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1. Voorwoord

Voor	kinderen	van	0-4	jaar	is	gezonde,	veilige	en	op	de	
leeftijd	afgestemde	voeding	van	groot	belang	voor	optimale	
groei	en	ontwikkeling.	Vanwege	snelle	groei	en	het	nog	
ontwikkelende	immuunsysteem	is	het	een	kwetsbare	
doelgroep,	met	heel	specifieke	voedingsbehoeften.	Juist	
daarom	is	het	extra	belangrijk	dat	het	dagelijkse	aanbod	
bestaat	uit	voedingsmiddelen	die	voldoen	aan	de	hoogste	
kwaliteits-	en	veiligheidsnormen.	Daarnaast	is	heldere	en	
passende	informatievoorziening	voor	ouders,	verzorgers	en	
gezondheidsprofessionals	cruciaal.

Uitgangspunt	is	dat	borstvoeding	de	beste	voeding	is.	Als	een	
kind	geen	borstvoeding	krijgt,	dan	is	het	van	belang	dat	er	een	
goed	alternatief	beschikbaar	is.	Voeding	voor	de	allerkleinsten,	
van	volledige	flesvoeding	tot	baby-	en	peuterhapjes,	behoort	
daarom	tot	de	strengst	gereguleerde	productgroepen	 
op	de	markt.	

Deze	brochure	bevat	basisinformatie	over	de	beste	voeding	
voor	0-4	jarigen,	en	over	de	borging	van	kwaliteit,	veiligheid	
en	passende	informatievoorziening	voor	de	verschillende	
productgroepen,	van	zuigelingenvoeding	tot	babyhapjes	 
en	peutervoeding.	

5

Definities
In	de	brochure	gebruiken	we	de	definitie	voeding 
voor zuigelingen en peuters.	Hieronder	vallen	
zuigelingenvoeding	en	bewerkte	levensmiddelen	op	basis	
van	granen	en	babyvoeding.	Zuigelingenvoeding	kan	weer	
onderverdeeld	worden	in	volledige	zuigelingenvoeding	en	
opvolgzuigelingenvoeding;	in	deze	brochure	respectievelijk	
verwoord	als	zuigelingenvoeding	en	opvolgmelk.

Als	we	het	in	deze	brochure	over	babyvoeding	hebben,	
bedoelen	we	zowel	de	bewerkte	producten	op	basis	van	
granen,	als	de	gebruiksklare	maaltijden	en	fruithapjes.

Zie	in	Bijlage	1	de	volledige	begrippenlijst.
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2. Een goede start 
voor levenslange 
gezondheid

In	de	eerste	levensjaren	van	een	kind	gaan	de	
ontwikkelingen	razendsnel.	Zo	verdriedubbelt	het	gewicht	
en	verdubbelt	de	lengte	van	een	baby	in	het	eerste	jaar.	De	
lichaamssamenstelling	verandert	in	een	hoog	tempo,	en	
daarmee	ook	de	behoefte	aan	voedingsstoffen	 
(macro-	en	micronutriënten).	

Voor	een	goede	groei	en	ontwikkeling	van	baby's	en	peuters	
is	gezonde	voeding	vanaf	het	allereerste	begin	van	essentieel	
belang.	En	hoewel	peuters	in	principe	met	de	pot	mee	kunnen	
eten,	zijn	hun	behoeften	nog	anders	dan	die	van	volwassenen.	
Zo	heeft	een	peuter	tussen	de	1	en	4	jaar	6	keer	zoveel	ijzer	
nodig	als	een	volwassene1.	De	Gezondheidsraad	stelt	op	basis	
van	wetenschappelijke	inzichten	de	aanbevolen	hoeveelheden	
van	voedingsstoffen	voor	verschillende	doelgroepen	vast.	
In	de	jeugdgezondheidszorg	(JGZ)	richtlijn	Voeding	en	
Eetgedrag	van	het	Nederlands	Centrum	Jeugdgezondheid	is	
praktische	informatie	te	vinden	over	de	juiste	voeding	voor	
iedere	leeftijdsgroep.	
 
Een	onevenwichtige	voeding	op	jonge	leeftijd	kan	
gezondheidseffecten	op	de	lange	termijn	met	zich	
meebrengen.	Wetenschappelijk	onderzoek	laat	zien	dat	
voeding	zowel	via	de	moeder	voor	de	geboorte,	als	op	jonge	
leeftijd	na	de	geboorte,	van	grote	invloed	is	op	de	gezondheid	
op	volwassen	leeftijd2.	 
 

Gezonde	en	gevarieerde	voeding	die	precies	past	bij	de	leeftijd	
en	ontwikkeling	van	het	kind	is	daarom	een	basisvoorwaarde	
voor	een	goede	start.	

0-6 maanden
Borstvoeding	is	de	beste	voeding	voor	baby’s	tot	tenminste	
de	leeftijd	van	6	maanden	oud.	Daar	zijn	de	experts	het	over	
eens,	en	ook	de	VNFKD	en	haar	leden	onderschrijven	deze	
boodschap.	Moedermelk	bevat	vrijwel	alle	voedingsstoffen	die	
een	zuigeling	nodig	heeft	en	biedt	bescherming	tegen	ziektes	
en	infecties.	Borst	gevoede	baby’s	hebben	alleen	 
vitamine	D	en	K	extra	nodig.	

