
Informatie voor ouders van kinderen 
met een koemelkallergie

Sorgente

Specialist in medische voeding

In deze folder vindt u tips voor het introduceren van vaste voeding. 
Na het lezen weet u hoe u uw kind kunt laten wennen en waarmee u 
rekening kunt houden in verband met zijn of haar allergie.
 

De inzichten rondom de introductie van voeding zijn veranderd. 
Inmiddels is bekend dat het strikt mijden een kind juist allergisch kan 
maken en een vroege introductie juist beter is. Bij een kind met ernstig 
eczeem of een voedselallergie is het extra belangrijk om - in overleg met 
de arts of diëtist - vroeg met verschillende soorten voeding te starten.

Tips en advies 
Introductie bijvoeding bij koemelkallergie
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Vanaf wanneer kunt u oefenen met vaste voeding?
Is uw kind tussen de vier en zes maanden? Als uw kind belangstelling 
toont voor eten en het hoofd goed rechtop kunt houden, dan kunt u 
beginnen met het aanbieden van de eerste hapjes. Dit geldt ook als 
uw kind een koemelkallergie heeft. Dit in verband met de 
ontwikkeling van smaak, mondmotoriek en het verkleinen van de 
kans op het ontwikkelen van allergieën. De hapjes tussen de vier en 
zes maanden zijn om te oefenen en komen niet in plaats van een 
borstvoeding of hypoallergene zuigelingenvoeding. 

Uw kind leren proeven en happen
Vanaf zeven à acht maanden heeft uw kind meer nodig en neemt 
het aantal borst- of flesvoedingen geleidelijk af. Nieuwe 
structuren en smaken zijn best even wennen. Ook leert uw kind 
happen van een lepel. Niet elk kind leert dit even snel of doet dit 
met evenveel plezier. Het is heel normaal als uw kind tien tot 
vijftien keer iets moet proeven voordat het de smaak herkent en 
accepteert. Dagelijks enkele lepeltjes aanbieden is belangrijk, 
maar voorkom strijd en stop bij het zien van weerstand.

Hoe verkleint u het risico op allergische reacties?
Om de kans op voedselallergieën te verkleinen is het advies om zo 
vroeg mogelijk te beginnen met het aanbieden van verschillende 
soorten voedsel, waaronder pindakaas en ei.
Vanaf vier maanden kunt u beginnen met de eerste oefenhapjes 
groente en fruit. Zodra uw kind hieraan gewend is, kunt u pindakaas 
of ei aan deze hapjes toevoegen.
Voor kinderen met eczeem en/of aanleg voor allergie is het extra 
belangrijk om vroeg te starten met de introductie van pinda en ei. 
Hoe eerder u deze producten geeft, hoe kleiner de kans dat uw kind 
hiervoor allergisch wordt. Soms is eerst een test nodig om te kunnen 
bepalen of pinda en ei de eerste keer veilig thuis kunnen worden 
gegeven. Overleg daarom met de arts of diëtist hoe u veilig pinda en 
ei kunt introduceren. 
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Is er naast koemelkallergie ook matig/ernstig eczeem? 
Overleg dan altijd eerst met de arts of diëtist.

Introductie van nieuwe voedingsmiddelen
Meestal gaat de introductie van vaste voeding bij een koemelkallergie 
probleemloos. Het is niet nodig om een strikte volgorde van 
voedingsmiddelen aan te houden. Hieronder leest u hoe u 
verschillende voedingsmiddelen kunt introduceren. 
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Tips bij de introductie van vaste voeding

Introduceer nieuwe voedingsmiddelen één voor één. 
Een eventuele reactie is dan makkelijker te ontdekken.
• Vermoedt u dat uw kind allergisch reageert op het nieuwe 

product, dan is het beter om daarmee te stoppen. Na twee tot 
drie weken kunt u dat product nog een keer aanbieden. Geeft 

 het voedingsmiddel weer dezelfde reactie? Overleg dan met uw 
arts of diëtist. Wacht met het introduceren van een nieuw 
voedingsmiddel tot alle verschijnselen verdwenen zijn.

• Introduceer geen nieuwe voedingsmiddelen wanneer uw kindje 
ziek is. U kunt dan niet goed zien of uw kindje reageert op het 
nieuwe voedingsmiddel.

