
Baby’s
Wist je dat?

- Het moment waarop een baby vaste voeding gaat eten, 
een goed moment is om het met ouders te hebben over 
gezonde voeding. Je kunt hiervoor de voedingslijst 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin over gezonde 
voeding voor baby’s en peuters gebruiken. 

- De eerste hapjes die een baby krijgt alleen bedoeld zijn 
voor de smaakontwikkeling. Als een kind dan enkele 
lepeltjes per keer eet, is het voldoende.

- De richtlijnen voor introductie van vaste voeding ver-
anderd is? Baby’s tussen de 4 en 6 maanden mogen 
ook wat eten proeven, maar de melkvoeding is nog het 
allerbelangrijkste.

- Op welke leeftijd een ouder kan starten met vaste voe-
ding hangt af van een aantal factoren. Vraag eventueel 
samen met de ouders het Centrum voor Jeugd en 
Gezin om advies.

- Flesvoeding kun je ook op verzoek geven; je kijkt dan 
goed naar de honger- en verzadigingssignalen van een 
baby. Als ze genoeg hebben, geven ze dat duidelijk 
aan!

Het eerste jaar van een baby is er een vol met mijlpalen, 
het eerste lachje, omrollen, kruipen, leren eten en nog 
veel meer. Veel van deze mijlpalen zul je delen met de 
ouders. Sommige mijlpalen kun je vanuit een kinderdag-
verblijf zo ondersteunen dat z de baby ten goede komen. 
Ouders informeren over de introductie voor vaste voeding 
bijvoorbeeld. Of met ouders delen dat het voor de ontwik-
keling goed is om de baby als hij wakker is op een veilige 
plek op zijn buik te leggen.

Checklist
Wij informeren ouders over de mogelijkheden 
om borstvoeding en kinderopvang te 
combineren. 

Wij spreken met alle ouders over de 
introductie van vaste voeding als de baby 
rond de vijf maanden oud is.K
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Gezonde baby’s 
Moedermelk geeft kinderen een gezonde start. De be-
schermende eigenschappen van moedermelk spelen een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van de hersenen, het 
zenuwstelsel en de opbouw van het afweersysteem. De 
World Health Organization adviseert dan ook een baby de 
eerste zes maanden alleen met moedermelk te voeden. 

Moeders stoppen vaak met de borstvoeding op het mo-
ment dat hun kind naar het kinderdagverblijf gaat. Kinde-
ren op kinderdagverblijven krijgen daarom minder vaak/
korter borstvoeding dan andere kinderen. Jij weet waar-
schijnlijk dat kinderopvang en borstvoeding prima samen-
gaan, maar weten de ouders dit ook? 



Meer informatie
www.rotterdamlekkerfit.nl
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/
Borstvoeding.aspx

Tips

Colofon
Dit is een uitgave van 
Gemeente Rotterdam
Rotterdam Lekker Fit!

De informatie in deze hand-out is gebaseerd op informatie van: NAP SACC 

(www.napsacc.org), Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl)

Geef bij de aanmelding van een baby de folder Borstvoeding en kinderopvang. 

Natuurlijk kan dat! aan de ouder(s) mee en bespreek met je team welke maatregelen 
jullie nog meer kunnen nemen. 

Bij vragen van de medewerkers over borstvoeding kun je via Lekker Fit! ook advies 
vragen aan een lactatiekundige. 

Alle regels over het bewaren, ontdooien en opwarmen van moedermelk vind je in de 
factsheet Tips over moedermelk van het Voedingscentrum. Het is handig om de tips 
op de koelkast van je kinderdagverblijf te plakken.

Kijk goed naar de signalen van een baby; als ze honger hebben, maar ook als ze 
genoeg hebben. Een fles of bakje persé opmaken is niet goed voor de ontwikkeling 
van gezonde eetgewoontes. Sommige kinderen willen liever kleinere hoeveelheden.
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Vraag ons om materialen, activiteiten en advies!
Dat kan via info@rotterdamlekkerfit.nl