Als	het	door	omstandigheden	niet	mogelijk	is	om	borstvoeding	
te	geven,	dan	is	zuigelingenvoeding	in	de	eerste	6	maanden	
het	enige	veilige	en	volwaardige	alternatief.	De	samenstelling	
hiervan	is	grotendeels	wettelijk	vastgelegd,	waarmee	
verzekerd	is	dat	alle	voedingsmiddelen	die	te	koop	zijn	
onder	de	naam	volledige	zuigelingenvoeding	voldoen	aan	
de	behoeften	van	baby’s	tijdens	de	eerste	6	maanden.	Naast	
de	standaardvarianten	zijn	er	ook	voedingen	voor	specifieke	
doelgroepen,	zoals	prematuur	geboren	baby’s,	of	baby’s	die	
last	hebben	van	koemelkallergie,	krampjes,	spugen,	metabole	
aandoeningen	of	lactose-intolerantie.	Dit	zijn	voedingen	voor	
medisch	gebruik,	die	gebruikt	dienen	te	worden	op	voorschrift	
van	een	medisch	professional.	

Informatie	over	verschillende	soorten	flesvoedingen	is	via	de	
producenten	verkrijgbaar	(zie	hoofdstuk	6	voor	een	overzicht	
van	relevante	leden	van	de	VNFKD).	Om	ervoor	te	zorgen	
dat	zoveel	mogelijk	moeders	voor	borstvoeding	kiezen,	
verstrekken	producenten	alleen	feitelijke	informatie	over	
zuigelingenvoeding.	Er	mag	op	geen	enkele	manier	reclame	
voor	deze	producten	gemaakt	worden	(zie	hoofdstuk	5).	

Vanaf 4-6 maanden
Vanaf	4-6	maanden	heeft	een	baby	meer	energie	en	
voedingsstoffen	nodig,	en	is	het	tijd	om	naast	borst-	en/of	
flesvoeding	te	beginnen	met	de	eerste	hapjes.	Bij	flesvoeding	
is	vanaf	6	maanden	opvolgmelk	de	juiste	keuze,	omdat	de	
samenstelling	afgestemd	is	op	de	voedingsbehoeften	van	
deze	leeftijdsgroep.	Ook	voor	deze	leeftijdsgroep	zijn	er	
medische	voedingen	beschikbaar	voor	baby’s	met	speciale	
gezondheidsproblematiek,	te	gebruiken	in	overleg	met	
medische	professionals.	Hoewel	er	onder	voorwaarden	wel	
reclame	voor	opvolgmelk	gemaakt	mag	worden,	gelden	er	
ook	hier	restricties	wat	betreft	informatievoorziening	en	
aanprijzing	(zie	hoofdstuk	5).
 
Tussen	4	en	6	maanden	is	een	baby	klaar	voor	de	eerste	
oefenhapjes,	bijvoorbeeld	geprakt	of	gepureerd	fruit	of	
groente,	vers	of	uit	een	potje.	Voor	de	smaakontwikkeling	 
is	het	belangrijk	dat	baby’s	al	vroeg	veel	en	vaak	verschillende	

71	Institute-of-Medicine,	Dietary	reference	intakes	for	vitamin	A,	vitamin	K,	arsenic,	boron,	chromium,	copper,	iodine,	iron,	manganese,	molybdenum,	nickel,	silicon,	vanadium	and	zinc,	2001,	National	Academies	Press:	Washington	DC.
2	McMullen	S	et	al.	Proceedings	of	the	Nutrition	Society	(2009)	68,	306–320.
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smaken	aangeboden	krijgen.	Als	het	kind	kennis	maakt	met	
diverse	smaken	op	vroege	leeftijd,	zal	het	ook	op	latere	leeftijd	
meer	verschillende	smaken	waarderen.	De	oefenhapjes 
zijn	nog	geen	vervanging	voor	borst-	en/of	flesvoeding.	 
Tot	de	leeftijd	van	een	jaar	is	borst-	of	flesvoeding	naast	vaste	
voeding	nog	een	belangrijke	bron	van	voedingsstoffen.	Vanaf	
8	maanden	worden	de	hapjes	langzaamaan	echte	maaltijden,	
waarbij	de	voeding	geleidelijk	een	grovere	structuur	mag	
hebben.	In	principe	zijn	dan	alle	gezonde	voedingsmiddelen	
die	in	de	Schijf	van	Vijf	staan,	geschikt	om	te	geven.	Ook	zijn	er	
kant-	en	klare	babyproducten	voor	deze	leeftijdsgroep.	Deze	
zijn	gemakkelijk,	bieden	veel	variatie	en	moeten	aan	hoge	
kwaliteitseisen	voldoen	(zie	hoofdstuk	4).	Vanwege	besmetting	
met	ziekteverwekkende	bacteriën	zijn	honing,	rauw	vlees	en	
rauwe	vis	niet	geschikt	voor	baby’s	onder	de	leeftijd	van	1	jaar.	

