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Tot ze 3 jaar oud zijn, hebben baby's, peuters en kleuters nood 
aan aangepaste melk:

• borstvoeding
• kunstvoeding
• groeimelk (geen gewone koemelk)

1. Borstvoeding en kunstvoeding in de opvang
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Elke medewerker in de kinderopvang heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling en het welzijn van elk kindje. 

Je kan ook een onmisbare schakel zijn voor elke moeder die borstvoeding wil blijven geven nadat haar kindje in 

jouw kinderopvang is gestart. 

VOORDELEN VAN BORSTVOEDING

Wereldwijd wordt aanbevolen om de eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding te geven en daarna, naast 

bijvoeding, tot minstens 2 jaar door te gaan met borstvoeding. 

Uitsluitend borstvoeding wil zeggen dat het kindje tot 6 maanden enkel moedermelk krijgt, dus geen water, 

kunstvoeding of vaste voeding.  Medicatie en vitamines worden wel toegelaten. Overleg altijd met de ouders 

voordat je het kindje andere voeding of drank dan moedermelk aanbiedt.

Voordelen  voor de baby

• Betere werking van het afweersysteem

• Betere ontwikkeling van kaak-en tongspieren.

• Bescherming tegen allerhande infecties: diarree, middenoor- en hersenvliesontsteking,
luchtweg-, urineweginfecties en darminfecties.

• Bescherming tegen eczeem en astma.

• Minder maag- en darmproblemen.

• Minder wiegendood

• Minder insulineafhankelijke suikerziekte.

• Minder risico op overgewicht op latere leeftijd.

• Minder kinderleukemie en andere pediatrische kanker.

  Voordelen voor de kinderopvang

• Kindjes die borstvoeding krijgen zijn minder vaak ziek.

• Oprispingen na het drinken van moedermelk duren minder lang en ruiken minder zuur.

• Minder kindjes hebben last van diarree en obstipatie en stoelgangluiers ruiken milder dan deze
van kindjes met kunstvoeding.

• Ouders voelen zich gesteund bij een positieve ingesteldheid ten opzichte van borstvoeding.
Hierdoor zijn ouders meer tevreden en verhoogt hun betrokkenheid tot de kinderopvang.
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Voordelen voor de maatschappij en voor het milieu

• Moedermelk is altijd gebruiksklaar. Minder kosten aan productie, afval, transport en energie in
vergelijking met kunstvoeding.

• Minder kosten voor de gezondheidszorg omdat kindjes minder ziek zijn.

• Doordat de kindjes minder vaak ziek zijn, zijn ouders minder vaak afwezig op hun werk.

Voordelen  voor de mama

• Minder kans op borst- en eierstokkanker voor de menopauze

• Minder kans op hart- en vaatziekten

• Minder kans op osteoporose (= botontkalking) en heupfracturen na de menopauze.
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BORSTVOEDING IN VLAANDEREN

In Vlaanderen starten bijna 4 op 5 moeders met borstvoeding. We zien het borstvoedingscijfer al snel dalen, en op 

6 maanden krijgen nog slechts 1 op 3 baby’s borstvoeding. Om langer borstvoeding te geven hebben moeders de 

steun van hun omgeving nodig. De steun van de partner, familie en vrienden is belangrijk, maar ook de werkgever 

en jij, als medewerker in de kinderopvang, kunnen een verschil maken voor een moeder die borstvoeding geeft!

Geboorte

3 maanden

6 maanden

MOEDERMELK

Melkproductie

Doordat een baby aan de tepel zuigt maken de borsten 

moedermelk aan. Hoe vaker de baby drinkt, hoe meer 

melk zijn moeder zal maken.

Wanneer de moeder niet bij de baby is, of de baby geen 

borstvoeding kan krijgen, kan de moeder afkolven. 

Uitzicht en geur

Moedermelk ziet er heel anders uit dan kunstvoeding. Moedermelk kan variëren van kleur: van blauw tot wit, 

geel, roze of zelfs bruin. 