• Variatie is belangrijk, maar elke dag een heel ander menu is 
 niet noodzakelijk.

Bij het introduceren van bijvoeding is het handig om gebruik te 
maken van een dagboekschema. Hierop kunt u bijhouden welke 
voedingsmiddelen u aan uw baby geeft en hoe het daarop 
reageert. U kunt dit schema downloaden: 
www.sorgente.nl/infokaarten-dieetzuigelingenvoeding. 

Introductie van pap 
Meestal wordt gestart met een rijstebloempap voordat er andere 
granen gegeven worden. Start met één eetlepel pap van rijstebloem 
met borstvoeding of hypoallergene zuigelingenvoeding en geef de 
rest van de melk daarna met de fles. Bouw de hoeveelheid geleidelijk 
op. Geef liever lepelbare pap in plaats van pap in een fles. 
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Tussen de leeftijd van vier tot zes maanden mag u kleine 
hoeveelheden gluten in de vorm van granen geven, bijvoorbeeld een 
paar lepeltjes fijne granenpap of een beetje beschuit door een 
fruithapje. Vanaf zes maanden kunt u een bordje lepelbare fijne 
granenpap aanbieden.

Tips bij het eten van pap

• Heeft uw kindje een lastige stoelgang? Kies dan voor rijstemeel 
 (natuurvoedingswinkel) in plaats van rijstebloem. Dit bevat 

meer voedingsvezels wat een betere stoelgang kan geven.
• In de supermarkt zijn varianten met en zonder melkpoeder 
 verkrijgbaar. Controleer dus goed op de verpakking of het 
 product geen melk bevat.

Introductie van groenten en fruit
Groenten en fruit zijn geschikt om als oefenhapjes mee te beginnen. 
Begin met soorten die een zachte smaak hebben, zoals bloemkool, 
sperziebonen, courgette, peer, banaan, perzik, appel en meloen. 
Bied bij de eerste hapjes altijd zoveel mogelijk losse smaken aan en 
meng nog niet alles door elkaar. Groenten moet eerst worden 
gekookt. Snijd de groenten fijn en kook de groenten in weinig water 
zonder zout. Maal het hapje goed fijn, bijvoorbeeld met een 
staafmixer. Naarmate uw kindje beter kan kauwen, kunt u het hapje 
steeds grover aanbieden.

Tips bij het eten van groenten en fruit

• Als u een grotere hoeveelheid tegelijk klaarmaakt, dan kunt u 
kleine hoeveelheden invriezen in een ijsblokjesvorm.

• Er bestaan handige keukenmachines die de groenten eerst 
stomen en daarna blenden.
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Introductie van aardappelen, rijst en pasta
Als uw kind twee of drie soorten groenten gewend is, kunt u 
aardappel, rijst of pasta toevoegen. Kook deze zonder zout, pureer 
en voeg eventueel een beetje groentenat toe.

Introductie van vlees(vervangers) en vis
Gaat het introduceren van aardappelen, rijst en pasta goed dan kunt 
u vlees (vervangers) of vis gaan toevoegen. Varieer hiermee zodat uw 
kind verschillende smaken leert kennen en waarderen. Voor een kind 
onder de twaalf maanden is één eetlepel vlees of vis genoeg.

Introductie van dieetmargarine
Jonge kinderen hebben voldoende vetten nodig. Voeg daarom aan de 
warme maaltijd altijd een theelepel dieetmargarine toe. Dit bevat veel 
onverzadigde (gezonde) vetten. 

 
 Lees op het etiket of het koemelk bevat. Olie kan ook toegevoegd 

worden maar bevat geen vitamine D. Dit is geen probleem als er 
dagelijks 10 mcg vitamine D wordt gegeven tot de leeftijd van 
4 jaar. Dit vitamine D advies is onafhankelijk van de hoeveelheid 
borst- of flesvoeding.

Introductie van brood
Vanaf zes maanden mag brood worden gegeven, maar de meeste 
kindjes leren een boterham eten rond de leeftijd van zeven à acht 
maanden. Start met het geven van een broodkorstje om op te 
sabbelen. De mondmotoriek wordt hiermee gestimuleerd. Kijk goed 
wat uw kind aankan. Vervolgens kunt u kleine stukjes brood geven 
om te leren kauwen. Begin gelijk met licht bruin brood (geen wit). 
Volkorenbrood is grof en is daarom beter om boven de twaalf 
maanden te geven. Lees op het etiket of het brood koemelk bevat. 
Besmeer brood altijd met een dieetmargarine en wissel zoet en hartig 
beleg af. Wordt er een broodmaaltijd vervangen door lepelbare pap? 
Voeg hieraan dan ook dieetmargarine toe.

