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Hoofdstuk 2.
Peuters (1 - 3 jaar)

2.1 Ontwikkelingsfase
Het kind wordt mobieler, zelfstandiger, en ontdekt zijn eigen ik (Piaget, 1971). Dit gaat
gepaard met een koppigheids- of ‘nee’- fase, die meestal zijn hoogtepunt heeft rond de
leeftijd van anderhalf à twee jaar. De peuter ontwikkelt een groeiend besef dat hij iemand
anders is dan mama of papa. Tegelijk bereikt scheidingsangst van de zorgfiguur rond de
leeftijd van 14 maanden zijn hoogtepunt. Hoewel de peuter vaak ingaat tegen de ouder, is
de ouder dus erg belangrijk voor het kind (Verhofstadt-Denève et al., 1995).
Peuters gaan actief het gedrag van de ouder volgen en worden heel gevoelig voor ouderlijke signalen en reacties. Het kind stemt dus in grote mate zijn gedrag af op de reacties

Eetexpert vzw

49

Groeiwijzer

|

Hoofdstuk 2: Peuters

van de zorgfiguur. De peuter kan ook het gedrag van de zorgfiguur imiteren, en vanaf 18
maanden kan hij dit ook als de zorgfiguur niet meer aanwezig is. Daarnaast is de peuter
nieuwsgierig en ondernemend, en probeert de wereld op allerlei manieren te verkennen.
Deze exploratie verloopt het vlotst als het kind erop kan vertrouwen dat de zorgfiguur een
veilige, beschermende uitvalsbasis biedt. Ook neemt zijn fantasie(spel) toe en houdt hij
ervan om anderen na te bootsen. Zorgfiguren zijn dus belangrijke modellen (Piaget, 1946;
Verhofstadt-Denève et al., 1995).
Tussen de leeftijd van 1 en 2 jaar gebruikt de peuter de mond sterk als ontdekkingsmiddel,
waarbij hij voorwerpen in de mond brengt (Roberts & Heyman, 2000). Tot leeftijd van 2
jaar is het dan ook normaal dat het kind oneetbare dingen in de mond steekt. Terughoudendheid ten opzichte van onbekende dingen ontstaat rond de leeftijd van twee jaar. Als
een gebeurtenis niet vergeleken kan worden met een vroegere representatie, kan onzekerheid ontstaan (Rigal et al., 2012).