Wanneer moedermelk een poosje bewaard wordt, ontstaan er laagjes in de moedermelk, omdat het vet gaat 

bovendrijven. Meng de melk door voorzichtig te rollen met het potje of de fles om voedingsstoffen niet te 

beschadigd. Hard schudden veroorzaakt schuim op de melk, waardoor de baby meer lucht binnen krijgt en last 

kan krijgen van windjes.

groen = borstvoeding 

oranje = borstvoeding 

+ bijvoeding

grijs = geen borstvoeding

Bron: Mini's Dilsen-Stokkem
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Moedermelk die een poosje bewaard wordt of ontdooid werd, kan een zure of zeepachtige geur hebben.  

Ze kan er ook gekabbeld uitzien. De kwaliteit van de melk blijft voldoende. Bij een baby die nog moeite heeft om 

te drinken uit een fles, is het beter om vers afgekolfde moedermelk te gebruiken. 

VOEDEN OP VRAAG

De ene baby eet vaker kleinere voedingen terwijl een andere baby al meer tijd tussen de voedingen kan laten. 

Je leert een baby beter kennen door goed te observeren en door regelmatig met de ouders te praten over hun 

baby. Zowel voor kindjes die borstvoeding krijgen, als bij kunstvoeding wordt voeden op vraag als reactie op 

hongersignalen aangeraden.

Hongersignalen

Heeft de baby honger? Wacht niet tot de baby huilt om hem te voeden. 
Je kan al voordat hij huilt aan zijn gedrag merken 
dat hij wil eten.

handjes naar de mond 
brengen, likken

mond- en tongbewegingenhandjes naar de mond
brengen, likken

handjes naar de mond
brengen, likken

onrustig worden huilen

Voeden op basis van hongersignalen zorgt ervoor dat de baby rustiger en beter eet dan wanneer hij gevoed 

wordt na huilen.

• Huilen is een laat hongersignaal

• Huilen betekent niet altijd honger

• Soms heeft een baby enkel behoefte aan troost
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Verzadigingssignalen 

Baby’s leren ook om aan te geven wanneer ze voldoende hebben. Dit zijn verzadigingssignalen. Een voeding 

stoppen na verzadigingssignalen, kan zwaarlijvigheid helpen voorkomen.

Verzadigingssignalen

Trager zuigen of stoppen met zuigen

Ontspannen armpjes en handjes

Wegdraaien 

Zich afduwen of de borst/fles wegduwen

In slaap vallen

Aantal voedingen

Kindjes die moedermelk krijgen, vragen vaker voeding dan kindjes met kunstvoeding. Moedermelk verteert al 

na 1,5 à 2 uur, terwijl kunstvoeding 3 à 4 uur nodig heeft. Hierdoor zullen kindjes met borstvoeding ongeveer 

om de 2 à 3 uur willen eten, soms zelfs vaker.

Baby’s kunnen, net als jou, op sommige dagen meer honger hebben dan op andere dagen.

OF

Groeispurt of regeldagen

• Het is best mogelijk dat een baby plots veel vaker honger heeft. Dit hangt vaak samen met een periode

waarin de baby sneller groeit. Na enkele dagen zal de baby zijn normale ritme hernemen.

• In de eerste 6 maanden heeft een baby ongeveer elke maand een groeispurt. Daarna doet zich een

groeispurt om de 2 à 3 maanden voor.

• De moeder kan ongerust zijn. Je kan haar geruststellen: het is volkomen normaal dat een baby

regelmatig een groeispurt doormaakt.

• Spreek met de ouders af dat ze wat extra moedermelk meegeven en 1 of meerdere porties moedermelk

voor in de diepvries. Zo is er altijd wat extra moedermelk beschikbaar om tijdens een groeispurt te

geven.
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BORSTVOEDING GEVEN IN DE KINDEROPVANG

Bespreek met de ouders wat je zal doen als het kind hongersignalen vertoont in het laatste uur voor het kind 

afgehaald wordt. 

• Als de moeder dichtbij de kinderopvang woont of werkt, bespreek dan of de moeder haar kind zelf

wil  komen voeden. Wanneer het kind de eerste hongersignalen vertoont, kan de moeder gevraagd

worden of ze kan komen voeden.

• Als de moeder vaste pauzes heeft, spreek dan het tijdstip af en stel voedingen zoveel mogelijk uit

zodat de moeder haar kind zelf kan voeden.
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Moedermelk uit een fles

Graag traag!