1-4 jaar
Vanaf	1	jaar	is	het	kind	geen	baby	meer,	maar	een	dreumes	of	
peuter.	Voor	deze	leeftijdsgroep	geldt	het	advies	om	gezond	
en	gevarieerd	te	eten	volgens	de	JGZ-richtlijn	Voeding	en	
Eetgedrag	van	het	Nederlands	Centrum	Jeugdgezondheid.	
In	principe	kunnen	kinderen	door	gezond	te	eten	voldoende	
van	alle	voedingsstoffen	binnenkrijgen,	met	uitzondering	van	
vitamine	D	waarvoor	tot	4	jaar	een	suppletieadvies	geldt.	
In	de	praktijk	blijkt	het	echter	vaak	lastig	de	aanbevelingen	
te	halen;	zo	krijgt	slechts	19%	van	de	2-3	jarigen	voldoende	

groenten	binnen.	De	inname	van	vitamine	D,	ijzer,	belangrijke	
vetzuren	en	voedingsvezels	blijft	in	deze	groep	nog	wel	eens	
onder	de	norm3.	Dit	beeld	wordt	bevestigd	in	een	onderzoek	
van	TNO	onder	kinderen	van	1-4	jaar	die	een	kinderdagverblijf	
bezoeken	(figuur	1)4.

Om	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	voedingsbehoeften	van	
deze	kinderen	is	peutermelk	ontwikkeld.	Peutermelk	bevat	
onder	meer	extra	ijzer	en	vitamine	D,	heeft	een	aangepaste	
vetzuursamenstelling	en	bevat	een	lager	eiwitgehalte.	Een	
Europees	onderzoek	uit	2017,	waar	Nederlandse	kinderartsen	
aan	meewerkten,	bevestigt	dat	peutermelk	kan	helpen	bij	het	

bestrijden	van	bepaalde	voedingsstoffentekorten	bij	kinderen,	
zoals	ijzer-	en	vitamine	D-tekort5.	Peutermelk	is	niet	bedoeld	
om	gezonde	voeding	te	vervangen,	maar	als	aanvulling	op	een	
gezond	en	gevarieerd	dieet. 

Platform gezonde voeding 0-4 jarigen
Om	te	werken	aan	een	gezonder	eetpatroon	voor	0-4	
jarigen,	hebben	in	2011	de	Nederlandse	Vereniging	voor	
Kindergeneeskunde	(NVK)	en	de	Vereniging	van	Nederlandse	
Fabrikanten	van	Kinder-	en	Dieetvoedingsmiddelen	(VNFKD)	
het	Platform	gezonde	voeding	0-4	jarigen	opgericht6.	Alle	
partijen	in	deze	publiek-private	samenwerking	ondersteunen	
het	belang	van	betere	voedingszorg	voor	kinderen	van	
0-4	jaar.	Activiteiten	van	het	Platform	zijn	onder	andere	
het	opstellen	van	gemeenschappelijke	standpunten	en	
aanbevelingen,	waarbij	preventie	van	over-	en	ondergewicht	
en	het	voorkomen	van	deficiënties	centraal	staan.	Vervolgens	
is	het	doel	om	deze	standpunten	te	vertalen	naar	praktische	
adviezen,	die	ook	bruikbaar	zijn	voor	de	consument.

3 VCP	jonge	kinderen	2005-2006,	2-6	jaar,	RIVM	2008
4 Eet	compleet	test:	2-daags	voedselconsumptieonderzoek	onder	kinderen	van	1-4	jaar	die	een	kinderdagverblijf	bezoeken.	TNO	rapport	2014	R11714.	De	Jong	C.	et	al.	Zeist:	TNO	2015.
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Samenvatting hoofdstuk 2
•	 Een	goede	start	draagt	bij	aan	levenslange	gezondheid.		
	 Daarin	is	gezonde	voeding	vanaf	het	allereerste	begin	 
	 van	essentieel	belang. 
•	 0-6	maanden:	Borstvoeding	is	de	beste	voeding.	 
	 Als	dat	niet	mogelijk	is,	is	zuigelingenvoeding	het	enige		
	 volwaardige	alternatief. 
•	 Vanaf	4-6	maanden:	Borst-	en/of	flesvoeding,	aangevuld		
	 met	babyvoeding	die	geschikt	is	voor	de	leeftijd	en		 	
	 ontwikkeling,	volgens	de	JGZ-richtlijn	Voeding	 
	 en	Eetgedrag.
• 1-4	jaar:	Een	gezond	en	gevarieerd	voedingspatroon	

volgens	de	JGZ-richtlijn	Voeding	en	Eetgedrag.	 
Als	aanvulling	op	een	gezond	voedingspatroon	kan	
peutermelk	helpen	om	belangrijke	voedingsstoffen	 
aan	te	vullen.