2.2 Eetgedrag
2.2.1 Biologische factoren
Groei en behoefte
De energiebehoefte daalt na het eerste levensjaar, kinderen komen nog ongeveer 1 à 2 kg
per jaar bij. Peuters hebben wel nog steeds meer vet nodig dan volwassenen (Eetexpert,
2012). Aangezien peuters in staat zijn hun energiebehoefte te reguleren, gaat dit gepaard
met minder voedselinname in vergelijking met het eerste levensjaar, toen de groei en bijhorende energiebehoefte sterker was. Zorgfiguren kunnen dan ook de indruk hebben dat
de peuter onvoldoende eet, omdat hij voordien een grotere energiebehoefte had. Bovendien varieert de energiebehoefte, afhankelijk van de groei en activiteit van het kind. In
combinatie met de koppigheidsfase, kan dit gepaard gaan met een strijd rond eten (Kind
en Gezin & VIGeZ, 2014; Moens & Vandewalle, 2011; Vandeputte & Braet, 2010).
De peuter krijgt best meerdere kleine maaltijden per dag, op min of meer vaste tijdstippen, zodat het kind niet de hele dag door eet (Eetexpert, 2012). Tussendoor gesuikerde
dranken drinken is nefast voor het hongergevoel tijdens de maaltijden, is een risicofactor
voor overgewicht, en voor tandbederf (Moynihan & Kelly, 2014; Te Morenga et al., 2013).
Nachtelijke voedingen zijn in principe niet nodig, en eveneens sterk af te raden in het kader van tandbederf (Hooley, Skouteris, Boganin, Satur, & Kilpatrick, 2012; SWVG, 2012).
Het kind dient uitgerust te zijn voor de maaltijd, niet afgeleid door spel of televisie, en niet
extreem hongerig. Kinderen eten doorgaans trager dan volwassenen, maar een maaltijd
duurt net als bij volwassenen ongeveer 20 minuten (Vandeputte & Braet, 2010; VIGeZ,
2012).
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Regulatie voedselinname
Zorgfiguren maken zich vaak zorgen over schommelingen in de voedselinname van hun
kind en zijn bezorgd of het kind wel voldoende eet, maar eigenlijk is deze bezorgdheid niet
nodig. Het kind is in staat zelf in te schatten hoeveel het nodig heeft en kan gerust tijdens
een maaltijd minder eten, of zelfs eens een maaltijd overslaan. Experimenteel onderzoek
toonde aan dat jonge kinderen minder aten wanneer ze een hoogcalorische drank vooraf kregen, en meer wanneer ze een caloriearmere drank hadden verbruikt (Savage et al.,
2007). Een belangrijk principe hierbij is gedeelde verantwoordelijkheid: de ouder bepaalt
wat en wanneer er gegeten wordt, het kind bepaalt hoeveel (Satter, 1999). Wanneer ouders
de voedselinname proberen vergroten en druk zetten op het eetgedrag van het kind, kunnen ze ongewild het zelfregulatiesysteem van het kind verstoren en een probleem creëren
(Lee et al., 2001; Moens & Vandewalle, 2011). Het is belangrijk dat ouders aandacht blijven hebben voor de signalen van honger en verzadiging van de peuter. Hongerige peuters
kunnen wijzen naar voedsel of drank, hierom vragen, of ernaar reiken (Schwartz et al.,
2011).

2.2.2 Smaakfactoren
Eerste deel peutertijd – gevoelige periode voor voedselaanvaarding
Tot de leeftijd van 18 à 24 maanden aanvaardt de peuter vrij gemakkelijk nieuwe voedingsmiddelen. Een voedingsmiddel wordt gewaardeerd na 2 à 3 proefbeurten. Deze periode is
bovendien een gevoelige periode voor de smaakontwikkeling (Cashdan, 1998; Harris, 2008).
Een gevoelige periode in de ontwikkeling betekent dat normale ontwikkeling afhangt van
het aanbieden van bepaalde stimuli in deze periode, in dit geval nieuwe smaken. Als de
peuter in deze periode leert omgaan met een variëteit in smaken, zal het eetproces ook
op latere leeftijd gemakkelijker verlopen. Indien het kind een eenzijdig voedingspatroon
heeft tijdens deze leeftijdsfase, valt dit moeilijk te veranderen op latere leeftijd. Daarom is
het erg belangrijk dat de peuter aan een grote variëteit in voedingsmiddelen wordt blootgesteld. Omdat in deze periode de mond als ontdekkingsmiddel wordt gebruikt, kan dit
aangewend worden om kinderen in aanraking te laten komen met een gevarieerd gamma
aan voedingsmiddelen (Roberts & Heyman, 2000). Variatie in het voedingspatroon op
peuterleeftijd blijkt een goede voorspeller te zijn van een gevarieerd voedingspatroon in
de kindertijd en volwassenheid (Nicklaus, Boggio, Chabanet, & Issanchou, 2005). Het is
dus belangrijk om gezonde voeding deel te maken van het patroon van het jonge kind.