Een baby die aan de borst drinkt, moet vaak enkele minuten zuigen, eer de melk begint te stromen. 

Uit een fles stroomt de melk meteen en aan een constante snelheid.

Hou rekening met volgende tips wanneer je een fles geeft aan een kindje dat ook nog aan de borst drinkt:

• Gebruik, ongeacht de leeftijd van de baby, een flessenspeen met een kleine opening (pasgeborene of 0+).

• Er zijn verschillende houdingen waarin je de baby de fles kan aanbieden:

- in een rechtop zittende houding

- ligt op je schoot met je knieën gebogen, zodat je oogcontact kan hebben met de baby

- dicht tegen je aan alsof de baby borstvoeding krijgt

•  Hou de fles steeds horizontaal, zodat de melk trager stroomt.

•  Las regelmatig een pauze in. Je kan de fles lager houden zodat de melkstroom even stopt.

• Houd de fles terug hoger wanneer de baby vanzelf terug begint te zuigen.

Weetje: Hoeveel melk in de fles?

Moedermelk verteert sneller dan kunstvoeding en een baby zal dan ook vaker voeding vragen. Een baby die 

vaker eet, zal meestal kleinere porties eten. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel een baby precies zal eten, dat 

wisselt van voedingsmoment tot voedingsmoment en van dag tot dag. 

Moedig moeders aan om in het begin porties van 30 à 60 ml mee te brengen. Eens duidelijk wordt hoeveel het 

kindje per voeding drinkt, kunnen ook grotere porties gebruikt worden.

De ene baby is de andere niet...

Door op de honger- en verzadigingssignalen te letten, leer je elke baby beter kennen. Een baby drinkt 

in de eerste maanden gemiddeld 150 à 180 ml per kg lichaamsgewicht per dag. Zo heeft een baby van 

5 kg ongeveer 750 ml (5X150) tot 900 ml (5 X 180) melk nodig op een dag.  Deze hoeveelheid wordt 

verdeeld over het aantal voedingen per 24 uur. Wanneer de baby na 6 maanden bijvoeding krijgt, eet 

hij gemiddeld nog 500 ml melk per dag. Voed op vraag en dwing een baby nooit om een hoeveelheid 

op te drinken.
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Weetje: hoe weet je of een kindje voldoende drinkt?

Een goede manier om te weten of kindjes voldoende moedermelk drinken gedurende de dag, is door 

hun luiers in de gaten te houden. Een baby die voldoende drinkt heeft minimum 6 plasluiers per dag 

en zijn urine is kleurloos tot lichtgeel. 

vanaf 
dag 4

M D W D V Z Z

Baby’s die enkel moedermelk drinken kunnen 3 à 4 stoelgangluiers hebben per dag, maar ze kunnen 

ook maar 1 of 2 stoelgangluiers per week hebben. Dit is geen verstopping, het is heel normaal.

Vanaf 6 weken produceren sommige baby’s 3 à 6 luiers per dag, andere 
baby’s slechts 1 à 2 luiers per week.

M D W D V Z Z M D W D V Z Z

OF
vanaf 
6 weken

De stoelgang is vloeibaar en wordt bijna volledig opgenomen in de luier. Dit is geen diarree. Er kunnen 

kleine korreltjes zichtbaar zijn in de stoelgang. Dat zijn darmvlokjes en ook dat is heel normaal. 

De kleur van de stoelgang is meestal geel, oranje tot mosterdkleur. Deze 

kan ook groen gekleurd zijn door bijvoorbeeld de voeding van de moeder 

of wanneer de baby vitamines heeft gekregen.
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0-15 °C max. 24 uur

vervoeren bewaren

i
T
m
W

40 °C

0 °C

-20 °C

3 4

Was altijd je handen 
en droog ze af met een 
propere handdoek.

Weetje: Een baby weigert te drinken aan een fles  

Flesweigering is meestal tijdelijk. Bied heel regelmatig een voeding aan. Dit vraagt zeker en vast een 

extra inspanning. De voldoening wanneer het kindje beter gaat eten en de dankbaarheid van de ouders 

voor je geduld en je inspanningen zijn een verdiende beloning!  

