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Wat fijn dat je dit e-book gedownload hebt. Je zit op
dit moment in een spannende periode in jullie leven
waarbij veel nieuw en wennen zal zijn. Zie het maar
als een mooie ontdekkingsreis waarbij jullie allebei
volop leren, je kleintje maar zeker ook jij! 

In dit e-book behandel ik een aantal thema's die in
het Eerste hapjes programma uitgebreid aan de
orde komen. Want jij als bewuste ouder wil toch het
allerbeste voor je kleine? Misschien goochel jij met
tijd tussen huishouden en werk? 

Binnenkort geef ik een Q & A webinar over de start
van Eerste hapjes. Bij deze sessie geef ik je
waardevolle informatie over wat je kunt doen als
ouder om je kleine de beste start te geven en ben ik
er voor prangende vragen over de Eerste hapjes.

Wat leuk je te
leren kennen,
mijn naam is
Louisa.

Een paar thema's uit 
het eerste hapjes-programma 

 

inspirerende groet,
Louisa

 28 en 

29 juni 
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Let's begin

Het speelgoed van je kleintje is van natuurlijke materialen. Je zorgt voor de warmste

en duurzaamste kleding wat mooi blijft en waar het heerlijk in kan spelen. Je kijkt

eerst bij de kringloop of marktplaats voor spulletjes. Je koopt zoveel mogelijk

biologisch. Kortom, je geeft om de aarde en zijn medemens en dat weerspiegelt zich

in je houding over duurzaamheid en milieu.

De eerste hapjes van je kleintje komen er aan en je hebt het internet al afgespeurd

en het komt allemaal op je af. Wat is waar? Wat is betrouwbaar? Wat is een NO-GO?

Je wilt alleen maar het allerbeste voor je kleintje, maar wat is dat dan?

Ten eerste wil ik je vooral geruststellen. Er is niets mis met jouw interne kompas. Je

voelt goed aan welke keuzes de beste zijn. Je mag vertrouwen op je innerlijk weten.

Het blijft natuurlijk altijd een uitdaging dat te volgen, vooral als je omgeving iets

anders vertelt. Als je goed bij jezelf blijft voelen weet je al de beste en vooral met

liefde gemaakte keuzes te verantwoorden voor jezelf. En dat is de enige persoon aan

wie je wat te verantwoorden hebt. Iedereen heeft recht om onvoorwaardelijk zijn

eigen keuzes te mogen maken. Dus jij ook!

Vanuit mijn studie natuurvoeding kan ik je een steuntje in de rug geven over

voedingskeuzes, maar ook daar is niets 'de waarheid'. Blijf altijd zelf goed voelen wat

klopt voor jou en je kleine. Je bent immers wat je verteerd en dat is ook voor

iedereen anders. Ik kan je vertellen dat melk van biologisch-dynamische koeien de

beste kwaliteit heeft die je je kunt wensen. Toch zal iemand met koemelkallergie

deze niet kunnen verdragen. Naar mijn weten geef ik je dus de beste adviezen. Jij

bepaalt voor jezelf en je kleine welke voor jou waardevol kunnen zijn. Ik vind het

belangrijk dat je daar ontspannen in staat. Laten we beginnen!

 

 
 

Een ontspannen ouder betekent een ontspannen kind dat gemakkelijker eet



Je kind kan op eigen kracht
rechtop in een stoel zitten
Je kind kan zelfstandig zitten, (dus niet ondersteund door
hulpmiddelen als kussens) zonder om te vallen of scheef te
zakken. Dit is namelijk nodig om zijn luchtweg goed vrij te
hebben om de vaste voeding aan te kunnen
en de kans op verslikken te verkleinen.

De signalen

Je kind kan gericht vaste voeding
naar zijn mond brengen
De grove motoriek van je kleintje is in orde als het eten
niet in zijn oog belandt in plaats van in zijn mond. De
mond- tong en kaakspieren zijn er dan klaar voor om de
voeding op een goede manier naar binnen te
begeleiden.

Als je baby nog niet aan vaste voeding toe is zal hij alles wat in zijn mond komt
er zo snel mogelijk uit te werken. Dit doet het door kokhalsbewegingen te
maken zodat het niets inslikt wat gevaarlijk is (een hele natuurlijke reactie). 
Na 6 maanden zorgen de juiste spierspanning en de
zitpositie dat je mond vrij is zodat er weinig gevaar is voor verslikken.  

N.B. Laat je kindje nooit alleen als je het voedt.

