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Malende kaken 
Eten vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief 
 
Dr. Martine F. Delfos 
 
 
Eten kan beschouwd worden als een ontwikkelingstaak. Eten ‘kun’ je niet, eten moet je leren. Deze 
taak verloopt via verschillende stadia en de wijze waarop een stadium doorlopen wordt, beïnvloedt 
de verdere ontwikkeling. Om de problematiek van eetstoornissen en overgewicht in kaart te brengen, 
is het noodzakelijk om eten als ontwikkelingstaak te bekijken. In dit artikel wordt eten als 
ontwikkelingstaak beschreven in de verschillende leeftijdsfasen geplaatst. 
 
 
Gedurende hun opgroeien moeten mensen verscheidene ontwikkelingstaken uitvoeren. Een aantal 
onderwerpen moet geleerd worden en tijdens het opgroeien worden de diverse onderwerpen 
verfijnd. Een ontwikkelingstaak wordt vormgeven in de context waarbinnen het kind opgroeit en 
kinderen voeren deze taak uit binnen een omgeving en in wisselwerking met die omgeving. In de 
loop der tijd zijn een aantal taken reeds benoemd, in overzicht 1 bijeengebracht. 
 
Overzicht 1  Ontwikkelingstaken van het jonge kind (van geboorte tot vijf jaar), Delfos, 2015. 
 

 
Ontwikkelingstaken van het jonge kind (van geboorte tot vijf jaar) 
 

autonomie zelfstandig eten, zindelijk worden, in slaap 
vallen 

motoriek vrij en zelfstandig bewegen 

intellect ordenen, conservatieprincipe, ruimte en 
afstand, van concreet naar abstract denken 

communicatie talig functioneren 

emoties hechten en aan zich hechten 

 
 
De zelfstandigheid van het kind, zijn of haar autonomie en mondigheid zijn altijd een onderwerp van 
discussie geweest. Pas met Ariès (1962) wordt duidelijk dat de ‘moderne’ mens een kind niet langer 
als een onmondige, onvolgroeide miniatuurvolwassene ziet, maar als een mensgedaante met eigen 
kenmerken en behoeften. Toch duurt het tot het einde van de twintigste eeuw dat het kind echt in 
de belangstelling komt te staan (Delfos, 2001) en het Verdrag van de Rechten van het Kind wordt 
gesloten (1990). De motorische ontwikkeling is zeer nauwkeurig in kaart gebracht door met name 
Gesell (1950). Het intellectueel functioneren door onder andere Piaget (1972) en Montessori (1950). 
Het talig functioneren door met name Montessori (1950) en Chomsky (1977). Het onderwerp 
hechten heeft grote belangstelling gekregen vanaf het moment dat Bowlby (1907-1990) zijn 
gehechtheidtheorie ontwikkelde (1984). Het eten als ontwikkelingstaak is nog niet het onderwerp 
van psychologische studie geweest, uiteraard is voeding wel in de medische wereld onderzocht 
vanuit de noodzaak van verschillende voedingstoffen op verschillende leeftijden. In overzicht 2 wordt 
eten als ontwikkelingstaak in perspectief van de taken op verschillende leeftijden gezet. 
 
Overzicht 2  Eten als ontwikkelingstaak 
 

Eten als ontwikkelingstaak 

1 Geboorte tot 6 maanden elkaar’s taal leren begrijpen 
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2 6 maanden tot 1 jaar troost van voedsel leren loskoppelen  

3 1 jaar tot 2 ½ jaar zelfstandig eten 

4 2 ½ jaar tot 3 ½ jaar behoeften leren uitstellen 

5 3 ½ jaar tot 7 jaar motoriek ontdekken 

6 7 jaar tot 10 jaar ontdekken sociale omgeving  

7 Prepuberteit groeiversnelling 

8 Puberteit nieuwe behoeften, nieuwe eisen 

 
In dit artikel wordt een poging gedaan om het eten in een ontwikkelingspsychologisch perspectief te 
plaatsen. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop we met voedsel met onze kinderen omgaan 
en kan aanknopingspunten bieden voor het omgaan met de veranderde voedselinname die in steeds 
meer delen van de wereld leidt tot overgewicht bij kinderen en volwassenen en voor de behandeling 
van eetstoornissen. 
 
