
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voeding speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven! 
Niet alleen omdat wij voeding nodig hebben om gezond te blijven en omdat ons lichaam er dagelijks om vraagt. 
Eten en drinken doen wij ook om er van te genieten, om gezellig samen te zijn en om van belangrijke 
gebeurtenissen een feest te maken. Gezonde voeding en bewegen zijn belangrijk voor een gezond lichaam. 
Een gezond lichaam op jonge leeftijd geeft minder snel problemen op oudere leeftijd. De energie die uw kind via het 
eten binnenkrijgt moet in balans zijn met de energie die wordt verbruikt. Goede voeding is de brandstof voor het 
lichaam. Het zorgt ervoor dat uw kind de hele dag kan spelen, leren en bewegen. 
 

Invloed van gezonde voeding 
Om uw kind een gezond eetpatroon aan te leren zijn er drie zaken van belang, regelmaat, variatie en smaak. Door 
regelmaat te creëren, wordt voor uw kind duidelijk wanneer er gegeten wordt. Om van alle voedingsstoffen 
voldoende binnen te krijgen, is variatie in voeding belangrijk. Tot slot leert uw kind door het aanbieden van nieuwe 
smaken meer voedingsmiddelen kennen. Hoe meer producten uw kind leert eten, hoe meer variatie mogelijk is 
binnen het voedingspatroon. Als uw kind natuurlijk en onbewerkt eet, blijft uw kind vitaler en gezonder. Uw kind 
voelt zich lekkerder in zijn/haar vel en de kans op overgewicht is klein. 
 

Keuze voor gezonde Voeding  
Onze voedingsgewoonten worden voor een groot deel mede bepaald door ervaringen in onze kindertijd en de 
opvoeding die wij hebben meegekregen. Daarom vindt Jottum! Kinderdagverblijf het van groot belang om uw kind 
gezond eten en drinken aan te bieden. Jottum! heeft bewust gekozen voor het aanbieden van ‘echt voedsel’, ons 
voedingsassortiment bestaat zo veel mogelijk uit natuurlijke en gezonde (biologische) producten. 
 
Hier kunt u lezen wat de Jottum! uitgangspunten zijn geweest.  

 

Gezonde Voeding 
 



 

Het ‘nieuwe voedingsassortiment is tot stand gekomen door uitgebreid onderzoek.  
 

Er zijn lezingen, studies en studiedagen gevolgd. Er zijn deskundigen uitgenodigd, avonden georganiseerd voor 
medewerk(st)ers en er is gelezen, heel veel!  
Jottum! Kinderdagverblijf realiseerde zich niet dat er zo veel bij komt kijken en dat ‘voeding’ zo veel discussie en 
reactie uitlokt, ook onder deskundigen zelf.  
Het laatste wat Jottum! wil is belerend en alwetend overkomen.  
Jottum! staat open voor informatie en discussie. Over iedere gemaakte keuze is nagedacht en uitgebreid 
gesproken.  
 
Voeding blijft altijd in beweging, nieuwe inzichten blijven ontstaan.. 
 

Wij kunnen ons voorstellen dat het ook bij u veel vragen oproept. 
Stelt u ze gerust, wij leggen het graag aan u uit! 

 

 

 

Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek – Albert Einstein 

In 2011 zijn wij ons, als Jottum! meer gaan verdiepen in ‘gezonde’ voeding voor kinderen. Deze interesse voor 
voeding groeide door ervaringen van medewerk(st)ers met (Jottum!) kinderen, ervaringsverhalen van Jottum! ouders, 
het ontwikkelen van een traktatiebeleid én berichten uit de media. Steeds vaker bleek voeding mede bij te dragen 
aan gezondheidsproblemen bij Jottum! kinderen (glutenallergie, melkintolerantie, oor- en holteontstekingen) en/of 
leer- en gedragsproblemen (bijv. drukke kinderen die geen limonade meer mochten i.v.m. de kleurstoffen/suikers). 
 