Je kindje maakt kauwbewegingen en kokhalst
niet zodra er iets in zijn mond komt

TIP 1 #

Bepaal of je kind klaar is 
voor de vaste hapjes



Gelukkig maar, er is niets mis met zijn natuurlijke nieuwsgierige
houding in deze leeftijdsfase! 

Als je een schaar of papier voor hem houdt zou je baby het in
deze fase ook willen grijpen. Dat is nog niet direct een signaal
dat het ook wil eten.

Hij grijpt naar mijn vork en 
volgt al mijn bewegingen als ik eet

Hij slaapt nog steeds niet door, 
ik denk dat hij 's nachts honger heeft 
Veel baby’s slapen het eerste jaar niet door. Mijn kinderen hebben de
volledige tijd dat ik borstvoeding gaf (mijn jongste zelfs tot twee jaar)
niet doorgeslapen. Dat zegt niets over vaste bijvoeding of niet. Daarbij
komt dat hapjes lichter verteerbaar zijn dan borstvoeding of flesvoeding
die over het algemeen verzadigender zijn, dus helaas geen
argument om over te stappen.

TIP 2 #

Laat je niet afleiden 
door misleidende signalen

Helaas is dit niet bewezen. De maagzuur van je kindje moet 
juist harder werken bij vastere voeding dus creëert juist een
tegengestelde werking. Nog meer maagzuur voor je arme 
kleintje wat omhoog komt.

Mijn arts zegt dat ik al moet beginnen
omdat mijn kindje reflux heeft 



Op het potje staat dat de voeding vanaf 4 maanden is
Eerlijk is eerlijk. Fabrikanten doen er alles aan om je iets te verkopen.
Dat zeg ik tijdens mijn cursussen ook altijd, het doel van de
voedingsindustrie is helaas niet om je te ‘voeden’. Jammer genoeg.

De darmen en het immuunsysteem zijn
eerder nog niet voorbereid en klaar voor
vaste voeding. In je borstvoeding zitten
anti-stoffen die de baby beschermen en
het zo ook laten kennismaken met voeding
die je zelf gegeten hebt. Dit is de meest
natuurlijke manier voor de baby om te
wennen aan andere voeding. 

Er is geen magische grens wanneer je start
met voeding, de een is er eerder aan toe
dan de ander. Een baby geeft daar
signalen voor af. Vaak vinden opa en oma
het leuk om hapjes te gaan geven omdat
ze zo ook een taak krijgen, die jij anders
vervult met zelf voeden van je baby. Ik
hoop dat het je lukt die verleiding te
weerstaan en het verschil te zien tussen: Is
jouw baby toe aan vaste voeding? Of zijn
opa en oma of jullie als ouders dat?

Risico’s van te vroeg beginnen

Verstoring opname in het kinderlichaam
Bij te vroege start van bijvoeding kan de
opbouw van de darmflora verstoord
worden en daardoor wordt de voeding
slecht verteerd en opgenomen. Ook loop
je het risico dat het eiwit- en ijzergehalte
te hoog worden. Dit levert een extra
belasting voor de nieren op.

Hoger risico op overgewicht

Onderzoek toont aan dat te vroege bijvoeding
of niet exclusieve borstvoeding tot 6 maanden
geeft hoger risico op overgewicht. Een baby
die slechts twee maanden exclusief
borstvoeding heeft gehad loopt al meer dan
50% kans op overgewicht in vergelijking met
een baby die langer dan 6 maanden
borstvoeding heeft mogen hebben.

Hoger risico op allergieën (eczeem,
luchtweginfecties)

Als je voor de 6 maanden start met bijvoeding
van granen dan is de kans groter dat je kind
daar allergieën op ontwikkelt. Dit heeft te
maken met het nog niet uitgerijpt zijn van de
darm. Overtuigend bewijs is er dat exclusieve
borstvoeding tot minimaal 6 maanden je kind
beschermt tegen maag- en darminfecties (in
elk geval tot het tweede jaar) en ernstige
luchtweginfecties en middenoorontstekingen.
Ook beschermt het tegen astma, overgewicht
en prikkelbare darmsyndroom, ziekte van
Crohn en diabetes 1 en 2, wiegendood,
leukemie en andere kankersoorten.

Hierom wil je 6 maanden wachten



Pure en verse voeding. Dat is waar het lichaam van je kind het beste van groeit.

Herkenbare voeding. Vers is voeding van het land, in het oogstseizoen. Dat is een

mooie richtlijn. Mocht je echt voor krachtige voeding gaan dan kun je naar

biologische-(dynamische) voeding kijken, want als een plant helemaal uit eigen

kracht mag groeien heeft het ook de beste weerstand en daarmee de beste

voedingswaarde voor je kleine. 