Enkele tips:

• Het heeft geen zin om een kindje te dwingen.

• Blijf zelf rustig en biedt een fles aan als het kindje ontspannen is.

• Afleiden kan wel eens helpen. (b.v.  rondwandelen met het kindje of rustig praten of zingen).

• Je kan een fles aanbieden net voor het kindje indommelt.

• Bied moedermelk in een bekertje aan.

Alhoewel 6 maanden uitsluitend moedermelk de voorkeur geniet, kan bij hardnekkige weigeraars overwogen 

worden om moedermelk in te dikken met meel of graanvlokken en een papje met een lepeltje te geven. 

Bespreek steeds met de ouders voor je iets toevoegt aan de moedermelk. 

Moedermelk correct behandelen

Hygiëne 

• Ouders vervoeren de moedermelk best in een koeltas met bevroren koelelement.

• Was steeds je handen met water en zeep voor je in aanraking komt met moedermelk.

• Controleer de naam, de datum en de hoeveelheid op het bewaarzakje, potje of flesje.

• Maak afspraken met de ouders wat je met restjes moedermelk doet.

• Spoel de flesjes na de voeding meteen uit met water om melkresten te verwijderen.

• De ouders zorgen thuis dat de flesjes grondig gereinigd worden.
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Moedermelk bewaren

Spreek met ouders af om de moedermelk altijd goed te voorzien van een etiket met  de naam van het 

kindje, de hoeveelheid (in een zakje) en de datum/uur van afkolven.

• Moedermelk wordt bij voorkeur meteen in de koelkast gezet.

• Zo wordt de oudste moedermelk altijd het eerst gebruikt.

• In de kinderopvang gelden regels van het Federaal Agentschap van Voedsel Veiligheid rond het bewaren

van moedermelk (zie tabel).

• Controleer regelmatig de temperatuur van de koelkast (+4°) en de diepvries (-18°).

• Tip: Bewaar moedermelk niet in de deur van de koelkast, maar steeds achteraan in de koelkast, waar

de temperatuur constant blijft.

• Weetje: In een diepvriesvak in de koelkast (0 tot -15°) blijft de melk slechts 14 dagen bewaard.

Moedermelk bewaren Het is belangrijk de afgekolfde moedermelk hygiënisch 
en op een correcte manier te bewaren.

OF OF

potje flesje moedermelkbewaarzakje Bron: Mini's Dilsen-Stokkem

Optimale bewaartijd 

Vers afgekolfde moedermelk

Kamertemperatuur (16-29°) 4 uur

Koelkast (4°) 4 dagen

Diepvries (-18°) 6 maanden

Koeltas met bevroren koelelement (15°) Max 24 uur 

Ontdooide moedermelk 

Kamertemperatuur (16-29°) 2 uur 

Koelkast (4°) 24u (achter in koelkast)

Diepvries Niet opnieuw invriezen  

Restje opgewarmde moedermelk 

Kamertemperatuur (16-29°) 1 uur 

Diepvries Niet opnieuw invriezen
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Hoe moet je moedermelk ontdooien?

Snel ontdooien

Langzaam ontdooien

1

Gebruik ontdooide moedermelk binnen 24 uur en vries ze niet opnieuw in.  
Ontdooi moedermelk bij voorkeur langzaam, achteraan in de koelkast (tussen 0 
en 4 °C).

Als je snel een portie moedermelk nodig hebt, ontdooi 
ze dan onder stromend water dat langzaam van koud 
naar warm (37 °C) gaat.

+

• Zakje

1

1

2

2

22

3

3

33

• Zakje

• Potje

ongeveer 14 uur

ongeveer 8 uur

Moedermelk ontdooien

• Potje

Snel ontdooien

• Ontdooi eerst de oudste
melk (FIFO systeem: First In,
First Out). 

• Ontdooi moedermelk nooit
op kamertemperatuur,

• Het duurt 6 tot 12 uur, om
bevroren melk in de koelkast
te ontdooien. 

• Gebruik geen heet water
om de melk te ontdooien,
omdat dit de kwaliteit van 
de melk kan verminderen. 

