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Voedingsbeleid  en hygiëne bij voedselbereiding 
 
 
Voeding is een belangrijk aspect bij de verzorging van jonge kinderen. In z’n algemeenheid gaan we, 
bij het bepalen van wat goede voeding is, uit van de richtlijnen van het Voedingscentrum en de GGD.   
 
Het is belangrijk om bij het bereiden, het eten én het bewaren van voedsel voldoende 
hygiënemaatregelen te nemen. Dit kan een voedselinfectie voorkomen. 
Een voedselinfectie is een ontsteking van de maag en darmen. Zo’n infectie kan ontstaan als u iets 
eet of drinkt dat besmet is met een bacterie, virus of parasiet. Een voedselinfectie uit zich meestal met 
heftige buikkrampen en diarree, soms in combinatie met overgeven. Meestal gaat een voedselinfectie 
vanzelf weer over. Maar voor jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte afweer kan het 
ernstig zijn, soms zelfs levensbedreigend. 
 
Visie  
Goede voeding bevordert een goede conditie van een kind. Het eten en drinken moet op een veilige, 
verantwoorde en hygiënische manier worden ingekocht, bewaard en bereid. Eten en drinken is, ook 
binnen de gastouderopvang, meer dan alleen een noodzakelijke behoefte. Het is een sociaal 
gebeuren. Aan tafel is er aandacht voor elkaar. Gastouders eten met de kinderen aan tafel mee. Voor 
hen gelden dezelfde richtlijnen als voor de kinderen. 
 
De gastouder bepaalt wanneer het kind eet, het kind bepaalt uit een gezond voedingsaanbod wat het 
eet en hoeveel het eet. Wij dwingen geen eten op, maar stimuleren en zorgen dat de kinderen 
gevarieerd eten. Bij feestelijke gelegenheden worden er uitzonderingen gemaakt. 
 
Diëten/Allergieën 
Sommige kinderen mogen om medische redenen bepaalde voedingsstoffen niet hebben.  
Eventueel dieetvoedsel wordt door de ouders zelf meegegeven. Denk daarbij ook aan een alternatief 
voor traktaties. 
Als bekend is dat een kind een voedselovergevoeligheid heeft is het belangrijk goed te kijken naar de 
ingrediënten van verschillende voedingsmiddelen. Zo bevatten sommige merken soepstengels sporen 
van pinda’s. Bij het voedingscentrum zijn lijsten te bestellen met voedingsmiddelen die vrij zijn van 
bepaalde stoffen. 
Ruim etenswaren meteen na gebruik op, ook de kruimels, want jonge kinderen beseffen nog niet wat 
de gevolgen kunnen zijn van verkeerd eten.  
 
Een aantal producten geven een grotere kans op voedselovergevoeligheid en worden daarom zeker 
het eerste levensjaar niet gegeven: kippenei, koemelk, vis, noten, pinda’s, zaden en pitten, schaal- en 
schelpdieren, soja, tarwe en honing.  

 
Religieuze/ culturele gebruiken 
Voedingspatronen en eetgewoonten kunnen verschillen onder invloed van culturele en/of religieuze 
gebruiken. Om kinderen (en ouders) een veilig en vertrouwd gevoel te geven is het belangrijk om 
bekend te zijn met de bestaande verschillen, deze te respecteren en daar zoveel mogelijk rekening 
mee te houden. Dit geldt zowel voor het al dan niet eten van bepaalde voedingsmiddelen volgens 
geloof of levensovertuiging (bijvoorbeeld op basis van islamitisch of joods geloof geen varkensvlees, 
of als vegetariër helemaal geen vlees) als regels omtrent eten zoals bijvoorbeeld even stilte om te 
bidden of bepaalde bereidingsmethoden. Zo nodig wordt gevraagd om de levensmiddelen zelf mee te 
geven.  
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Babyvoeding tot 1 jaar 

 
Baby’s hebben een eigen voedingsschema. Dit wordt met de ouders afgestemd.  
Afhankelijk van de keuze van de ouders krijgt een kind zuigelingenvoeding of moedermelk.  

o Bij moedermelk geven ouders ingevroren of gekoelde moedermelk mee die ontdooid kan 
worden

1
.  

o Bij zuigelingenvoeding geven ouders de flesvoeding mee. (in poedervorm) 
 

- Van 6 tot 12 maanden krijgen kinderen opvolgmelk. Dit wordt door de ouders meegegeven.(in 
poedervorm) Kinderen krijgen geen gewone melk tot ze 1 jaar zijn omdat er te weinig ijzer en 
goede vetten in zit en te veel aan eiwit. 