Samen met de nieuwe huisstijl was daar begin 2012 onze Thijs.  
Thijs heeft ervoor gezorgd dat ons speerpunt ‘echt’ werd geboren.  
 
Enkele veranderingen zijn direct doorgevoerd, o.a; 

 
Diksap in plaats van limonade 
Water én thee drinken met de kinderen 
Rauwkost bij de maaltijd 
100 % volkoren brood 
Gezonde traktaties 
Geen eetbare traktaties (bij de BSO) 

 
Bij Jottum! eet ik altijd lekker en gezond! 

Jottum! Assortiment 2013 
En toen ontstond er discussie en roering bij de medewerk(st)ers en bij de ouders. Want het bleek nogal lastig te 
bepalen wat wel en niet gezond was. Want.. 
 

Wat moet ik nou trakteren? Krijgt mijn kind nu alleen water? Wat als mijn kind geen rauwkost lust?  
Waarom geven jullie nog wel melk? Is pindakaas gezond? Eén zakje chips is toch niet erg………dat is aardappel….. 

 
De speerpunt groep werd gevormd voor meer uitleg aan de medewerk(st)ers, (de traktatiemappen) én nog meer 
onderzoek naar het Jottum! assortiment. 

“Voeding blijft in beweging’ 
Speerpuntgroepje voeding  
Elke speerpunt wordt vertegenwoordigd door een groepje medewerkers van Jottum! Dit groepje komt maandelijks 
bij elkaar om er voor te zorgen dat alle theorie geïntegreerd en ten uitvoering wordt gebracht op alle groepen van 
Jottum! Kinderdagverblijf en op de Jottum! Club voor BSO.  
 
Het groepje voeding bestaat uit twee groepjes. Eén groepje houdt zich bezig met onderzoek, assortiment, advies en 
beleid. Het andere groepje houdt zich bezig met ideeën voor, en bewaking van uitvoering van activiteiten op alle 
Jottum! groepen. Er hangt een speerpuntkalender op elke groep waar wekelijks en maandelijks op af te lezen is 
welke activiteiten er op het programma staan. Zo weten alle medewerkers welke voorbereidingen en activiteiten er 
wanneer uitgevoerd (gaan) worden voor elk speerpunt.   

Uitgangspunten Voedingsassortiment 
 



 

Wat is gezond eten eigenlijk? 
 

Eigenlijk weet iedereen wel dat gezond eten belangrijk is en we hebben allemaal het volgende gezegde wel eens 
gehoord: "Je bent wat je eet". Dit is waar, want wanneer je ongezond eet zul je waarschijnlijk problemen met je 
gezondheid krijgen. De voeding die we innemen is belangrijk voor ons vermogen om te groeien, lichaamsfuncties te 
onderhouden en ziekte tegen te gaan. Vaak beginnen we helaas pas met gezond eten wanneer we ook echt 
problemen met onze gezondheid ervaren. 
 
Uit onderzoek van de Wereld Gezondheid Organisatie blijkt dat maar liefst 70% van alle problemen op het gebied 
van gezondheid, voedingsgerelateerde zijn! Dit betekent dat voeding heel veel invloed heeft op de levenskwaliteit 
van nu en voor later! 
 
Zo vroeg mogelijk beginnen met gezonde babyvoeding is dus van belang. Eetgewoontes bepalen hoe een kind groeit 
en hoe een kind in de toekomst zal kijken naar eten. Ongezonde eetgewoontes die kunnen leiden tot ziekte en 
andere (onnodige) gezondheidsrisico's, ontstaan vaak al op jonge leeftijd. Al voor de geboorte kun je een baby met 
behulp van gezonde voeding gezond laten groeien! 

 

Jottum! vindt het belangrijk te investeren in een gezonde toekomst voor uw kind!  
 