Elkaar’s taal leren begrijpen  
Na de geboorte is het kind nog beperkt in zijn of haar mogelijkheden tot voedselinname. Vanuit de 
natuur is daarvoor de oplossing van borstvoeding. Deze voeding is in principe de meest geëigende 
omdat er de stoffen in zitten die het kind nodig heeft. Het verwerken van voedsel is nog niet volledig 
uitgerijpt bij de geboorte, met name het immuunsysteem moet nog uitrijpen. Dit betekent dat het 
kind niet kan beginnen met grof voedsel, laat rijpende kinderen kunnen vaak pas veel later grover 
voedsel eten en ontwikkelen weerstand tegen voedsel dat hen te vroeg is aangeboden. Ook de vorm 
van voedselallergie die onderdeel vormt van het atopisch syndroom is te plaatsen in deze onrijpheid 
van het lichaam (Delfos, 2012). 
Om het verkrijgen van voedsel te reguleren, beschikt het pasgeboren kind over zeer weinig middelen. 
De meest opvallende is huilen. In feite spreekt het kind in huilen honderd zinnen, maar het eerste 
half jaar moeten ouders en kind nog leren elkaar’s taal leren begrijpen. Huilen heeft vele 
betekenissen en als gevolg daarvan kan drinken vele betekenissen (gaan) vervullen. In overzicht 3 zijn 
de verschillende functies die drinken tijdens de eerste maanden kan hebben bij elkaar gezet. 
 
Overzicht 3  Functies van drinken gedurende het eerste half jaar 
 

1  Inname van de noodzakelijke voedingsstoffen 
2  Manier om hongergevoel te stillen 
3  Troost 
4  Manier om de gehechtheidfiguur nabij te houden 
5  Mogelijkheid om in slaap te vallen 

 
De noodzaak voedingsstoffen tot zich te nemen (3.1) is slechts een deel van de drinkactiviteit. De 
borst wordt nog steeds vaker wel dan niet gegeven (70 à 75%) en tegenwoordig steeds langer (Van 
Wouwe, Herschderfer, Verkerk, Reijneveld en Lanting, 2003) en daarbij spelen steeds meer factoren 
een rol. Het drinken betekent ook het stillen van een hongergevoel (3.2) en zo raken psychologische 
ervaringen en fysieke ervaringen met elkaar vermengd. De borst of de fles wordt ook gegeven om 
troost te bieden (3.3). Met de borst is dat nog makkelijker dan via flessenvoeding, omdat de borst 
altijd aanwezig is en de flessenvoeding gemaakt moet worden. Op deze wijze kunnen troost en 
voedsel reeds in een zeer vroeg stadium verbonden met elkaar raken. Ouders gebruiken voeden als 
een manier om de baby te laten stoppen met huilen, en huilen lijkt een steeds groter probleem voor 
ouders te worden. Ze krijgen de borst of de fles als antwoord op huilen, ook wanneer het huilen niet 
betekent ‘ik heb honger’, maar ‘ik wil slapen, laat me met rust!’. Zwart en Brand (2004) ontdekten 
dat ouders en kinderen een patroon van excessief huilen in het kind kunnen ontwikkelen als gevolg 
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van de stress interactie tussen moeder en baby. Als de baby apart van de moeder wordt gelegd, 
herwint het weer snel een normaal slaapritme en huilt weinig. 
 
