk zeggen niets over bio. Een hoevekip is 
daarom nog niet bio. Alleen de aanwezigheid van een biolabel verzekert je dat het echt bio is.

Is een biologische voeding automatisch een evenwichtige voeding? 
Wie biologisch eet, eet niet automatisch evenwichtig. Maar met een biologische voeding eet je 
alvast minder additieven, minder verontreinigende stoffen. Bovendien biedt de biosector een 
grote variatie aan onbewerkte producten, zoals niet geraffineerde granen (spelt, kamut, haver, 
rogge, quinoa enz.), in veel verschillende vormen. Om biologisch én evenwichtig te eten, moet 
je ook de richtlijnen van de actieve voedingsdriehoek volgen. Over de actieve voedingsdriehoek 
lees je meer op pagina 169. Eet je bijvoorbeeld alleen biokoekjes, biofrieten en biovlees, dan ben 
je niet gezond bezig. Hou je aan de 3 basisprincipes van een evenwichtige voeding: evenwicht, 
variatie en gematigdheid.

Is biologische voeding gezonder dan traditioneel geproduceerde voeding? 
Onderzoek naar individuele producten toont dat biologische producten in het algemeen min-
der resten van bestrijdingsmiddelen bevatten en soms minder nitraat dan gangbare produc-
ten. Biologische groenten en fruit bevatten meer antioxidanten en in biologische groenten 
zijn hogere gehaltes aan vitamine C gemeten. Biologische zuivel is rijker aan de onverzadigde 
vetzuren omega 3 en omega 6. Biologische voedingsmiddelen zijn vrij van kunstmatige kleur-, 
geur- en smaakstoffen. 
Onderzoek wijst op positieve stoffen en antioxidanten in bio. Omdat biologische voeding voor-
lopig nog een beperkte -en minder commerciële- markt is, is het aantal studies beperkt. Meer 
informatie is nodig om onder andere verschillen in seizoen, regio en gebruikte rassen beter 
te kunnen vergelijken. Biologische en gangbare telers werken bijvoorbeeld met verschillende 
productiesystemen, rassen en werkwijzen, wat vergelijking moeilijk maakt. Bovendien bepaalt 
vooral het geheel van voeding, drank en beweging hoe gezond je bent. Zie ook vorige vraag. 
Dat biologische landbouw milieuvriendelijker is dan de gangbare staat wel buiten kijf.
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Is biologische voeding veiliger? 

Algemeen gezien is biologisch voedsel niet veiliger of onveiliger dan gangbaar voedsel. Weten-
schappelijk gezien levert het huidige gebruik van erkende bestrijdingsmiddelen in de klassieke 
landbouw onder normale omstandigheden en volgens de voorschriften geen gevaar op voor de 
gezondheid van de consument. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, additieven en dergelijke 
zijn ook bij de gangbare voeding streng gereglementeerd. 
Biologische producten bevatten ook nitraten en zijn niet gevrijwaard van mycotoxinen (schim-
melgif), dioxines, zware metalen enz. Zowel voor de biologische als voor de gangbare voeding 
gelden dezelfde wettelijke maxima. 
Het beperkt gebruik van additieven in de biologische voedingsindustrie is echter eerlijker en 
veiliger en het minimaal aanwenden van diergeneesmiddelen is meer verantwoord en veiliger 
in de biologische dan in de gangbare voedingssector.

Zijn biologische producten duurder? 
Wanneer je biologische producten vergelijkt met gangbare producten, is de consumentenprijs 
meestal duurder. Bioboeren hebben meestal een lagere opbrengst per hectare grond die ze 
bewerken of per stal waarin ze dieren houden, omdat ze op een natuurlijkere wijze werken en 
omdat dierenwelzijn belangrijk is. Enkele voorbeelden:

 ■ De bioboer gebruikt geen onkruidverdelgers. Hij zet mechanische of thermische apparaten  
 in tegen onkruid. Zo is er geen milieuvervuiling door onkruidverdelgers, maar de boer heeft  
 wel meer arbeidsuren nodig voor de beheersing van onkruid en dat doet de kostprijs voor  
 het bioproduct stijgen.

 ■ Dieren krijgen meer ruimte, waardoor de boer minder dieren in zijn stal kan houden. Op  
 deze manier zijn de dieren gelukkiger, maar minder dieren betekent minder opbrengst.