Drinken uit een beker 
Geef uw kind vanaf acht maanden een open beker met twee oren om 
te oefenen met drinken.
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Is uw kind jonger dan 12 maanden?
Rauw ei of rauw(e) vlees/vis is niet geschikt onder de leeftijd van 
twaalf maanden. Voeg ook geen zout of suiker toe en geef geen 
honing. Zoete dranken als (ongezoet) vruchtensap, diksap of siropen 
zijn af te raden gezien de hoeveelheid suikers. Water of (lauwe) thee 
zijn goede alternatieven. 

Tip: Lees alle etiketten goed

De fabrikant is wettelijk verplicht om bij de ingrediënten te 
vermelden of er koemelk in het product zit.

Heeft u behoefte aan praktische adviezen en ondersteuning bij 
het stapsgewijs uitbreiden van de voeding? Laat u dan adviseren 
door een diëtist, bij voorkeur met specifieke deskundigheid in 
voedselallergie. U vindt een diëtist in de buurt via 
www.kinderdietisten.nl of www.nvdietist.nl

Geraadpleegde bronnen:
Standpunt NVK vroege introductie van hoog-allergene voeding bij zuigelingen 
ter preventie van voedselallergie, autorisatiedatum 15 november 2017, 
www.nvk.nl/Kwaliteit/Standpunten

• Kneepkens C.M.F., Van Drongelen K.I. & Aarsen C.J.E., Richtlijn Diagnostiek  
 van koemelkallergie bij kinderen in Nederland, Nederlandse Vereniging 
 voor Kindergeneeskunde (NVK), september 2012, laatste revisie: 15 januari  
 2014, www.nvk.nl

• JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid  
 (NCJ), Utrecht, 2013, www.ncj.nl

•  Lanting C.I., Heerdink-Obenhuijsen N. e.a., JGZ-richtlijn Voeding en   
 Eetgedrag, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Utrecht, 2013,  
 www.ncj.nl

• www.voedingscentrum.nl/mijn-kind-en-ik/eerste-hapjes

Met dank aan: Ingrid Mimpen, kinderdiëtist Voeding & Zo te Rotterdam.
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Het Klantenteam KinderCare staat voor u en uw kind klaar
Op www.sorgente.nl vindt u informatie en handige tips. 
Heeft u toch nog een vraag? U kunt met ons chatten, mailen 
(teamkindercare@sorgente.nl) en bellen (030-634 62 64).

Goed om te weten: de medewerkers van Klantenteam KinderCare 
zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 
uur. 

Bij spoed kunt u via bovenstaand telefoonnummer 24/7 een medewerker 
bereiken.

Onze service voor u op een rij:
• Bestelt u voor 17.00 uur? Dan is het mogelijk uw medische 
 voeding de volgende werkdag bij u te laten bezorgen.
  Bestellingen na vrijdag 17.00 uur worden op dinsdag geleverd.
• Onze webwinkel is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
• Via de webwinkel kunt u gemakkelijk zelf 24 uur per dag, 7 dagen per 

week online bestellen. Ga naar www.sorgente.nl/mijnsorgente en 
activeer uw ‘Mijn Sorgente’ account.

• Voor persoonlijk contact, vragen en support staan onze deskundige 
medewerkers op werkdagen telefonisch voor u klaar.

• Komt uw voeding voor vergoeding in aanmerking? Dan loopt de 
betaling via uw zorgverzekeraar en hoeft u verder niets te doen. 

• Vraag de informatiekaart “Advies bij veelvoorkomende 
voedingsproblemen” aan of kijk op onze website: 

 www.sorgente.nl/infokaarten-dieetzuigelingenvoeding.

De complete algemene voorwaarden vindt u op onze website of
kunt u bij ons opvragen.

www.facebook.com/Sorgentebvwww.sorgente.nl

Sorgente B.V.   Postbus 281, 3990 GB Houten
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