We zien hier al het ontwikkelen van een patroon dat later problematisch kan worden. Het kind vraagt 
niet per se drinken als troost, maar kent in het begin geen andere taal dan huilen en de ouder 
verstaat de taal van het kind nog niet zodanig dat de ouder het huilen in kan schatten als ‘honger’, 
terwijl het ‘moe’ kan zijn. Het drinken houdt ook de gehechtheidfiguur nabij (3.4). Voor het hulpeloze 
kind is dit van fundamenteel belang. Het kind wil de ouder nabij omdat deze ouder moet kunnen 
helpen als het kind in nood verkeert. De nabijheid voor hulp in noodgevallen is een belangrijk aspect 
van de gehechtheidstheorie (Bowlby, 1998). 
We zien dit principe werkzaam wanneer we het gedrag van peuters met hun moeder bekijken. Een 
peuter kan tevreden zitten spelen, zonder te veel aandacht te vragen van zijn of haat moeder, zolang 
die moeder op de bank zit te kijken. Zodra de moeder een boek neemt of de telefoon aanneemt, laat 
het kind onmiddellijk het eigen spel in de steek om de aandacht van de moeder te mobiliseren. De 
reden is niet een behoefte aan aandacht, de peuter verspeelt ter plekke het eigen leuke spel, maar 
een feilloos weten van de peuter dat de moeder met een boek of aan de telefoon niet meer geheel 
op het kind is gericht. Dit is voor het kind ‘gevaarlijk’ omdat er dan niemand is die het kind kan 
helpen als het zich in nood bevindt. De moeder geeft in deze periode van de opvoeding allerlei 
signalen dat zij toch altijd op het kind gericht blijft door bijvoorbeeld contact te houden met het kind 
en te zeggen dat ze het kind heus wel ziet en in de gaten houdt. De moeder - of de vader - blijft 
tijdens het lezen of aan de telefoon in contact met het kind, zodat het kind leert dat de ouder het 
kind altijd prioriteit zal geven en in de gaten houdt of het kind de ouder nodig heeft. Het kind zal 
aandacht zal blijven vragen in de zin van totale beschikbaarheid, totdat het kind begrijpt en weet dat 
het de ouder altijd kan mobiliseren in geval van nood. Zo leert het kind dat de moeder altijd een 
extra zintuig voor haar kinderen heeft en het kind dus altijd op haar kan rekenen. Dit mobiliseren van 
de nabijheid en gerichtheid van de gehechtheidfiguur doet de baby de eerste maanden onder andere 
met huilen, maar ook met glimlachen en vastgrijpen. Wanneer men begrijpt wat de functie is, kan 
men ook makkelijker gedrag vertonen dat nodig is het de baby helpen. 
Een vijfde functie van het drinken voor de baby in het eerste half jaar is om in slaap te vallen (3.5). Na 
de geboorte moet het kind in de hersenen de doorslaapfase nog ontwikkelen, die verschillende 
onderdelen van de slaap met elkaar verbindt waardoor het kind door kan slapen (Guilleminault, 
1987). Zeker de eerste drie à vier maanden beschikt het kind niet over mogelijkheden om zichzelf in 
slaap te krijgen. De baby heeft nog niet veel controle over zijn of haar bewegingen. De baby kan het 
hoofd nog niet opzij draaien, geen duim in de mond steken, niet heen en weer rollen,f met voetjes 
spelen of een speen met de mond vasthouden om een hypnotische trance te bewerkstelligen 
waardoor hij of zij in slaap kan vallen. Het duurt zo’n drie tot vier maanden voordat de baby zijn of 
haar motoriek onder controle begint te krijgen.  
Het onderzoek van Hadders-Algra (Hadders-Algra, Klip-Van den Nieuwendijk en Eykern, 1997) laat 
zelfs zien dat door observatie van de niet langer onwillekeurige bewegingen met drie of vier 
maanden hersenafwijkingen opgespoord kunnen worden. 
In feite is drinken het antwoord op vele vragen van het kind dat het op dezelfde wijze stelt: via 
huilen. De ouders moeten de verschillende soorten huilen van het kind leren onderscheiden om 
diens behoefte te leren kennen en daar op te kunnen reageren. De baby van zijn of haar kant is 
gericht op de menselijke stem en zet alles op alles om de menselijke geluiden te begrijpen en na te 
bootsen (Condon, 1974).  
 
Troost van voedsel leren loskoppelen  
In het tweede half jaar bestaat de ontwikkelingstaak met betrekking tot eten daaruit dat het kind 
moet leren troost en voedsel los van elkaar te koppelen. Het kind moet alternatieven voor troost 
door drinken ontdekken en ontwikkelen. Ook slaap en eten moeten los van elkaar raken. Heel jong 
heeft de baby nog nauwelijks mogelijkheden om zichzelf in slaap te krijgen. Zichzelf in slaap huilen is 
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een van de weinige mogelijkheden die de baby zelf heeft. Voor ouders is dit echter een probleem. 
Ten eerste kan de ‘jonge’ ouder nog slecht onderscheiden wat het huilen van het kind betekent, ten 
tweede is het zo dat het huilen zelf belastend is voor de ouder. De ouder wil graag het kind graag 
gelukkig zien en voor de ouder zelf is een huilende baby vermoeiend, zeker als die ouder al nachten 
slecht geslapen heeft en overdag moet werken. Maar ook het slapen is een ontwikkelingstaak die het 
kind meester moet worden en waar de rijping van het centrale zenuwstelsel - hersenen en 
zenuwbanen - voor nodig is. 
 