 
Ander drinken: 
- Stimuleer de kinderen om, naast borstvoeding of opvolgmelk, water of lauwe thee te drinken. Als 

kinderen dit niet lusten krijgen zij diksap. Water of thee zijn te prefereren omdat diksap en 
limonade teveel calorieën en suikers bevat. 

- Stimuleer een kind om op één moment te drinken. Als een kind de beker niet leegdrinkt heeft het 
kind simpelweg geen dorst. 

 
Eten: 
- Fruithapje: 

Tot 6 maanden heeft een kind in principe voldoende aan borstvoeding of volledige 
zuigelingenvoeding. Startt met het geven van hapjes in overleg met ouders. Dit is tussen de  
4 en de 6 maanden.  
o Het is voor kinderen belangrijk langzaam aan een andere manier van eten of aan een 

nieuwe smaak te wennen. Een fruithapje wordt van vers fruit gemaakt. Aan het begin 
krijgt een kind 1 soort fruit per keer. Het aanbod van fruit is afhankelijk van het seizoen. In 
het begin moet het fruithapje heel fijn worden gemaakt en mag geen vezels bevatten. 
Begin bijvoorbeeld met peer, banaan, appel, meloen en perzik. 

o Tomaten en druiven kunnen voor kinderen tussen 0 en 4 jaar in 4 stukken gesneden 
worden.  

 
- In overleg met ouders wordt vanaf 6 maanden de melkvoeding steeds meer vervangen en gaat 

het kind steeds meer echte maaltijden eten. 
-  Kinderen tussen de 6 maanden en 1 jaar krijgen geen volkoren brood, maar licht bruin (casino) 

brood, omdat de spijsvertering en het gebit niet volledig ontwikkeld zijn. 
o Advies is om het brood enkel met een beetje margarine te besmeren. Meer beleg dan 

margarine hoeft niet.  
o Kinderen onder een jaar mogen geen honing. Honing kan besmet zijn met een bacterie 

waar jonge kinderen erg ziek van kunnen worden. 
- Kinderen kunnen vanaf 6 maanden de volgende tussendoortjes krijgen: soepstengel (i.v.m. 

voedselallergie:alert zijn op het feit dat deze sporen van pinda’s kunnen bevatten en dan niet 
gegeven mogen worden), rijstwafel, stukje brood, cracker, biscuittje. Geef kinderen onder 1 jaar 
geen producten die pinda’s bevatten. 

- Probeer een aantal ‘vaste’ eetmomenten per dag in te bouwen.  
- Snijd het fruit wordt in kleine stukjes om verslikken voorkomen.  

 
Voeding van 1-4 jaar 
Kinderen jonger dan 1,5 jaar eten in het algemeen naar behoefte. Ze eten nog niet voor de 
gezelligheid of om iets te vieren. De behoefte aan energie neemt bij peuters in de loop van het 2

e
 jaar 

af, hun eetpatroon gaat veranderen. Peuters hebben in het algemeen een ingebouwde maatstaf voor 
de hoeveelheid eten die ze nodig hebben. De ene dag is het wat meer dan de andere dag, afhankelijk 
van onder andere hun spelactiviteiten. Niet alleen hun behoefte aan energie neemt af, ze krijgen een 
duidelijke voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen. Voor een goede smaakontwikkeling is het 
belangrijk, dat voeding niet wordt gemengd. Bedenk dat een kind langzaam aan een nieuwe smaak 
went. 
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Lunch 
- Bij voorkeur wordt er volkoren of licht bruin (casino) brood gegeven. 
- Geef ruimschoots brood en beleg dit met een kleine hoeveelheid broodbeleg. Het belangrijkste is 

dat de maaltijd gevarieerd is.  
- Beperk de zoetigheid. Wissel hartig broodbeleg wel af met zoet beleg. Veel soorten zoet beleg 

bevatten minder calorieën en minder verzadigd vet dan hartig beleg. Jam, vruchtenhagel, 
(appel)stroop, sandwichspread en honing zijn calorie-armer. Calorierijker broodbeleg is 
pindakaas, notenpasta en chocoladepasta. Beperk het aantal keuzes zodat de kinderen zelf 
kunnen kiezen wat ze op hun brood willen. 

 
Schoolkinderen groeien flink en hebben dan ook voldoende goede voeding nodig. Op deze leeftijd 
wordt het eetgedrag niet alleen door ouders en volwassenen beïnvloed, maar ook door 
leeftijdsgenootjes. De hoeveelheid die een kind eet, kan per dag wisselen afhankelijk van 
vermoeidheid, emoties en activiteiten. 
 
