
Eten (geven) 
kun je leren

Prelogopedie Vivian Bak

Alles wat je als ouder 
moet weten voor een 

ontspannen 
voedingsmoment met je 

kind



Je hebt het e-book voor je dat hoort bij het programma “Eten (geven) kun je 
leren”. In dit boek wordt je meegenomen in de eerste 2 jaar van de 
ontwikkeling van je kind als het gaat om eten en drinken. Alles wat je als 
ouder graag zou willen weten kun je hier lezen en ieder hoofdstuk heeft 
bijbehorende filmpjes. Van het kiezen van de meest geschikte fles tot aan 
het leren eten van vast voedsel, dit programma gaat ervoor zorgen dat je 
steeds bij iedere nieuwe ontwikkeling van je kind goed weet wat je kunt 
verwachten en wat je dan als ouder het beste kunt doen. 

Als je dit boek gelzen hebt en het programma doorlopen hebt dan weet je:
 
- hoe je kunt weten wanneer het tijd is voor een nieuwe stap (leren eten
  van de lepel, leren kauwen, drinken uit een open beker).
- hoe die nieuwe stappen er dan precies uitzien.
- hoe je je kind hierin het beste kunt begeleiden.
- welk materiaal je het beste kunt gebruiken (flessen, spenen, lepeltjes, 
  bekers)
- wat te doen als het niet meteen lukt.

Met deze kennis zul je je zekerder voelen als ouder, omdat je weet waar je 
mee bezig bent en dat geeft je kind vertrouwen. Wat de sfeer aan tafel 
zeker ten goede komt! Dus namens je kind alvast bedankt dat je je tijd en 
energie hierin investeert.

Veel lees- en kijkplezier!

Lieve ouders,

Eten (geven)
kun je leren



Wanneer je je kind gaat voeden is de houding waarin je dat doet erg belangrijk 
en dan heb ik het over de houding van je kind, maar ook je eigen houding. Bij 
je eigen houding is het belangrijk om te zorgen dat je in een houding zit of ligt 
die ontspannen voor je is, maar waarin je toch voldoende ondersteuning geeft 
aan je kind. Hierbij kun je uiteraard ook hulpmiddelen gebruiken als een 
voetenbankje of een (voedings)kussen. 

Voor je baby is het belangrijk dat het voldoende ondersteund wordt en dat de 
ruggengraad in een mooie rechte lijn is vanaf de kruin tot aan het stuitje. Het 
hoofd ligt dus niet scheef ten opzichte van het li jf , want dat maakt slikken 
lastiger en de kans op verslikken groter. Het hoofd moet natuurlijk goed 
ondersteund worden tijdens het drinken.
Daarnaast kun je erop letten dat de handjes in de middenlijn blijven. Vaak doen 
baby’s dit zelf, maar soms kan het nodig zijn om hier als ouder wat 
ondersteuning bij te geven. Dan kun je als laatste nog letten op flexie in de 
heupen ipv een overstrekte houding. Op deze manier zal een baby zich 
ontspannen en geborgen voelen en kan het gefocust zijn voeding drinken.
Enkele houdingen voor je baby tijdens voeden kunnen zijn:
-Op de arm
-Schwester Liselotte houding
-In zijlig

(Bekijk de bijbehorende video voor duidelijke voorbeelden bij de tekst.)

Fles- en
Borstvoeding

Houding

Direct na de geboorte heb je een keuze gemaakt voor borstvoeding, 
flesvoeding of een combinatie van die twee. Ik ga het hier niet hebben 
over wat de beste keus hierin is. Ik vind dat iedere ouder vrij mag zijn 
in deze keuze en bovendien wordt de keus soms voor je gemaakt, 
doordat een van beide niet goed lukt bijvoorbeeld. Waar ik het wel over 
ga hebben is wat belangrijk is tijdens het voeden met fles of borst. Te 
beginnen met de houding.



