
 

Opbouwschema voor zuigelingen met 
voedselovergevoeligheid 
 
van zes tot en met twaalf maanden 

 
Vanaf de leeftijd van zes maanden wordt met bijvoeding begonnen. Uw kind gaat 
nu kennis te maken met vast, grover en vezelbevattend voedsel. Dit in verband 
met de volwaardigheid van de voeding en de ontwikkeling van de mond-
motoriek. 
 

Introductie van nieuwe voedingsmiddelen 
Voor de volgorde van introductie zijn geen vaste regels te geven. Dit is afhankelijk van de 
behoefte van de zuigeling, de eetgewoonten binnen het gezin en de verkrijgbaarheid.  
 
Om het resultaat van de introductie te beoordelen is het van belang dat u van het 
geïntroduceerde voedingsmiddel het volgende noteert: 
 naam voedingsmiddel; 
 datum en tijdstip van introductie; 
 eventuele reactie van de zuigeling; 
 tijdstip waarop de reactie optrad. 
 
Op het voedingsschema is hiervoor ruimte vrijgelaten om deze gegevens in te vullen. 

Aandachtspunten bij de introductie 
 Geef één nieuw voedingsmiddel tegelijk. 
 Bied de eerste twee maanden van de introductie de voedingsmiddelen in drie 

opeenvolgende dagen in opklimmende hoeveelheid aan: 
o 1e dag: 0,5 eetlepel 
o 2e dag: 1eetlepel  
o 3e dag: 2 eetlepels  

 Geef het nieuwe voedingsmiddel vroeg op de dag.  
 Gebruik de voedingsmiddelen het liefst in enkelvoudige vorm en zonder hulpstoffen 

(smaakstoffen, conserveringsmiddelen). 
 Geef niet vaker dan eenmaal per vier dagen een nieuw voedingsmiddel. 



 

 Geef geen nieuwe voedingsmiddelen in situaties waarin waarnemingen onduidelijk zijn, 
bijvoorbeeld als uw kind ziek is, tanden krijgt of een inenting heeft gehad. 

 De voedingsmiddelen die zonder problemen zijn geïntroduceerd, kunt u blijven geven. 
Wissel hierbij wel voldoende af. 

Als er een reactie is opgetreden: 
 Wacht zeven dagen met de introductie van een nieuw voedingsmiddel.  
 Het voedingsmiddel waarop is gereageerd, kan na een maand nog eens geïntroduceerd 

worden. Treedt er dan weer een reactie op, laat het voedingsmiddel dan de komende drie 
tot zes maanden helemaal weg.  

 
Aantal voedingen per dag 
 

6 maanden 

Borstvoeding:      
Ongeveer 4‐5 borstvoedingen. Bij het geven van borstvoeding wordt 

dagelijks 10 mcg vitamine D aan de zuigeling gegeven. Indien meer dan 

500 ml opvolgmelk gegeven wordt, kan de aanvulling met vitamine D 

gestaakt worden.  

Flesvoeding: 
Ongeveer 4 à 5 x 200 ml hypo‐allergene opvolgmelk (geen vitamine D 

toevoegen). 

 

 

7 maanden 
Totaal 4 voedingen en 1 fruithap, bijvoorbeeld: 

Borstvoeding: 
2 borstvoedingen, 1 papmaaltijd of borstvoeding, 1 warme maaltijd en 1 

fruithap 

Flesvoeding: 
2 flesvoedingen, 1 papvoeding, 1 warme maaltijd en 1 fruithap 

 

 



 

8 maanden 

Zie 7 maanden 
Eén borst‐ of flesvoeding kan vervangen worden door een broodmaaltijd. 

Warme maaltijd 
Deze bevat ongeveer de volgende hoeveelheden:  

 1‐2 eetlepels fijngemaakte aardappelen of vervangingen hiervan; 

 1 eetlepel gaar gemalen vlees; 

 opklimmend tot 3 eetlepels groenten. 
 

 

 

 

9 maanden 

Geleidelijk overgaan op totaal 3 voedingen en 1 fruithap. 
Bijvoorbeeld:  
 1 warme maaltijd, 1 broodmaaltijd, 1 papvoeding en 1 fruithap of
 1 warme maaltijd, 2 broodmaaltijden en 1 fruithap. 
Borstvoeding:  
U kunt doorgaan met borstvoeding zolang u en uw kind dat  
prettig vinden. 
Tussendoor 2-3 bekertjes van ongeveer 100 ml drinkvocht  
Bijvoorbeeld: water, thee zonder suiker, of verdund vruchtensap.  
Er kan nu gebruik gemaakt worden van een drinkbeker zonder tuit. 
 