In de ontwikkeling van het kind werden steeds twee factoren onderscheiden: aanleg en omgeving. 
Steeds werd onderzocht welke factor van belang was in de ontwikkeling van het kind, dit werd de 
nature-nurture controverse genoemd. Deze controverse leek opgelost toen beide factoren in 
interactie met elkaar werden geplaatst. Toch geeft ook dat onvoldoende ruimte. Er kan een derde 
factor onderscheiden worden: de rijping van het centrale zenuwstelsel (Delfos, 2020). Deze rijping is 
van enorm belang en gaat nog ruim 25 jaar na de geboorte door. We zien de werking van deze factor 
bijvoorbeeld bij kinderen die het eerste jaar ernstig ondervoed worden. Dit zorgt niet alleen voor 
magere baby’s, maar ook en vooral voor kinderen met een onderontwikkeld centraal zenuwstel. Het 
corpus callosum - de hersenbalk die alles in de hersenen met elkaar verbindt, simpel gezegd de 
telefooncentrale van de hersenen - neemt tijdens het eerste jaar met 42 procent toe (Ramaekers en 
Njiokiktjien,1991) en nog eens met 110 procent tussen één jaar en achtentwintig jaar. Ondervoede 
kinderen kunnen als gevolg daarvan ernstige rijpingstoornissen oplopen. In het eerste jaar vindt veel 
rijping plaats en onder andere de rijping van de slaapfasen. Pasgeborenen beginnen hun slaap met 
REM-slaap - droomslaap - (Guilleminault, 1987). Deze slaapsoort neemt af met het ouder worden. Bij 
prematuren (te vroeg geborenen) is 80 procent van de slaaptijd REM-slaap; bij à terme (op tijd) 
geborenen beslaat de REM-slaap 45 tot 50 procent van de slaaptijd; met zes maanden is dit nog 30 
procent en bij adolescenten en volwassenen is het 20 tot 25 procent. De totale slaapduur neemt af 
met het ouder worden. Tussen de geboorte en drie jaar neemt de hoeveelheid slaaptijd met 
gemiddeld 6 uur af. De NREM-slaap - niet droomslaap - verandert ook. De NREM-fasen 3 en 4 - onder 
andere doorslaap, verbinding tussen twee slaapfasen waardoor men niet wakker hoeft te worden - 
ontstaan pas na ongeveer zes maanden en beslaan uiteindelijk 20 procent van de totale slaapduur;  
bij adolescenten is dit nog maar 10 procent en bij ouderen boven de 50 jaar zijn de NREM-fasen 3 en 
4 geheel afwezig. Sommige stoornissen (slaapwandelen, pavor nocturnus) zijn verbonden met deze 
slaapfasen 3 en 4; op latere leeftijd verdwijnen ze meestal vanzelf. 
Slapen is dus een taak die het kind moet uitvoeren terwijl het hierin nog volop moet rijpen. Zowel 
inslapen als doorslapen zijn moeilijk. Tegelijk is de slaap noodzakelijk voor het rijpen. Het kind heeft 
de verzorger nodig om optimaal te kunnen slapen. Een gevoel van veiligheid is nodig, een juiste 
temperatuur, maar ook een vorm van trance waardoor men in kan slapen en door kan slapen. Dit is 
waar het wiegje oorspronkelijk voor is ontwikkeld en waarvoor slaapliedjes gemaakt zijn. Het vergt 
van de ouders dat deze het kind helpen in zijn of haar hulpeloosheid in slaap te komen: wiegen is een 
werkwoord!  
In dit moeizame in slaap vallen schuilt ook het gevaar van de borst geven. Het is voor kinderen vaak 
makkelijker om in te slapen in de warme geborgenheid van het moederlichaam met de vertrouwde 
geur en met de mond aan de voedselverstrekking: de borst. Het geven van de borst kan dan ook 
gebruikt worden om het kind te laten stoppen met huilen en om het in slaap te krijgen. Zo wordt 
voedsel gekoppeld aan troost en slaperigheid. Deze koppeling kan een bakermat vormen voor latere 
voedselinname bij onaangename gevoelens en verdriet. Bij jonge kinderen wordt deze koppeling nog 
eens versterkt door het ‘snoepje voor de pijn’.  
Als dit een sterke koppeling wordt, kan het kind makkelijker tot overgewicht komen. Het ontstaan 
van type 2 diabetes (Hanas, 2001), kan mede in dit kader geplaatst worden.  
Het leren troost, slaap en voedsel los te koppelen is dus en belangrijke taak voor de tweede helft van 
het eerste levensjaar. De baby moet alternatieven leren ontwikkelen voor troost. Dit begint vanaf 
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drie à vier maanden wanneer de baby over meer mogelijkheden beschikt om zichzelf te troosten en 
om zichzelf in slaap te krijgen.  
 
Zelfstandig eten  
Van een tot tweeëneenhalf jaar is het kind vervolgens bezig met het leren zelfstandig te eten. Het 
betekent dat het kind zelf meer macht kan uitoefenen over of, wat en hoe het eet. Omdat in het 
eerste jaar veel meer gegeten moeten worden wegens de grote toename in groei (Delfos, 2015), is 
voor ouders de overgang naar meer zelfstandigheid vaak lastig. Ze zien hun kind veel minder eten 
dan daarvoor en wijten dat aan de ‘ eigenwijsheid’  van het kind. De hoeveelheid voedsel moet 
aangepast worden aan de groei en dit betekent in eerste instantie een afname van de hoeveelheid 
eten. Ook leert het kind gedurende deze fase een grote variatie aan voedsel: een hoorn des 
overvloeds. Het kind leert over gezond en ongezond voedsel. Het leert dat het ene voedsel door 
ouders gewenst is en het andere ongewenst. Het kind leert snoep eten en moet leren met overvloed 
en beperking om te gaan nu het zelf makkelijker over voedsel kan beschikken door het te pakken of 
makkelijker de volwassene kan mobiliseren doordat het over taal begint te beschikken en omdat het 
kind beter weet hoe de volwassenen gemanipuleerd moet worden. Het kind leert ook dat er regels 
van omgang met voedsel zijn en tafelmanieren over hoe men eet. De toename aan motorische 
mogelijkheden betekent ook meer eisen die aan het kind worden gesteld wat eten betreft. Het is de 
periode waarin de eerste tekenen van wat het kind echt wil duidelijk worden. Het ‘jongetje met het 
zout’ maakt duidelijk dat de wijsheid van het lichaam soms een andere kan zijn dan die van de ouders 
en verzorgers. 
 