95	Akkermans,	M.	et	al.	Am	J	Clin	Nutr	(2017),	105:391–9.	 
6	http://www.vnfkd.nl/kindervoeding/item/44-platform-gezonde-voeding

Figuur 1: Voedingsbehoefte versus inname van 
voedingsstoffen van peuters 
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3. Wetgeving  
op maat

Voeding	voor	zuigelingen	en	peuters	moet,	vanwege	het	
speciale	karakter	van	de	doelgroep,	aan	strenge	regelgeving	
voldoen.	Dit	is	wettelijk	vastgelegd	op	drie	niveaus.	
In	de	eerste	plaats	moeten	de	producten	net	als	alle	
voedingsmiddelen	op	de	markt	voldoen	aan	de	algemene	
voorschriften,	met	specifieke	regelingen	voor	veiligheid,	
samenstelling,	etikettering	en	presentatie.	Dit	zijn	er	teveel	
om	hier	op	te	noemen,	maar	in	de	volgende	hoofdstukken	
zullen	een	aantal	relevante	wetten	de	revue	passeren.	Zoals	
de	Verordening	Informatievoorziening	voor	Consumenten	
(VIC:	1169/2011)	en	de	Claimsverordening	(1924/2006).	
Een	belangrijk	algemeen	doel	van	deze	voorschriften	is	om	
misleiding	van	de	consument	te	voorkomen.	

Bovenop	de	algemene	voorschriften	gelden	speciale	
Europese	regels	voor	Bijzondere	Voeding	(Verordening	
Bijzondere	Voeding,	609/	2013).	Vanaf	2020	(en	in	specifieke	
gevallen	2021)	moet	zuigelingenvoeding,	inclusief	medische	
zuigelingenvoeding,	aan	deze	Verordening	voldoen.	Tot	die	
tijd	is	er	een	overgangsperiode	waarin	de	huidige	wetgeving	
ook	nog	geldt	(Richtlijn	Bijzondere	Voeding	en	Richtlijn	
Zuigelingenvoeding	2006/141).	Onder	de	Verordening	
Bijzondere	Voeding	vallen	onder	andere	zuigelingenvoeding,	
opvolgmelk,	zuigelingenvoeding	voor	medisch	gebruik	 
en	babyvoeding.	

Specifieke	en	gedetailleerde	voorschriften	voor	de	
productgroepen	uit	de	Verordening	Bijzondere	Voeding	
zijn	(of	worden	nog)	opgenomen	in	zogenaamde	
gedelegeerde	handelingen.	Deze	zijn	inmiddels	vastgesteld	
voor	zuigelingenvoeding	(volledig	en	opvolg)	en	medische	
(zuigelingen)voeding,	maar	nog	niet	voor	babyvoeding.

Samenvatting hoofdstuk 3
• Voeding	voor	zuigelingen	en	peuters	behoort	tot	de	

strengst	gereguleerde	voedingsmiddelen.	
• Producten	moeten	voldoen	aan	wetgeving	op	drie	

niveaus:
	 o	 algemene	wetgeving	voor	voedingsmiddelen,		 	
	 	 waaronder	wetgeving	over	claims	en	etikettering.	
	 o	 wetgeving	voor	bijzondere	voedingsmiddelen		 	
	 	 (Verordening	Bijzondere	Voeding)
	 o	 productgroep	specifieke	wetgeving	 
	 	 (gedelegeerde	handelingen):
	 	 -	 zuigelingenvoeding	en	opvolgmelk	
	 	 -	 babyvoeding
	 	 -	 medische	voeding

11
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4. Kwaliteit en 
veiligheid: extra 
voorzorg voor een 
kwetsbare doelgroep

Omdat	hun	afweersysteem	nog	niet	volledig	ontwikkeld	is,	
vormen	jonge	kinderen	een	kwetsbare	doelgroep.	Voeding	
voor	zuigelingen	en	peuters	moet	daarom	voldoen	aan	
strengere	wettelijke	kwaliteits-	en	veiligheidseisen	dan	
gewone	voedingsmiddelen.	

Samenstelling
De	samenstelling	van	zuigelingenvoeding,	opvolgmelk	en	
babyvoeding	moet	voldoen	aan	de	voedingsbehoeften	van	
gezonde	baby’s,	zoals	vastgesteld	op	grond	van	algemeen	
aanvaarde	wetenschappelijke	gegevens.	De	ingrediënten	
moeten	dus	aantoonbaar	geschikt	zijn	voor	de	doelgroep.	
Voor	voeding	voor	zuigelingen	en	peuters	geldt	daarnaast	
dat	het	product	een	geschikte	structuur	moet	hebben	
voor	de	leeftijdsgroep.	In	een	zogenaamde	Unielijst	is	per	
productgroep	opgenomen	welke	stoffen	mogen	worden	
toegevoegd	uit	de	categorieën	vitaminen,	mineralen,	
aminozuren,	carnitine	en	taurine,	nucleotiden,	en	choline	
en	inositol.	Stoffen	die	hier	niet	toe	behoren,	mogen	alleen	
worden	toegevoegd	als	ze	voldoen	aan	de	voorschriften	 
per	productgroep,	zoals	beschreven	in	de	 
gedelegeerde	handelingen.

Om	te	zorgen	dat	de	autoriteiten	goed	op	de	hoogte	blijven	
van	nieuwe	ontwikkelingen	in	de	markt,	moeten	fabrikanten	

die	een	nieuwe	zuigelingenvoeding	of	voeding	gericht	
op	speciale	medische	behoeften,	waaronder	premature	
voeding	of	hypoallergene	voeding,	op	de	markt	brengen,	het	
product	eerst	aanmelden	bij	de	overheid	(notificeren).	Voor	
opvolgmelk	en	babyvoeding,	zoals	graanproducten	 
en	fruit-	en	groentehapjes,	is	er	geen	notificatieplicht.

