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Hoe laat je kinderen  
iets nieuws proeven? 

Hoewel eten heel natuurlijk is, weet iedereen hoe moeilijk het soms is om kinderen te 

laten proeven. En laat dat proeven nu net belangrijk zijn om een gezond en gevari-

eerd eetpatroon te ontwikkelen. Hoe laat je kinderen iets proeven waar ze eerst hun 

neus voor ophalen? Als je dat niet wil forceren, wat is dan de goede manier? 7 tips en 

weetjes om samen fijn te (leren) eten!

tips om gezond en gevarieerd eten te stimuleren 7
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Wees je 
 bewust van de 
 gevoelige periode
Kinderen leren lopen, praten, samen spelen, 
hun gevoelens uiten. Met een steuntje in de rug 
van volwassenen. Ook eten is een leerproces. 
Om kinderen gezond en gevarieerd te laten 
eten, kun je het beste al vroeg de smaakont-
wikkeling stimuleren. Thuis én in de opvang, 
want ook daar zijn er allerlei eetmomenten: 
van de fruithap en het groentetussendoortje 
tot het warme middagmaal. Ellen Moens 
werkt als klinisch ontwikkelingspsychologe bij 
Universiteit Gent, een van de partners van het 
REWARD-project (zie kader). Ze vertelt over 
de smaakontwikkeling bij jonge kinderen. ‘We 
worden geboren met een voorkeur voor zoet en 
zout. Zuur en bitter zijn smaken die we moeten 
leren appreciëren. Of anders gezegd: kinderen 
moeten hun papillen aan die smaken laten 
wennen. Dat gebeurt al tijdens de zwanger-
schap en ook via borstvoeding. Maar vooral de 
periode tussen 1 en 5 jaar is belangrijk. In de 
ontwikkelingspsychologie noemen we dit een 
gevoelige periode die je niet mag missen. Het is 
de fase waarin kinderen best zo veel mogelijk 
verschillende smaken en texturen leren ken-
nen. Van gladde puree tot een prak met kleine 
stukjes: het is belangrijk dat je geen stappen 
overslaat. Rond 18 maanden moet je zelfs extra 
alert zijn. Dan hebben kinderen een neofobie 
voor eten: ze voelen angst voor nieuwe smaken. 
Evolutionair gezien is het heel logisch. Kinderen 
zetten rond die tijd hun eerste stapjes, als ze 
bij de struik met giftige bessen kunnen komen, 
is het maar goed dat ze wantrouwig staan 
tegenover onbekend voedsel. Er zijn natuurlijk 
individuele verschillen. Sommige kinderen gaan 
vlot door deze neofobie, andere moeilijker. Maar 
elk kind ervaart het in bepaalde mate, dus moet 
je aandachtig zijn dat het die gevoelige periode 
goed doormaakt.’

Laat kinderen 
meerdere keren proeven 
Wat doe je best in deze gevoelige periode? Ellen Moens: ‘Mijn collega-
onderzoekster Laura Vandeweghe ondervond dat kinderen acht keren moeten 
proeven om een nieuwe smaak te appreciëren, anderen zeggen dat er tien tot 
vijftien proefbeurten nodig zijn. Het belangrijkste is dat je blijft proberen. Bied 
dus die portie prei of spruitjes aan, telkens opnieuw. Houd de yoghurt met 
kleine stukjes fruit op het menu, ook al gaat gladde pudding vlotter naar bin-
nen. Ga voor quinoa, couscous en rijst, ook wanneer die kleine korreltjes gek 
aanvoelen in de mond. Kies voor de uitdaging van een tomaat, met zijn koude 
gevoel, pitjes en sap dat over de kin loopt. Laat kinderen broccoli, spinazie, 
courgette en alle mogelijke fruitsoorten proeven. Verschillende keren, dat is 
het belangrijkste.’

Neem de tijd om 
kinderen te laten wennen
Moens vertelt wat proeven precies inhoudt. ‘Wij spreken van een proefbeurt als 
een kind het eten volledig in de mond heeft gehad. Het kind hoeft het niet door 
te slikken. Je mag dat gerust zeggen: “Als jij het niet lekker vindt, dan hoef je het 
niet in te slikken. We zijn aan het wennen aan een nieuwe smaak en een nieuw 
gevoel, neem je tijd.” Die boodschap maakt voor veel kinderen het verschil tussen 
een gespannen situatie of rustig kunnen proeven. Zeg niet “als het eten vies is”, 
want eten is niet vies. “Als jij het niet lekker vindt” maakt duidelijk dat iedereen 
iets anders lekker kan vinden. Zorg dat je papieren servetten bij de hand hebt: als 
een kind een paar seconden smaak en textuur in de mond heeft gevoeld en het 
niet aangenaam vindt, kan hij het eten met een servetje uit zijn mond halen. En 
neem vooral je tijd. De eerste keer dat je met een kind naar het zwembad gaat, 
zorg je ook dat die watergewenning aangenaam is. Hetzelfde geldt aan tafel: blijf 
zorgen voor een rustige “eetgewenning” waarbij je het kind de nodige zekerheid 
biedt. Combineer het nieuwe ingrediënt bijvoorbeeld met iets dat het kind al lek-
ker vindt. Eet mee en laat zien dat je de groente zelf ook proeft en probeert.’
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Net zoals je in het zwembad 
           aan watergewenning doet,  
is er aan tafel eetgewenning 

