
Laat je kindje steeds meer zelf doen. Besef je wel dat het een grote knoeiboel kan worden, niet 
altijd fijn maar er zijn hulpmiddelen die het een beetje minder erg maken als er flink geknoeid 
wordt. Wij gebruiken bijvoorbeeld altijd een eetschortje, dit is een soort uitgebreide slabber 
waarbij ook de armen van je baby helemaal bedekt zijn. 

Wat merk je?

Zelf doen

Je merkt nu ook dat je steeds minder apart voor je baby hoeft te koken, maar dat je baby steeds 
meer mee kan eten met jullie. De babyhapjes nemen ook een steeds belangrijkere rol in het 
voedingspatroon van je baby, meestal heb je nu nog maar 2-3 melkvoedingen en haalt je baby 
de rest van zijn energie en voedingsbehoefte uit andere voeding. 

Bij 8-9 maanden merkte je waarschijnlijk ook al dat er steeds meer een ritme kwam in de 
voedingen van je baby, dat ritme mag je nu nog verder versterken. Je baby heeft nu echt baat bij 
drie vaste ‘grote’ maaltijden per dag en 1-2 tussendoortjes. 

Super handig, je kunt er ook voor kiezen om iets op de 
grond te leggen, bijvoorbeeld door een plastic zeil 
onder de stoel van je baby te leggen. Ziet er misschien 
niet zo mooi uit, maar voor je baby is het belangrijk 
dat hij het zelf mag gaan doen en zo hoef jij je minder 
aan het geknoei te storen. Met het zelf doen ontdekt je 
baby structuren nog beter en geef je hem zelf 
autonomie. Ook werkt het ‘zelf doen’ gunstig voor het 
ontwikkelen van een verzadigingsgevoel. 

De hapjes mogen steeds grover gemaakt te worden, 
als het eten klein gesneden is en zacht is hoef je 
misschien niet eens meer te pureren of te prakken. 



Hoeveelheden

Aandachtspunten

Hoe vaak?

Laat je baby nog steeds de hoeveelheid die hij eet zelf bepalen. Let dus nog steeds goed op de 
signalen van je baby en stop met het geven van eten als de interesse voor het eten verdwijnt. 
Als je baby 12 maanden oud is, dan drinkt een gemiddelde baby maximaal nog 2 melkvoedingen. 
De rest van wat er op een dag gegeten wordt is dus vaste voeding. 

Werk toe naar drie standaard maaltijden en 1 
of 2 tussendoortjes. Geschikte tussendoortjes 
zijn: bakje yoghurt, zachte stukjes fruit, 
zachte stukjes groenten, smoothie van zuivel 
en groenten of fruit, cracker (bijvoorbeeld een 
cracotte), rozijntjes, soepstengel, rijstwafel 
(prima om af en toe te geven maar niet elke 
dag door de hoeveelheid arseen die bij grote 
hoeveelheden schadelijk kan zijn voor de 
gezondheid van je baby. Kies een variant met 
zo weinig mogelijk zout). 

Liever geen kant en klare tussendoortjes of 
dingen zoals (baby)koekjes, vaak vind je hier 
toch veel suiker in en dat zou ik zo lang 
mogelijk uit proberen te stellen.  
  

Waar op letten?

Vanaf 10 maanden ga je als je flesvoeding geeft over op opvolgmelk 
nummer 3, deze past beter bij de behoeften van je baby op dit moment 
in zijn ontwikkeling. Bij borstvoeding regelt je lichaam zelf alle 
aanpassingen. 

Let nog steeds bij alle producten die je geeft aan de lichamelijke reactie van je baby, zijn er 
producten waar je baby anders op reageert dan op andere producten? Stop dan even met het 
geven en probeer het 3-4 weken later weer opnieuw. 

Melk



Je hebt in de fase van 4-9 maanden al een goede start gemaakt met het 
geven met allergenen, dit doe je om de kans op allergieën bij je baby te 
verkleinen. Ga hier nu meer door, als je kijkt naar de recepten vanaf 6 
maanden dan zie je ook vaak pindakaas en ei bij de recepten staan. 
Probeer minimaal 1 keer week een hapje te maken waarin deze 
allergenen verwerkt zijn. Je baby zou namelijk nog steeds een allergie 
kunnen ontwikkelen, maar de kans blijf je verkleinen door het regelmatig 
aan te blijven bieden. 

