
 

Dagschema 4 voedingen met bijvoeding 
 

08.00 uur  Melk met pap 
Na de voeding is er tijd om alleen te spelen in de box of  het speelkleed. Daarna 
kun je hem wassen of badderen en aankleden. Tot het fruitmoment kan je baby 
nog spelen, contact maken, spelletjes met jou doen, voorlezen of knuffelen. 

 

10.00 uur  Fruithapje met drinken 
Na het fruitmoment is je baby waarschijnlijk moe en breng je hem naar zijn bed. 
Wakker wegleggen is belangrijk, hier moet hij leren zelfstandig in slaap te vallen. 
Geef geen fopspeen, je baby mag best even huilen om zijn verhaal te doen. Sluit 

de gordijnen. In principe slaapt hij tot 12 uur. Is hij te vroeg wakker zou een 
wandeling kunnen helpen om nog een slaapje te creëren. Een fopspeen, dragen 

of op bezoek gaan zou ook een optie zijn. Je baby valt in de auto of 
kinderwagenbak misschien nog even in slaap. 

 

12.00 uur  Melk en introductie brood 
Na de voeding is het weer speeltijd in de box of op een kleed. Na deze voeding 

zijn ze vaak weer wat sneller moe. Bij een slaapsignaal zijn de hersenen weer 
genoeg gevuld met prikkels en breng je hem naar bed. Als hij veel te vroeg 

wakker is kan je deze tijd invullen met bijvoorbeeld wandelen, boodschappen 
doen, fopspeen geven, dragen in een doek, hangen op de bank. Je wilt nog een 
klein slaapje creëren. 

 

14.00 uur   Tussendoortje met drinken 
Mocht het fruithapje van de ochtend nog over zijn, kan dit ook nu nog gegeven 
worden. Wanneer fruit en groentehapjes goed gaan kun je langzaam starten met 

een babykoekje (Zie hieronder). Daarna weer tijd om alleen te spelen.  
 

16.00 uur  Melk 
Aan het einde van de middag zie je vaak dat baby’s nog een klein slaapje nodig 
zijn. Het is aan te raden om je baby na 45-60 minuten te wekken voor de warme 

hap, anders slaapt hij te lang en lukt het na het eten niet om hem op tijd in bed 
te krijgen. Deze voeding kan rond 6 maanden als eerste gestopt worden, 

wanneer de bijvoeding goed gaat.  
 

18.00 uur  Warm eten met daarna melk of een gezond toetje 
De tijd na de warme hap kan gebruikt worden om even samen te spelen of 

knuffelen en voor hij moe wordt alvast te badderen of de pyjama aan te trekken. 

 

19.00 uur  Melk (met pap) 
Deze fles of borst kan ook nog rond 20.00 uur gegeven worden. Let erop dat  

je baby niet teveel pap krijgt per 24 uur. Verdeel de hoeveelheid  
bijvoorbeeld over de flessen als je dat wel graag wilt geven  
voor de nacht. 

 

  



  
 

Van 5 naar 4 voedingen werken 

Het is fijn om rekening te houden met het natuurlijke ritme van je baby. 
Dit ritme veranderd steeds in de babytijd.  

Rondom de 4e maand merk je dat baby’s de laatste voeding minder actief 

gaan drinken. Het wekken voor de voeding gaat moeizaam. Ze drinken 
vaak slapend aan de borst of fles en drinken minder effectief. Bij de fles 

zie je dat ze hem deels laten staan. Dit is een periode om langzaam aan 
het ritme te werken en van 5 naar 4 voedingen te gaan.  Een effectieve 

methode kan zijn dat je de laatste voeding iedere avond iets eerder geeft, 
zodat je baby op den duur wakker kan blijven tot de laatste voeding. Zijn 

laatste voeding zou dan rondom 20 uur of 21 uur gegeven kunnen 
worden. Baby’s willen nu graag de klok rond slapen ’s nachts. Op den duur 

kan de laatste voeding  ook wel naar 19 uur. Vooral wanneer hij rond die 
tijd erg moe begint te worden en het niet langer vol kan houden. 

 
Van 4 naar 3 voedingen 

Wanneer je baby voldoende groente, fruit en rijstebloem pap eet, kun je 
rondom 5-6 maanden de voeding van 16 uur stoppen. Je kunt ervoor 

kiezen om de warme hap te geven rond 17 uur en daarna als toetje de 

melk te geven. Op den duur eten ze genoeg van de warme hap, waardoor 
er steeds minder melk gedronken wordt en je de melk kunt vervangen 

door bijvoorbeeld yoghurt. De voeding van 16 uur is er op een natuurlijke 
manier tussenuit gehaald. 

Wanneer de groentehap goed verdragen wordt, kun je al snel een 
aardappel en vlees, ei, vis en dergelijke toevoegen. Dit kan al voor 6 

maanden, mits de darmen het goed verdragen en de mondmotoriek/ 
lepeltechniek goed gaat. 

 
De introductie van de eerste hapjes bijvoeding 

Rondom de 4e maand mag je starten met de eerste hapjes groente en 
fruit. Je baby zijn mondmotoriek is in ontwikkeling en de lepeltechniek 

krijgt hij langzaam onder de knie. Je baby kan zich in het begin verslikken 
en vindt het dan nog lastig om veilig door te slikken. Bij hoesten of 

verslikken loopt er voeding in zijn luchtpijp. Gebeurt dit een paar keer, 

kun je beter stoppen en het op een later tijdstip weer proberen. Wel 
blijven oefenen. Je baby heeft een voorwaartse beweging met zijn tong. 

Zo drinkt hij ook aan de borst of fles. Hij leert dat hij de voeding met zijn 
tong naar de achterkant van zijn mond moet brengen. Leg de lepel altijd 

op de tong zodat hij zelf zijn mondje sluit. Hij leert de techniek niet 
wanneer je de lepel afveegt aan zijn bovenkaak. Let er in het begin goed 

op hoe zijn darmen reageren. De hoeveelheid is tot 6 maanden nog niet 
belangrijk. Geef liever minder bijvoeding zodat de darmen kunnen 

wennen. De smaakontwikkeling zorgt ervoor dat baby’s alles leren lusten. 
Wanneer een baby dagelijks iets op zijn tong proeft, zorgt er al voor dat 

hij de smaken leert kennen. Hij hoeft het dus niet door te slikken om te 
leren lusten. Fruit en groente opwarmen kan helpen bij de introductie. Ze 

zijn ook warme melk gewend namelijk.  
 



  
 

Kokhalsreflex bij de introductie van koekjes en brood 

Baby’s hebben hun kokhalsreflex voor in de mond. Het beschermt hun 

tegen voeding waar ze nog niet mee om kunnen gaan. De reflex werkt de 
nieuwe voeding weer naar buiten waardoor de luchtwegen beschermt 

worden. Koekjes en brood leren eten is niet makkelijk. Het is droog en 
hard en wekt snel een kokhalsreflex op. Baby’s leren hiermee om te gaan 

door vaak koekjes te eten. De kokhalsreflex verdwijnt langzaam naar 
achter in de keel. Rondom 5-6 maand kun je beginnen met de binnenkant 

van een broodje en speciale babykoekjes. Bij veel kokhalzen probeer je 
het later of de volgende dag weer. 

 

Drinken 
Dit zou bij voorkeur water zijn. Koud water moeten ze vaak eerst aan 

wennen. Baby’s zijn warme melk gewend en het kan helpen om bij de 
introductie het water warm te maken. 

Het leren drinken uit een beken kan al goed geoefend worden rondom 
deze leeftijd. 


