
98mm 99,5mm 99,5mm

Deze brochure is uitgegeven  
door de Belgische Vereniging voor  
Kindergeneeskunde

Het  ontbijt : 
een sleutelmoment

Voeding

Om zich goed te ontwikkelen op fysiek en intellectueel 
vlak heeft uw kind nood aan een evenwichtige voeding, 
waar het ontbijt deel van uitmaakt.

Verschillende studies hebben aangetoond dat regelmatig 
een ontbijt nemen tal van voordelen biedt in vergelijking 
met niet ontbijten.

Op fysiek vlak heeft het ontbijt de volgende invloed :

•  heeft een positief effect op de groei van uw kind;
•  maakt een betere gewichtscontrole mogelijk;
•  verkleint de kans op overgewicht;
•  wordt in verband gebracht met een lager li-

chaamsvet bij adolescenten (voor diegene die 
een ontbijt nemen, in vergelijking met diegene 
die geen of af en toe een onbijten nemen);

•  stimuleert de fysieke activiteit;
•  verkleint het risico op diabetes type 2  

(bij jongvolwassenen van 18-30 jaar).

Op intellectueel vlak heeft het ontbijt  
de volgende invloed :

•  biedt de mogelijkheid om beter te leren op school; 
•  heeft positieve effecten op het geheugen,  

de aandacht en de creativiteit van het kind;
•  biedt het kind de mogelijkheid om zich beter te 

concentreren, problemen beter op te lossen;
•  verbetert de coördinatie tussen de ogen en de 

handen.

Deze positieve effecten worden al vanaf zeer jonge leef-
tijd vast gesteld.

Om goed 

te groeien en na te denken 

Volgens de nationale gezondheidsenquête van 2013 (WIV = Weten-
schappelijk Instituut Volksgezondheid) in België neemt 87% van de 
kinderen van 0 tot 14 jaar (meisjes en jongens) dagelijks een ontbijt. 
Dit percentage neemt helaas sterk af in de leeftijdsgroep van 15-24 
jaar, waar slechts twee derde (65%) van de jongeren ontbijten. De 
kwaliteit van het ontbijt werd hier niet onderzocht. 

Enkele

tips en trucjes
•  Als ouder moet u het goede voorbeeld geven : neem 

een ontbijt samen met uw kind(eren). Een kind zal des te 
gemakkelijker ontbijten als het ziet dat zijn ouders ook 
elke dag ontbijten.

•  Zorg voor een aangename sfeer op dit belangrijke mo-
ment van de dag : dit is essentieel opdat het uw kind 
zou motiveren om een goed ontbijt te nemen en om zijn 
smaak te ontwikkelen.

•  Probeer regelmatig de verschillende elementen van 
het ontbijt te variëren. Alle dagen hetzelfde eten kan 
vervelend worden. De kindertijd is het ideale moment om 
kinderen verschillende voedingsmiddelen en smaken te 
laten ontdekken. Uw kind zal de kans krijgen om gelei-
delijk aan te leren om zijn ontbijt goed samen te stellen.

•  Als er ’s morgens weinig tijd is voor het ontbijt : 
stop uw kind ’s avonds iets vroeger in bed, zodat het  
’s morgens ook iets vroeger kan opstaan om zonder 
haast te genieten van een lekker ontbijt.

•  Uw kind krijgt ’s morgens maar moeilijk iets binnen : 
maak een ontbijt klaar voor onder weg naar of op school, 
bestaande uit een boterham met een beetje margarine 
en zoet of hartig beleg, een stuk fruit (of ongesuikerd 
vruchtensapje) en een portie melk.

Vraag het advies van uw arts 

Bezoek onze website:
www.bvksbp.be 

Planta steunt de
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Het ontbijt is een van de belangrijke maaltijden van de 
dag. Het maakt deel uit van een gezonde levenswijze.  

