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Kinderen leren eten en leren lusten wat ze 

nu nog vies vinden; hoe doe je dat? 
 
 

 

 

 

 

Yaron Kaldenbach, gz-psycholoog/cognitief gedragstherapeut 



©  2012-2020  Drs. Yaron Kaldenbach, gz-psycholoog. ‘Leren eten, leren lusten’. 

Versie 19-09-2020. Zie www.apollopraktijk.nl voor meest recente versie en andere downloads.   2 
 

Smaakontwikkeling en leren eten/lusten; tips & trucs 
 

 

Wat kun je doen om een kind te leren eten wat het niet lust, maar wat wel 

belangrijk is, zoals groenten en fruit of volkoren brood? Hieronder een aantal 

praktische tips. Hoewel je op alle leeftijden nog iets kunt leren eten, is smaak 

het makkelijkst te beïnvloeden in de jeugd. Het op jonge leeftijd leren eten van 

groenten en fruit is een goede voorspeller van een gezond eetpatroon als 

volwassene. Maak daar gebruik van en begin er dus op tijd mee. 

 

 

1. Combineren met iets lekkers 

 

Geef het in combinatie met een smaak die het kind al kent en lekker vindt 

(maakt niet uit wát, na een tijdje is de toevoeging van de lekkere smaak niet 

meer nodig): 

 

Warme maaltijd 

Denk aan ketchup, mayonaise, appelmoes, Maggi, mosterd, dressing, (dip)saus, 

kruiden, kaas (geraspt, gesmolten, meegebakken), suiker, jus, enz. Sommige 

ouders zullen er moeite mee hebben als hun kind curry over de 

broccoli wil of de spruitjes of rijst wil zoeten, maar bedenk: het is 

tijdelijk, gericht op het verleiden van een kind om iets te gaan eten 

wat het vies vindt en het te helpen de originele smaak steeds meer 

te waarderen. 

Ongeveer 25% van de kinderen (‘supertasters’) zijn door de 

ontwikkeling van hun smaakpapillen op hun tong gevoeliger voor 

bittere smaken. Zij hebben meer dan anderen een toevoeging nodig 

die in eerste instantie de originele bittere smaak wat verdoezelt. 

Andere opties zijn: groenten onderdompelen in suikerwater of 

bouillonwater, groenten of rijst/pasta koken in water met bouillonblokje of iets 

anders aan het water toevoegen dat het kind lekker vindt. Ontdek welke 

bereidingswijze (rauw, (roer)bakken, koken in water of magnetron, grillen, 

stomen, oven) aanslaat. Sommige kinderen helpen graag in de keuken en eten 

makkelijker iets waaraan ze zelf hebben meegewerkt. Verder geeft opdienen op 

een groot bord de indruk dat het 'minder' is. 

 

Brood 

Kies beleg wat het kind lekker vindt, mag in het 

begin best dik belegd zijn, later in normale 

proporties. Maak brood lekker en feestelijk door 
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er een wentelteefje of tosti van te maken. Als het echt niet lukt brood te leren 

eten, zorg dan voor goede alternatieven zoals Brinta of yoghurt met 

tarwezemelen en gebroken lijnzaad. Raadpleeg het Voedingscentrum of een 

diëtist om te kijken of iets voldoende geschikt is als ‘vervanger’. 

 

Drinken en yoghurt 

Scheutje limonade erdoorheen, zoeten met (riet)suiker of zoetstof, 

feestelijk opdienen met rietje, in mooi glas, enz. Als een kind geen melk 

of yoghurt lust en hij hoeft dat van u ook niet te leren drinken maar u wilt 

wel dat hij bouwstoffen eruit binnen krijgt, denk dan aan drinkyoghurt. 

 

Fruit 

Met en beetje creativiteit en de juiste middelen kun je van fruit ook een verse 

‘smoothie’, cocktail of lekkere (milk)shake maken. En als u een sapcentrifuge 

heeft, kunt u allerlei verse sappen maken van fruit. 