Variatie en textuur
De eetlust vermindert als we steeds hetzelfde eten (sensorisch-specifieke verzadiging of
’sensory specific satiety’) en kinderen eten grotere hoeveelheden wanneer er variatie zit in
het voedselaanbod. Dit is ook zo bij peuters. Steeds opnieuw (dezelfde bereiding van) hetzelfde voedsel wekt minder eetlust op. Variatie kan zowel van dag tot dag (elke dag andere
groenten) als binnen het dagverloop (meerdere groenten per maaltijd, bij elke maaltijd
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andere groenten) gecreëerd worden (Remick, Polivy & Pliner, 2009). Zorgfiguren kunnen hierop ook inspelen door een gevarieerd gamma evenwichtige voedingsmiddelen en
slechts één soort snoepje te voorzien (Roberts & Heyman, 2000).
Daarnaast bestaat er een voorkeur voor complexere smaaksensaties en texturen, eens het
kind voldoende in aanraking gekomen is met een bepaalde smaaksensatie (Levy et al.,
2006; Lundy et al., 1998). Na enige gewenning aan een product, verkiezen zuigelingen
en peuters een complexere textuur van een voedingsmiddel (Lundy et al., 1998). Berlyne
(1963, 1970) beschrijft volgende kenmerken van voedingsmiddelen die onze voorkeur beïnvloeden:
a. psychofysiologische kenmerken, zoals smaak, kwaliteit van de voedingsprikkel, intensiteit van de smaak…,
b. ecologische kenmerken zoals honger en verzadiging,
c. vergelijkende kenmerken, zoals nieuwheid en complexiteit (voor een overzicht, zie Lévy
et al., 2006).
De relatie tussen blootstelling en voorkeur zou verlopen volgens een omgekeerde U-curve:
wanneer we in aanraking komen met een volledig nieuw product, vinden we dit aanvankelijk niet lekker, maar stijgt onze voorkeur naarmate we meer vertrouwd raken met het
voedingsmiddel (fase 1). Op een gegeven moment stagneert dit echter, en treedt er een
verzadiging op voor de smaak van dit voedingsmiddel (‘sensory specific satiety’) (fase 2).
Blijvende blootstelling aan deze vorm van het product zal leiden tot een vermindering
in voorkeur, we verliezen onze interesse (fase 3). Tijdens fase 2 ontstaat er een voorkeur
voor een complexere versie van het voedingsmiddel (bijvoorbeeld een combinatie met een
andere smaak, een andere textuur…). Deze voorkeur zal aanvankelijk toenemen bij herhaalde blootstelling. ‘Sensory specific satiety’ zal ook minder snel optreden bij complexere
smaken/texturen (Levy et al., 2006). Kinderen tussen één en drie jaar blijven hun mondvaardigheden verfijnen, en worden meer efficiënt in het kauwen van complexere texturen
en het drinken van vloeistoffen uit een open beker (Delaney & Arvedson, 2008).
Tabel 4. Mijlpalen van mondtechnische vaardigheden en voeding bij peuters (Moyson &
Roofthooft, 2002).
Leeftijd

Aard voeding

Mondtechnische vaardigheden

1 tot 1,5 jaar

alle consistentie

minder verlies van voeding
tijdens auwen
drinken met een rietje

1,5 tot 2 jaar

vaste voeding

draaiende kauwbeweging
van onderkaak

2 tot 3 jaar

harde vaste voeding

opent de mond naargelang
de groo e van de voedselbrok
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2.2.3 Psychologische factoren
Tweede deel peutertijd – van voedselaanvaarding naar neofobie
Uit Vlaams onderzoek blijkt dat 1 op 4 kinderen tijdens het tweede levensjaar stopt
met dagelijks groenten en fruit eten, ongeacht herkomst, opleidingsniveau of inkomen
(SWVG, 2012). Van de groep die dagelijks groenten en fruit eet op tweejarige leeftijd, stopt
opnieuw 1 op 4 tijdens het derde levensjaar. In het algemeen blijken gezonde voedingsgewoonten - dagelijks groenten en fruit eten, water drinken, geen gezoete dranken en
kinderkoeken - af te nemen op 2- en 3-jarige leeftijd.
Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor is voedselneofobie, of angst om onbekend
voedsel te proeven. Ongeveer ¾ van de 2-jarigen heeft hiermee te kampen. Peuters worden
dus selectiever in hun eetgedrag, en zijn weigerachtig om nieuw voedsel te eten. Neofobie
heeft zijn hoogtepunt rond 2-jarige leeftijd, en vermindert dan geleidelijk tot ongeveer 5
à 6 jaar (Mitchell et al., 2013). Ook lagereschoolkinderen kunnen er echter nog last van
hebben.
Niet elk kind heeft in even sterke mate last van neofobie, en zorgfiguren spelen een belangrijke rol in het helpen overwinnen van deze angst. Neofobie kunnen we beschouwen
als een kenmerk van het kind, dat fluctuaties vertoont overheen de tijd en waarbij interindividuele verschillen bestaan. Kieskeurigheid en een beperkt voedselrepertoire zijn
kenmerken die zorgfiguren mee beïnvloeden. Ze kunnen via hun reacties neofobie helpen
overwinnen, of daarentegen in de hand werken. Neofobie gaat dus in vele gevallen gepaard met tijdelijke haperingen in het eetgedrag, maar hoeft niet te leiden tot eetmoeilijkheden bij het kind (Rigal et al., 2012).
Tabel 5. Vormen van eetmoeilijkheden bij kinderen (Rigal et al., 2012)
Beperkt voedselrepertoire

