
Voeding advies schema Duimelot Zenderen.  

Beste ouder(s), 

Het is soms een heel gepuzzel om een fruithapje in te passen in het schema 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 net zoals 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 aan toe te voegen, behalve wanneer je kind extra aan mag 
komen óf wanneer hij de warme maaltijd maar minimaal heeft gegeten. 
 
tijden ongeveer bij 5 mnd  
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,  

water uit een Pikler glaasje proberen na te geven geven.  
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 
en water uit een Pikler glaasje na geven. 
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 
19.00 uur 19.30 uur fles  

tijden ongeveer bij 6 mnd (beginnen met opvolgmelk) 
6.30 uur 7.00 uur fles met rijstebloem 
8.30 uur 9.00 uur fruithapje 6 mnd van Olvarit óf vers gepureerd fruit 
+ water uit een Pikler glaasje na geven. 
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 
+ water uit een Pikler glaasje na geven. 
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) 
19.00 uur 19.30 uur fles 
 
tijden ongeveer bij 7 mnd  
6.30 uur 7.00 uur fles met bambix 
9.00 uur fruithap, vers gepureerd of geprakt + water uit een Pikler glaasje na geven. 
9.30 uur rustmoment tot……………………… 
11.30 uur fles met bambix 
13.30 uur yoghurt met evt. rest fruithap + water uit een Pikler glaasje na geven. 
14.00 uur rustmoment tot……………………… 
16.30 warm eten Olvarit 6 mnd potje 
19.00 uur 19.30 uur fles met evt. bambix als er niet goed gegeten is  



 
 

tijden ongeveer bij 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 Pikler glaasje na geven. 
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 Pikler glaasje worden gegeven. 
14.30 uur rustmoment tot……………………… 
16.30 warm eten Olvarit 8 mnd potje 
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. 

Rond een jaar is het aan te raden om de korst aan het brood te laten en het in stukjes aan te bieden. 
Vanaf een jaar mag je kindje gewone melk, maar wanneer de R in de maand is zoals bij septemeR en 
oktobeR en je kind is vaak wat hangerig/verkouden, dan is het raadzaam om de speciale nummer 3 
óf dreumesmelk voor kinderen vanaf één jaar te gebruiken. 
De tussendoortjes in de vorm van het fruithapje 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 twee rustmomenten ingepast. Vanaf ongeveer 15 maanden gaat 
je kindje over na 1 rustmoment. Wanneer hij al vroeg aan de dag is begonnen, dan is hij/zij al iets 
eerder moe. Je kan dan rond 11.15 uur het brood aanbieden, zodat je kindje rond ongeveer 11.45 
uur lekker in zijn/haar bedje kan gaan slapen. 

Bied als drinken bij voorkeur water of thee aan. Het zoet maken van het drinken is niet aan te raden.  
Heel veel succes, je kan altijd vragen stellen, wanneer het onduidelijk is. 
De Duimelot Dames. 

 