Duur van de voeding
Het beste kun je ervoor zorgen dat een voeding niet langer duurt dan 
een half uur. Duurt een voeding echt langer dan dat dan wordt het te 
vermoeiend voor zowel je baby als voor jezelf. Als je dat 8x per dag 
moet doen is dat een pittige onderneming. Alles tussen 10 minuten en 
een half uur is in principe normaal. Wanneer een voeding langer duurt 
is het goed om te onderzoeken waardoor dat komt. Is je kind misschien 
toe aan een speen met een groter gaatje? Of als je de borst geeft, 
hoeveel voeding heb je nog per keer? Hoe is je flow? Als de voeding 
steeds erg lang duurt en het lukt niet om dat patroon te doorbreken, 
bespreek dat probleem dan met een arts. Bijvoorbeeld op het 
consultatiebureau en vraag eventueel om een verwijzing naar een 
prelogopedist. Andersom is het overigens ook zo dat een voeding die 
korter duurt dan 10 minuten ook onprettig kan zijn voor je kind. Hiervoor 
geldt hetzelfde als voor een te lang durende voeding: probeer gerust 
eens een speen met een kleiner gaatje, maar helpt dit onvoldoende en 
heeft je baby klachten, zoals onrust of huilen, tijdens en/ of na de 
voeding, neem dan contact op met bijvoorbeeld het consultatiebureau of 
een preverbaal logopedist om het probleem te bespreken.

Soorten flessen en spenen
Er zijn enorm veel soorten flessen en spenen op de markt met elk hun 
eigen kenmerken. Iedere fabrikant beweert dat hun product het beste is 
voor je baby, maar is dat ook echt zo? Het kiezen van de juiste fles of 
speen is maatwerk, dus wat een ander zegt over een bepaalde fles of 
speen kun je alleen maar checken door het zelf met je baby uit te 
proberen. Maar hoe bepaal je nu wat het beste bij jouw baby past? Want 
je wil natuurlijk voorkomen dat je 10 verschillende flessen aanschaft en 
dan nog de juiste er niet tussen hebt zitten.
Om je hier een klein beetje in te helpen kun je met een aantal dingen 
rekening houden. 

Grootte van het gaatje

Ieder merk heeft zijn eigen opbouw als het gaat om de grootte van het 
gaatje in de speen. Bij het ene merk heb je bijvoorbeeld een S, M en L 
speen, bij het andere merk 0, 0+, 1 , 2 en 3 en bij weer een ander merk 
een level P, 1 , 2, en 3. In principe is iedere maat speen gekoppeld aan 
een leeftijd. Bijvoorbeeld vanaf de leeftijd van 3 maanden kan er 
overgestapt worden van een S naar een M-speen. Maar kijk daarbij niet 
alleen naar de verpakking van de speen, maar ook naar je kind. 
Sommige kinderen doen het bij 4 maanden nog prima op een S-speen 
en sommige baby’s stappen nooit over op een L-speen of een level 3.



Dat is geen probleem als het kind op die manier mooi drinkt en de 
voeding niet langer dan een half uur duurt. Meestal merk je vanzelf 
wanneer je kind toe is aan een speen met een groter gat en dan is het 
een kwestie van uitproberen. Wanneer je bent overgestapt naar een groter 
gaatje en je baby knoeit ineens behoorlijk tijdens de voeding, het is 
onrustig tijdens het voeden of het gaat zich verslikken dan weet je dat de 
stap nog te groot was en kun je beter nog even de kleinere maat blijven 
gebruiken.

Sommige spenen zijn van soepel materiaal gemaakt en andere weer van 
wat stugger materiaal. Grofweg kun je zeggen dat kinderen met meer 
zuigkracht vaak gebaat zijn bij een speen van stugger materiaal, zoals 
bijvoorbeeld een speen van Difrax of Avent. Een kind met sterke 
zuigkracht loopt de kans om een te soepele speen plat te zuigen 
wanneer het drinkt, waardoor er niks uit komt. Kinderen met minder 
zuigkracht kunnen een meer soepele speen vaak juist meer waarderen. 

Soort materiaal van de speen

Vorm van de speen

Er bestaan ook verschillende vormen 
spenen: met een smalle basis, met 
een brede basis, korte spenen of 
juist wat langer, rond of juist wat 
afgeplat. 
Baby’s die gemakkelijk gaan 
kokhalzen wanneer ze de speen 
aanzuigen zijn vaak gebaat bij een 
kortere speen. 