Creëer een rustige 
en veilige sfeer
Binnen het REWARD-project is ook een film gemaakt (zie kader). 
De beelden uit twee opvangpraktijken tonen hoe je met de juiste 
sfeer vaak al een heel eind komt. Ellen Moens: ‘Creëer rust en laat 
kinderen zelf het eten opscheppen. Eet zelf ook mee, praat met de 
kinderen aan tafel, maak het gezellig. Een positieve eetcultuur gaat 
heel breed: laat kinderen in de keuken helpen bij de voorbereiding, 
dek samen de tafel. De scène waarbij peuters in de moestuin met 
al hun zintuigen kruiden en groenten ontdekken, vind ik heel mooi. 
Vooraleer iets nieuws op hun bord komt, zien, voelen en ruiken ze 
al wat het zal zijn. Dat is een zeer veilige manier van wennen aan 
nieuw eten, een beetje voorproeven eigenlijk. Het vergemakkelijkt 
het uiteindelijke proeven. Praten met ouders is ook belangrijk. Het 
ligt vaak gevoelig als een kind niet goed eet. Toch is het goed om 
te overleggen met ouders, grootouders... Dat zie je in de film ook, 
wanneer een moeder vertelt over haar gesprek met de opvang: 
thuis eet haar zoon zoete aardappel, in de opvang broccoli. Dat ze 
die wisselwerking tussen het eten thuis en in de opvang zo fantas-
tisch vindt, komt omdat begeleiders daarover praten.’ 

Wees een 
positieve supporter! 
Moens: ‘Sommigen hebben veel aan een supporter aan de 
zijlijn. Die blijft in de eerste plaats zelf rustig. Hij of zij kan bij-
voorbeeld zeggen: “Dat smaakt een beetje zoals wortel, dat 
vind je lekker.” Of: “Dat heb je al een keer geproefd en toen 
ging het goed.” Een kleine aanmoediging maakt het soms 
makkelijker. Andere kinderen leren van een volwassen voor-
beeldfunctie. Wij noemen die persoon “het moedige model”. 
Hij of zij proeft samen met het kind dezelfde nieuwe groente: 
“Aubergine vind ik zelf niet zo lekker, maar ik ga dat nu ook 
eens doen.” Er ligt een servetje klaar, de volwassene neemt 
een stukje aubergine in de mond en neemt daarvoor de tijd. 
Zorg dat je geen vies gezicht trekt en zeg iets als: “Hmmm. 
Het is niet mijn lievelingseten, maar het gaat wel. Misschien 
vind ik het de volgende keer nog iets lekkerder...” En dan zijn 
er nog kinderen die het leuk vinden om een sticker te plakken 
of een stempel te krijgen elke keer ze iets geproefd hebben. 
Kijk voor ieder kind afzonderlijk welke strategie het beste 
is. Als een sticker niet werkt, blijf er dan ook niet te lang in 
hangen, probeer iets anders.’

Proeven, proeven, proeven:  
steeds opnieuw! 

Volgens Ellen Moens is het hoe dan ook effectief om kinderen telkens opnieuw te laten proeven. 
‘Daarnaast onderzochten we in REWARD verschillende strategieën om kinderen extra aan te moedi-
gen.  Conclusie: kijk daarvoor naar het temperament van het kind. Sommige kinderen proberen graag 
nieuwe dingen uit, ook al vinden ze het zelf heel spannend. Andere kinderen zijn meer afwachtend. Je 
kunt je aanpak daarop afstemmen. Ongeacht het temperament van het kind, iets onbekends proeven is 
altijd spannend en kinderen kunnen in die fase van neofobie blijven hangen. Dan weigeren ze ook op 
latere leeftijd om iets nieuws te proeven en eindigen ze met een beperkt menu. Dat is niet gezond.’
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Onderzoek naar ontmoeting
In REWARD werkten wetenschappers van verschillende 
disciplines en verschillende universiteiten (UGent en 
KULeuven) samen om te onderzoeken hoe we gezonde 
voedingskeuzes kunnen bevorderen. REWARD kreeg 
middelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & 
Ondernemen dat veel nadruk legt op de vertaling naar 
de praktijk. Zo is er – telkens in overleg met jongeren, 
ouders en professionals – een game en een app voor 
jongeren en een werkpakket voor lagere schoolkinderen 
en voor baby’s en peuters. Alle info vind je op www.
rewardstudy.be. In het boek Mijn kind eet gezond (uitge-
geven bij Manteau) geven REWARD-medewerkers tips 
en ruim honderd gezonde recepten. 

Voor het onderdeel jonge kinderen trok REWARD naar 
partners zoals Kind&Gezin en VBJK. Dat lust ik héél 
héél graag is een film van VBJK over eten en proeven 
in de kinderopvang. Een trailer vind je op vimeo.
com/185603883. Op dat kanaal kun je ook doorklikken 
naar eten is … proeven en eten is … niets forceren, samen 
zoeken, twee van de zeven hoofdstukken uit de film. 

En dit doe 
je beter niet…
Ellen Moens vertelt ook wat je beter 
niet doet. ‘Een hap witloof belonen met 
een snoepje is geen goed idee. Een kind 
dwingen om zijn bord leeg te eten evenmin. 
Ik besef dat kinderen aansporen om toch 
maar die groente op te eten goed bedoeld 
is, maar het zorgt dat ze almaar minder 
graag aan tafel komen. Dan krijgen ze 
rond etenstijd buikpijn. Of ze halen hun 
neus op, nog voor ze weten wat er op het 
menu staat. Forceren heeft geen zin, maar 
volledig loslaten is ook niet goed. Blijf het 
kind aanmoedigen om nieuwe dingen te 
proeven. Help hen bij het begin van hun 
smaakontwikkeling.’ <
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