 ■ De bioboer gebruikt traaggroeiende rassen, waardoor zijn dieren langer op de boerderij ver- 
 blijven. Omdat de dieren minder snel opgefokt zijn, wordt het vlees steviger. Maar per jaar  
 zijn er minder opgekweekte dieren en dus verdient de boer minder. 
Deze voorbeelden illustreren dat naast de financiële opbrengst, de bioboer in de praktijk 
aandacht besteedt aan bijkomende maatschappelijke aspecten: productkwaliteit, milieu en 
dierenwelzijn, ... Ten slotte betalen deze boeren ook voor de controles die garanderen dat hun 
producten bio zijn.





 groenten fruit vlees/vis/ei granen/brood/ 
peulvruchten

4 à 6  
maanden:

aardappelen, andijvie, aubergine, 
bloemkool, broccoli, chinese kool, 
courgette, knolselder, kropsla, pompoen, 
postelein, rode bietjes, spinazie, tomaten, 
tuinkers, veldsla, venkel, waterkers, 
witloof, wortelen  

appelen, bananen, citroenen, 
kiwi’s, mandarijntjes, 
mango, meloen, nectarines, 
peren, perziken, pompelmoes, 
pruimen, sinaasappelen

rijst, maïs (als 
graan verwerkt), 
gierst, boekweit, 
tarwe, haver, gerst, 
rogge, spelt, kamut, 
quinoa, deegwaren

vanaf 
6 maanden:  

aardappelen, aardpeer, nieuwe aardappelen, 
andijvie, aubergine, avocado, bloemkool, 
broccoli, champignons, chinese kool, 
courgette, doperwtjes, knolselder, kropsla, 
oesterzwam, pastinaak, pompoen, postelein, 
prei, prinsessenbonen, rapen, rode bietjes, 
snijbonen, spinazie, tomaten, tuinkers, veld-
sla, venkel, waterkers, witloof, wortelen

aardbei, abrikozen, appelen, 
bananen, bramen, citroenen, 
frambozen, kiwi’s, lychees, 
mandarijntjes, mango, 
meloen, nectarines, papaja, 
passievrucht (sap), peren, per-
ziken, pompelmoes, pruimen, 
rabarber, sharonvruchten, 
sinaasappelen, sterfruit, 
(verse) vijgen 

kalf, kalkoen,  
kip, paard, rund, 
varken, wild, tofoe, 
mycoproteïne 
(quorntm), forel, 
heilbot, kabeljauw, 
pladijs, rog, schel-
vistong, tonijn, 
zalm, ei

kikkererwten, 
linzen    

vanaf 
8 maanden:

aardappelen, aardpeer, nieuwe aardappelen, 
andijvie, artisjok, asperges, aubergine, avo-
cado, bleekselder, bloemkool, broccoli, cham-
pignons, chinese kool, courgette, doperwtjes, 
knolselder, komkommer, koolrabi, kropsla, 
oesterzwam, pastinaak, pompoen, postelein, 
prei, prinsessenbonen, rapen, rode bietjes, 
snijbonen, spinazie, tomaten, tuinkers, veldsla, 
venkel, waterkers, witloof, wortelen 

aardbei, abrikozen, appelen, 
bananen, bramen, citroenen, 
frambozen, granaatappel, 
kiwi’s, mandarijntjes, mango, 
meloen, nectarines, papaja, 
passievrucht, peren, perzi-
ken, pompelmoes, pruimen, 
rabarber, sharonvruchten, 
sinaasappelen, sterfruit, 
(verse) vijgen

kalf, kalkoen, 
kip, paard, rund, 
varken, wild, tofoe, 
mycoproteïne 
(quornTM), forel, 
heilbot, kabeljauw, 
pladijs, rog, schel-
vis, tong, tonijn, 
zalm, ei

lichtbruin
brood 
kikkererwten, 
linzen, 
sojabonen

vanaf 
12 maanden: 

aardappelen, aardpeer, nieuwe aard- 
appelen, andijvie, artisjok, asperges,  
aubergine, avocado, bleekselder, bloemkool, 
broccoli, champignons, chinese kool, cour-
gette,  doperwtjes, knolselder, komkommer, 
koolraap, koolrabi, kropsla, maïs (als groen-
te), oesterzwam, paksoi, paprika, pastinaak, 
pompoen, postelein, prei, prinsessenbonen, 
rapen, radijs, rode bietjes, rodekool, savooi-
kool, schorseneren,snijbonen, sluimererw-
ten, sojascheuten, spinazie, spruiten, tomaten, 
tuinkers, uien, veldsla, venkel, waterkers, 
witloof, wittekool, wortelen, zuurkool    