Voeding in potjes uit een fabriek is niet vers, maar ik snap wel dat als je geen tijd

hebt je dat als alternatief pakt (bij tip 8# geef ik je handige tips die de tijd in de

keuken kunnen verkorten). Wees lief voor jezelf. Als je eens geen tijd hebt gaat je

kleine echt niet minder groeien door één potje kant-en-klaar. Probeer het te

beperken maar blijf vooral relaxed!

Het wennen aan vaste voeding gaat stapje voor stapje. Tot het eerste jaar is het

vooral oefenen. Maak je geen zorgen als de kleine minder eet dan jij verwacht.

Het eerste half jaar is het vooral proeven, oefenen, proeven en nog een keer

oefenen. Borst/flesvoeding blijft tot het eerste jaar de belangrijkste voeding.

Je kind laat zelf wel zien wat hij wil.  

TIP 3 #

Verse voeding

Complete opbouwschema's met

welke groenten en hoeveelheden

voeding die je kleine per maand

nodig heeft vind je in het online

programma. Ook waarom je niet

meteen met fruit start. 
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Vetten

Als je kleine net geboren is is het lichaam in volle opbouw en heeft het veel

vetten en eiwitten nodig voor zijn groei en ontwikkeling. Melk is daar tot zijn

eerste levensjaar de belangrijkste voedingsbron voor. 

Vetten heeft je kleine nodig voor de opbouw van hersenen, ogen en zenuwcellen.

Je kunt vetten uit voeding aanvullen als je kleine zeven maanden is. Dit doe je

door bij elke voeding een vetbron toe te voegen aan de groenten. Laat

margarine en halvarine dus staan, die vallen niet onder de goede vetten en

bevatten veel chemische toevoegingen.

Eiwitten

Eiwit wordt belangrijk na negen maanden, dan zou je langzaam zuivel kunnen

introduceren. Als je om je portemonnee een keuze moet maken tussen welke

biologische voedingsmiddelen je wel kunt kopen, kies dan voor zuivel.

Biologische(dynamische) zuivel heeft zoveel pluspunten. Niet-biologische zuivel

bevat veel belastende stoffen als antibiotica en bestrijdingsmiddelen en is arm

aan gezonde vetzuren. Biologische zuivel is rijk aan vitamine A en D en gezonde

vetzuren, zoals Omega 3.

TIP 4 #

Balans vetten en eiwitten

Met welke zuivel je start en in

welke opbouw leer je in het

online programma, ook leer je

alternatieven als je voor

vegetarisch of vegan gaat.

http://www.natuurlijkvida.online/


Onttrekt vitamines en mineralen

Zorgt voor eentonigheid en dus afname diversiteit darmflora (=gezondheid)

Beïnvloedt de originele smaakontwikkeling van kleine kinderen.

Zorgt voor gedrag- en concentratieproblemen (al bij 1 glas frisdrank per dag)

Zorgt dat de drang naar zoet steeds groter wordt

Zorgt voor cariës

Zorgt voor acne of huidproblemen.

Creëert meerdere problemen op langere termijn: Osteoporose, verhoogd

cholesterol, overgewicht, diabetes, verzuring in het lichaam met bijbehorende

klachten en verhoogde kans op ontstekingen en daarmee sneller kans op

ziekten.

Hoe zit het nou met suikers? Moeten we daar nou panisch over doen of niet?

Ikzelf ben van mening dat bewerkte suiker niets voor het lichaam van je kleine

doet, zelfs niet bij uitzondering. Sterker nog het rooft de kleine van waardevolle

vitamines en mineralen die het zo hard nodig heeft voor een goede

botontwikkeling en celgroei. 

Als dit je eerste kleine is, is het totdat hij/zij de wijde wereld intrekt makkelijker

om daar als ouder invloed op te hebben. Dan ligt er een stevige basis waar je

kind op kan groeien. Als je kind ouder is, wordt je invloed ook beperkter maar

heb je het wel een solide basis gegeven om gezond op te groeien. 

Bewerkte suiker zal naar mijn mening in de toekomst dezelfde plek krijgen als

sigaretten nu. We weten dat het schadelijk is voor onze gezondheid maar er

wordt zo ongelooflijk veel geld in verdiend dat het lastig is om er omheen te

gaan. 