Beperkte drijfveer om te eten

• Neofobie
• Kieskeurigheid

• Beperkte eetlust
• Beperkt eetplezier

Neofobie heeft een evolutionaire functie, om het kind te beschermen tegen het eten van
gevaarlijk of giftig voedsel. Peuters in deze fase hebben dan ook een voorkeur voor duidelijk herkenbaar voedsel, dat niet gemengd wordt met ander voedsel, of bedekt met saus.
Dit heeft te maken met herkenbaarheid van het voedingsmiddel, angst voor besmetting,
en het kunnen identificeren van veilig voedsel. Als je veel dingen tegelijk gegeten hebt,
en nadien ben je ziek, weet je niet welk voedingsmiddel de oorzaak is. Deze focus op één
voedingsmiddel tegelijk zien we ook in de ‘food jags’ van kinderen, of een hele tijd vooral
één bepaald voedingsmiddel willen eten (Cashdan, 1998). Het niet willen mengen van
voedingsmiddelen zou nog versterken rond 4 à 5 jaar (denk maar aan de borden met aparte
vakjes voor elk voedingsmiddel).
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Het probleem stelt zich vooral bij groenten, fruit, en gemengd voedsel, die onderhevig zijn
aan uiterlijke veranderingen tussen aanbiedingen (Brown, 2010; Cashdan, 1998). Dit kieskeurig eetpatroon verbetert met ouder worden (het verminderen van neofobie), model-leren (ouder lust het voedsel) en herhaalde aanbieding. Ook hier is het belangrijk een aangename eetcontext te vrijwaren.

Conceptualisatie
De peuter benadert voedsel als ‘Gestalt’, waarbij hij elk voedingsmiddel vergelijkt met een
prototypisch voorbeeld dat wordt opgebouwd op basis van eerdere ervaringen met het
voedsel (Brown, 2010; Cashdan, 1998). Hierbij focust
hij op details. Bij een perceptuele mismatch tussen het
prototype en het reële voedingsmiddel, kan het bekende
voedingsmiddel toch als onbekend ervaren worden, en
gepaard gaan met neofobie (Brown, 2010; Dovey et al.,
2008). In dit verband is het belangrijk dat het kind in de
eerste anderhalf à twee levensjaren niet alleen kennis
maakt met een variëteit in voedingsmiddelen, maar ook
met verschillende bereidingswijzen. Het aanbieden van
huisbereide voeding kan hierbij een hulpmiddel zijn, omdat huisbereide voeding meer onderhevig is aan variatie
in smaak, textuur en uitzicht dan kant-en-klare potjesvoeding. Deze laatste heeft dan weer het voordeel dat ze
gemakkelijk door het maag-darmsysteem van het kind kan worden opgenomen. Door af te
wisselen met huisbereide voeding bouwt het jonge kind een flexibeler prototype op.
Dit proces verklaart waarom peuters vaak voedingsmiddelen die ze al een hele tijd zonder
problemen aten, plots niet meer willen eten. Dit kan te maken hebben met variatie in
kleur, geur, textuur… Soms is er zelfs een voorkeur voor rauw in plaats van gekookt voedsel om dezelfde reden (gekookt voedsel is meer onderhevig aan veranderingen in geur,
smaak, uitzicht, textuur) (Brown, 2010).