Ook kun je er allerlei feestelijke dingen mee doen 

om het aantrekkelijker op te dienen (op een 

satéprikker), en het in vrolijke of grappige vormen 

snijden (‘kroontjesappel’). Zoek op internet maar 

eens op ‘fruit funny’ en je vindt allerlei hele leuke 

ideeën! Je kunt je kind betrekken bij het bereiden van een feestelijke 

presentatie of er samen grappige dingen mee doen. Wie weet zelfs wel een leuke 

activiteit voor een kinderfeestje of als losse activiteit? Denk ook aan het zelf 

maken van ijsjes. Vormpjes hiervoor zijn overal te koop. 

 

 

 

2. Starten en volhouden 

 

Dagelijks kleine beetjes, enkele weken volhouden 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen dingen leren eten (minder vies vinden en 

‘kunnen’ eten tot zelfs echt lekker gaan vinden) als ze het 8 tot 15 keer 

voorgeschoteld hebben gekregen. Dat hoeven geen grote porties te zijn, enkele 

hapjes per keer is al prima, en niet te lang ertussen (bij voorkeur dagelijks). Als 

de smaak al wat bijdraait (de afkeer wordt minder) dan kan evt. wat opgebouwd 

worden. Niet te snel opgeven en volhouden in pogingen om het kind iets te laten 
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proeven, helpt echt. Oefening baart kunst. Prima om het in het begin al te 

bejubelen als het kind de ‘vieze’ voeding in de mond neemt en weer 

rustig/ontspannen uitspuugt. Doe een ‘challenge’ hoelang dit al lukt, stimuleer 

het record te verbeteren en geef extra punten o.i.d. als er geen vies gezicht bij 

getrokken wordt of het kind als een acteur kan doen alsof het lekker is. Doe een 

leuk raadspelletje, waarbij het kind iets in de mond neemt en de ander moet 

raden of hij/zij het vies of lekker vindt. De uitdaging voor het kind is dan om 

succesvol te misleiden/overtuigen, zodat de ander niet doorheeft dat het iets 

eet wat het eigenlijk niet zo lekker vindt. 

Het is normaal dat een kind merkt dat het sommige dingen gewoon moet eten en 

niet volledig zijn eigen menu mag bepalen, dat hoort bij de opvoeding. Kinderen 

kunnen ook vast wennen aan het product door te helpen bij de bereiding ervan. 

Vaak aanbieden is de beste manier om kinderen te laten wennen aan de smaak en 

textuur van eten; daardoor leren ze het meer waarderen. 

 

Smaakthermometer 

Gebruik de smaakthermometer (zie verderop) om een kind te laten aangeven hoe 

het iets vindt smaken. Om succeservaringen op te doen, is het niet handig om te 

beginnen met een product waar het kind echt van walgt, laten we zeggen met een 

score van -8, -9 of -10. Over alles wat 0 of hoger is, hoeft een kind sowieso niet 

moeilijk te doen. Een product dat een milde afkeur geniet (met een 

smaakwaardering van ergens tussen de -1 en -4), is een mooie om mee te 

beginnen. Gebruik de smaakthermometer ook tussentijds om te evalueren hoe 

het gaat. Het zal dan merkbaar worden dat een vies product steeds dichter bij 

de 0 komt en uiteindelijk vaak zelfs verder boven 0 stijgt en lekker gevonden 

gaat worden. Leuk ook om samen een grafiekje op papier of in Excel te maken. 