Grondstoffen
Via	de	Verordening	Bijzondere	Voeding	is	geregeld	dat	
deze	speciale	voedingsmiddelen	minder	residuen	van	
bestrijdingsmiddelen	moeten	bevatten	dan	gewone	voeding.	
Om	aan	de	wettelijke	eisen	te	kunnen	voldoen,	maken	
fabrikanten	gebruik	van	speciaal	geteelde	en	geselecteerde	
grondstoffen.	Denk	bijvoorbeeld	aan	met	extra	zorg	geteelde	
groente	en	fruit	voor	de	babyhapjes.	Dit	is	nodig,	omdat	de	
grondstoffen	voor	reguliere	levensmiddelen	vaak	niet	voldoen	
aan	de	strenge	eisen.

Kwaliteitscontrole
Tijdens	de	productie	van	voeding	voor	zuigelingen	en	peuters	
worden	alle	mogelijke	maatregelen	genomen	om	een	veilig	
product	te	maken,	van	grondstof	tot	eindproduct.	Zo	voldoen	
de	grondstoffen,	productie-	en	distributiemethoden	en	
verpakkingsmaterialen	aan	de	kwaliteitsstandaarden	voor	
hygiëne	en	veiligheid	zoals	bijvoorbeeld	Good	Hygienic	
Practises	(GHP),	Good	Manufacturing	Practises	(GMP)	 

en	Hazard	Analysis	Critical	Control	Points	(HACCP).	Dit	
betekent	dat	alle	biologische,	chemische,	fysische,	allergene	
en	voedingskundige	risico’s	nauwgezet	in	kaart	gebracht	en	
gekwantificeerd	worden,	om	ze	vervolgens	doelgericht	te	
minimaliseren.	Daarbovenop	hebben	producenten	meestal	
nog	een	eigen	verificatie-	en	monitoringssysteem	om	te	
checken	of	grondstoffen,	halffabricaten	en	eindproducten	aan	
de	hoge	kwaliteitseisen	voldoen.

Productieproces zuigelingenvoeding  
en opvolgmelk
Het	productieproces	van	standaard	zuigelingenvoeding	en	
opvolgmelk	verschilt	per	producent,	maar	volgt	globaal	een	
aantal	algemene	stappen.	De	eerste	stap	is	de	bereiding	
van	het	basispoeder.	Hiervoor	worden	ingrediënten	zoals	
afgeroomde	melk,	gedemineraliseerde	wei,	lactose	en/
of	maltodextrine	en	vitaminen	en	mineralen	gemengd	in	
een	grote	tank.	Dit	vloeibare	mengsel	wordt	vervolgens	
geconcentreerd	door	middel	van	druk	en	temperatuur	zodat	
een	deel	van	het	water	verdampt.	Na	toevoeging	van	een	
nutritioneel	afgestemde	mix	van	(hoofdzakelijk	plantaardige)	
oliën,	volgt	een	aantal	processtappen	zoals	homogenisatie,	
pasteurisatie	en	sproeidrogen.	Het	basispoeder	is	nu	klaar,	
hieraan	voegen	de	producenten	vaak	nog	(een	premix	
van)	verschillende	ingrediënten	toe,	zoals	(functionele)	
ingrediënten	voor	specifieke	doelgroepen.	

13
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 R&D centra in Nederland van VNFKD-leden:
	 Ausnutria
	 DSM
	 FrieslandCampina
	 Mead	Johnson	Nutrition 
	 Nutricia/Danone

Omdat	borstvoeding	de	beste	voeding	voor	zuigelingen	is,	
is	dat	de	gouden	standaard	voor	verder	onderzoek.	Een	
voorbeeld	hiervan	is	de	toevoeging	van	omega-3	vetzuren	
(DHA)	aan	zuigelingenvoeding,	op	een	niveau	en	in	de	vorm	
die	vergelijkbaar	is	met	borstvoeding.	Dit	geldt	ook	voor	de	
toevoeging	van	speciale	vezels	of	“goede”	bacteriën	voor	de	
darmwerking.	Voor	baby's	met	een	haperende	groei	of	voor	
baby's	die	ondervoed	zijn,	zijn	er	producten	ontwikkeld	met	
een	hogere	dichtheid	aan	energie,	eiwit	en	micronutriënten.	
Ook	is	er	zuigelingenvoeding	ontwikkeld	voor	baby's	met	
koemelkallergie,	door	de	melkeiwitten	te	hydrolyseren	
(in	stukjes	opknippen).	Deze	producten	vallen	onder	
zuigelingenvoeding	voor	medisch	gebruik.	

Aan	een	nieuw	product	op	de	markt	gaat	vaak	jarenlang	
onderzoek	vooraf.	Klinisch	onderzoek	met	baby’s	moet	
voldoen	aan	de	hoogste	eisen	voor	ethische	verantwoording	

en	veiligheid.	Zo	worden	groei,	gezondheid	en	ontwikkeling	
van	de	baby’s	in	het	onderzoek	zorgvuldig	door	bevoegd	
medisch	personeel	gemonitord	en	mogen	moeders	niet	
ontmoedigd	worden	borstvoeding	te	blijven	geven.	Als	een	
ingrediënt	in	het	verleden	(voor	1997)	niet	eerder	gebruikt	
is	in	humane	voeding,	gelden	extra	strenge	veiligheidseisen	
en	moet	een	veiligheidsdossier	ingediend	worden	bij	de	
Europese	Voedselautoriteit	EFSA	(Verordening	voor	Nieuwe	
Voedingsmiddelen	2015/2283).	

