
Drinken
Wist je dat?

- Ook vruchtensap een zoete drank is. Het bevat geen 
toegevoegde suikers maar wel natuurlijke suikers. Een 
glas vruchtensap kan een half stuk fruit vervangen. 
Maar het eten van vers fruit is beter. Onder andere om-
dat fruit meer voedingsvezels bevat dan vruchtensap. 
Voedingsvezels zorgen voor een gezonde darmwer-
king.

- Ook diksap en andere aanmaaklimonade onder de 
zoete drankjes valt.

- Yoghurtdrank, chocolademelk en vruchtenyoghurt veel 
suiker en vet bevatten. Als je de kinderen hier toch wat 
van wilt geven, geef dan een klein beetje en kies voor 
de magere variant. 

- Door de zoete smaak van drankjes, vinden kinderen 
het moeilijker om andere smaken te proeven, zoals de 
smaak van groente of fruit. Water beïnvloedt de smaak 
niet.

Waarom is verantwoord drin-
ken belangrijk?
Kinderen spelen veel en hebben voldoende vocht nodig 
om uitdroging te voorkomen. Wat kunt je de kinderen het 
beste te drinken geven? Kies vooral voor water en wissel 
dit af en toe af met melk. Zoete drankjes bevatten veel 
suiker en calorieën en leveren meestal geen belangrijke 
voedingsstoffen en vitamines. Bovendien zijn zoete 
drankjes slecht voor het gebit. Ze tasten het glazuur aan 
waardoor de kans op gaatjes groter wordt. Geef kinderen 
daarom zo weinig mogelijk zoete drankjes en kies voor 
water.

Kinderen van één tot vier jaar hebben 300 ml 
melk(producten) per dag nodig. Dat is ongeveer twee 
bekers. Melk is een uitstekende bron van calcium, eiwit-
ten en andere voedingsstoffen die van belang zijn voor 
de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen. Kies wel 
voor magere melk, halfvolle melk of karnemelk. Deze 
soorten bevatten net zoveel calcium en vitamine D als 
volle melk maar minder vet, cholesterol en calorieën. 
Geef kinderen niet te veel melkproducten. Daardoor 
kunnen ze snel vol raken en minder trek hebben in ander 
eten. 

Checklist
Wij geven de kinderen minstens één keer per 
dagdeel water of ongezoete, verdunde lauwe 
thee.

Wij geven de kinderen van één jaar en ouder 
maximaal één keer per dagdeel halfvolle 
melk, magere melk of karnemelk.

Wij vertellen aan de ouders dat het goed is 
voor kinderen om twee keer per dag water te 
drinken.K
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f De kinderen waren gewend om een beetje limonade bij 
het fruit te drinken. Om ze te laten wennen aan water 
zijn we eerst standaard na het buitenspelen water gaan 
drinken. Toen alle kinderen het lustten hebben we het 
water drinken met mooie bekers en rietjes ook ingevoerd 
bij het fruit eten.



Meer informatie
www.jongerenopgezondgewicht.nl/drinkwater
www.rotterdamlekkerfit.nl

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)

Maak afspraken in het team over hoe 
vaak en hoeveel (aanmaak)limonade of 
sap er wordt geschonken. 

Als je toch een keer frisdrank aan de 
kinderen wilt geven, kies dan voor 
frisdrank met zoetstoffen of minder suiker. 
Alle zoetstoffen die in light-dranken 
zitten, zijn uitgebreid getest en veilig 
bevonden, ook in grote hoeveelheden. De 
enige uitzondering daarop is de zoetstof 
cyclamaat. Daarvan kunnen jonge 
kinderen relatief makkelijk teveel binnen 
krijgen. Voor lightdranken geldt maximaal 
2 glazen per dag. 

Ook light dranken beïnvloeden de 
smaakontwikkeling, dus liever niet!
Vraag aan ouders hoe veel melk hun 
kind thuis krijgt, zodat ze niet te veel of te 
weinig krijgen.

Geef de ouders informatie over de 
hoeveelheid suiker in frisdranken en 
andere dranken en vertel wat voor 
gevolgen dit heeft voor de gezondheid 
van de kinderen. 

Wen kinderen van nul tot twee jaar aan 
het drinken van water en stel het drinken 
van zoete drankjes zo lang mogelijk uit. 
Erg jonge kinderen zijn nog niet gewend 
aan zoete drankjes en missen deze dus 
ook niet. 

Oudere kinderen moeten misschien even 
wennen aan water drinken. Bouw het 
aantal zoete drankjes geleidelijk af.

Ook ouders moeten soms wennen aan 
het idee dat hun kind water gaat drinken; 
vertel hen dat ze met twee maal per dag 
water hun kind het beste geven.

Peuters hechten aan vaste rituelen, het 
kan voor hen moeilijk zijn om een routine 
te veranderen. Help hen door het extra 
leuk te maken.

Maak het water drinken leuk voor 
kinderen. Je kunt citroenschijfjes of ander 
vers fruit in het water doen. Als je dit even 
laat staan, krijgt het water een lekker 
smaakje.

Je kunt ook vrolijke rietjes geven zodat 
kinderen met kleine teugjes water uit een 
beker kunnen drinken.

Maak van water iets bijzonders. Geef een 
mooie beker of rietje die ze alleen bij het 
water drinken mogen gebruiken. Zo wordt 
water drinken geen straf, maar iets leuks.

Voor de afwisseling kun je ook lauwe 
(smaakjes)thee zonder suiker of andere 
zoetstoffen geven.
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Vraag ons om materialen, activiteiten en advies!
Dat kan via info@rotterdamlekkerfit.nl