Temperament
Peuters die gevoelig zijn voor de sensorische eigenschappen van voedsel (prikkelgevoeligheid) en die angstiger zijn van aard, vertonen een kieskeuriger eetpatroon. Ze hebben het
vaak moeilijker dan hun leeftijdsgenootjes met het eten van groenten en fruit (Clouthard
& Blissett, 2008).
Uit longitudinaal onderzoek blijkt dat peuters met gebrekkige emotieregulatie en hogere
beloningsgevoeligheid meer kans lopen om overgewicht te hebben als kleuter (Graziano,
Calkins & Keane, 2010). Gebrekkige emotieregulatie in de vroege kindertijd wordt ook gekoppeld aan overgewicht in de lagere school en volwassenheid (Agras, Lawrence, Hammer,
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et al. 2004; Pulkki-Raback, Elovainio, Kivimaki, & Raitakari, 2005). De robuuste relatie
tussen gebrekkige emotieregulatie in de kindertijd en risico op overgewicht in de volwassenheid blijft zelfs na controle voor andere erkende risicofactoren zoals geboortegewicht
en ouderlijke BMI (Pulkki-Raback et al., 2005).
Zorgfiguren grijpen vaker naar voedsel om kinderen met gebrekkige emotieregulatie te
troosten (McMeekin et al., 2013). Ook ‘s nachts gesuikerde dranken geven (in een zuigfles) komt bij deze kinderen vaker voor (Vollrath et al., 2011). Kinderen die het vanuit hun
temperamentskenmerken moeilijker hebben om weerstand te bieden aan aanlokkelijke
snacks kunnen driftbuien hebben rond voeding (Graziano et al., 2010). Het geven van
voedsel in reactie op het temperament kan ertoe leiden dat het kind zich eisend opstelt om
dit voedsel te krijgen, wat uitmondt in een vicieuze cirkel (Bergmeier et al., 2014).

2.2.4 Omgevings- en interpersoonlijke factoren
Hoe omgaan met neofobie?
De voedselneofobie van de peuter overwinnen, kunnen we verdelen in 3 fasen. In fase
1 wordt het kind vooral in contact gebracht met het voedingsmiddel, het krijgt de kans
dit te ontdekken met zijn zintuigen (zien, aanraken, ruiken…). In deze fase ontwikkelt
het kind een bereidheid om te proeven (Houston-Price, Butler, & Shiba, 2009). Ook anderen (bv. ouders, leeftijdsgenoten of leerkrachten) nieuw voedsel zien eten en appreciëren
speelt hierin een rol. Zorgfiguren zijn dus een belangrijk model. Neofobe kinderen zouden
een 15-tal blootstellingen aan nieuw voedsel nodig hebben om het voedsel voldoende te
vertrouwen om het te durven proeven (Wardle, Carnell, & Cooke, 2005). In fase 2 moet
ook daadwerkelijk geproefd worden. Kinderen hebben namelijk nog een 10 à 15 tal proefbeurten nodig om het nieuwe voedingsmiddel lekker te vinden (Wardle et al., 2003). In
fase 3 behoort het voedingsmiddel tot het vertrouwde voedingspatroon. Ouders bieden
doorgaans echter niet vaker dan 5 maal een voedingsmiddel aan dat het kind niet wil eten
(Mitchell et al., 2013).
Dit proces is niet bij elk nieuw voedingsmiddel even moeizaam. Uit onderzoek blijkt dat
er een zekere mate van generalisatie plaatsvindt: wie bijvoorbeeld regelmatig verschillende soorten fruit eet, zal ook makkelijker nieuwe groenten aanvaarden. Generalisatie
vindt plaats ten opzichte van voedingsmiddelen van eenzelfde soort, maar wanneer de
textuur verandert, kan opnieuw neofobie optreden (Birch et al., 1998; Schwartz et al.,
2011)
De gevoeligheid voor uitzicht en textuur betekent niet dat we voeding telkens op een identieke manier moeten bereiden. Het prototype wordt namelijk flexibeler doorheen ervaringen (Brown, 2010). Hou er wel rekening mee dat elke verandering gepaard kan gaan met
(de verschillende fasen van) neofobie.
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Neofobie neemt toe bij meer keuzemogelijkheden, dus laat het kind niet zelf kiezen tussen
tal van nieuwe voedingsmiddelen (Notte-De Ruyter, 2008). Ook meerdere nieuwe factoren tegelijk verhogen neofobie (bv. Nieuw voedingsmiddel in een voor het kind nieuwe
omgeving) (Pliner & Hobden, 1992).
Focus op wat goed gaat. Zo hanteer je een groeibevorderende opvoedingsstijl. Probeer geen druk te
leggen op het proeven van een nieuw voedingsmiddel. Het is veel werkzamer om het kind te verleiden
tot ontdekken (Vandeputte & Braet, 2010). Hierbij
kan de ouder model zijn en tonen hoe lekker het
voedsel volgens hem/haar smaakt, opmerkingen
maken hoe lekker het voedsel eruit ziet, vragen hoe
het voedsel zou kunnen smaken, een leuk vormpje
maken met het voedsel of een kleurrijk bordje maken enz. Ook nieuwe voedingsmiddelen aanbieden die lijken op bekende voedingsmiddelen, en informatie geven rond de
(lekkere) smaak van voedsel, kunnen helpen om neofobie te overwinnen (Pelchat & Pliner, 1995; Roberts & Heyman, 2000; Tuorila, Meiselman, Bell, Cardello, & Johnson,
1994).