Een jongetje had een grote behoefte aan zout en stelde alles in het werk om zout te bemachtigen. Het 
kind likte het zout van crackers. Hoe de ouders het zout ook wegstopten, het kind klom, zocht en at al 
het zout dat het vond. Op drieëneenhalfjarige leeftijd werd het kind opgenomen in het ziekenhuis en 
kreeg een standaard dieet van normale zoutconsumptie. Er werd geen gehoor gegeven aan zijn wens 
zout te eten. Na zeven dagen stierf hij. Het postmortem onderzoek wees uit dat het kind een afwijking 
had aan de bijnier (ziekte van Addison), waardoor het uitwendig zout tot zich moest nemen om te 
overleven. Het gebrek aan zout was de doodsoorzaak. Het had zichzelf tot aan het ziekenhuis in leven 
weten te houden door extra zout tot zich te nemen. De innerlijke wijsheid van zijn lichaam gaf hem 
het noodzakelijke gedrag in (Wilkins, Fleischmann en Howard, 1940; Gray, 1999).  
 
In dit kader is het interessant om te melden dat kinderen met autisme, die beschouwd kunnen 
worden als kinderen met een vertraagde ontwikkeling op een specifiek gebied, vaak een eenzijdig 
eetpatroon hebben, maar zich daar heel gezond bij voelen en zijn (Delfos, 2018). Mogelijk geeft hun 
afwijkende ontwikkeling een afwijkend patroon van eten aan. 
De ontwikkeling van taal en motoriek geeft het kind een gevoel van macht en na de langdurige 
machteloosheid en het kind drukt dit uit door - te pas en te onpas - ‘Nee!’  te zeggen. Het kondigt 
hiermee de koppigheidsperiode aan. 
 
 
Behoeften leren uitstellen  
Van tweeëneenhalf tot drieëneenhalf jaar wordt de koppigheidsperiode genoemd. In het Engels: ‘the 
terrible two’. Gedurende deze periode doet het kind een eerste poging zijn of haar autonomie te 
bevechten. Met het talige ‘ nee!’  kan het in het instrument van de volwassenen - taal - , een protest 
laten horen. Het kind beschikt over veel meer mogelijkheden om te zorgen dat aan zijn of haar 
behoeften wordt voldaan. Het betekent ook dat het de grenzen moet leren van eigen 
behoeftebevrediging en de grenzen van de ander. Het kind kan zelf eten, maar kan ook weigeren te 
eten. Zoals in het eerste jaar het spijsverteringstelsel rijpt in verwerking van steeds complexer 
voedsel, zo moet het ook rijpen in verwerking van specifiek voedsel. Bijvoorbeeld lusten kinderen 
meestal geen spruitjes en volwassenen wel. Nu komen er bij het koken van spruitjes gassen vrij die 
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het kinderlichaam nog niet kan verwerken. Het is dus ‘wijs’ van kinderen om geen spruitjes te willen 
eten. Ook maakt het kind kennis met etenswaren die niet als voeding maar als lekkernij een functie 
vervullen in het tot stand brengen van een aangenaam gevoel of werkzaam zijn in het vervagen van 
onaangename gevoelens. Vooral snoep vervult deze functie. Kinderen leren daarvan ook nog een 
nevenfunctie, namelijk dat ouders dit gebruiken om een vervelend gevoel bij het kind weg te halen of 
het kind te laten stoppen met ongewenst gedrag. Het kind leert dat bij de kassa in de supermarkt 
veel snoep verkrijgbaar is en dat de ouder niet makkelijk een antwoord heeft op een driftbui van een 
kind in de supermarkt. Via snoep manipuleert de ouder het kind en het kind de ouder. Wanneer er 
weinig alternatieven zijn om het onaangename gevoel weg te halen, zal snoep een belangrijke rol 
spelen. 
Het kind moet in deze fase met onaangename gevoelens leren omgaan. Niet al zijn of haar behoeften 
kunnen worden bevredigd of meteen worden bevredigd. Er zijn aanwijzingen dat een positieve 
opvoeding door de vader effect heeft op de capaciteit van het kind om behoeften uit te stellen (Rha, 
2000). 
De ontwikkelingstaak bij uitstek van deze periode, ook wat betreft eten, is het leren behoeften uit te 
stellen en impulsen te leren beheersen. Voor ouders lastig, het kind zoekt het bevredigen van zijn of 
haar behoeften en accepteert de grens die de ouder stelt niet. Toch is dit misschien een van de 
belangrijkste opvoedkundige waarden die een ouder zijn of haar kinderen mee kan geven: 
impulsbeheersing. Het ontstaan van verwend gedrag, ADHD-achtig gedrag en egoïstisch gedrag vindt, 
naast aanleg en andere factoren, zijn bodem gedurende deze periode. ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) is een probleem van de rijping van het centrale zenuwstelsel (Delfos, 2012) 
en wordt gekenmerkt door hyperactiviteit, concentratiestoornis en impulsiviteit. Impulsiviteit  kan 
echter ook gestimuleerd worden door het gebrek aan leren tijdens de koppigheidperiode om 
impulsen te beheersen en behoeften uit te stellen. Hoe belangrijk dit is leert de The Marshmallow 
Test ons (Mischel, 1958). Het is een simpele ‘test’ die al op vierjarige leeftijd maatschappelijk, 
intellectueel, sociaal en intellectueel succes beter voorspelt dan bijvoorbeeld een intelligentietest op 
die leeftijd (Shoda, Mischel en Peake, 1990). Het gaat er simpel om een kind de vraag voor te leggen: 
wil je een snoepje nu of twee snoepjes straks. Een kind dat de behoefte aan snoep uit kan stellen tot 
‘later twee’, heeft een betere prognose van succes dan een kind dat kiest voor een snoepje nu. Dat 
deze simpele test zoveel voorspellende waarde heeft is niet verwonderlijk. Het spelen 6 belangrijke 
factoren een rol bij. In overzicht 4 staan deze bij elkaar. 
 