Pindakaas en ei zou je ook prima op brood kunnen doen. Beleg een 
boterham met pindakaas of met grof geprakt ei.

 

Als je baby steeds minder melk gaat drinken is het wel van belang dat je 
baby genoeg vocht binnenkrijgt. Geef daarom ook water of lauwe thee 
aan je baby, dit kan je aanbieden in een tuitbeker, maar laat je baby ook 
af en toe oefenen met een gewone beker. In deze fase is de melk die je 
baby drinkt echt veel minder geworden, zorg er dus echt voor dat je baby 
genoeg ander vocht binnenkrijgt. Lukt dat nog niet? Dan zou je de 
melkvoedingen ook wat kunnen verdunnen met water zodat je baby 
extra water binnenkrijgt en de smaak toch zal waarderen. 

Nog een leidraad om te kijken of je baby genoeg drinkt is het aantal natte 
luiers per dag, je baby zou per dag minstens 4 keer een klein plasje 
moeten doen. 

 

Allergenen

Drinken

Als je er achter komt dat je baby een bepaalde smaak niet lekker vindt, 
dan is het juist belangrijk om deze smaak aan te blijven bieden. Dit is 
namelijk DE manier voor je baby om iets lekkers te gaan vinden. Je zou 
de smaak kunnen mengen met een smaak die je baby wel lekker vindt, 
dan accepteert hij een smaak makkelijker, je kunt dan de bekende en 
lekker gevonden smaak afbouwen en de niet lekker gevonden smaak 
opbouwen. Het principe van de blokjes helpt je hier goed bij. Je bouwt de 
‘niet lekkere’ blokjes op en de ‘lekkere’ blokjes af.

Een baby moet soms wel 10-15 keer iets proeven om het lekker te gaan 
vinden, probeer verschillende recepten uit met hetzelfde ingrediënt, 
misschien bevalt een andere manier van bereiden wel goed in de smaak. 

 

Smaak



Brood, pap en beleg

Wat liever nog even niet?

Kies voornamelijk nog steeds voor gezond 
beleg zonder toegevoegd suiker en zout. 
Boter blijft belangrijk, het helpt ervoor te 
zorgen dat je baby genoeg gezond vet 
binnenkrijgt. Kies bij voorkeur voor 
margarine. 

Leuke voorbeelden van wat je op brood kunt 
doen: geprakte avocado, plakjes banaan, 
zelfgemaakte humus zonder zout, 
appelmoes, perenmoes, blokje zoete 
aardappelpuree, blokje tomatenpuree met 
wat olijfolie of notenpasta zonder zout.
 

 

Broodbeleg
Je hebt de vezels in brood langzaam 
opgebouwd, dat betekent dat je nu 
waarschijnlijk donkerder brood kunt geven. 
Blijf het brood nog wel in stukjes gesneden 
aanbieden. 
 

Brood

Als ontbijt zou je kunnen starten met pap, 
deze maak je met opvolgmelk, ongezoete 
amandelmelk, water of met borstvoeding (al 
blijft de pap met borstvoeding vaak wat 
dun). Lekker om wat stukjes fruit doorheen 
te roeren. Havermout is een aanrader. Kijk 
goed op de verpakking van de papsoort die 
je kiest, liever geen toegevoegd zout en 
suiker. 
 

Pap

Honing is tot 1 jaar nog gevaarlijk voor je baby om binnen te krijgen.

Geef nog geen rauwe vis- en vlees producten. Geef ook geen rauwe eieren.

Geef nog geen gewone melk. Als je baby zo 12 maanden is, dan kun je opvolgmelk eventueel 
vervangen voor gewone halfvolle of volle melk. 
 
Zout en suiker bij voorkeur nog niet. Zout is niet helemaal te voorkomen omdat dit ook in 
brood zit, maar voeg het verder nergens aan toe, zodat de hoeveelheid zout die je baby 
binnenkrijgt minimaal blijft. Suiker heeft je baby niet nodig en je wil niet dat je baby hieraan 
went, liever dus zo lang mogelijk uitstellen.

 