Suiker op het kinderlichaam:

TIP 5 #

De mythes van suiker

Mocht je kleine toch een keer bewerkte suiker
toegestopt krijgen van oma, geef het dan

meteen een stuk fruit erbij. Dan krijgt het
meteen waardevolle vitamines mee om de

suiker te verwerken!



Klinkt dat saai? 

Misschien is dat de reden dat de fabrieksindustrie zo'n goede zaken doet. Bewust

onbewust blijven is geen optie meer als je je kind duurzame groei wilt bieden.

Er is geen reden tot stress. Ook het kinderlichaam kan heel veel hebben en lost

veel op, want wat is het een ingenieus systeem hè. Het ruimt op (al die virussen

en afvalstoffen) en houdt ons in leven door al die dagelijkse processen die we niet

zien. Dus je mag vertrouwen. Vertrouwen dat het lichaam van jouw kleine tot veel

in staat is en veel krachtiger is dan een bezorgde ouder soms denkt.

Het is daarmee ook goed dat het soms geprikkeld wordt, dat lichaam zodat het

ook sterk en krachtig blijft.

Een goede basis ligt daaraan ten grondslag. Gezonde verse voeding als basis. Eet

het liefst voeding zonder barcode en als het niet anders kan, lees dan eens wat

een ingrediëntenlijst je vertelt. Het is geen abracadabra (alhoewel fabrikanten

steeds creatiever worden ;-)

Het eerste ingrediënt wat er op staat zit er het meeste in, niet schrikken hè!

TIP 6 #

Lees ingrediëntenlijsten

De eerste 3ingrediënten zijndus pure wittesuiker ;-)
 



olvarit
Het grote probleem van de babyhapjes is eigenlijk dat
deze gesteriliseerd zijn. Bij sterilisatie wordt de voeding
extreem verhit om zo de bacteriën te doden. Ook de
vezels worden stukgekookt, wat de opname van suiker
nog meer vergroot. Het steriliseren van voeding heeft
een negatieve invloed op de nutriënten, met name de
vitaminen B & C zijn gevoelig voor hoge temperaturen.
Ook enzymen leggen boven de temperatuur van 42
graden het loodje. 

Aan babyvoeding wordt vaak een zetmeelbron
toegevoegd zoals tapiocameel (zetmeel uit cassave). De
reden hiervoor is dat ze eigenlijk vruchtensap verkopen
dat niets met puree te maken heeft. Door er zetmeel
aan toe te voegen lijkt het meer op een gepureerd
hapje. Dat noem ik een vorm van misleiding. Bovendien
is het zetmeel ook weer een vorm van suiker.

TIP 6 #

Lees ingrediëntenlijsten

Als u het etiket "zonder toegevoegde suikers" op een product ziet, kunt u er zeker van zijn

dat er geen zoetstoffen zoals suiker (kristalsuiker, vruchtensuiker) of siroop aan

toegevoegd zijn. 

Het product bevat enkel suikers (zoals vruchtensuiker) uit de natuurlijke ingrediënten.

maar dit zegt Juglen Zwaan (voedingsdeskundige) daarover:

Dit zegt de fabrikant:



Er zitten in fruithapjes voor baby’s inderdaad meer suikers dan in cola. Fruithapjes bestaan
gemiddeld voor 50% uit fruitsap. Het fruit is dus ontdaan van de vezels, waardoor de suikers
extreem snel in de bloedbaan van baby’s worden opgenomen. Vaak is het hoofdingrediënt
banaan. Banaan heeft een glycemische index van 50 – 60, wat uiteindelijk ook kan zorgen
voor een stijging in de bloedsuikerspiegel. De suikers in babyvoeding zijn dan wel natuurlijk,
maar nog steeds niet gezond voor het lichaam. Suiker is namelijk suiker.

Uiteraard kun je beter zelf een fruit- of groentehapje maken. Je kunt de smaak van je kindje
trainen zodat het minder op zoet leunt. Een hapje pureren is een fluitje van een cent. Mocht
je liever toch kiezen voor kant-en-klare hapjes, laat de fruithapjes dan liggen en kies voor
groentehapjes. Dat is al een heel stuk gezonder.

TIP 6 #

Lees ingrediëntenlijsten

Vervolg Juglen Zwaan 

Tip!
De consumentenbond heeft
babyhapjes getest en het

voor je op een rij gezet.

https://www.consumentenbond.nl/kindervoeding/test-babypotjes
https://www.consumentenbond.nl/kindervoeding/test-babypotjes


Leef je in zijn wereld in: alles maar dan ook alles van voeding is nieuw, dus laat hem dat

ook ervaren! In een veilige omgeving proberen wat wel en niet smaakt. Een kindje moet

vaak wel 10 tot 15 keer proeven voordat hij een smaak kan waarderen. Fijn als hij de

ruimte krijgt om dat te ervaren. Lopen en kruipen ging ook niet meteen de eerste keer

goed. 