Overzicht 4  Candy-reward test, factoren die een rol spelen 
 

Candy-reward test factoren 
 

1 Capaciteit tot plannen 
2 Capaciteit tot uitstel van behoeften 
3 Ontwikkelde frustratietolerantie 
4 Teken van vertrouwen in volwassenen 
5 Capaciteit tot inschatten van sociale interactie 
6 Ontwikkeling tijdsbeleving 

 
Om te kunnen kiezen voor twee snoepjes later moet het kind kunnen plannen en aan het plan 
vasthouden (4.1). Dit is een van de ‘ executive functions’  (Pennington en Ozonoff, 1996) die van 
belang zijn voor het reguleren van gedrag. Het  kind moet tevens een behoefte uit kunnen stellen 
(4.2) die door het voorstel al opgeroepen wordt, het ‘ water staat al in de mond’. Er is dus ook sprake 
van enig ontwikkelde frustratietolerantie (4.3). Het kind kan de frustratie nu geen snoepje te krijgen 
aan. Als het kind die keuze maakt heeft het ook voldoende vertrouwen in volwassenen (4.4) dat zij 
hun belofte zullen houden. Het is ook in staat sociale interactie zodanig te interpreteren (4.5) dat het 
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kind weet dat de volwassene het meent en dat het geen grapje is. Ten slotte moet het kind enig 
tijdsbesef (4.6) hebben om ‘straks’ te kunnen plaatsen. 
Variaties op deze test van uitstel van behoefte bevrediging zijn ook toegepast op kinderen met 
ADHD. Deze kinderen hebben vanuit hun aandoening een probleem met impulscontrole. Bij de test 
bleek dat kinderen met ADHD inderdaad vaker snelle beloning kozen in plaats van uitgestelde 
(Rapport, Tucker, DuPaul, Merlo en Stoner, 1986; Tripp en Alsop, 2001). 
Vreugde uit behoeftebevrediging via eten is primair en snel. Hetzelfde gebeurt met dingen kopen 
zonder geld via schulden maken. Het structureel oplossen van een behoefte vergt vaak meer lange 
termijn denken en planning. Voor diegenen die kansarm zijn, onder andere laag opgeleid, is korte 
termijn een meer gebruikelijke oplossing. Het is mede in dit kader dat we de toename van 
overgewicht met name bij Marokkaanse en Turkse mensen kunnen plaatsen. 
 
In deze periode leert het kind honger van trek onderscheiden. Omdat het etenswaren 
voorgeschoteld krijgt die lekkernij zijn en niet noodzakelijk zijn, ontwikkelt het trek in lekkere dingen. 
Deze trek vraagt net als honger om bevrediging. In deze periode zijn ouders actief het kind uit te 
leggen dat het geen honger maar trek heeft, zodat het kind deze lichamelijke processen leert 
onderscheiden.  
Daarnaast wordt het kind steeds actiever en meer ondernemen den gaat het ervaren dat eten en 
energie samenhangen; dat voedsel niet een vaststaande hoeveelheid is, maar afhangt van wat men 
op een dag doet. De belangrijke functies van eten zijn nu voor het kind duidelijk geworden. 
 