aardbei, abrikozen, 
ananas,appelen, bananen, 
rode en zwarte bessen, 
bramen, citroenen, druiven, 
frambozen, granaatappel, 
kersen, kiwi’s, kruisbes, 
mandarijntjes, mango, 
meloen, nectarines, papaja, 
passievrucht, peren, perziken, 
pompelmoes, pruimen, 
rabarber, sharonvruchten, 
sinaasappelen, sterfruit, 
veenbessen, (verse) vijgen

kalf, kalkoen, 
kip,  paard, rund,  
varken, wild, 
mycoproteïne 
(Quorn™), seitan, 
tempé, tofoe, forel, 
heilbot, kabeljauw, 
pladijs, rog, schel-
vis, tong,tonijn, 
zalm, schaal- en 
schelpdieren, ei

brood, 
witte, 
bruine en rode
bonen, 
kikkererwten, 
linzen, 
sojabonen

Mag je op een bepaalde leeftijd nieuwe ingrediënten geven, dan staan deze vet en onderlijnd.

voedingsmiddelen
100 g 

eiwitten
(g)

vet
(g)

calcium
(g)

ijzer
(mg)

voedingsmiddelen
100 g 

eiwitten
(g)

vet
(g)

calcium
(g)

ijzer
(mg)

kikkererwt (gekookt) 7,6 3 46 1,8 witte boon (gekookt) 8 0,8 38 2
linzen (gekookt) 8,2 0,5 19 3,3 rode boon (gedroogd) 22,9 1,4 81 6,1
sojaboon (gedroogd) 35,9 18,6 225 8,4 flageolet (gekookt) 4,5 0,7 40 1,4

BRON: Belgische voedingsmiddelentabel 5de editie (vzw Nubel 2009)

4. Voedingsmiddelen
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voedingswaarden per 100 g vers product

voedingsmiddelen
100 g (vers)

vanaf
leeftijd

(maanden)
vit. C
in mg

bèta-
caroteen

in mg

IJzer 
(Fe)

in mg
voedingsmiddelen

100 g (vers)

vanaf
leeftijd

(maanden)
vit. C
in mg

bèta-
caroteen

in mg

IJzer 
(Fe)