Er zijn tientallen manieren om je kind op een speelse manier te laten kennismaken met

voeding. 

Leg een plastic zeiltje onder de eetstoel, geef je kind een slabbetje met mouwen of trek

zijn mooiste kleding uit en ook die van jou zodat jij dit experiment stressvrij ondergaat ;-).

Ga naast je kind zitten.

Geef je kind een bord met voeding in verschillende vormen, kleuren en structuren (zacht,

hard, sponsig etc.).

Laat je kind de voeding betasten en ervaren. 

Kijk met de nieuwsgierigheid van een kind naar je eigen kind.

Benoem wat je ziet. Dus als je ziet dat je kindje een erwtje indrukt benoem je dat. 

Kijk eens of hij de voeding na het uitgebreide betasten in zijn mond wil stoppen en wat er

dan gebeurt.

Je zou als ouder ook mee kunnen doen. Een bewuste proefoefening en samen ontdekken

hoe je dat ervaart.

Het magische effect van zintuigen

Probeer de neiging te

onderdrukken alles schoon te

boenen en hou je schoonmaakactie

pas na het eten

TIP 7 #

 Het online programma

biedt waardevolle

ideeën en oefeningen

hiervoor 

Eén manier is... voelen

http://www.natuurlijkvida.online/


Je hebt een super druk leven, je baan, je sociale leven en dan zo'n heerlijke kleine erbij

die nog helemaal afhankelijk van jou is voor alles in zijn leven! Mealpreppen is de

ultieme manier om tijd te besparen met een voordeel dat je niet dagelijks hoeft te

koken maar wel een voedzame maaltijd voor je kleine en voor jezelf op tafel kunt

zetten. Er zijn verschillende manieren om wekelijks je maaltijden te preppen. Je kunt

kiezen voor twee momenten in de week of voor een keer per week alles voor te

bereiden. Dat scheelt tijd maar ook veel stress; de beste manier om je kleine beter aan

het eten te krijgen. 

Een ontspannen ouder aan tafel is een ontspannen kind dat beter eet.

Ga op een moment in de week zitten om al je maaltijden in te vullen in de Meal Prep

Planner. Stel zo ook meteen je boodschappenlijst op::

Doe of bestel de boodschappen::

Plan een of twee dagen in de week max. anderhalf uur om je maaltijden voor de week

te preppen::

Freeze en combineer::

Eet ontspannen samen met je kleine::

Mealprep
TIP 8 #

Het  online programma biedt

hier een waardevolle meal prep

planner voor die meedenkt in de

groei van je kleine. Super

makkelijk en handig! 
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Hoe voorkom je een moeilijke eter?

Q & A sessie

Relaxed aan tafel; hoe dan?

 28 & 29 junil
10 of 20 uur

Onderwerpen

hoe belangrijk is zintuigelijk eten?

Wat is de basis van natuurlijke voeding?

Hoe maak ik snel een voedzame maaltijd voor mijn kleine en mezelf?

Waar start je met de eerste hapjes?



Het Zorgeloze Eerste hapjes programma geeft je stevige
handvatten om vol zelfvertrouwen verantwoorde
voedingskeuzes voor je kleine te maken. Wil je daar meer
over weten? Kijk dan eens op www.natuurlijkvida.online

Ik weet dat ik zo'n cursus super handig had gevonden
twaalf jaar geleden toen ik met mijn handen in het haar zat
over de beste voedingskeuzes voor mijn dochter. 

Mocht je liever persoonlijke begeleiding willen voor jou of
je kleine dan mag je me altijd bellen of mailen. Ik ben er vol
aandacht voor je en help je graag bewuste stappen te
zetten met de focus op gezondheid voor jou en je
omgeving.

Doe vooral wat voor jouw kind en voor jou het beste
voelt. Dat is, bij alles in zijn verdere leven, het
beste uitgangspunt.

Jouw baby, jouw
besluit

Ik geef live coachcalls bij prangende vragen over voeding in opvoeding. 
Je hebt toegang tot een online gemeenschap van gelijkgestemden als waardevol klankbord. 
Jij als ouder krijgt ondersteuning in de vorm van waardevolle zelfzorgoefeningen 

Waarom is mijn online aanpak anders? 

 

Ja, ik wil zorgeloze

eerste hapjes
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