Motoriek ontdekken  
De toename aan controle over beweging betekent dat het kind steeds meer fysieke mogelijkheden 
gaat ontdekken. De periode van drieëneenhalf jaar tot zeven jaar wordt dan ook gekenmerkt door 
het  ontdekken van motoriek. De samenhang tussen voedselinname en energieverbruik wordt 
hierdoor voor het kind nog veel duidelijker. Acuut opkomende honger na intensieve beweging leert 
het kind de betekenis van voedsel als energiebron.  
In de mate en wijze van activiteit bestaat een verschil tussen jongens en meisjes. Jongens zijn meer 
geneigd tot actie, van het plezier in bewegen tot het oplossen van problemen. Jongens meten zich 
ook graag aan het gevaar om op die wijze veiligheid te creëren (Delfos, 2018).  
Bewegen is gezond, maar met mate en bewegen om gewicht corrigeren is in feite niet goed. Het 
betekent een dubbele aanslag op het lichaam: eerst te veel voedsel moeten verwerken en vervolgens 
te weinig voedsel krijgen omdat het lichaam af moet vallen. 
 
 
Ontdekken sociale omgeving  
In de periode van zeven tot tien jaar staat het ontdekken van de sociale omgeving centraal. Op 
school is het kind langdurig in contact met leeftijdgenoten, het vergelijken met anderen wordt 
daardoor mogelijk op grote schaal. Ook het eten vindt meer in gevarieerde situaties plaats, wanneer 
er wordt overgebleven op school of het kind bij vriendjes gaat eten. Op de crèche is het voedsel van 
het kind nog sterk bepaald door de ouders, vanaf de schoolgang verandert dit. Het betekent dat het 
kind een nieuwe mogelijkheid tot autonomie in eten heeft, en dat het ouderlijke voedsel getoetst 
wordt op het eten dat het kind elders krijgt. Met de reclame die het kind als consument ontdekt 
heeft, is de beïnvloeding nog directer op het kind zelf. 
Van de ouders vergt het dat ze durven blijven kiezen voor hun eigen normen en waarden en het kind 
grenzen durven stellen. Hoe sterker de identiteitsontwikkeling van ouders is, des te meer 
mogelijkheden heeft de ouder om zichzelf staande te houden in de indringing die school, vriendjes 
en media doen op het gezin en het kind binnen het gezin. De mate waarin ouders open en 
geïnteresseerd met elkaar communiceren (Delfos, 2018) is van groot belang voor de wijze waarop 
het kind het gezin plaatst in de maatschappelijke context. 
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Prepubers: groeispurt 
Van elf tot ongeveer veertien jaar bevinden kinderen zich in het voorportaal van de puberteit: de 
prepuberteit. Lichamelijke veranderingen vinden plaats die de puberteit inluiden. Het meest 
spectaculaire is de groei, soms in zeer korte tijd - de groeispurt - ontwikkelt het kind zich van een 
kind naar jong volwassene. Aan het einde van de basisschool, bij de eindopvoering, zie we vaak de 
uitgedoste en opgemaakte kinderen die hun volwassen gedaante in een flits vertonen. Het groeien is 
niet alleen in de lengte, maar ook geslachtskenmerken ontwikkelen zich, de adrenarche rijpt vanaf 
een jaar of tien (Herdt en McClintock, 2000) waardoor hormonaal de huishouding wordt gewijzigd en 
de hersenen maken en spectaculaire groei door (Strauch, 2003). Om te kunnen groeien is meer 
voedsel nodig. Bij jongens ontwikkelen de spieren met name, bij meisjes wordt vetweefsel onder de 
huid gevormd dat voor meer vrouwelijke rondingen zorgt. Voor meisjes is de groeispurt vaak 
moeilijker dan voor jongens. Een vroege groeispurt bij jongens wordt meer geaccepteerd dan bij 
meisjes (Delfos, 2015). Op grond daarvan kunnen eetproblemen ontstaan. Dit is extra het geval 
wanneer er sprake is van anorexia nervosa. Deze aandoening is in principe aanleggestuurd 
(aanwezigheid van het AgRP-gen - agoetigen - die de productie van het SLC-1-molecuul in de 
hersenen stuurt en de productie van ghrelin, het eetlusthormoon) en ontwikkelt in interactie met de 
omgeving (Delfos, 2012). De eerste kritische periode is rond de elf jaar wanneer er meer voedsel 
genomen moet worden en het kind dit onvoldoende kan omdat via het Scl-1-molecuul, de voedsel-
energiehuishouding te scherp is afgesteld. Anorexia is in feite een ‘te scherp afgestelde motor’, 
waardoor tegenstrijdige signalen in het lichaam ontstaan van wel en niet voldoende gegeten hebben 
(Delfos, 2012). Voor vroegtijdige herkenning is het eetpatroon van het kind belangrijk en met name 
de overgang naar meer voedsel in de prepuberteit. 
De tweede kritische periode is de puberteit wanneer adolescente meisjes gaan lijnen en meisjes met 
anorexia te sterk daarin doorschieten. De derde kritische periode voor eetstoornissen is vanaf een 
jaar of vijfendertig wanneer de stofwisseling gaat vertragen en minder voedsel nodig is. Dit laatste is 
met name voor vrouwen met aanleg voor obesitas een probleem.  
 