Steeds vaker lees je in de krant of in de media over onderzoek m.b.t. leer- en gedragsproblemen. Men stelt dat 
aandoeningen (bijvoorbeeld ADHD) ontstaan door voedselovergevoeligheid. Wij hebben regelmatig gelezen dat veel 
van deze problemen worden gerelateerd aan ongezonde voeding. En dat door je eetpatroon aan te passen, 
bijvoorbeeld eliminatie van suikers, E-nummers, melkproducten en veelal ook tarwe, symptomen blijken af te 
nemen. 
 

Belangrijkste uitgangspunten bij de keuze van het voedingsassortiment 
 

Gezond en lekker voor nu! Lekker in je vel zitten, ontspannen, slapen, lekker bewegen met voldoende energie!   

Gezond en lekker voor later!  

 
Jottum! Kinderdagverblijf houdt bij de keuze van producten zoveel mogelijk rekening met de volgende punten 

 
Zo min mogelijk toegevoegde suikers 
Natuurlijke, verse (biologische) voeding * 
Geen extra/toegevoegde E nummers, smaak, kleur- en geurstoffen, en zout * 
Minder tarwe ** 
minder zuivel ** 
‘Goede’ vetten ** 
 

Extra aandacht voor.. 
 
Alle voeding is afgestemd op de leeftijd van de kinderen.  
Wij stimuleren borstvoeding. 
Wij zitten bewust samen, aan een sfeervol gedekte tafel.  
Rust, Regelmaat en Reinheid, wij nemen de tijd om te eten én zien eten doet eten. 

"Geef je kinderen wortels om te aarden en vleugels om te vliegen" 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Belangrijkste veranderingen in het aanbod in 2013 
 
Biologische babyvoeding (biologische groei en opvolgmelk) merk Albert Heijn 
Ouders bepalen welke voeding zij hun kind geven. Wij hanteren een dubbel assortiment voor bestaande 
ouders (Nutrilon). 

 

Biologische maaltijdpotjes 
 
Minder Brood bij de lunch (tarwe ** )  
Meer aanbod in de vorm van rijstewafels/roggebrood/crackers. 

 

Broodbeleg van slagerij Van de Geer uit Veenendaal 
Appelstroop, Jam, vleeswaren 
 
Bij Slagerij Van de Geer bepalen zij zelf de samenstelling van producten. Hierdoor kunnen zij garanderen dat aan de producten geen E-nummers 
zijn toegevoegd. Ook suikers, lactose e.d. zijn een uitzondering. Alle producten zijn gegarandeerd 100% E-nummervrij & glutenvrij, 99 % is 
suikervrij en lactosevrij. Als er suiker gebruikt wordt dan is het biologische rietsuiker. 
 

Extra bij de lunch: rauwkost ♥ gekookte eieren ♥ augurken ♥ rozijnen ♥  
 
Roomboter in plaats van margarine/halvarine ** 

 
Aanbieden van volle biologische melk en karnemelk.  
 
Zoete tussendoortjes worden zo veel mogelijk vervangen door fruit en/of volkoren crackers. 
 
Wij onderzoeken nog of wij geitenkaas in plaats van ‘gewone’ kaas gaan gebruiken. 

 
*waar mogelijk (rekening houdend met leveranciers en prijs product)  
**zie uitleg verder in dit document 

 

Vandaag op het menu 

 
 



 

“Wat is biologisch?” 

Biologisch heeft eigenlijk geen introductie meer nodig. Tweederde van alle Nederlanders en Belgen koopt al regelmatig biologisch 
omdat het staat voor goed en lekker eten, afkomstig van duurzame landbouw. Als merk beschouwd is EKO in de supermarkt reeds 
het 4e grootste merk! 
 
Biologische voeding is dus al lang geen taboe meer, zeker niet nu er zware maatregelen worden getroffen ten bate van het milieu 
en de consument zich meer richt op gezond, lekker en bewust consumeren. Maar wat is biologische voeding nu precies? En waarom 
is biologische voeding gezonder voor jonge kinderen? 
 
