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Programma

»Kennismaking

» Inleiding 

»Eetontwikkeling eerste levensjaar 

»Voedselvoorkeuren 

»Nieuwe smaken ontdekken



Kennismaking



Alle eerste keren



Inleiding

» Eetontwikkeling = leerproces 

» Enorme evolutie eerste levensjaar

» Stimulatie belangrijk

» Zelfregulatie

» Eten is ook communicatie 

– Verbondenheid aan tafel  



Inleiding

Leeftijd Voeding Vaardigheden 

0-4 maand Vloeibaar - melkvoeding Zuigen op speen of tepel 

4-6 maand

6-8maand 

8-10 maand

10-12 maand

12-18 maand

18-36 maand



Inleiding

Leeftijd Voeding Vaardigheden 

0-4 maand Vloeibaar - melkvoeding Zuigen op speen of tepel 

4-6 maand Dun gemixt Beginnen afhappen van lepel 
Tong duwt naar buiten bij het slikken

6-8maand Fijn geplet
Zachte vaste voeding 

8-10 maand Geprakt met brokjes Kauwen 
Leren uit een beker drinken 

10-12 maand Zachte brokjes 

12-18 maand Harde brokjes 

18-36 maand Smaakontwikkeling 



Lepelvoeding 

» Wanneer starten? 

– Afgenomen gevoeligheid in het mondje 

– Stabiele houding van hoofd en romp 

– Zuig- en kokhalsreflex neemt af 



Lepelvoeding 

» Lepelvoeding = nieuwe smaak, materiaal, 
textuur en temperatuur 

» Gemiddelde overgangsperiode: 6 weken 



Lepelvoeding 

» Aandachtspunten 

– Correct materiaal 

– Temperatuur: niet te warm/koud 

– Smaak: voldoende variatie, maar geen 
uitgesproken smaakvoorkeuren 

– Textuur correct opbouwen 



Lepelvoeding – smaak

» Starten met groentepap of fruitpap? 

» Uitbreiden smakenpallet 

– Aangeboren voorkeur voor matige en vetrijke 
smaken 

– Ook bittere smaken aanbieden ifv
smaakontwikkeling 



Lepelvoeding – smaak

» Succesrecepten? 



Lepelvoeding – smaak

» Succesrecepten?

– Zoetere groenten: wortel, zoete aardappel, 
pompoen, pastinaak

– Combineren met minder geliefde smaken vb. 
pastinaak-witloof (+vb. peer) 



Lepelvoeding – materiaal

» Welke lepel is geschikt? 



Lepelvoeding – materiaal

» Welke lepel is geschikt?

» Voorkeur voor kleine, platte lepel in kunststof 

» Manier van voeden belangrijk! 



Lepelvoeding – textuur 

» 4 maand: dik vloeibaar 

– Gemixte voeding met toevoeging van vocht 

– Kind zuigt voeding van de lepel 

– Niet afschrapen aan bovenlip 

» 6 maand: fijn geplette voeding 



Lepelvoeding – textuur 

» 8 maand: geprakte voeding met brokjes

– Geplette banaan, broodpapje,…

Hoe lukt introductie van brokjes? 

Waar kan het allemaal fout lopen? 



Lepelvoeding – textuur 

» Waar kan het allemaal fout lopen? 

– Motorisch

– Gevoeligheid in de mond (responsiviteit) 

– Controle 



Lepelvoeding – textuur

» Motorisch 

– Niet-nutritief oefenen 

– Nutritief oefenen 

» Voeding tussen kaakjes plaatsen 



Lepelvoeding – textuur 

» Responsiviteit

– Pletten of brokjes geven 

– Gemengde consistenties zijn het moeilijkst 

» Gemixte voeding met stukjes 

– Welke brokjes aanbieden? 



Lepelvoeding – textuur 

» Responsiviteit

– Welke brokjes aanbieden? 

» Smeltkoekjes 

» Soepstengel 

» Gestoomde aardappel, wortel, bloemkool 

» Banaan vs aardbei 

» Niet te kleine stukken 



Lepelvoeding - textuur



Lepelvoeding – textuur 

» Controle

– Zelfstandigheid neemt toe 

– Hoe stimuleren

» Kind zelf laten eten – bereid je voor op een knoeiboel! 

» Gedeelde verantwoordelijkheid 

» Samen opscheppen   

» Inspelen op interesse, nieuwsgierigheid en 
imitatiegedrag! 



Uit een beker drinken 

» Rond 8 maand, maar vooral cultureel bepaald 

» Slokje per slokje

» Kies voor de juiste beker 

» Rond 18 maand moet kind goed uit een beker 
kunnen drinken 

» Goed uit een beker drinken = flesvoeding 
afbouwen!  



Uit een beker drinken 

» Welke beker/glas? 



Uit een beker drinken 



Lepelvoeding – textuur 

» Smaakontwikkeling volop aanwezig vanaf 18 
maand! 

» Neofobie

 Hoe kinderen “leren” proeven? 



DVD ‘Dat lust ik héél héél graag’



Eten is… proeven



Voedselvoorkeur

» Wat bepaalt er wat we lekker vinden?

– Genetische factoren

– Psychologische factoren

– Omgevingsfactoren



Voedselvoorkeur
» Genetische factoren

– Aangeboren voorkeur voor zoete smaken

– Aangeboren afkeer voor bittere en zure smaken

– Voldaan gevoel

» Psychologische factoren

– Voedselneofobie

» Afwijzing van voedsel dat nieuw of ongekend is

» Geen machtsstrijd tussen volwassene en kind

» Biologisch normale reactie



Nieuwe smaken ontdekken

» Leren lusten = proeven

– Proefregel

» Iedereen gelijk

– 8 proefbeurten = gewenning

– 10-15 proefbeurten = lusten

– Evenwicht tussen niet forceren en toch stimuleren

» Hoe leer jij kinderen proeven? 

» Wat werkt? Wat werkt niet? 



Nieuwe smaken ontdekken

» In kaart brengen wat ze wel lusten en uitbreiden 

» Spelenderwijs 
» Mangigi-spel  

» Thermometers 

» De Proeftoren

» …



Proeven



Nieuwe smaken ontdekken

» Haalbare doelen 
– Leren proeven, niet streven naar volwaardige porties 

– Elke eetsituatie is een ander verhaal 

» Toon zelf het goeie voorbeeld 

» Situatie ‘veilig’ houden 
– Afspraken maken vb. rond portie (benoemen vb. 5 koffielepels)

– Vertrouwen opbouwen 

– Soms zijn tussenstappen nodig 

» Nieuwsgierigheid opwekken  

» Één onbekend component aanbieden 



Nieuwe smaken ontdekken



Nieuwe smaken ontdekken

» Kleur 

» Keuze doet eten 

» Portie 



Nieuwe smaken ontdekken