 

 

3. Voorbeeldfunctie van omgeving en idolen 

 

Kinderen gaan smaken lekkerder vinden als ze anderen ergens 

smakelijk van zien eten. De ander moet dan wel laten merken dat hij 

het lekker vindt en het kind moet dat ook opmerken. Vooral ‘helden’ 

of andere voorbeeldfiguren tegen wie kinderen opkijken of 

bewondering voor voelen, zijn een grote stimulans om iets te gaan 

eten en ergens (meer) van te gaan houden, zeker als die 

voorbeeldfiguren merkbaar genieten en enthousiast over het eten 

zijn. Sesamstraat en andere kinderprogramma’s zijn hier bewust 

mee bezig. Aanmoediging en enige positieve sociale druk door deze 
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voorbeeldfiguren doet wonderen. Marketing gericht op 

kinderen maakt hiervan gretig gebruik, door striphelden 

te associëren met het product en het kind te verleiden tot 

een positieve waardering ervan. Maak dus gebruik van mensen die indruk op het 

kind maken en ‘zet ze in’. Ook ouders hebben een voorbeeldfunctie als ze laten 

zien dat ze het echt lekker vinden. Als je telkens benadrukt dat je iets moet 

eten omdat het gezond is, bevestig je onbedoeld de vieze smaak die je met deze 

reden blijkbaar moet overwinnen. Stimuleer positieve gedachten door dingen te 

noemen die het kind belangrijk vindt (je wordt er sterk/gezond van, kunt er 

beter door sporten, je voelt je fit), maar geef niet de boodschap dat het vies is. 

Het gezonde is een gunstig ‘bijeffect’ van lekker eten. 

 

 

4. Overige aandachtspunten 

 

Los van het leren eten van bepaalde voedingsmiddelen, zijn enkele 

aandachtspunten bij het gezond eten belangrijk. 

 

Textuur van voeding doet ertoe 

Voor veel kinderen (en volwassenen) is de textuur en het ‘mondgevoel’ van eten 

belangrijk (denk aan het verschil tussen ribbelchips en gewone chips). Sommigen 

lusten pasta ineens wel in een andere vorm, textuur of kleur (geen macaroni, wel 

spaghetti tricolore). Leuk om mee te experimenteren! Ook rijst is er in 

verschillende kleuren, geuren, korrels en smaken. En met gekleurde toevoegingen 

aan het kookwater kun je hier van alles mee! 

Of er stukjes in de fruityoghurt zitten, pitjes in druiven of meloen, 

zaden/pitten in brood; het doet ertoe en de meeste (jonge) kinderen houden er 

niet of moeten er in ieder geval aan wennen. Je kunt dan groenten gelijkmatig 

pureren om klontjes/texturen te vermijden. Maar het grote nadeel is kinderen 

zo ook niet leren om de meer lastige texturen te waarderen. En ervaring opdoen 

is hierbij juist heel belangrijk. Tot één jaar oud accepteren veel kinderen 

redelijk makkelijk wat hen wordt aangeboden. 

Varieer met hoe lang je iets kookt (houdt het kind van doorgekookt of juist een 

‘bite’?) en begin bij de voorkeur van het kind. 

 

Speel met je eten 

We leren kinderen vaak om niet met hun eten te spelen. Dat vinden we niet 

netjes, al helemaal niet buiten de deur of als er bezoek is. Maar bij jonge 

kinderen is dat niet het beste advies. Met je handen voelen aan eten, bevordert 

juist de ervaring met de textuur, geur en kleur van eten. En dat zorgt er weer 

voor dat kinderen met meer smaak hun bord leegeten. 

http://www.apollopraktijk.nl/


©  2012-2020  Drs. Yaron Kaldenbach, gz-psycholoog. ‘Leren eten, leren lusten’. 

Versie 19-09-2020. Zie www.apollopraktijk.nl voor meest recente versie en andere downloads.   6 
 

Geef keuzes 

Het is voor kinderen belangrijk om keuze te hebben. Je kunt bijvoorbeeld 

meerdere groenten (warm en/of koud) maken en van het kind verlangen dat hij 

van één van die groenten iets neemt. Omdat variatie ook belangrijk is (ook bij 

fruit), is het dan wel goed als het kind niet elke keer voor hetzelfde kan kiezen. 

