
 
Bijvoeding en borstvoeding 

(of kunstvoeding) 
Hoe combineer ik dat? 
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Borstvoeding? 1-2- hap !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zes maanden raad de WHO aan om met 
bijvoeding te starten. Een nieuwe fase.  



Het motto 

Van borstvoeding op verzoek naar meedoen met 
de familie maaltijd  

 

• Borstvoeding start met huid op huid contact 

• Borstvoeding op verzoek 

• Bijvoeding vanaf ongeveer 6 maanden 

• Bijvoeding op verzoek 
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Borstvoeding werkt het beste als 
de baby de dans leidt… 

Annet Mulder Lactatiekundige IBCLC 4 



Baby’s weten: 

• Waar ze de melk vinden 

• Hoe ze deze uit de borst kunnen krijgen 

• Hoe vaak ze moeten eten 

• En hoe veel ze moeten eten 
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Wanneer starten? 4 of 6 maanden 

• CB 4 maanden, WHO 6 maanden, en wat zegt 
de buurvrouw? 

 

 

• Grotere kans op allergie? 

• Kleinere kans op allergie? 
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Wanneer starten? 4 of 6 maanden 
Een baby van …. 

4 maanden 

• Krijgt melkvoedingen 

• Is geïnteresseerd in 
de omgeving 

• Pakt graag dingen uit 
de omgeving 

4 maanden kan niet 

• Goed rechtop zitten 

• Goed dingen grijpen 

• Effectief bijten en 
kauwen 
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Een baby van 6 maanden kan 

• Rechtop zitten met lichte ondersteuning 

• Accuraat dingen pakken 

• Eten naar de mond brengen en goed kauwen, 
ook zonder tanden 

• Een baby van 6 maanden heeft GEEN 
gepureerd eten nodig 

• Er is geen bewijs dat een lepel en gepureerd 
eten nodig is 

Annet Mulder Lactatiekundige IBCLC 8 



Rapley methode 
Introductie van bijvoeding op geleide van de baby 

 

• De wetenschappers Illingworth en Lister hebben zich 
hier mee bezig gehouden en stellen dat een baby 

• begint met te leren kauwen nadat hij in staat is om 
dingen te pakken en naar zijn mond te brengen; 

• vast voedsel aangeboden mag krijgen nadat hij heeft 
laten zien dat hij begonnen is met het leren kauwen; 

• van rond de zes maanden fysiek in staat is om te 
kauwen. (www.borstvoeding.com) 
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Wat maakt eten leuk voor jou? 
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Wat maakt eten leuk voor 
volwassenen? 

 

• De omgeving; gezellig/restaurant/ gezin 

• Zintuigen: geur, smaak, substantie, “het oog 
wil ook wat” 

• Controle; wat je eet, wanneer je eet, hoe je 
eet, het tempo waarin je eet 
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Waar zou je voorkeur naar uit gaan? 

Rapley  

• De mogelijkheid om te eten 

• Gezamenlijke maaltijden 

• Hetzelfde eten als de 
andere familieleden 

• De mogelijkheid om het zelf 
te pakken 

• Verschillende geuren, 
smaken en substanties 

• Mondvulling verschillend 

• Eigen tempo 

 

Standaard methode 

• Verwachting te eten 

• Alleen eten 

• Ander eten 

• Niet de mogelijkheid het 
zelf te pakken 

• Al het eten lijkt op elkaar 

 

• Onverwachte volle mond 

• Tempo wordt bepaald 
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Waarom moet dit? 
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Terwijl dit ook kan? 
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Hoe te starten? 
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•  Zorg ervoor dat de baby goed rechtop zit 
• Zorg ervoor dat de baby niet te hongerig is 
• Biedt verse gezonde voeding aan 
• Geen kleine harde stukken (bijv. nootjes) 
• Laat de baby niet alleen 
 



De start… 

• Vergeet het bord ;-) 

• Biedt een keuze aan (niet teveel) 

• Begin met etenswaren die de baby in de hand 
kan pakken (broccoli/sperzieboon) 

• Ga niet “voeren” 

• Geef het de tijd, maak van etenstijd een 
gezellig moment, blijf op verzoek borstvoeding 
of de fles aanbieden 
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Wat kun je als ouders verwachten? 

 

• Een zooitje… 

• Kokhalzen hoort erbij 

• Baby’s beginnen met kleine hoeveelheden 

• Aantal melkvoedingen blijven de eerste 
periode gelijk 
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Lekkkaaaahhhh!!!!! 
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Risico van verslikken 

Het risico is verhoogd  

• Als een baby moet zuigen en slikken tegelijk 

• Als de baby afgeleid wordt (treintje) 

• Kleine, harde voedingsmiddelen 

 

Een baby moet leren met eten om te gaan 
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Voordelen voor ouders 

 

• Geen aparte voedingen inkopen of 
voorbereiden 

• Gezellige maaltijden 

• Meer tijd om zelf te eten ipv te voeren 
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Geen succes… 
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Welke voedingsmiddelen? 
(bron  o.a.voedselintroductieschema www.borstvoeding.com ) 

Starten met  

• Allerlei groenten (broccoli, bloemkool, 
komkommer etc.) 

(na anderhalf jaar kool/ui/ maïskolf/prei) 

• Liever niet starten met zure of bittere smaken 
ivm grote verschil 

• Fruit (peer, meloen, banaan etc.) 
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Vragen over borstvoeding 

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk 

• Vrijwillige contactpersonen  

• Ervaringsdeskundigen 

• Gedegen opleiding gehad 

• Bereikbaar ook buiten kantooruren 

• Verwijzen door wanneer nodig 

• Gratis en geen lidmaatschap nodig! 

• Zie www.borstvoedingnatuurlijk.nl 
 

http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/


 
Vragen? 



Contact 

 

 

@AnnetMulder 

 

 

Annet Mulder 
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