Een	ander	prominent	onderzoeksthema	waar	veel	nieuwe	
inzichten	uit	voortkomen,	is	voeding	tijdens	de	eerste	1000	
dagen.	De	juiste	voeding	in	deze	periode	blijkt	cruciaal	
te	zijn	voor	de	programmering	van	weefsels,	organen	
en	lichaamsprocessen,	wat	medebepalend	is	voor	het	
levenslange	ziekterisico.	Zo	is	er	volgens	de	Barker	hypothese	
een	verband	tussen	een	laag	geboortegewicht	en	het	risico	
op	hart-	en	vaatziekten	later	in	het	leven,	vanwege	een	
verstoorde	programmering	van	metabole	functies	van	 
de	foetus7.	

Onderzoek en innovatie
Vanwege	de	specifieke	voedingsbehoeften	van	jonge	kinderen	
en	de	snel	ontwikkelende	kennis	hierover,	is	innovatie	voor	
producenten	van	groot	belang.	Daarom	investeren	bedrijven	
zo’n	5%	van	de	winst	op	Europees	niveau	in	onderzoek	
en	ontwikkeling	en	werken	bedrijven	nauw	samen	met	
bijvoorbeeld	universitaire	ziekenhuizen,	universiteiten	en	
andere	onderzoeks-	en	kennisinstellingen.

Figuur 2: Algemene productiestappen 
zuigelingenvoeding

Grondstoffen
Vloeibare bewerking

Sproeidrogen

Mengen

Verpakken Markt

Opslag basispoeder
Premix

Samenvatting hoofdstuk 4
•	 Voor	voeding	voor	zuigelingen	en	peuters	geldt	een	‘zero		
	 tolerance’	-beleid	voor	risico’s.	Het	hele	productieproces		
	 van	grondstof	tot	eindproduct	voldoet	aan	de	strengst		
	 mogelijke	kwaliteits-	en	veiligheidseisen.	Grondstoffen		
	 worden	speciaal	geteeld	en	geselecteerd.		
•	 De	basissamenstelling	van	voeding	voor	zuigelingen	en		
	 peuters	is	voor	een	groot	deel	vastgelegd	in	de	wet,	om		
	 te	zorgen	dat	deze	in	de	voedingsbehoefte	van	de		 	
	 doelgroep	voorzien.
•	 Innovatie	is	van	groot	belang	voor	de	sector,	om	steeds		
	 nieuwe	wetenschappelijke	inzichten	te	kunnen	toepassen.	
•	 Voorbeelden	van	innovaties	in	de	afgelopen	10	jaar	zijn:	
	 -	 toevoeging	van	omega-3	vetzuren	en	speciale	vezels
	 -	 ontwikkeling	speciale	medische	producten	
	 -	 inzicht	in	het	belang	van	voeding	tijdens	de	eerste		
	 	 1000	dagen

157 Barker	DJ.	Fetal	origins	of	coronary	heart	disease.	BMJ	1995;	311:171-4.
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5. Informatie en 
promotie: wettelijke 
en bovenwettelijke 
kaders

Wettelijk kader
Communicatie	over	voeding	voor	zuigelingen	en	peuters	van	
etikettering	tot	informatievoorziening	en	reclame,	moet	in	de	
eerste	plaats	voldoen	aan	de	algemene	regels	voor	voeding	en	
daarbovenop	aan	de	Verordening	Bijzondere	Voeding	en	de	
voorschriften	per	productgroep	(gedelegeerde	handelingen),	
zie	ook	hoofdstuk	3.	

Onder	de	algemene	regels	vallen	bijvoorbeeld	de	 
Verordening	Informatievoorziening	voor	Consumenten	(VIC),	
die	in	detail	voorschrijft	wat	op	het	etiket	mag	en	moet	staan.	
De	Claimsverordening	(1924/2006)	reguleert	de	communicatie	
over	gezondheidseffecten	en	voedingswaarde	en	reclame	
moet	voldoen	aan	de	Nederlandse	Reclame	Code	voor	
Voedingsmiddelen.	Sinds	2016	geldt	voor	zuigelingenvoeding	
de	Gedragscode	Reclame	Zuigelingenvoeding.	

Voor	bijzondere	voedingsmiddelen,	zoals	zuigelingenvoeding,	
opvolgmelk,	babyvoeding	en	medische	voeding,	gelden	
vanwege	de	aard	van	deze	producten	en	de	kwetsbaarheid	
van	de	doelgroep,	extra	voorschriften.	Om	producenten	te	
helpen	voldoen	aan	de	soms	ingewikkelde	regelgeving,	heeft	
de	Nederlandse	Voedsel-	en	Warenautoriteit	(NVWA)	een	
informatieblad	opgesteld:	Etikettering	en	reclame	 
van	zuigelingenvoeding8.