De spenen met een brede basis kunnen dan van pas komen, omdat het 
gedeelte dat naar binnen gezogen wordt relatief kort is. Dit kan kokhalzen 
helpen voorkomen. Mocht het gebruiken van een korte speen het kokhalzen 
niet oplossen, neem dan contact op met een prelogopedist. Dan is het 
zinvol om verder te kijken, omdat kokhalzen niet voor hoort te komen 
tijdens het drinken van borst of fles. Een wat plattere speen, zoals van de 
MAM-fles of een dental speen (die is er van verschillende merken) kan een 
kind soms helpen om de speen wat makkelijker vacuüm te houden.  



Wanneer hulp inchakelen?
Wanneer je besluit om over te stappen op een andere fles of speen, 
omdat je eerste keus niet goed lijkt te werken voor je baby, neem dan 
het voorgaande mee in je keuze en wees daarna kritisch. Kijk gerust 2 
dagen aan of het voeden verbetert, maar is dat niet zo neem dan 
contact op met bijvoorbeeld het consultatiebureau en overleg of een 
verwijzing naar prelogopedie hier op zijn plaats is. Blijf dus niet te lang 
aanmodderen, wanneer het drinken niet lekker verloopt. Dit levert 
onnodig lang stress op voor jezelf en je baby. 

“ B l i j f  n i e t  t e  
l a n g  

a a n m o d d e r e n  
a l s  h e t  d r i n k e n  

n i e t  l e k k e r  
l o o p t .  H e t  g e e f t  
s t r e s s  v o o r  j o u  

e n  j e  b a b y . ”



Het aanbieden van de fles
naast volledige borstvoeding

De mondmotorische ontwikkeling bij een baby

Als je als ouder de keuze hebt gemaakt voor het geven van borstvoeding 
dan heb je een goede keuze gemaakt. Dat staat buiten kijf . Het is normaal 
gesproken de meest optimale voeding voor je baby: het is altijd op de 
goede temperatuur en je hebt het altijd bij de hand. Ideaal dus! Het enige 
nadeel is dat je het niet door iemand anders kunt laten doen. Meestal is 
dat de eerste weken na de geboorte geen probleem, omdat je als moeder 
dan vaak nog thuis bent met zwangerschapsverlof. Maar bij de meeste 
moeders komt er eens een moment dat je weer aan het werk moet en 
dus van huis bent. Hoe en wie gaat je baby dan voeden? Het is goed om 
ruim op tijd over die vraag na te denken en ik zal je uitleggen waarom.

Keuze voor borstvoeding

Direct na de geboorte gaat het drinken bij je baby nog voor 100% 
reflexmatig. Hij heeft nog geen invloed op wat hij doet. Het ademen, 
zuigen en slikken gaat tijdens het drinken helemaal vanzelf en is perfect 
op elkaar afgestemd. Zodra je kindje voor het eerst gaat drinken doet het 
motorische ervaring op en onder invloed daarvan leert het kind. Er is een 
voortdurende wisselwerking tussen prikkels ervaren en mondmotorische 
ontwikkeling. 

“ W i e  g a a t  j e  
b a b y  

v o e d e n  a l s  
j i j  w e e r  a a n  

h e t  w e r k  
m o e t ? ”



Dat leerproces zorgt ervoor dat de voedingsreflexen langzaam afnemen. 
Het zuigen en slikken worden steeds meer gestuurd door bewuste 
motoriek. Rond de leeftijd van 3 maanden is er het moment dat de 
bewuste motoriek een grotere rol speelt tijdens het drinken dan de 
voedingsreflexen. 

Als je dus wil dat je kind het drinken uit een fles snapt en accepteert is 
het zeer belangrijk dat je daar in een vroeg stadium mee start. Doe dit 
uiterlijk vanaf de leeftijd van 6 weken, maar als de borstvoeding al goed 
op gang is liever nog wat eerder. Op die manier maak je nog gebruik van 
het reflexmatig drinken en wat er in die vroege periode geleerd is kan in 
stand gehouden worden. Het is normaal gesproken voldoende om 1x per 
dag een voeding met de fles aan te bieden. Minder dan 1x per dag is niet 
verstandig. 
Je kunt dan kiezen voor afgekolfde moedermelk of kunstvoeding. Dat 
hangt af van je mogelijkheden en waar je voorkeur naar uitgaat. Wanneer 
je wacht met het aanbieden van de fles tot het moment dat je weer aan 
het werk moet is je baby vaak al 8 weken oud of soms zelfs nog wat 
ouder. De bewuste motoriek is dan al een eind ontwikkeld en het kind 
heeft daardoor meer moeite om nog te leren drinken uit een fles. 
Bovendien is het kind tegen die tijd in staat om een voorkeur aan te 
geven voor de borst en de fles te weigeren. Dan zit je wel met de 
gebakken peren als je aan het werk moet en niet tussendoor naar huis 
kunt om te voeden!