Biologische voeding is een verzamelnaam voor voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur 
en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. In Nederland wordt ook het woord ecologisch gebruikt en de Engelse 
term is organic. Deze termen verwijzen naar dezelfde landbouwmethoden, waarvan de minimale eisen internationaal zijn 
overeengekomen en vastgelegd. 

De biologische producten worden geteeld zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en bevatten geen chemisch-
synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen. Verder is genetisch gemodificeerde voeding ook niet 
toegelaten en wordt niet als biologisch gezien. Dit verhoogt de kwaliteit van biologische voedingsmiddelen aanzienlijk. 

Biologische baby- en kindervoeding is een verhaal apart. Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor vreemde stoffen als 
bestrijdingsmiddelen en nitraat. De EU hanteert daarom zeer strenge normen. Biologische producten voldoen daar gemakkelijker 
aan. Biologische groente en fruit zijn namelijk vrij van restanten van bestrijdingsmiddelen. Ook bevatten ze gemiddeld meer 
vitaminen, mineralen, antioxidanten en bioactieve stoffen. Biologische zuivel bevat meer gezonde vetzuren. 
 
Biologische voeding komt de groei en ontwikkeling van jonge kinderen ten goede: door een betere smaak die de 
smaakontwikkeling ten goede komt en door een gebrek aan pesticiden, chemische toevoegingen en andere niet-natuurlijke 
toevoegingen; hebben jonge kinderen die biologische voeding consumeren een betere darmflora, minder last van allergie en 
eczeem, minder last van hyperactiviteit en minder risico op andere ziektes, waardoor hun algehele kwaliteit van leven verhoogd 
wordt! 
 
In Nederland is nu ongeveer 5 procent van de verkochte babyvoeding biologisch. In Engeland en Denemarken is dit al ongeveer de 
helft en in Duitsland al meer dan 60% van de totale markt! 

Bron: Organic Fresh Food Group 

  

 

 

Roomboter 

'Wat is gezonder om op mijn brood te smeren, margarine of roomboter?' 
Zonder aarzelen: roomboter! En dat is ook meteen de belangrijkste reden, de natuurlijkheid van het product. Roomboter is gemaakt van het vet 
dat komt bovendrijven als onbewerkte melk even blijft staan. Dat vet, de room, wordt van de melk afgeschept en gekarnd en zo ontstaat boter. 
Boter wordt vaak echte boter of roomboter genoemd omdat in het dagelijks taalgebruik margarine en halvarine ook boter worden genoemd. 
 
Margarine en halvarine zijn weliswaar van plantaardige oorsprong, maar beslist geen natuurlijke producten. Het gaat als vloeibare olie de fabriek in 
en komt er als een wit smeerbaar goedje, minstens 11 ingrediënten rijker, weer uit. Een veel te bewerkt product om gezond te kunnen zijn. Aan 
margarine worden vitamines toegevoegd die al van nature in boter voorkomen, om het op boter te laten lijken. 
 
Boter heeft qua gezondheid een slechte naam omdat het voor meer dan 50% uit verzadigd vet bestaat. Echter, uit wetenschappelijk onderzoek 
wordt steeds duidelijker dat verzadigd vet helemaal niet zo slecht is voor de gezondheid als tot nu toe werd aangenomen. 
 
Margarine is rijk aan onverzadigde vetten, met name omega 6. De gemiddelde Nederlander krijgt zo veel omega 6 vetzuren binnen uit koekjes, 
snacks en kant-en-klare producten dat de verhouding omega 6 en omega 3 vetzuren compleet verstoord is. Te veel omega 6 in het lichaam kan 
bepaalde ontstekingsmechanismen in het lichaam in werking zetten bij mensen die hier gevoelig voor zijn. Daarnaast vraagt de vertering van 
beide omega’s dezelfde enzymen en door te veel omega 6 in het lichaam komt de vertering van omega 3 in het gedrang.  
 
De conclusie is dus, smeer vooral lekker roomboter op je brood, bij voorkeur grasboter. Koeien die gras eten produceren gezondere vetten dan 
koeien die ander voer krijgen.  
 