 

Betrek het kind 

Kinderen hebben graag een gevoel van controle en 

houden zich makkelijker aan afspraken als ze die zelf 

hebben bedacht. Laat ze inspraak hebben in het plan 

dat jullie samen maken over hoe het iets gaat leren 

eten. Maak er samen een projectje van en hou het 

vooral positief. 

Zeker als kinderen weigeren te eten, kan het helpen 

hen te betrekken bij het boodschappen doen en het 

koken/bereiden ervan. Laat het kind bijvoorbeeld 

een boterham voor iemand maken met beleg dat het 

zelf niet lust. 

 

‘Ik-lust-niet-lijst’ 

Bijna niemand lust alles en het is ook niet nodig dat een kind letterlijk alles kan 

eten (hoewel dit wel heel makkelijk en handig is, ook voor later). Ook wij hebben 

allemaal naast dingen die we gewoon niet lusten enkele dingen waar we van echt 

gruwelen, dingen die we voor nog geen €100,- zouden eten/drinken 

(smaakwaardering van zeg -8 of nog lager). Je kunt met je kind een ‘Ik-lust-

niet-lijst’ maken. Het heeft de status van een soort contract. Als het kind 

belooft over de rest dan niet moeilijk meer te doen, kan hij op de lijst 

bijvoorbeeld 3 voedingsmiddelen zetten (of ander in overleg te bepalen op één 

hand te tellen aantal) waarvoor hij een ‘vrijstelling’ heeft. Als die producten 

worden voorgeschoteld, hoeft hij het niet te eten omdat het op de lijst staat. 

Ouders hebben de regie in de onderhandeling over welke producten niet op de 

lijst mogen. Het is handig om terughoudend te zijn met opname van eten wat de 

basis van een maaltijd kan zijn, zoals aardappelen, pasta of rijst. Evt. maak je 

categorieën en mag het kind per categorie maximaal 1 product noemen, om te 

voorkomen dat er 3 veel voorkomende groenten zouden worden genoteerd. Of 

het kind mag bij pasta dan bijvoorbeeld alleen macaroni zetten, maar moet dan 

wel spaghetti eten. Je kunt de ‘Ik-lust-niet-lijst’ creatief gebruiken. Kies er 

bijvoorbeeld voor dat van de 3 producten op de lijst 1 product om de zoveel tijd 

vervangen moet worden. Zo leert een kind ook andere producten eten. 
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Beloningsprogramma 

Een beloningsprogramma werkt goed als hulpmiddel bij het aanleren van nieuw 

gedrag. De boodschap moet niet zijn dat het kind beloond wordt omdat hij iets 

eet dat vies is, maar dat hij gestimuleerd wordt omdat hij iets probeert en leert 

wat hij moeilijk vindt. Je kunt zowel de stapjes naar het doel stimuleren (kan 

met echte beloningen maar ook belangrijk zijn de complimenten en stimulering in 

de vorm van samen dingen doen) als het behalen van het einddoel (bijvoorbeeld 

met het kind een dagje naar een pretpark als het kind voldoende gevarieerd 

groente en fruit eet. Als een kind slecht eet ’s avonds, is het raar als je erna wel 

snoepen toestaat. Dat kun je juist als beloner achter de hand houden voor als er 

goed gegeten is, net als het toetje (tenzij het toetje belangrijke 

voedingsstoffen bevat, waardoor je die altijd wilt geven). Meer informatie over 

beloningsprogramma's is te vinden op www.apollopraktijk.nl, waar u onder andere 

een handleiding voor ouders gratis kunt downloaden met kant-en-klare schema's. 
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Smaakthermometer 
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Héérlijk / zalig / jammie / 

lievelingseten / verrúkkelijk! 

Neutraal / gewoon / er tussenin 

Niet vies en ook niet lekker / ik kan 

het eten, maar ik geef er niks om 

Smerig, echt vies! Ik word al 

misselijk als ik het zie of ruik! 
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