 

 
 



 

Schema geleidelijke introductie van bijvoeding 

Leeftijd: 6 maanden 
 
 

Leeftijd: 7 maanden 
 

 

Introductie Voedingsmiddelen Opmerkingen 
- Groente  
   
- Fruit  
 
- Zetmeel 
 
- Vruchtensap 

- Bloemkool, broccoli, wortelen  
   (± 3 eetlepels), zonder sausje. 
- Peer, perzik, meloen, nectarine,  
   abrikoos. 
- Rijstebloem (± 6 eetlepels op 
   200 cc), zonder smaakje. 
- Van alle toegestane vruchten 
   zonder toevoegingen. 

 

Introductie Voedingsmiddelen Opmerkingen 
- Groente  
   
- Fruit  
- Zetmeel 
 
 
 
 
 
- Tussendoortje 

- Andijvie, aubergine, witlof,  
   bietjes, courgette, komkommer. 
- Banaan, appel (geen Granny). 
- Gekookte witte rijst, aardappel, 
   mihoen. 
 
 
 
 
- Rijstwafel na introductie  
   van rijst. 

 
 
4 -5 voedingen 
 
Prak de aardappel  
met een vork en  
maak eventueel  
smeuïg met hypo- 
allergene opvolgmelk
 



 

Leeftijd: 8 maanden 
 

Leeftijd: 9 maanden 

 

 

Leeftijd: 10 maanden 

Introductie Voedingsmiddelen Opmerkingen 
- Groente  
   
- Fruit  
- Vruchtensap 
 
- Zetmeel 
- Vlees 
 
- Tussendoortje 

- Sperzie-/snijbonen, peulen, 
   koolrabi, pompoen. 
- Mango. 
- Van alle toegestane vruchten 
   zonder toevoeging. 
- Zie 6 en 7 mnd, Bambix 6 mnd. 
- Kalkoen, kip, lamsvlees  
   (1 eetlepel gaar). 
- Popcornwafel. 

4 voedingen +  
fruithap 
totaal 500-600 cc, 
opvolgmelk, beker  
gebruiken. 

Introductie Voedingsmiddelen Opmerkingen 
- Groente  
 
 
- Fruit  
- Zetmeel 
 
- Vlees 
 
- Tussendoortje 

- Doperwten, peulvruchten, ijs- 
   bergsla, jonge tuinbonen,  
   mais. 
- Puim, kersen. 
- Bruinbrood (koemelkvrij). 
 
- Rundvlees (bijv. rundergehakt/ 
   tartaar). 
- Soepstengel, toastje, brood 
   korst (koemelkvrij). 
 

3 voedingen + 
fruithap 
 
 
Vanaf 9,5 
maanden 
 
 
Vanaf 9,5  
maanden 
 

Introductie Voedingsmiddelen Opmerkingen 
- Groente  
 
- Fruit  
- Zetmeel 
 
 
 
- Vlees / vis 
 

- Chinese kool, venkel, tomaat, 
   spinazie. 
- Kiwi, tutti frutti. 
- Tarwebloem, Bambix groei- 
  ontbijt/Molenaar 7- Granen  
  meel, Koemelkvrij brood  
  pasta’s.  
- Varkensvlees / kabeljauw / 
   koolvis. 

 



 

 

Leeftijd: 11 maanden 
 

 

 

 

 

Leeftijd: 12 maanden 
 

 

Leeftijd: na 36 maanden 

 
  

- Vet / olie 
 
- Broodbeleg 

- Koemelkvrije margarine,  
   halvarine, olie (1soort). 
- Vers fruit, jam, appel- / 
   perenstroop, leverpastei, 
   vruchtenmousse. 

Introductie Voedingsmiddelen Opmerkingen 
- Fruit  
- Vlees 
- Melk 

- Druif, bes, rozijnen, roosvicee. 
- Varkensvlees 
(- Koemelk; in overleg met de 
kinderarts!) 

 

Introductie Voedingsmiddelen Opmerkingen 
- Fruit  
 
- Groente  
- Sterke  
  allergenen 

- Alle soorten uitbreiden, citrus 
   fruit / aardbei. 
- Alle soorten uitbreiden. 
- Soja, ei (start met een kwart 
   stukje ei, daarna oplopend tot 
  1 ei). 

 

Introductie Voedingsmiddelen Opmerkingen 
Noten en  
pinda’s 

Introductie in overleg met de  
diëtist. 
 
Indien akkoord: 
Notenpasta / pindakaas op  
een kwart stukje van een  
snee brood 

 



 

 
Meer informatie 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 

diëtisten van het Maasziekenhuis. U kunt op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met 

0485‐845226. U kunt uw naam, geboortedatum en telefoonnummer op het antwoordapparaat 

inspreken. U wordt door één van de diëtisten teruggebeld.  

 

Als u onder behandeling bent van de diëtist, kun u haar ook per email bereiken: 

dietetiek@pantein.nl. Vergeet niet uw naam en geboortedatum te vermelden. 
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