Appreciatie voor groenten en fruit bevorderen
Zorgfiguren hebben een belangrijke voorbeeldfunctie in het eetgedrag van hun kinderen. Kinderen zullen sneller verleid worden om iets te proeven dat ze hun zorgfiguren
zien eten, en dit mechanisme helpt om het gamma evenwichtige voedingsmiddelen van
peuters uit te breiden. Appreciatie voor groenten en fruit kan men hierdoor positief
bevorderen.
Dit geldt omgekeerd ook voor suiker, zout-, en vetrijke voeding. Zorgfiguren letten er dus
best op dat ze spaarzaam zijn met het eten van ongezonde snacks in het bijzijn van de
peuter (Benton, 2004; Ogden et al., 2006).
Ook de sfeer aan tafel is belangrijk. Voedsel dat gegeten wordt in een gezellige, ongedwongen sfeer, krijgt een positieve associatie, en zal meer geapprecieerd worden. Voedsel dat
gepaard gaat met druk om te eten of ruzies krijgt een negatieve associatie, en zal sneller
geweigerd worden (Benton, 2004; Dovey et al., 2008).
Een valkuil is het belonen van eetgedrag (met voedsel). Dit heeft het ongewenste effect dat
(a) het voedsel dat beoogd wordt, in voorkeur daalt, en (b) het voedsel waarmee beloond
wordt (ongezond dessert) in voorkeur stijgt (Birch et al., 1980; Newman & Taylor, 1992,
Wardle, Herrera, Cooke, & Gibson, 2003). In het algemeen zijn vormen van druk op eetgedrag contraproductief (Benton, 2004; Eertmans et al., 2001). Materiaal belonen (bv. een
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sticker of geschenkje) van eetgedrag lijkt in de meeste gevallen niet nodig (Wardle, Herrera, Cooke, & Gibson, 2003). Aanmoedigen (sociaal belonen) kan uiteraard wel.