Aanbieden van de fles naast borstvoeding

“ J e  z i t  m e t  d e  
g e b a k k e n  

p e r e n  a l s  j e  
n i e t  n a a r  

h u i s  k u n t  o m  
t e  v o e d e n ”



Geen pauze
Het is ook belangrijk om er rekening mee te houden dat je geen pauze 
laat vallen bij het aanbieden van de fles. Is je kind bijvoorbeeld 3 
maanden en bied je vanwege vakantie een keer een week lang geen fles 
aan, omdat dit makkelijker is, dan bestaat de kans dat je kind daarna 
de fles weigert. Ook wanneer het voor die tijd altijd goed gegaan is. Om 
ervoor te zorgen dat je kind het drinken uit de fles snapt en accepteert 
naast het drinken uit de borst bied je dus uiterlijk vanaf de leeftijd van 
6 weken minimaal 1x per dag de fles aan en hou je dit consequent vol.



Starten met
lepelvoeding

Wanneer je kind tussen de 4 en 6 maanden oud is kun je gaan starten 
met het eerste hapje. Denk niet dat je hier haast mee moet maken; het 
leren van deze vaardigheid kost gemiddeld 6 weken of je nou met de 
leeftijd van 4 maanden of met 6 maanden start met oefenen. Het is 
vooral goed om te kijken of je baby er al aan toe is. Vaak is het zo dat 
een kind toe is aan zijn of haar eerste hapjes wanneer het interesse 
toont op momenten dat je zelf iets aan het eten bent. 

Eerst groente of eerst fruit?
De eerste vraag die ik vaak 
krijg wanneer een baby 
moet gaan oefenen met de 
eerste hapjes is of je beter 
eerst met groente kunt 
beginnen of juist met fruit . 
Hierop heb ik geen duidelijk 
antwoord. De inzichten 
hierover verschillen nogal 
van jaar tot jaar. 

Hierover kun je het beste even te rade gaan bij het consultatiebureau. 
Wat ik er wel over kan zeggen is dat het eerste hapje behoorlijk wat 
nieuwe informatie bevat voor je baby: nieuwe smaak, nieuwe substantie, 
ineens een lepel in zijn mond. Om die reden kun je ook overwegen om 
de eerste dagen dat je aan het oefenen bent een papje aan te bieden 
van je baby’s eigen voeding gemengd met wat rijstebloem. Op die manier 
is de smaak hetzelfde als wat je kind al gewend is en dat kan het iets 
makkelijker maken. Na een paar dagen kun je dan alsnog verdergaan 
met groente en fruithapjes. Hieronder zie je vanaf welke leeftijd 
bepaalde consistenties kunnen worden aangeboden:

4 tot 6 maanden

6 tot 8 maanden

Dungepureerde voeding: groente- en fruithapje, pap

Dikgepureerde voeding

8 tot 12 maanden Fijngemaakte voeding met kleine stukjes

12 tot 18 maanden Grofgeprakte voeding



Houding
Wanneer je besloten hebt om te gaan starten met lepelvoeding is het 
belangrijk dat je kind stevig zit . Meestal zit het op die leeftijd nog niet 
zelfstandig rechtop, dus je hebt een zitje nodig met voldoende steun bij 
het hoofdje en de flanken, zodat je baby niet scheef zakt tijdens het 
eten. Zet je kind niet te vroeg in een kinderstoel tijdens het eten. 
Wanneer het nog moeite kost om goed rechtop te blijven zitten vraag je 
eigenlijk 2 taken tegelijk, namelijk rechtop blijven zitten en een hapje 
eten goed verwerken. Dan kan het zich onvoldoende focussen op het 
eten en is er een grotere kans op bijvoorbeeld verslikken. 

Materiaal
Als je kind net van een lepel leert eten is het slim om een wat platter 
lepeltje te gebruiken. Het is dan namelijk nog niet in staat om echt goed 
af te happen en als je dan een diep lepeltje gebruikt, zal je zien dat het 
grootste deel van het hapje op de lepel achterblijft . 