• Giet restjes niet weg, maar
geef ze terug mee aan de
ouders.

1 2 3

4 minuten-4 tot -20 °C tussen 0 en 15 °C

40 °C

0 °C

-20 °C

40 °C

0 °C

-20 °C

14 minuten-4 tot -20 °C tussen 0 en 15 °C

40 °C

0 °C

-20 °C

40 °C

0 °C

-20 °C
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Opwarmen
Je kan ontdooide moedermelk opwarmen op verschillende manieren.

OF

flessenwarmer warmwaterbad

40 °C

0 °C

-20 °C

40 °C

0 °C

-20 °C
37 °C 37 °C

Hoe afgekolfde melk geven ?
Moedermelk kan met een lepeltje, spuitje of cupje gegeven worden. Bij oudere 
baby’s wordt meestal voor een zuigfles gekozen.

rol de fles altijd na het 
opwarmen

voel op de binnenkant 
van je pols of de melk 
niet te warm is

zorg ervoor dat de speen 
goed met melk gevuld is

1 2 3

40 °C

0 °C

-20 °C
37 °C

Moedermelk opwarmen

• Warm kleine porties
op. Gebruik geen
microgolfoven, want dan 
wordt de melk al gauw te 
heet en gaan  
beschermende stoffen in 
de moedermelk verloren.

• Hete melk geeft risico
op verbranding en
vermindert de kwaliteit 
van de melk. 

• Na het opwarmen, kan
de melk nog 1 uur aan de
baby gegeven worden.  

• Warm moedermelk
nooit een tweede keer
op. Baby’s wennen 
ook aan het drinken 
van moedermelk op  
kamertemperatuur. 

Meer lezen

• Op de website van Kind en Gezin vind je heel wat informatie over borstvoeding onder ‘Voeding

en Beweging’.

• De brochure ‘Borstvoeding’ van Kind en Gezin kan je gratis bestellen op de website.

Ook ‘Kind in Beeld Borstvoeding’ en de Borstvoedingswijzer zijn beschikbaar.

• Je kan gratis online cursussen volgen op het leerportaal van Kind en Gezin (www.

kindengezinacademie.be) over borstvoeding, maar ook over veilig slapen, koorts, gezonde

voeding, …

VOEDING 08 / 2021
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FLES MEENEMEN

Neem warm water en melkpoeder altijd apart mee. 

Neem nooit bereide melkvoeding mee in een flesje, 

thermos of koelbox. 

Tot 6 maanden: 

startvoeding 

of eersteleeftijdsmelk

Tot 18 maanden: 

opvolgvoeding 

of tweedeleeftijdsmelk

Tot 3 jaar:

groeimelk

FLESVOEDING IN DE OPVANG 

Na 6 maanden of als borstvoeding niet (meer) haalbaar is, biedt aangepaste flesvoeding er bestaan ook een vloei-

bare vorm in de eerste leeftijd, meerdere in groeimelk, een prima alternatief. De melk is aangepast aan de leeftijd 

en noden van het kindje.

De ouders geven gereinigde flesjes en spenen mee

Ofwel:

• Leeg: de kinderbegeleider voegt melkpoeder en water toe.

• Met de juiste hoeveelheid melkpoeder: de kinderbegeleider voegt water toe.

• Met de juiste hoeveelheid water: de kinderbegeleider voegt het melkpoeder toe.

TIP
Spreek op voorhand af met de ouders hoe jullie het transport, bereiden en reinigen van flesjes 

aanpakken om samen een goede hygiëne te verzekeren.

GOED OM TE WETEN
Maak de flesjes altijd in de opvang klaar vlak voordat je ze gebruikt.

• Laat dit niet op voorhand door de ouders thuis doen.

• Warm melk nooit opnieuw op: er kunnen zich dan gevaarlijke bacteriën in ontwikkelen.

VOEDING 08 / 2021
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4

65

Zorg ervoor dat de speen 
goed met melk gevuld is.

Giet restjes meteen weg.Maximum 
30 minuten.

Meestal komt het boertje na de 
melkvoeding. Leg best eerst een 
doekje of slabbetje op je schouder en 
til de baby op, net boven je schouder. 
Soms komt er een beetje melk mee.