We vergeten te vaak dat ons lichaam ’s nachts ook werkt.  
’s Morgens moet ons lichaam dus opnieuw energie krijgen om 
optimaal te werken. Het ontbijt is immers de maaltijd die, over 
een periode van 24 uur, volgt op de langste periode zonder te 
eten. Daarom heeft het ontbijt een grote invloed op het voe-
dingsevenwicht en op de werking van ons lichaam.

Het ontbijt is de eerste maaltijd van de dag die de moge-
lijkheid biedt om de batterijen opnieuw op te laden na een 
nachtje slaap.

Door elke dag te ontbijten, reikt men het lichaam 
voedingsstoffen aan die bevorderend zijn voor de 
gezondheid : 

 •  voedingsstoffen die energie aanreiken en die we in 
grote hoeveelheden nodig hebben zijn de koolhydra-
ten (suikers), vetten en eiwitten;

 •  voedingsstoffen die onmisbaar zijn voor de werking 
van onze lichaamscellen en waarvan we slechts kleine  
hoeveelheden nodig hebben zijn mineralen, vitamines 
en oligo-elementen.

Dit geldt zowel voor kinderen en adolescenten als voor 
volwassenen.

•  Een kind dat niet ontbijt, heeft minder 
goede intel  lectuele en fysieke prestaties 
op school. 

•  Het ontbijt overslaan kan gewichtstoename  
in de hand werken.

Een goed ontbijt is een must :
dit voorkomt immers het dipje om 10-11 uur dat gepaard 
gaat met vermoeidheid en concentratiestoornissen.

voor een goed ontbijt 
Advies

 • een ongesuikerd drankje;

 •  vetstof: plantaardige margarines en minarines rei-
ken de drie hiervoor vermelde types van vetten aan, 
inclusief de essentiële vetten, evenals smaak en vi-
tamine A, D en E;

 •  een portie fruit of een 100% natuurlijk vruchten-
sapje (bij voorkeur vers geperst) voor een flinke do-
sis vitamine C.

*  alfa-linoleenzuur (ALA), een omega 3-vet, en linolzuur (LA), 
een omega 6-vet, zijn belangrijk voor de ontwikkeling en 
de groei van het kind: dit zijn zogenaamde “essentiële” 
vetten omdat ons organisme ze niet zelf produceert en ze 
dus aangereikt moeten worden via de voeding. Smeer op 
de boterham van uw kind vetstof die minstens 2 g ALA en 
10 g LA per 100 g bevat. U vindt deze informatie op het 
voedingslabel op de verpakking.

Om de dag goed te starten na een deugddoend nachtje 
slaap moet uw kind goed ontbijten.  

Dit ontbijt moet uw kind een kwart van zijn dagelijkse 
energiebehoefte aanreiken. 

Dat gebeurt door de volgende voedingsstoffen :

 •  koolhydraten (suikers) zoals in brood, granen, aard-
appelen, rijst, ... ;

 •  vetten: de verzadigde, enkelvoudig onverzadigde 
en meervoudig onverzadigde vetten, waaronder 
de essentiële* vetten linolzuur en alfalinoleenzuur. 
Deze laatste zijn te vinden in plantaardige margarine;

 •  eiwitten zoals in melkproducten, kaas, vlees, soja-
producten... 

Het ontbijt moet ook voldoende vitamines, mineralen, en 
oligo-elementen aanreiken. 

Tot slot is het zeer belangrijk dat het ontbijt ook water in 
de vorm van ongesuikerde dranken aanreikt.

Een evenwichtig ontbijt bevat minstens de volgende 
elementen :

 •  een product op basis van granen (bij voorkeur 
volkoren), omwille van de energie die ze aanreiken: 
volkorenbrood, ontbijtkoekjes met een lage glyce-
mische index, ontbijtgranen bij voorkeur zonder 
suiker, muesli, …  

     Bij het brood kan hartig of zoet beleg gegeten 
worden;

 •  een zuivelproduct : omdat dit een bron van calcium 
is, wat bijdraagt aan de instandhouding van  normale 
botten (melk, yoghurt, platte kaas).

Be
la

ng
rijk !

Elke dag 
een goed ontbijt
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