Voedings- en gezondheidsclaims
Een	claim	is	een	bepaalde	boodschap	(zoals	teksten	of	
afbeeldingen)	die	gunstige	gezondheids-	of	voedingskundige	
eigenschappen	suggereert.	De	wet	maakt	onderscheid	tussen	
verschillende	soorten	claims,	bijvoorbeeld	gezondheidsclaims	
over	een	gezondheidseffect,	en	voedingsclaims	die	iets	
zeggen	over	de	gunstige	voedingswaarde.	Beide	typen	claims	
zijn	strikt	gereguleerd.	Zo	moeten	alle	gezondheidsclaims	
aantoonbaar	wetenschappelijk	bewezen	zijn.	Ook	gelden	er	
strikte	toelatingsprocedures	voor	het	gebruik	van	claims	over	
de	ontwikkeling	en	gezondheid	van	kinderen.	Belangrijk	is	
daarnaast	dat	een	producent	nooit	de	suggestie	mag	wekken	
dat	voedingsmiddelen	een	ziekte	zouden	kunnen	genezen,	
behandelen	of	voorkomen.	Dit	is	een	medische	claim	die	
impliceert	dat	het	om	een	geneesmiddel	gaat,	waarvoor	
aparte	wetgeving	geldt.	

In	de	gedelegeerde	handelingen	voor	zuigelingenvoeding	en	
medische	voeding	(maar	niet	opvolgmelk	en	babyvoeding)	
is	vastgesteld	dat	voor	deze	productgroepen	een	algemeen	
verbod	op	voedings-	en	gezondheidsclaims	geldt.	Voor	
toelating	van	claims	op	opvolgmelk	en	babyvoeding	geldt	 
de	procedure	voor	kinderclaims.	

Communicatie, informatie en reclame
Naast	de	algemene	bepalingen	gelden	voor	
zuigelingenvoeding,	opvolgmelk,	medische	voedingen	en	in	
mindere	mate	ook	voor	babyvoeding,	speciale	voorschriften.	
Veelal	zijn	deze	erop	gericht	om	extra	duidelijk	te	maken	voor	
wie	het	product	bedoeld	is,	hoe	het	veilig	te	gebruiken	is	en	
om	te	voorkomen	dat	borstvoeding	ontmoedigd	wordt.	

Voor	zuigelingenvoeding	geldt	dat	iedere	vorm	van	
rechtstreekse,	aanprijzende	communicatie	(reclame	en	andere	
soorten	aanprijzing,	waaronder	ook	informatievoorziening	
met	een	aanprijzend	doel)	richting	consumenten	verboden	is.	
Neutrale	informatievoorziening,	bijvoorbeeld	het	weergeven	
van	voedingswaarde	en	ingrediënten	op	internet,	is	wel	
toegestaan.	Het	wetenschappelijk	en	feitelijk	informeren	
van	professionals	(zoals	huisartsen,	verloskundigen,	
consultatiebureaus)	via	bijvoorbeeld	vakbladen,	is	onder	
voorwaarden	mogelijk.	Deze	informatie	mag	echter	niet	de	
suggestie	wekken	dat	het	bedoeld	is	om	professionals	het	
product	te	laten	aanbevelen.	

17 8 https://www.nvwa.nl/documenten/consument/eten-drinken-roken/etikettering/publicaties/informatieblad-etikettering-en-reclame-zuigelingenvoeding
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Producenten	van	zowel	zuigelingenvoeding	als	opvolgmelk	zijn	
verplicht	om	op	het	etiket	te	vermelden	dat	borstvoeding	de	
beste	keuze	is.	Verder	is	iedere	vergelijking	met	borstvoeding	
verboden.	Het	is	dus	niet	toegestaan	te	suggereren	
dat	zuigelingenvoeding	de	beschermende	werking	van	
borstvoeding	heeft,	geïnspireerd	is	door	moedermelk	of	iets	
soortgelijks.	Ook	mogen	er	geen	afbeeldingen	van	zuigelingen	
tot	6	maanden	gebruikt	worden.	

Om	extra	duidelijkheid	te	scheppen	in	de	soms	complexe	
regelgeving	rond	reclame,	heeft	de	VNFKD	in	2016	een	
gedragscode	voor	haar	leden	ontwikkeld.	Ook	niet-leden	
kunnen	zich	hieraan	committeren.	Deze	Gedragscode	Reclame	
Zuigelingenvoeding9	verduidelijkt	de	wettelijke	voorschriften	
voor	reclame	en	informatievoorziening	over	flesvoeding	en	
vult	deze	in	sommige	gevallen	aan.	Zo	gaat	de	gedragscode	in	
op	het	onderscheid	tussen	reclame	en	informatievoorziening.	
Bedrijven	kunnen	uitingen	over	zuigelingenvoeding	en	
opvolgmelk	voor	een	preventieve	toets	voorleggen	aan	de	
Keuringsraad	KOAG	KAG.	De	Keuringsraad	kan	vervolgens	
een	toelatingsnummer	verlenen.	Sinds	maart	2018	heeft	de	
Stichting	Reclame	Code	de	Reclamecode	Zuigelingenvoeding10 
opgenomen,	gebaseerd	op	bovenstaande	gedragscode.