Geen fles in bed.

1 2 3

Draai de speen niet te vast.Zet de speen op de fles. Voel op de binnenkant van 
je pols of de melk niet te 
warm is.

7

Rol de fles altijd na het 
opwarmen.

flessenwarmer   microgolfovenwarmwaterbad

OF OF

40 °C

0 °C

-20 °C
37 à 40 °C

40 °C

0 °C

-20 °C
37 à 40 °C

40 °C

0 °C

-20 °C
37 à 40 °C

40 °C

0 °C

-20 °C

37 °C

Belangrijke hygiënetips als je flesjes bereidt

• Was eerst je handen.

• Bereid het flesje ver genoeg van de verzorgingshoek. Kies een propere plek die je enkel hiervoor gebruikt.

• Voor  eerste gebruik flessen en spenen steriliseren. Nadien is het bij een

gezonde zuigeling, mits een grondige reiniging, overbodig om flessen en

toebehoren nog te steriliseren.

• Warm het flesje nooit een tweede keer op. Giet weg wat over is.

• Spoel meteen na de voeding het flesje goed uit met warm water.

GOED OM TE WETEN
HOE WARM JE EEN FLESJE CORRECT EN VEILIG OP?

HOE GEEF JE EEN FLESJE? 

Hou de baby in een halfzittende houding dicht tegen je aan en probeer altijd oogcontact met 
hem te houden. Probeer afwisselend links en rechts te voeden.
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2. Vaste voeding in de opvang

WAT ETEN BABY'S EN PEUTERS?

• Uiterlijk op 6 maanden is het noodzakelijk om naast borstvoeding of melkvoeding ook evenwichtige

vaste voeding aan te bieden. Veel ouders starten tussen 4 en 6 maanden met groente- en fruitpapjes.

• In het begin: fijn gepureerd, zonder stukjes. Naarmate de mond- en kauwspieren zich verder ontwikkelen,

kan je ook kleine stukjes aanbieden, sommige ouders vragen andere wijzen om vaste voeding te geven.

Ga hierover in dialoog met de ouders.

Bekijk de voedingsschema's voor peuters op de affiches, die je hier tussen p. 6 en 7 vindt. 

• melkproducten

• groenten

• fruit

• vlees, vis, eieren en vleesvervangers

TIPS 
• Hang deze affiches op in de opvang.

• Stem de overgang naar vaste voeding af met de ouders:

- Wanneer en hoe starten met vaste voeding?

- Wanneer een nieuwe textuur aanbieden? (bv. met kleine brokjes)

- Wanneer een nieuwe smaak aanbieden?

• Maak zeker goede afspraken met de ouders van kindjes met speciale voedingsnoden!

Bv. bij een voedselallergie.

VOEDING 08 / 2021
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3. De voedingsdriehoek: mee-eten met de groten

VOEDING EN BEWEGING VOOR EEN GEZONDE GROEI EN ONTWIKKELING

• Vanaf 18 maanden kan een peuter geleidelijk aan mee-eten met volwassenen.

• Gezonde voeding levert alle voedingsstoffen voor een goede groei en ontwikkeling.

• Voor een goede gezondheid is beweging minstens even belangrijk als gevarieerd eten.

TIP
 Kinderen nemen de gewoontes van hun omgeving over. Als je in de opvang het goede

voorbeeld geeft, leren kinderen al heel vroeg gezonde keuzes maken.
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Bron: VIGeZ Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, www.vigez.be. Bewerking: Kind en Gezin.

 TIP
 Meer info over de verschillende voedingsgroepen? 

Kijk op de website van Kind en Gezin.
Ga naar ‘Ouders’, ‘Voeding’, ‘Vaste voeding vanaf 12 maanden’, ‘Voedingsdriehoek’.

VOLG DE AANBEVELINGEN VAN DE VOEDINGSDRIEHOEK 

• Varieer tussen verschillende groepen en ook binnen dezelfde groep.

• Eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding.

• Geef de voorkeur aan weinig of niet bewerkte voedingsmiddelen en eet zo weinig mogelijk sterk

bewerkte voedingsmiddelen.

• Vermijd overconsumptie en voedselverspilling.