Manier van aanbieden
Er zijn een aantal dingen waar je op kunt letten om een vliegende start 
te maken met de lepelvoeding:

 Zorg dat je kind de lepel duidelijk ziet wanneer je die aanbiedt.    
  Een felle kleur lepel kan hierbij helpen.
 Biedt de lepel recht aan.
 Strijk de lepel zo min mogelijk af aan de bovenlip. Het is de   
  bedoeling dat je kind leert afhappen van de lepel en wanneer je de 
  lepel steeds aan de bovenlip afstrijkt, hoeft je kind niet af te happen  
  en zal het dat ook minder snel leren.



  Houd de lepel niet te lang in de mond. Wanneer je dat wel doet 
   gaan de meeste kinderen sabbelen op de lepel en dat wil je 
   voorkomen. Het is fijn als je baby leert afhappen en niet afsabbelen. 
  Heb plezier! Het is zo belangrijk dat eten leuk is voor je kind! Eet  
   bijvoorbeeld om de beurt een hapje, klets gezellig met je baby tijdens 
   het eten en vertel hoe lekker het hapje wel niet is.

“ G o e d  g e s t e u n d  
z i t t e n  t i j d e n s  

h e t  e t e n  z o r g t   
v o o r  m e e r  f o c u s  

b i j  j e  k i n d . ”



Leren eten van
vast voedsel

De meeste kinderen zijn er tussen de leeftijd 
van 7 en 10 maanden wel aan toe om te 
starten met het eten van vast voedsel, zoals 
bijvoorbeeld stukjes gekookte groente, zacht 
fruit of brood. Wanneer start je hier nou 
precies mee, wat bied je aan en op welke 
manier?

Meestal is het een goed moment om het eerste vaste voedsel aan te 
bieden op het moment dat de lepelvoeding lekker loopt. Dan is er 
ruimte voor een volgende vaardigheid om zich te ontwikkelen, namelijk 
kauwen. Het is belangrijk om te weten dat een baby een gevoelige 
periode heeft om te leren kauwen en deze ligt tussen de 6 en 10 tot 12 
maanden. De gevoelige periode houdt in dat het kauwen zo ongeveer 
vanzelf gebeurt op het moment dat er vast voedsel wordt aangeboden. 
Wacht dus zeker niet tot na de leeftijd van 10 maanden met voor het 
eerst aanbieden van vast voedsel, want na die tijd zal het introduceren 
van vast voedsel moeilijker gaan en gepaard gaan met meer kokhalzen 
en weigeren.

Wanneer ga ik starten?

Wat bied ik aan?
Veel ouders beginnen met het aanbieden van een broodkorst, omdat een 
kind dat makkelijk zelf kan vasthouden of omdat dit gezegd is op het 
consultatiebureau en daar is op zich niks mis mee. De korst van een 
boterham is alleen niet het makkelijkst om als eerste te eten. Een goed 
alternatief om mee te starten zijn 
bijvoorbeeld de maisknabbels die je 
tegenwoordig van verschillende merken hebt. 
Deze smelten vrijwel onmiddellijk in de 
mond en zijn om die reden heel veilig 
oefenmateriaal.



Je kunt een bepaalde opbouw hanteren in de moeilijkheidsgraad van het 
voedsel dat je aanbiedt. Dat ziet er als volgt uit in volgorde van 
makkelijk naar moeilijk:

5 tot 7 maanden

8 tot 12 maanden

12 tot 18 maanden

•Smeltbaar voedsel ,  zoals maisfingers, cracotte crackers
•Bros voedsel ,  zoals  babykoekjes die gemakkel i jk ui t   
   elkaar val len; baby l iga .
•Kleine stukjes makkel i jk kauwbaar voedsel ,  zoals 
  zacht gekookte groente , stukjes ri jp frui t ,  het zachte deel 
  van een boterham.

•Stevig vast voedsel ,  zoals brood met korst ,  de minder 
  zachte frui tsoorten, groente die iets minder lang gekookt 
  is .

•Moeil i jk kauwbare voeding, zoals vlees
•Hardere soorten voedsel of voedsel dat compact bl i j f t  
  als je het niet kauwt, zoals ongekookte groente of appel .

