
Voeding advies schema Duimelot Zenderen.  
Beste ouder(s), 
 

Het is soms een heel gepuzzel om een nieuw hapje in te passen in het voedingsschema van je kindje. 
Hierbij hebben wij een advies schema opgesteld, dat je kan gebruiken. Het is in grote lijnen zo, dat 
wanneer je kindje 8 maanden is, je op 3 maaltijden per dag zit. Je zou deze maaltijden kunnen zien als 
je eigen ontbijt, lunch en avondeten. Jouw kindje krijgt alleen voor het slapengaan nog een extra fles 
melk, net zo als wij, als volwassenen, soms een beker warme melk nemen voor het slapen gaan. In de 
laatste fles is het niet raadzaam om daar rijstebloem óf Bambix (pap) aan toe te voegen, behalve 
wanneer je kind extra aan mag komen óf wanneer hij de warme maaltijd maar minimaal heeft gegeten. 
 

Tips tijdens het aanbieden van eten en drinken.  

Zorg dat je zelf goed zit en dat je kindje ook prettig bij jou op schoot zit. Het op schoot zitten, maakt 
van de maaltijd tevens een emotioneel oplaadmoment. Je hebt echt even contact met elkaar. Dat is 
ook fijn voor je kindje. De verzorgingsmomenten zijn juist zo geschikt om met je kind in contact te zijn. 
Je leert je kind kennen in wat het wil, prettig vindt en nodig heeft en je kind leert zichzelf en jou kennen. 
Tijdens deze dagelijkse, intieme momenten kan een veilige hechting ontstaan. 
Zorg dat alles wat je nodig hebt tijdens de maaltijd klaar staat. Het is handig om het voor de tijd op een 
dienblaadje allemaal klaar te zetten, zodat je niet meer op hoeft te staan en je je geheel kunt richten 
op je kind.  
Op het dienblaadje staan bijvoorbeeld, het fruithapje met een metalen lepel, een glaasje met water, 
een slab en een servet. Ze het allemaal in het blikveld van je kind, zodat hij/zij het zelf aan kan geven 
waar het aan toe is.  
 

5 mnd. 
De tijden hieronder genoemd zijn een indicatie. Gemiddeld genomen bij alleen flesvoeding, zit er 4 
uur tussen de flessen. Wanneer er een tussendoortje (fruithapje/warmhapje) bij komt, kan de tijd 
opgerekt worden naar 4,5 uur tussen de flessen. Een tussendoortje kun je inpassen in je eigen 
dagritme.  
6.30 uur 7.00 uur fles 
8.30 uur 9.00 uur fruithapje mag, hoeft nog niet. 1ste hapje Olvarit 1 à 2 eetlepels proberen, het 
laatste beetje fruit kan met een beetje water aanlengt worden om het drinken te oefenen vanuit het 
glaasje.  
9.00 uur 9.30 uur rustmoment tot.................. 
11.00 uur 11.30 uur fles 
13.00 uur 13.30 uur fruithapje mag hoeft nog niet. 1ste hapje Olvarit 1 à 2 eetlepels proberen, het 
laatste beetje fruit kan met een beetje water aanlengt worden om het drinken te oefenen vanuit het 
glaasje.  
13.30 uur 14.00 uur rustmoment tot........................... 
15.00 uur 15.30 uur fles 
16.00 16.30 warm eten mag, hoeft nog niet. 1ste hapje Olvarit 1 a 2 eetlepels proberen, het laatste 
beetje warm kan met een beetje water aanlengt worden om het drinken te oefenen vanuit het 
glaasje.  
19.00 uur 19.30 uur fles 
 

6 mnd. (Je kunt nu evt. starten met opvolgmelk, waar rijstebloem aan toegevoegd wordt, of nog de 
normale flesvoeding (nr.1) geven) 
6.30 uur 7.00 uur fles evt. met rijstebloem 
8.30 uur 9.00 uur fruithapje 6 mnd. van Olvarit óf vers gepureerd fruit. Het laatste beetje fruit met 
water aanlengen en het drinken oefenen vanuit het glaasje.  
9.00 uur 9.30 uur rustmoment tot................... 
11.00 uur 11.30 uur fles met rijstebloem 



13.00 uur 13.30 uur fruithapje 6 mnd. Olvarit óf vers gepureerd fruit. Het laatste beetje fruit met 
water aanlengen en het drinken oefenen vanuit het glaasje.  
13.30 uur 14.00 uur rustmoment tot........................... 
16.00 16.30 warm eten Olvarit 4 óf 6 mnd. potje + klein flesje opvolgmelk na (rond 150 ml). Dit flesje 
komt als eerste te vervallen. Dan kun je yoghurt aan gaan bieden. 
19.00 uur 19.30 uur fles 
 