Als de kinderen uit school komen is er een rust moment (vaak aan tafel) waarin wat gedronken kan 
worden. Kinderen kunnen kiezen uit water, limonade of thee met daarbij een koekje, plak ontbijtkoek, 
cracker (evt. met beleg), rijstwafel. In de loop van de middag wordt ook fruit gegeven. Als de kinderen 
de gehele dag aanwezig zijn is er op de ochtend ook een moment voor een tussendoortje. 
 
 
Het Voedingscentrum 
Op de website van het voedingscentrum is veel informatie te vinden betreffende o.a. schijf van vijf, 
mijn gewicht, Mijn kind en ik, Mijn boodschappen en recepten (www.voedingscentrum.nl). 
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Hygiëne bij voedselbereiding 
 
Hoe krijg ik een voedselinfectie? 
Bacteriën zijn overal, ook op voedsel. Maar er zijn bacteriën en virussen waar je ziek van kunt worden. 
Deze zitten vaak in braaksel en ontlasting van mensen. Bijvoorbeeld als iemand naar de WC is 
geweest, daarna niet zijn handen wast maar wel voedsel klaarmaakt. Vanaf de handen komt een 
bacterie of virus zo in het voedsel, bijvoorbeeld in de sla. Als je dan net die sla eet dan ben je besmet 
en kun je ziek worden. 

Maar besmetting gebeurt ook via spullen. Als iemand overgeeft verspreiden de bacteriën of virussen 
zich door de lucht. Zo kunnen ze op allerlei voorwerpen komen, zoals de deurknop bij de WC of 
speelgoed. Stel dat je net met je handen die deurknop vastpakt, en daarna een koekje pakt en opeet, 
dan kan je ook besmet raken. 

Voorkom een voedselinfectie! 
Eenvoudige maatregelen kunnen voorkomen dat voedselinfecties ontstaan.  
 
Kopen 
Let op de houdbaarheidsdatum, vooral bij bederfelijke producten. Volg de bereiding- en 
bewaaradviezen. Koop producten die er vers en gaaf uitzien. Koop bederfelijke en diepvriesproducten 
als laatste. 
 
Wassen 
Was regelmatig uw handen, zeker voordat u eten bereidt, na het aanraken van rauw vlees en vis en 
voordat u aan tafel gaat. Was bovendien altijd uw handen na toiletbezoek, na het verschonen van 
luiers en na het aanraken van (huis)dieren. Was uw handen met vloeibare zeep en minstens 15 
seconden. Droog uw handen goed af met een schone handdoek of keukenpapier. Denk ook aan 
keukenhygiëne, zoals het dagelijks verschonen van vaatdoeken, hand- en theedoeken en het reinigen 
van kraan- en deurknoppen met een allesreiniger. Was groente en fruit onder stromend water, zeker 
als ze rauw worden gegeten. 
 
Scheiden 
Zorg dat bereid voedsel niet in contact komt met producten die nog rauw zijn. Gebruik verschillende 
snijplanken om rauw vlees en groenten te snijden. Was messen tussendoor af met afwasmiddel of 
gebruik verschillende messen.  
 
Koelen 
Volg de bewaaradviezen op de verpakking van een product. Gebruik producten voor het verstrijken 
van de uiterste consumptiedatum. Zet producten die gekoeld moeten blijven na aankoop zo snel 
mogelijk in de koelkast (4 °C), tot vlak voor gebruik. Gaat u barbecueën of picknicken? Houd dan 
vlees en salades gekoeld. Als een gerecht langer dan 2 uur buiten de koelkast heeft gestaan, gooi het 
dan weg. 
 
Verhitten 
- Verhit vlees, vis en schelpdieren tot het gaar is. 
- Voedsel dat al bereid is, zoals kliekjes en soep, moet u voor gebruik door en door verhitten. 
- Drink geen rauwe melk en kook kraanwater als u twijfelt aan de kwaliteit. (bijvoorbeeld in het 

buitenland).  

 
Verspreiding en besmetting 
Bacteriën, virussen en parasieten die voedselinfecties veroorzaken, verspreiden zich via ontlasting en 
braaksel. Via handen, keukengerei en voedingsmiddelen kunnen de ziekteverwekkers in het lichaam 
terecht komen. Mensen met een voedselinfectie moeten dan ook wat extra maatregelen nemen om 
verspreiding te voorkomen. Ze kunnen bijvoorbeeld beter geen voedsel bereiden tot drie dagen na het 
einde van de klachten. En het is goed om een apart toilet en een eigen handdoek te gebruiken. 
 
Risico’s voor zwangeren 
Sommige voedselinfecties kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Het is daarom verstandig 
om tijdens de zwangerschap bepaalde producten te laten staan. Besteed extra aandacht aan hygiëne.  
 