2.3 Opvoedingstips
• Voorzie een gevarieerd gamma gezonde tussendoortjes.
• Voorzie gezond vingervoedsel dat je in de hand van de peuter kan stoppen wanneer hij
zijn mond als ontdekkingsmiddel gebruikt.
• Wanneer de peuter niet wil eten, moedig een enkele keer aan, maar dring niet aan, en
laat de maaltijd niet langer duren dan voorzien. Geef geen voeding of calorierijke dranken tot de volgende maaltijd.
• Hou in gedachten dat de peuter een leerproces doormaakt waarin hij leert welk voedsel
veilig is en hoe dit veilige voedsel er kan uitzien. Doorloop de verschillende fasen (blootstelling, proeven) zonder druk.
• Blijf een nieuwe smaak opnieuw aanbieden. Hou rekening met een reeks blootstellingen
vóór het kind zal willen proeven, én met een 15-tal proefbeurten vóór het kind een
zekere hoeveelheid van het voedsel zal eten. Blijven volhouden dus. Laat enkele dagen
tussen 2 aanbiedingen.
• Varieer in bereidingswijze (uiterlijk, textuur), maar hou er rekening mee dat dit kan
stuiten op neofobie. Probeer het voedingsmiddel herkenbaar te houden. Als je kind veel
last heeft van neofobie, meng je beter geen voedingsmiddelen als de oorspronkelijke
voedingsmiddelen dan niet meer herkenbaar zijn (bv. Wortelpuree, spinaziepuree).
• Zorg voor afwisseling in het (bekende en gezonde) voedingsaanbod. Bied bij elke maaltijd 1 à 2 andere soorten groenten aan (waarvan niet meer dan één nieuwe), maar beperk
het gamma zoetigheden.
• Stap niet in de valkuil om druk te zetten op je kieskeurige eter. Maak de maaltijd interessant door deze op een leuke manier te presenteren (bv. in de vorm van een gezichtje).
‘Verleid’ op deze manier tot gewenst eetgedrag, en besteed geen extra aandacht aan ongewenst eetgedrag. Probeer het kind niet te overhalen tot eten met een dessert. Beloon
goed eetgedrag van je kind met een complimentje.
• Geef als ouder het goede voorbeeld: eet gestructureerde en gevarieerde maaltijden, aan
tafel, zonder afleiding van multimedia.

2.4 Signalen dat het eetproces
problemen vertoont
De voorgaande informatie beschrijft de normale ontwikkeling. Hieronder worden enkele
signalen beschreven die kunnen wijzen op een onderliggend probleem. Elk van deze sig-
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nalen moet bekeken worden binnen het totaalbeeld van (de evolutie van) het kind. Enkel
binnen een totaalbeeld kan een inschatting gemaakt worden van een eventueel risico, een
nood aan verdere screening of een nood aan interventie.
Zie ‘Vroegdetectie bij eet- en gewichtsproblemen’ (Eetexpert, 2012).

2.4.1 Kindgedrag
•
•
•
•
•
•
•
•

Bepaalde vormen van voedsel niet aanvaarden (bv. Vast voedsel, brokjes)
Selectief of eenzijdig eten
Geen warm eten aanvaarden
Niet zelfstandig willen eten
Een sterke voedingsvoorkeur
Selectieve weigering van bepaalde soorten voedsel of totale voedselweigering
Aanhoudende voedselweigering
Anticipatoir kokhalzen (kokhalzen wanneer eten wordt aangeboden)

2.4.2 Ouder-kind interacties
•
•
•
•

Het kind achtervolgen met voedsel in een poging om het te doen eten.
Het kind dwingen te eten door bijvoorbeeld de kaken met de hand van elkaar te halen.
Het kind eet niet zonder afleiding.
Maaltijden duren langer dan 30 minuten, ondanks dat het kind niet eet.