MINDER

ZO WEINIG
MOGELIJK

DRINK VOORAL WATER

MEER

VOEDINGSDRIEHOEK
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4. Breng beweging in de opvang

Een gezonde levensstijl heeft een positief effect op de gezondheid. Zowel op korte als op lange termijn. Vanaf het 

begin gezonde gewoontes stimuleren met zoveel mogelijk beweging loont! Ook voor baby's en peuters.

Ook door voldoende te bewegen en lang stilzitten te beperken ben je goed bezig om gezondheidsvoordeel te 

halen. 

AANBEVELINGEN OVER BEWEGING

• Geef zuigelingen (0-1 jaar) zoveel mogelijk bewegingskansen en -ruimte, zodat ze kunnen bewegen volgens

hun mogelijkheden in een veilige omgeving. Vooral spelen op de grond is belangrijk.

• Voor peuters en kleuters wordt minstens 3 uur beweging per dag aan lichte, matige of hoge intensiteit aan-

bevolen. Belangrijk zijn variatie van beweging, op maat van hun leeftijd en waar ze plezier aan

beleven. Ook met afwisseling van omgeving (binnen/buiten) en ondergrond (vloer, gras, mat, ...).

• Vrij bewegen stimuleert de ontwikkeling.

• Wat leuk en veilig is voor bepaalde kindjes, kan voor een andere leeftijdsgroep ongeschikt en onveilig zijn. Bv.

alleen de trap op- en afklimmen.

ELKE
WEEK

ELKE
DAG

ELKE
30 MIN.

EVEN
 RECHT-
STAAN

ELK E STAP
TELT
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AANBEVELINGEN OVER LANG STILZITTEN

• Gebruik een wandelwagen, een autostoel of een eetstoel zo kort mogelijk: laat het kindje er niet langer in

zitten of liggen dan nodig.

• Beperk onafgebroken stilzitten bv. in de kinderwagen of kinderstoel, bij  zuigelingen (0-1 jaar) tot

maximum 1 uur. Het gebruik van een draagbaar autostoeltje wordt enkel tijdens het vervoer aangeraden.

• Tot 2 jaar wordt televisie of beeldscherm kijken sterk afgeraden.

• Ook voor peuters en kleuters worden langdurige periodes van lang stilzitten afgeraden

(slapen niet inbegrepen) en wordt aanbevolen om deze regelmatig te onderbreken.

• Tussen 2 en 6 jaar worden beeldschermactiviteiten (televisie, dvd kijken, computeren, ...)

best beperkt tot maximum 1 uur per dag.

GEEF ZELF HET GOEDE VOORBEELD: KINDEREN NEMEN DE GEWOONTES VAN HUN DIRECTE OMGEVING 

SNEL OVER

• Verzorgers hebben een voorbeeldfunctie.

• Samen bewegen (spelen, lopen, dansen) is leuk.

TIP 
Op de website van Kind en Gezin: leuke speel- en beweegtips. Ga naar ‘Ouders’, 

‘Spelen en bewegen’.
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5. Zet gezelligheid op het menu

LEREN ETEN IS SOCIAAL: HET HOORT BIJ DE OPVOEDING

Tijdens het eten bouw je een goede relatie op met baby's

Je maakt fysiek contact, je vertelt wat je doet, ... Zo bied je veiligheid en vertrouwen.

Laat baby's langzaam wennen aan vaste voeding en nieuwe smaken

Dit lukt het best als:

• het kindje honger heeft;

• een geliefd persoon in een vertrouwde omgeving eten geeft;

• de start met vaste voeding niet samenvalt met een andere ingrijpende gebeurtenis (bv. ziekte).

Peuters eten graag met andere kindjes samen aan tafel

• Zorg voor een rustige, gezellige sfeer.

• Weet dat 'moeilijk' doen rond eten vaak een nieuwe stap is in de ontwikkeling naar zelfstandigheid: bv.

- spelen met voedsel;

- niet alles lekker vinden;

- geen nieuwe gerechten willen proberen.

TIPS 
Zo zorg je voor een geslaagde maaltijd.

• Dwing een kind niet om te eten.

Laat het plezier beleven aan leren eten en drinken.