Dit overzicht geeft alleen de opbouw weer m.b.t . hoe moeilijk het is om 
het voedsel motorisch te kunnen verwerken en zegt dus niks over hoe 
gezond het is om het je kind aan te bieden. 

“ D e  g e v o e l i g e  
p e r i o d e  o m  t e  
l e r e n  k a u w e n  

l i g t  t u s s e n  6  e n  
1 2  m a a n d e n . ”



Laat vooral in het begin je kind liever niet rondlopen met vast voedsel, 
maar zet het in de kinderstoel of als het daarin nog niet stevig genoeg 
kan zitten in een wipstoel, waarin het beter gesteund zit . Op die manier 
kan je kind zich goed focussen op wat het moet doen en heb je er zelf 
goed zicht op. 
Laat je niet te snel afschrikken op het moment dat je kind een keer 
kokhalst tijdens het eten. Dit hoort erbij en het geeft je kind ook 
belangrijke informatie (“Aha, dit stukje was nog iets te groot om door te 
slikken. De volgende keer iets langer kauwen.”) . Als kokhalzen erg vaak 
voorkomt kan het zijn dat het eten nog iets te moeilijk is. Ga er dan niet 
te lang mee door, maar las bijvoorbeeld een paar dagen oefenpauze in 
of neem contact op met een preverbaal logopedist. Kokhalzen moet een 
beschermingsreflex blijven en geen gewoonte worden. 
Soms kan het in de eerste weken dat je oefent helpend zijn wanneer je 
de stukjes die je aanbiedt in de wang stopt in plaats van midden in de 
mond. Als je stukjes aan de zijkant aanbiedt stimuleert dat de 
zijwaartse tongbewegingen die nodig zijn om het stukje naar de 
kauwvlakken te brengen en daar te kunnen kauwen. Probeer tussendoor 
af en toe wel hoe het gaat als je het voedsel gewoon in het midden van 
de mond aanbiedt. Als dat goed gaat ga je daarmee verder en laat je het 
aanbieden in de wang achterwege.

Hoe bied ik het aan?



Leren drinken 
uit een beker

Het is over het algemeen het meest handig 
om te oefenen met het drinken uit een 
beker wanneer een kind zelfstandig rechtop 
kan zitten en dus ook stevig genoeg rechtop 
kan zitten in een kinderstoel. Wanneer je 
hiermee start, terwijl je kind nog in een 
wipstoel zit en dus enigszins achterover 
ligt is de kans op verslikken een stuk groter, 
bovendien is goed doseren op die manier 
een stuk lastiger. 

Welke beker kies ik?
Het is goed om te weten dat het drinken uit een tuitbeker geen 
noodzakelijke tussenstop is voor het leren drinken uit een open beker. 
Een tuitbeker is handig voor jezelf als ouder, omdat je kind dan minder 
knoeit en het makkelijker zelf kan doen en dan hoef je er dus niet bij 
te zitten. Het nadeel van een tuitbeker is dat het erg lijkt op het drinken 
uit een fles en daarmee wordt de voor-achterwaartse beweging van de 
tong die noodzakelijk is bij het drinken uit de borst of de fles in stand 
gehouden. Dit kan tot gevolg hebben dat bij het slikken steeds de tong 
een voorwaartse beweging maakt, dus ook de hele dag door wanneer er 
speeksel door wordt geslikt. Dat doe je zo’n 2000 keer per dag. 
Wanneer je kind tanden heeft gaat dat ook gevolgen hebben voor het 
gebit, want ook al duwt de tong misschien niet hard, wanneer het 2000 
keer per dag gebeurt is zachte druk voldoende om tanden en kiezen 
scheef te duwen. Het is niet gezegd dat ieder kind dat uit een tuitbeker 
drinkt later bij de orthodontist terecht komt, maar je vergroot de kans er 
wel mee. Drinken uit een open beker is in die zin beter voor de 
mondmotorische ontwikkeling. Er is tegenwoordig wel een mooi 
alternatief voor de tuitbeker op de markt: de 360 graden beker. Het 
vraagt ongeveer dezelfde motoriek als het drinken uit een open beker, 
maar het is toch een anti-knoei beker.
Dan zijn er nog de rietjesbekers. Hiervoor geldt ook dat het geen 
noodzakelijke tussenstop is voor het leren drinken uit een open beker. 
Voordelen zijn dat je kind minder knoeit en je er zelf minder druk mee 