7 mnd.  
6.30 uur 7.00 uur fles met Bambix 
9.00 uur fruithap, vers gepureerd of geprakt. Het laatste beetje fruit met water aanlengen en het 
drinken oefenen vanuit het glaasje.  
9.30 uur rustmoment tot........................... 
11.30 uur fles met Bambix 
13.30 uur yoghurt met evt. rest fruithap. Het laatste beetje yoghurt/fruit met water aanlengen en 
het drinken oefenen vanuit het glaasje.  
14.00 uur rustmoment tot........................... 
16.30 warm eten Olvarit 6 mnd. potje + water uit een glaasje erbij aanbieden 
19.00 uur 19.30 uur fles met evt. Bambix als er niet goed gegeten is. 
 
8 mnd.  
6.30 uur 7.00 uur fles met Bambix óf brood proberen met glaasje melk na 
9.30 uur fruithap stukjes proberen + water uit een glaasje erbij aanbieden 
10.00 uur rustmoment tot........................... 
11.30 uur brood proberen met smeerkaas, zonder korst met iets melk erover (dan is het broodpap)  
óf fles met Bambix. Wanneer je kindje het brood voor de helft opeet, kan je de helft van de 
hoeveelheid Bambix toevoegen. 
14.00 uur yoghurt, kan ook uit een glaasje worden gegeven om zo het drinken uit een glaasje te 
oefenen. 
14.30 uur rustmoment tot........................... 
16.30 warm eten Olvarit 8 mnd. potje óf vers 
19.00 uur 19.30 uur fles met evt. Bambix als er niet goed gegeten is 
Wanneer je kindje vanaf 8 mnd. nog niet goed brood wil eten, dan kan je hem een broodkorst geven  
om op te sabbelen en dan geef je een bord pap (melk met Bambix) na, dit om de mondmotoriek  
te stimuleren. 
 
10 mnd. 
6.30 uur 7.00 uur brood met glaasje melk óf fles pap. 
9.30 uur fruit in stukjes + water uit een glaasje erbij aanbieden 
10.00 uur rustmoment tot........................... 
12.00 uur warm eten + water uit een glaasje erbij aanbieden 
14.00 uur yoghurt met de lepel + water uit een glaasje erbij aanbieden 
14.30 uur rustmoment tot........................... 
16.30 brood in stukjes met korst om zelf op te kunnen eten met glaasje melk.  
19.00 uur 19.30 uur een laatste fles  
 
Vanaf een jaar mag je kindje volle melk. 
De tussendoortjes in de vorm van het fruithap en de yoghurt kan je in je eigen ritme inpassen.  
Wanneer je ‘onderweg’ bent kan je het ook een keertje door een dreumeskoekje vervangen. 
Hierbij geldt natuurlijk ook altijd: ‘Volg je gevoel, dan doe je al heel veel goed!!!’ 
 
Zoals jullie kunnen zien hebben we in bovenstaand schema, twee rustmomenten ingepast. Vanaf 
ongeveer 15 maanden gaat je kindje over na 1 rustmoment. Wanneer hij al vroeg aan de dag is 



begonnen, dan kan je kind eerder moe zijn. Je kan dan rond 11.30 uur het warm eten aanbieden, 
zodat je kindje rond ongeveer 12.00 uur lekker in zijn/haar bedje kan gaan slapen. 
 
Vanaf 1 jaar 
Thuis – ontbijt 
9.30 uur fruitmaaltijd met water of thee 
10.00 uur rustmoment tot........................... 
12.00 uur warm eten met water 
14.15 uur yoghurt of fruit met de lepel + water uit een glaasje erbij aanbieden 
14.45 uur rustmoment tot........................... 
Rond 17.00/17.30 uur de soepstengel als afsluiting van de Duimelot Dag.  
Thuis – warm of brood 
Voor het slapen gaan evt. nog melk. 
 
Vanaf 15 mnd. óf bij 1 rustmoment 
Thuis – ontbijt 
9.30 uur fruitmaaltijd met water of thee 
12.00 uur warm eten met water 
Rond de klok van 13.00 uur een rustmoment 
15.30 uur fruitmaaltijd met water of thee 
Rond 17.00/17.30 uur de soepstengel als afsluiting van de Duimelot Dag.  
Thuis – warm of brood 
Voor het slapen gaan evt. nog melk. 
 
Bied als drinken bij voorkeur water of thee in een glaasje aan.  
Heel veel succes, je mag altijd vragen stellen. 
 
Team Duimelot 
 