Samenvatting hoofdstuk 5
• De	mogelijkheden	voor	communicatie	over	

zuigelingenvoeding	zijn	beperkt	om	moeders	niet	te	
weerhouden	van	het	geven	van	borstvoeding.	Zo	is	iedere	
vorm	van	aanprijzing	van	zuigelingenvoeding	verboden	 
en	mogen	geen	voedings-	en	gezondheidsclaims	 
gemaakt	worden.	

• Hierover	zijn	wettelijke,	maar	ook	bovenwettelijke	
afspraken	gemaakt.	De	VNFKD	heeft	de	Gedragscode	
Reclame	Zuigelingenvoeding	ontwikkeld	om	voor	
producenten	extra	duidelijkheid	te	scheppen	en	
aanvullende	richtlijnen	op	te	stellen.	

19199	http://www.vnfkd.nl/vnfkd/gedragscode	 
10	https://www.reclamecode.nl/adverteerder/default.asp?nieuwsID=563
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Leden (actief op het gebied van voeding voor 0-4 jarigen)11

6. Over de VNFKD

De	Vereniging	van	Nederlandse	Fabrikanten	van	Kinder-	en	
Dieetvoedingsmiddelen	(VNFKD)	behartigt	sinds	1961	de	
gemeenschappelijke	belangen	van	haar	leden	op	het	gebied	
van	kinder-	en	dieetvoedingsmiddelen.	Dit	omvat	producten	
zoals	zuigelingenvoeding,	opvolgmelk,	babyvoeding,	
peutermelk,	medische	voedingen	en	producten	voor	
gewichtsbeheersing.	De	VNFKD	vertegenwoordigt	in	de	sector	
kindervoeding	en	in	de	sector	medische	voeding	ruim	95%	van	
de	fabrikanten	die	in	Nederland	actief	zijn	of	vanuit	 
Nederland	exporteren.

Vereniging	van	Nederlandse	Fabrikanten	van	
Kinder-	en	Dieetvoedingsmiddelen	VNFKD
[T]	+31	(0)70	3365156│[E]	vnfkd@vnfkd.nl│
[A]	Schenkkade	50,	13e	etage,	2595	AR	Den	Haag│	 
Postbus	96949	2509	JH	Den	Haag│
www.vnfkd.nl

2111	Eindproducten,	halffabrikaten	of	ingrediënten
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Bijlage I 
Begrippenlijst

Babyvoeding 
Gebruiksklare	en	bewerkte	producten	op	basis	van	granen	en	
babyvoeding,	zoals	maaltijden	en	fruithapjes.	

Gedemineraliseerde	wei 
Wei	waaraan	mineralen	(zout)	onttrokken	zijn.

Hypoallergene	voeding  
Voeding	op	basis	van	eiwithydrolysaat	 
(gedeeltelijk	geknipte	eiwitten).

Maltodextrine
Een	goed	verteerbaar	koolhydraat	uit	mais	of	aardappel	
gewonnen	met	een	neutrale	smaak.

Voeding	voor	medisch	gebruik
Speciale	voeding	voor	patiënten	die	vanwege	hun	aandoening	
problemen	hebben	met	de	consumptie	van	normale	voeding,	
of	die	een	speciaal	dieet	nodig	hebben.

Metabole	aandoeningen
Aandoeningen	waarbij	sprake	is	van	een	 
verstoorde	stofwisseling.	

23

Micronutriënten
Een	voedingsstof	waarvan	minder	dan	een	gram	per	persoon	
per	dag	via	voedsel	wordt	opgenomen.	Voorbeeld:	vitaminen	
en	mineralen.

Opvolgzuigelingenvoeding
Opvolgzuigelingenvoeding	is	de	flesvoeding	die	de	baby	
vanaf	6	maanden	tot	1	jaar	krijgt,	en	dient	als	opvolgstap	na	
volledige	zuigelingenvoeding.	Deze	voeding	is	het	belangrijkste	
vloeibare	bestanddeel	van	de	dagelijkse	voeding	van	de	baby.	
Daarnaast	krijgt	de	baby	ook	andere	voeding,	zoals	fruit,	sap,	
pap	of	water.

Pasteurisatie
Een	proces	in	de	voedselindustrie	dat	schadelijke	bacteriën	in	
bederfelijke	voedselproducten	vernietigt	door	het	voedsel	kort	
te	verhitten,	zonder	het	product	te	beschadigen.

Sproeidrogen
Een	industriële	methode	om	poeder	te	vormen	uit	 
een	oplossing.	

Unielijst
Bijlage	bij	de	Verordening	bijzondere	voeding,	met	stoffen	die	
toegevoegd	mogen	worden	aan	de	verschillende	categorieën	
bijzondere	voedingsmiddelen.	

Voeding	voor	zuigelingen	en	peuters
Hier	vallen	zuigelingenvoeding en bewerkte levensmiddelen 
op basis van granen en babyvoeding	onder.	(Ook	
zuigelingenvoeding	kan	weer	onderverdeeld	worden	in	
volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding).

Volledige	zuigelingenvoeding
Volledige	zuigelingenvoeding	is	speciaal	bedoeld	voor	de	
eerste	zes	maanden	van	de	baby.	De	flesvoeding	kan	als	
vervanging	van	of	in	combinatie	met	moedermelk	gegeven	
worden.	Het	is	de	enige	voeding	die	de	baby	dan	krijgt.
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