bent. Nadelen zijn dat je kind nog steeds niet uit een gewone beker kan 
drinken. Bij een rietjesbeker wordt de voor-achterwaartse tongbeweging 
minder erg uitgelokt dan bij een tuitbeker. 
Als je besluit gewoon direct met een open beker te starten (en je zult er 
nog van opkijken hoe snel een kind dat onder de knie kan hebben) dan 
kun je in principe voor ieder bekertje kiezen wat je wil . Voor jezelf kan 
het wel handig zijn om de vloeistof te kunnen zien die in de beker zit, 
zodat je ziet wat je doet tijdens het schenken. Om die reden kan een 
transparante beker of een beker met een neusuitsparing, zoals de 
Difrax Oefenbeker, handig zijn.  

Denk aan het gebit
Dan nog even een opmerking uit naam van alle tandartsen: het gevaar 
van alle anti-lekbekers is dat je als ouder misschien de neiging hebt om 
de beker lang op tafel te hebben staan, zodat je kind het zelf kan 
pakken wanneer het wil . Het nadeel daarvan is dat ieder slokje, of het 
nou een suikerhoudend drankje is, zoals roosvicee/ diksap of een drank 
zonder suiker zoals thee, een zuuraanval geeft op het glazuur van de 
tandjes. Na ieder eet of drinkmoment heeft het glazuur weer zo’n 1,5 
uur nodig om weer te herstellen. Wanneer je dus iedere 10 minuten een 
slokje drinken neemt krijgt je glazuur die tijd niet en kunnen er 
gemakkelijk gaatjes ontstaan. Een slecht melkgebit kan ook effect 
hebben op het volwassen gebit . Kies dus liever voor vaste 
drinkmomenten waarbij, als het even kan, in korte tijd de beker 
leeggedronken wordt en zet de beker daarna weer weg tot aan het 
volgende drinkmoment.

“Kies liever voor vaste,  
korte drinkmomenten.  Dat 

is  beter voor het gebit.”

Hoe bied ik de beker aan?
Als je gekozen hebt met welke beker je gaat oefenen hoef je alleen nog 
te bedenken wat je erin gaat doen. Water of thee is prima om mee te 
starten. Het is wel zo dat water en thee erg dun zijn en dat je kind hier 
weinig controle over heeft in het begin. Verslikken en knoeien zullen 
waarschijnlijk nog gemakkelijk voorkomen. Daarom kun je er de eerste 



paar keer dat je oefent eventueel voor kiezen om drinken aan te bieden 
dat iets dikker is (ongeveer de dikte van karnemelk/ drinkyoghurt). Dat 
kun je bereiken door bijvoorbeeld een fruithapje aan te lengen met 
water, totdat het ongeveer die dikte heeft. Dan heb je een vruchtensapje. 
Blijf daar niet te lang mee doorgaan. Uiteindelijk wil je ook graag dat je 
kind leert wennen aan het drinken van dunne vloeistoffen zoals water.
Dan nog een laatste handigheidje: wanneer je de beker aanbiedt is het, 
zeker in het begin handig om de beker alvast een beetje schuin te 
houden, voordat je die naar de mond van je kind brengt. Op die manier 
is het drinken al dicht bij de rand van de beker en hoef je nog maar 
heel weinig te schenken op het moment dat je kind een slokje probeert 
te nemen. Dat maakt doseren veel makkelijker, dus geef je minder snel 
een te grote slok en dus knoeit je kind minder en is er minder kans op 
verslikken. 

“Tuitbekers zi jn 
vooral  handig voor 
ouders,  maar niet  

noodzakelijk voor de 
motorische 

ontwikkeling.”



Hoe herken je 
een voedingsprobleem?

Er zijn bij baby’s een aantal oorzaken die kunnen leiden tot 
voedingsproblemen. Niet ieder akkefietje waarbij je kind niet wil eten of 
drinken noem je meteen een voedingsprobleem, maar het is wel goed 
om te weten hoe je het kunt herkennen wanneer dit wel het geval is.