2.4.3 Andere voedingsproblemen
1. Het kind bereikt niet de verwachte gewichtstoename of heeft nutritionele tekorten
doordat voedselinname wordt vermeden of beperkt. Groeicurven zijn te raadplegen
via http://www.vub.ac.be/groeicurven/. Kind & Gezin beschikt bovendien over nieuwe
elektronische groeicurven in het elektronisch dossier Mirage, met duidelijke verwijscriteria in functie van de opvolging van de groei van het kind. Wanneer een verwijzing
naar een behandelend arts nodig is, wordt een verwijsbrief opgemaakt en samen met
een afdruk van de groeicurven en meetgegevens meegegeven met de ouders.
2. Slikangst: vermijden van het inslikken van bepaald voedsel of drank, meestal uit
angst voor verslikken en/of verstikken (slik-/stikfobie).
3. Ruminatie: half verteerd voedsel wordt zonder inspanning uit de maag naar boven
gewerkt, herkauwd en weer ingeslikt (DSM-5, APA, 2013)
4. Pica: herhaald eten van stoffen die niet eetbaar zijn, waarbij dit geen deel uitmaakt
van het ontwikkelingsniveau (in DSM-5 wordt de minimumleeftijd op 2 jaar gelegd).
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2.5 Hoe kan het verder bij problemen?
Voor meer informatie kan u terecht bij het draaiboek ‘Zorg voor kinderen met eet- en gewichtsproblemen’, Eetexpert, 2008, dit per discipline (huisarts, diëtist, psycholoog/CGG,
CLB en preventiemedewerkers). Voor de diëtist, psycholoog/CGG en CLB is ook een online
tool beschikbaar. (zie www.draaiboeken.eetexpert.be). Voor verwijshulp kan u terecht bij
secretariaat@eetexpert.be en op de online verwijshulp op www.eetexpert.be.
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2.6 Samenvattingsfiche
Mijn kind at eerst alles, en wil nu niets meer eten. Is er iets mis?
Geef ik best groenten apart, of meng ik ze met aardappelen tot een groentepuree?
Mag ik mijn kind belonen met een dessert als het zijn groenten heeft opgegeten?
Moet mijn kind zijn bord leegeten?
• De eerste anderhalf à twee levensjaren zijn cruciaal om het kind in contact te brengen
met een wijd gamma aan smaken en gezonde voedingsmiddelen. Voedselaanvaarding
loopt dan vrij gemakkelijk. Moeilijker eetgedrag rond het einde van het tweede levensjaar is een normale ontwikkelingsfase en kadert binnen neofobie of angst voor onbekend voedsel. Een variatie in uitzicht of textuur kan voor het neofobe kind al ‘onbekend’
aanvoelen. Herhaalde blootstelling in een positief gezinsklimaat is de boodschap.
• Er zijn verschillende trucjes om het proeven te bevorderen: bouw variatie in, bouw
bruggen naar bekendheid, maak een onaangename smaak iets aangenamer, geef complimentjes bij gewenst gedrag. Wees zelf model, elke dag opnieuw en dit zowel door het
vertonen van gezond eetgedrag en het vermijden van ongezonde eetgewoonten in het
bijzijn van de kinderen.
• Als het kind erg neofoob is, proeft het vaak gemakkelijker van een nieuw voedingsmiddel als dit voedingsmiddel duidelijk herkenbaar is en niet gemengd is met andere voedingsmiddelen. Het kind probeert namelijk te ontdekken of het voedingsmiddel ‘veilig’
is, en dat is moeilijker als het gemengd is met iets anders.
• Belonen met een dessert werkt contraproductief om een gevarieerd en gezond eetpatroon te bekomen bij het kind. Het kind zal de gezonde voeding minder graag lusten en
het ongezonde dessert alleen maar lekkerder vinden. Een dessert kan wel deel uitmaken
van de maaltijdstructuur als deze niet als beloning wordt gebruikt.
• De peuter kan zelf zijn energiebehoefte reguleren. Hij zal eten in overeenstemming met
zijn hongergevoel en calorische noden. Het bord leegeten is dus niet nodig. Het blijft wel
belangrijk om als ouder een gezond aanbod van voedingsmiddelen te voorzien. In de
overgang van babyvoeding naar gewone voeding kan de kwaliteit van de voeding verminderen. Het is belangrijk dat ouders extra aandacht besteden aan voldoende groenten en fruit, meer ongesuikerde melkproducten, het drinken van water en minder frisdranken en minder gebruik van niet-noodzakelijke voedingsmiddelen (SWVG, 2011.)
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