• Jij bepaalt wat en hoe er gegeten wordt.

Het kind bepaalt hoeveel het eet. Eet het kind eens wat minder? Geef niet te veel

tussendoortjes: laat het wachten tot het volgende eetmoment.

• Varieer met smaken en laat het kind rustig proeven.

Ga er niet te snel vanuit dat een kind iets niet lust. Wennen aan een nieuwe smaak vraagt tijd.

• Blijf geduldig en vriendelijk, maar wees duidelijk.

Toon niet dat je ontgoocheld of ongerust bent als het niet (meteen) lukt.
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6. Een goede hygiëne voorkomt voedselinfecties
en voedselvergiftiging

ADVIES 1  ZORG VOOR EEN HYGIËNISCHE KEUKEN

ADVIES 2  ZORG VOOR EEN HYGIËNISCHE AANPAK EN 
WERKORGANISATIE

ADVIES 3  DRAAG ZORG VOOR JE PERSOONLIJKE HYGIËNE

JONGE KINDEREN ZIJN GEVOELIG VOOR INFECTIES

Vaak kan je het niet zien, ruiken of proeven dat voedsel besmet is. In de kinderopvang is de kans op besmetting 

groter dan thuis. Het is belangrijk om in de keuken altijd hygiënisch te werken. Zowel in de gezinsopvang als in 

de groepsopvang. Pas daarom volgende adviezen toe.

• Scheid de keuken af van de leefruimte en de verzorgingshoek.

• Zet de wasmachine en de droogkast liever niet in de keuken.

• Huisdieren en planten horen niet in de keuken.

• Tijdens het koken is de keuken enkel toegankelijk voor wie de maaltijden bereidt.

• Verzorg de kinderen niet op dezelfde oppervlakken (werkbladen, tafels, ...) die gebruikt worden voor het

bereiden en nuttigen van de maaltijden.

• Scheid de 'vuile' activiteiten (uitpakken, schillen en spoelen van voeding, vuile afwas) van de 'propere'

activiteiten (bereiden van maaltijden, gereinigde vaat). Gebruik bijvoorbeeld aparte zones in de keuken of doe

de 'vuile' activiteiten op een ander moment dan de 'propere'.

• Was altijd je handen wanneer je aankomt in de keuken. Doe dit ook bij elke mogelijke besmetting van de

handen, zie de affiche 'Handen wassen' in hoofdstuk 'Ziekte'.

• Draag gepaste en propere kleding.

• Draag een schort die je alleen gebruikt als je met voedsel werkt.

• Hou je nagels kort en proper. Vermijd nagellak en valse nagels.

• Draag geen juwelen zoals ringen en armbanden.
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7. Meer weten over voeding en beweging?

ADVIES 4  GA HYGIËNISCH OM MET AFVAL

• Gooi afval meteen weg, doe meteen de afwas en maak het gebruikte keukenmateriaal zorgvuldig schoon. Zo

kan je de volgende keer weer hygiënisch aan de slag.

• Maak de afvalemmer(s) regelmatig schoon. Vergeet het deksel en het pedaal niet.

• Leeg de afvalemmer(s) zo vaak het nodig is en minstens 1 keer per dag.

• Hou insecten en ongedierte uit de keuken. Bv. door horren te plaatsen.

GOED OM TE WETEN
Gezinsopvang  

Je kan de checklist voor goede hygiënepraktijken gebruiken. 

Kijk op de website van Kind en Gezin.

Ga naar ‘Professionelen’, ‘Kinderopvang’, ‘Kwaliteit’, ‘Ziekte en hygiëne’.

Groepsopvang 

Je moet de wettelijke bepalingen inzake voedselveiligheid volgen: goede hygiënepraktijken, 

auto-controle, registratie, toelating en meldingsplicht.

Je vindt ze in de 'Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de groepsopvang voor baby's  

en peuters'.

• Surf naar www.favv.be.

• Ga naar 'Professionelen > Autocontrole > Autocontrolegidsen > Generieke autocontrolegids

 voor in de sector distributie (Business to Consumer)'.

Vragen over deze wettelijke verplichten? Kijk ook op www.FAVV.be.

Kijk op www.kindengezin.be voor verdiepende informatie. 
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