Ritme
Als het gaat om het drinken uit borst of fles kunnen er problemen zijn 
met de drinktechniek. Die herken je aan een niet-ritmische beweging 
van de onderkaak. Wanneer een kind een goede drinktechniek heeft zie 
je de onderkaak in een duidelijk ritme van boven naar beneden 
bewegen. Als een baby dat niet voor elkaar krijgt zie je dus geen 
duidelijk ritme of het ziet er ‘slordig’ uit . Daarnaast kan dat samengaan 
met een klakkend geluid en het vaak loslaten van de borst of de fles. Dit 
probleem is meestal niet op te lossen met een andere fles of speen. De 
baby zal een betere drinktechniek moeten ontwikkelen. Dat lukt minder 
wanneer er vaak van speen of fles gewissseld wordt. Doe dat daarom 
zo min mogelijk.

Te lange voeding
Zoals ook al genoemd is in het hoofdstuk ‘Borst- en Flesvoeding’ zijn 
langdurige voedingen ook een symptoom van voedingsproblemen. 
Voedingen die langer duren dan 30 minuten, in combinatie met veel 
onrust en huilen tijdens (en soms ook na) de voeding zijn een teken 
dat er sprake is van een voedingsprobleem. Dit kan ook samengaan met 
zich vaak melden. Wanneer je baby, ouder dan een maand, zich vaker 
dan iedere twee uur meldt, is het mogelijk niet voldoende verzadigd of 
er zit hem/ haar iets anders dwars.

" L a a t  e e n  v o e d i n g  n i e t  l a n g e r  d u r e n  
d a n  e e n  h a l f  u u r . ”



Te snelle voeding
Aan de andere kant kunnen voedingen die juist erg snel gaan (korter 
dan 10 minuten) ook problemen met zich meebrengen. Als zo’n erg 
snelle voeding samengaat met kloekend slikken en knoeien of 
verslikken dan is dat niet prettig voor je kind. Dat zorgt vaak voor het 
meeslikken van teveel lucht en omdat die lucht er nou eenmaal ook 
weer uit moet kunnen boeren, windjes en reflux ook duiden op een 
verkeerde drinktechniek. Ook voor de buik van je baby is zo’n 
turbovoeding meestal niet prettig. Er kunnen krampen ontstaan of het 
kan tot spugen leiden. Wanneer je de fles geeft kun je in eerste 
instantie proberen om te voeden met een speen met een kleiner gaatje, 
maar wanneer dit onvoldoende helpt kun je het beste hulp zoeken bij 
een deskundige. Een preverbaal logopedist kan vaststellen of er 
inderdaad sprake is van een probleem in de drinktechniek. 

Te korte tongriem

Overstrekken is een teken van algeheel ongenoegen. Als je dat 
regelmatig ziet bij je kind dan is het goed om daarnaar te laten kijken.

Overstrekken

Wanneer een baby veel knoeit, klakkende geluiden laat horen tijdens het 
drinken, veel loslaat, lang over de voeding doet of erg vaak voor een 
voeding komt dan kan er ook sprake zijn van een te korte tongriem. 
Wanneer je dat vermoedt is het goed om een lactatiekundige of een 
preverbaal logopedist met de voeding mee te laten kijken. Zij kan 
onderzoeken of hier inderdaad sprake van is en je, zo nodig, 
doorverwijzen voor een ingreep. Daarnaast blijft zij betrokken totdat het 
voedingsprobleem is opgelost.

Weigeren
Het weigeren van de borst of fles of op 
latere leefti jd de lepelvoeding of vast 
voedsel kunnen ook een teken zijn van 
een voedingsprobleem. Dit kan ook 
voorkomen nadat het voorheen wel goed 
is gegaan. Denk dus niet dat j i j  als ouder 
faalt wanneer je kind niet meer wil eten



of drinken, maar bespreek het met een deskundige. Je bent niet de enige 
die dit overkomt en vaak is het goed te verhelpen.

Onvoldoende groei
Tenslotte is onvoldoende groeien ook een teken dat er mogelijk iets met 
eten of drinken niet goed verloopt. Dit wordt over het algemeen op het 
consultatiebureau goed in de gaten gehouden, maar bespreek het als je 
hier twijfels over hebt.

T: 06-51889177
M: info@prelogopedievivianbak.nl
W: www.prelogopedievivianbak.nl

Meer tips ontvangen?
Volg mij op Instagram of Facebook
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