in mg

aardappelen 4-6 14 - 0,4 spruiten 12 97 0,2 0,8

aardappelen (nieuwe) 6 25 - 0,5 tomaten 4-6 14 0,5 0,3

andijvie 4-6 3 1,2 0,9 uien 12 8 - 0,2

asperges 8-10 30 - 1 veldsla 4-6 40 4,1 4

aubergine 4-6 10 0,07 0,5 venkel 4-6 9 4,6 0,5

bietjes (rode) 4-6 10 - 0,9 witloof 4-6 2 - 0,2

bleekselderij 8-10 4 - 0,5 witte kool 12 43 - 0,2

bloemkool 4-6 33 - 0,3 wortelen 4-6 4 6,4 0,3

broccoli 4-6 110 2,5 0,7 zuurkool 12 20 - 0,6

champignons 6 4 - 0,2

chinese kool 4-6 23 0,3 1 aardbeien 6 49 0,06 0,2

courgettes 4-6 15 0,3 0,5 abrikozen 6 3 0,4 0,3

doperwtjes 6 25 0,5 2 ananas 12 8 0,05 0,2

knolselderij 4-6 12 - 1 appelen 4-6 3 - 0,1

komkommer 8-10 - 0,2 0,2 bananen 4-6 7 - 0,3

koolrabi 8-10 60 - 1 bramen 6 12 0,1 1

kropsla 4-6 0 0,9 0,6 citroenen 4-6 39 - 0,1

maïs 12 0 0,35 0,4 druiven 12 2 - 0,4

paprika 12 149 0,5 0,5 frambozen 6 25 - 1

pompoen 4-6 14 0,1 0,4 kersen 12 5 0,02 0,3

postelein 4-6 20 1,4 3 kiwi 4-6 85 0,1 0,3

prei 6 10 0,1 0,5 mandarijntjes 4-6 30 0,07 0,1

rapen 6 20 - 0,4 meloen 4-6 13 - 0,1

rodekool 12 61 - 0,4 nectarines 4-6 6 0,06 0,2

savooikool 12 80 - 1 peren 4-6 3 - 0,2

schorseneren 12 4 - 3,3 perziken 4-6 9 0,1 0,2

snijbonen 6 5 0,1 0,5 pompelmoezen 4-6 38 - 0,1

sojascheuten (taugé) 12 7 - 0,8 pruimen 4-6 2 0,06 0,1

sperziebonen 
(prinsessenbonen) 6 6 0,3 0,4

rode bessen 12 10 - 1

sinaasappelen 4-6 45 0,06 0,1

spinazie 4-6 46 1,4 2 zwarte bessen 12 150 0,1 1

LEGENDE
- = geen
VITAMINE C: minder dan 20 mg per 100 g is weinig, tussen 20 mg en 40 mg is ruim, meer dan 40 mg is veel.
BETACAROTEEN (provitamine A): minder dan 0,2 mg per 100 g is weinig, tussen 0,2 mg en 0,6 mg is ruim, meer dan 0,6 mg is veel.
IJZER (Fe): minder dan 1 mg per 100 g is weinig, tussen 1 mg en 2 mg is ruim, meer dan 2 mg is veel.
BRON: Belgische voedingsmiddelentabel 5de editie (vzw Nubel 2009)



voedingsmiddelen 100 g (vers) eiwitten (g) vetten (g) cholesterol (mg) IJzer (mg)

vlees

gehakt (gemiddeld) 15 25 60 0,8 

kalfsvlees: 
• mager
• vet

 
21
20

1,8
10

57
70

0,6   
2,9

lamsvlees: 
• mager
• vet

20
15

12
25

66
80

1,5
1

lever:
• rund
• varken

21
20

4
5

294
316

7  
23

paardenvlees (gemiddeld) 21 2 63 3

rundvlees: 
• mager
• vet

23
18

1
22

64
70

2,4
2,5

schapenvlees (gemiddeld) 20 25 62 2

varkensvlees: 
• mager
• vet

20
19

3,1
20

51
71

1,1  
0,6

Wild en gevogelte

eend (zonder vel) 23 11 89 2,7

fazant (zonder vel) 24 3,6 66 1,2

haas 22 3 65 2,4

kalkoen (gemiddeld) 22 4 60 2

kip (wit) 23 1 62 0,6

konijn (tam) 19 10 64 4

patrijs 35 12 109 8

Vis: 
• mager*
• halfvet**
• vet***

18
17
16

1
5

16

35
40
80

1
1
1

Ei:
• kip
• eierdooier
• eiwit

13
17
11

11
32
-

352
1226

-

3
6

0,1

Vleesvervangers: 
• tofoe
• tempé
• seitan

12
12
25

7
7

0,2

3,6
-
-

2
3
2

• mycoproteïne 14 2,3 - 0,3

(*) Magere vis: baars, kabeljauw, pieterman, poon, rog, schar, schelvis, schol, snoek(baars), spiering, tarbot, tong, tonijn, wijting, zeelt, enz.
(**) Halfvette vis: bot, brasem, forel, heilbot, karper, zalm, enz. 
(***) Vette vis: ansjovis, haring, makreel, sprot, enz.
(Voedingsmiddelentabel 5de editie – 2009, vzw Nubel België – Nederlandse     
Voedingsmiddelentabel 1994, Voorlichtingsbureau voor de Voeding, ’s-Gravenhage)
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Geef je mening over de 
brochures van Kind en Gezin

Beste ouders,

Kind en Gezin maakt jaarlijks tal van brochures om je op een aangename manier informatie 
te verschaffen. Heb je echter nog suggesties? Vind je dat er zaken ontbreken? Of ben je gewoon 
tevreden?  Wij willen dit graag weten.
Vul daarom dit beoordelingsformulier in en geef het aan je regioverpleegkundige of aan een van
onze medewerkers in het consultatiebureau. Met jouw hulp worden deze brochures nog beter!

‘Aan tafel?’
 Wat vind je van de informatie?  
 te weinig, niet voldoende uitgediept
 net genoeg, ik weet nu alles wat ik moet weten
 te veel, ik raakte er niet doorheen
 veel informatie was overbodig

 Heb je nog vragen na het lezen van ‘Aan tafel?’
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

 Wat vind je van het taalgebruik?
 eenvoudig normaal belerend
 moeilijk vlot

 Wat vind je van de foto’s?
 mooi eigentijds
 lelijk ouderwets
 neutraal

 Wat vind je van de bladschikking?
 mooi eigentijds
 lelijk ouderwets
 neutraal

 Kon je de gezochte informatie 
 makkelijk terugvinden?
   ja  nee

 

       

Wat vind je in het algemeen van de publicaties van Kind en Gezin?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Alvast bedankt!

Ed
iti

e 
20
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