Einde basisschool, prepuberteit, is de periode dat kinderen in hun morele ontwikkeling gericht zijn op 
een ‘goed kind zijn in de ogen van de maatschappij’ (Kohlberg, 1969). Gedurende deze periode zijn 
kinderen gevoelig voor maatschappelijke normen en rolmodellen. Van seksuele voorlichting tot 
discriminatie zijn kinderen bezig te ontdekken hoe de maatschappij tegen onderwerpen aankijkt. 
Wat eten betreft is het kind dan ook extra gevoelig voor voorlichting, zoals de schijf van 5. Ook de 
nadruk op rolmodellen die superslank zijn, kunnen kinderen extra stimuleren om ongezond 
eetgedrag te vertonen. Onderzoek (Crone, 2004) laat zien dat meisjes (13 tot 18 jaar) veel en 
ongezond lijnen. Wanneer er sprake is van aanlegfactoren als anorexia nervosa zal dit na verloop van 
tijd het kind voor ernstige medische problemen stellen. Het kind zal eten ook plaatsen in 
maatschappelijk normgedrag. Met deze belangstelling voor maatschappelijke informatie wordt de 
basis gelegd voor de puberteit wanneer kinderen hun eigen standpunten gaan innemen.  
 
Puberteit: nieuwe behoeften, nieuwe eisen 
De puberteit stelt nieuwe eisen aan het kind en zijn of haar omgeving. In een paar jaar neemt het 
kind in gedaante en taken volwassenheid aan. De puberteit is turbulent in de zin dat ouders en 
kinderen zich aan de veranderende rollen moeten aanpassen, maar ook omdat zowel 
hersentechnisch als hormonaal er grote veranderingen plaatsvinden. De puber kan dingen omvatten 
die hij of zij nooit eerder kon en heeft een scherp gevoel van intelligentietoename waardoor hij of zij 
oprecht denkt alles te weten en te begrijpen (Delfos, 2019). 
Het veranderende lichaam heeft ook nieuwe behoeften. In deze periode wijken die af van alle andere 
levensfasen. Het is dan ook niet eenvoudig om voedseladviezen te geven en jongeren slaan ze ook in 
de wind en misschien is dat zelfs verstandig. Het is de vraag wat wijs is. Vette snacks en chocola 
hebben tijdens de adolescentie niet dezelfde uitwerking als in andere levensfasen. Mogelijk vraagt 
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het lichaam extra stoffen die in een andere periode te veel zouden zijn. Hormonaal bevindt de puber 
zich vaak in een lichtpsychotische roes, zoals verliefdheid ook doet. Dit heeft gevolgen voor de 
eetlust en het soort voedsel dat gewenst is. Mogelijk spoort het lichaam anti-psychotisch voedsel op, 
zoals mensen die in een psychose terechtkomen vaak plotseling enorme hoeveelheden vet of suiker 
eten. 
 De veranderende toestand van lichaam, inclusief hersenen, brengt ook nieuwe uitdagingen met zich 
mee en nieuwe eisen. De puber wil experimenteren, met name tussen veertien en zestien jaar. Deze 
periode moeten ouders als het ware ‘uitzitten’. De puber luistert vaak meer naar vrienden dan naar 
ouders en zoekt de grenzen op. Met name jongens gaan nog een stap verder dan daarvoor in het zich 
meten aan gevaar. Het risico van verslaving doet zich vooral tijdens deze periode voor. Als een 
jongere zonder druggebruik door de puberteit heen is gekomen, is de kans op verslaving later erg 
klein. Ook alcoholgebruik is in de puberteit risicovol. 
Het meest risicovol in de periode van de puberteit is het afgesloten raken van volwassenen. In 
communicatie hebben volwassenen de neiging de hersens van pubers op ‘uit’ te zetten door hun 
verhaal te vertellen, te ‘preken’zoals de puber het vaak noemt. De puber is beter beschermd als de 
volwassene niet vertelt, maar vraagt en het denkproces van de puber op ‘aan’ houdt. 
 
Concluderende opmerkingen 
Leren eten is een ontwikkelingstaak en een levenstaak. Hoe ouder we worden, des te wankeler vaak 
het evenwicht voedselinname -energieverbruik. Iedere levensfase heeft speciale kenmerken voor het 
ontwikkelen van een juiste voedselinname. In dit artikel wordt voornamelijk eten als 
ontwikkelingstaak en dus het verloop ervan tijdens de jeugd bekeken.  
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