Melk 
De witte motor? 
Veel kinderen reageren -vaak zonder dat ze zich dit realiseren- niet helemaal goed op melk. De symptomen, variërend een 
misselijk of vol gevoel tot spijsverteringsproblemen, krampen, winderigheid, diarree of eczeem of oor en holteproblemen zijn 
nogal uiteenlopend en worden daarom niet altijd direct met koemelkconsumptie in verband gebracht. Het kan aan de lactose 
liggen, of aan de caseïne (een melkeiwit), of aan het feit dat koeien vier magen hebben en wij maar eentje, maar recentelijk is via 
duizenden jaren oude skeletten bewezen dat ook de oermens -onze voorloper- geen lactose kon verdragen. Of liever gezegd, niet 
gemaakt was om koemelk te drinken.  

Bijproducten van melk zoals yoghurt en karnemelk worden dankzij het fermentatieproces dat nodig is om melk in yoghurt te 
veranderen wel vaak weer getolereerd.  

http://www.eko-keurmerk.nl/


 

Borstvoeding  
Borstvoeding is altijd de meest gezonde vorm van voeding voor baby’s (ook als de moeder niet biologisch eet).  

 

Tarwe 
 
Brood is vrijwel altijd erg bewerkt met hulpstoffen (broodverbeteraars), bevat gist, gluten, teveel aan zout etc. Ons lichaam is er 
niet op gebouwd om zoveel granen te verwerken op een dag en het lichaam moet erg veel moeite doen om die granen te 
verteren. Ze laten erg veel afvalstoffen achter wat de uitscheidingsorganen veel moeite kost om deze te verteren. 
Bovendien bevatten granen (m.n. tarwe) veel fytinezuur. Fytinezuur zorgt ervoor dat belangrijke mineralen als ijzer, zink, 
calcium en magnesium slecht worden opgenomen. 
Ook de hoge baktemperaturen die worden gebruikt bij het broodbakken maakt brood ongezond. Deze hoge temperaturen maken 
de voedingstoffen kapot.  
Veel mensen hebben last van de gluten die in tarwe, rogge, spelt e.d. zitten. Deze granen wekken irritatie op in hun darmen en 
tasten hun darmen aan.  

 
 
Onze hartelijke dank gaat uit naar onze bronnen.. 
 
Annette ter Heijden | Orthomoleculaire voedingstherapeut 
Annemiek de Kroon | trainer hormoonfactor | medewerkster Jesse van der Velde (verjongingscoach | auteur van Voor Altijd Jong) 
Gerlinde Stam - Voedingstherapeut bij Stichting Kind en Voeding; natuurgeneeskundige te Arnhem 
Stichting Kind en voeding  
Natalie Smits | Universiteit Wageningen | HBO DLO onderzoeker at RIKILT (voedselveiligheid) 
Organic Fresh Food Group http://www.offg.eu  
Pure Food for Children http://www.purefoodforchildrenfoundation.webs.com/ 
Het voedingscentrum (training ‘eetplezier en beweegkriebels’) 
Foodwatch (www.foodwatch.nl) 
www.voedzo.nl/ 

www.smakelijck.blogspot.nl/ 
Google  

 
Boekenlijst 
 
Een nieuwe kijk op voeding voor onze kinderen - Sigrid Magdalena Troch 
Wat is nu gezond – Prof.dr. Martijn B. Katan 
De voedselzandloper – Chris Verburgh 
Oersterk – Richard de Leth 
Ralph Moorman – Het hormoonbalans dieet 
Amber Alberda – Eet jezelf mooi, slank en gelukkig 
Julia Kang – 100 procent gifvrij 
Voor altijd Jong - Jesse van der Velde 
Annemiekes Keuken - Annemiek de Kroon 
E-nummers, het boekje ‘Wat zit er in uw eten? - Corinne Gouget 
(voorpublicatie PDF De gezondste moeder van Nederland) 

 

 

http://www.offg.eu/
http://www.foodwatch.nl/

