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Snack tips: 

Geef je kind niet vaker dan 4 keer eten of drinken tussen de maaltijden door. Dat voorkomt tandbederf en 

helpt om op het juiste gewicht te blijven. Groente en fruit zijn altijd goede keuzes, maar iets kleins te 

snoepen kan af en toe ook.  

Top voor tussendoor: groente en fruit 

Fruit en snackgroenten zijn de beste keuze voor tussendoor. Denk bijvoorbeeld aan appel, peer, kiwi, meloen, 

aardbei, druif en mandarijn. Handige groenten zijn worteltjes, schijfjes komkommer, reepjes paprika of 

snoeptomaatjes 

Tip: maak gezond in huis makkelijk 

Zorg ervoor dat gezond eten in huis beschikbaar is en dat het makkelijk te eten is. Als je 

kind makkelijk toegang heeft tot gezonde producten, eet hij er ook eerder van. Zet bijvoor-

beeld stukjes gesneden groente en fruit neer, die makkelijk te pakken zijn uit een bakje.   

 

Snoep: houd het klein 

Als je kind gewoon gezond eet (volgens de Schijf van Vijf) kan af en toe snoepen best. Het is daarbij goed 

als je zelf ontspannen met snoep omgaat. Roep niet voortdurend dat snoep en snacks zo slecht zijn, maar 

laat gewoon zien dat je er niet te vaak en niet te veel van neemt. Kies bewust, geef iets 

kleins en geef je kind niet te veel in één keer. Geef bijvoorbeeld een lange vinger of een paar 

dropjes. Bedenk dat iets te snoepen of te drinken al snel te groot is.  

 

Verbied niks, maar stel wel grenzen 

Het verbieden van eten kan ervoor zorgen dat je kind er juist van wilt eten. Maar kinderen 

helemaal vrij te laten kiezen wat zij willen, kan er weer voor zorgen dat ze sneller ongezonde keuzes ma-

ken.  Geef snoep en frisdrank op vaste momenten en niet te veel. Geef bijvoorbeeld ’s middags één keer 

iets kleins te snoepen. Als je kind wat ouder is kun je ook duidelijke regels maken over wat hij zelf mag 

pakken aan snoep en frisdrank en hoeveel.  

Afspraken maken met je kind over snoep 

Als ouder maak jij de regels. En natuurlijk is jouw kind het daar niet altijd mee eens. Hoe ouder je kind wordt, 

hoe meer hij zal proberen jouw regels te veranderen. Leg uit waarom jouw regels gelden zodat hij begrijpt 

waarom hij zich eraan moet houden. Met een ouder kind mag je ook best een beetje onderhandelen. Vraag wat 

hij dan een redelijke regel zou vinden en kijk of jullie gezamenlijk tot een nieuwe regel kunnen komen.  

Gebruik snoep niet als troost of beloning                                                                                                                          

Leer je dat wel aan, dan zal je kind later zichzelf misschien ook troosten of belonen met snoep. En dat kan 

weer leiden tot overgewicht. Geef extra aandacht als troost of beloning.  Speel of dans liever even met je 

kind, lees een boekje, zing een liedje. En een knuffel werkt altijd.   


