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P A L E O L I F E S T Y L E P A L E O L I F E S T Y L E

Opvoeding

Paleo voor kids
Jij eet volgens de Paleoprincipes. Als je een gezin hebt kan het zijn dat je je 
afvraagt of het Paleodieet wel geschikt is voor je kinderen. Natuurlijk wel! 

Laten we eens kijken wat onze voorouders hun kinderen te eten gaven en wat de 
kinderen van de nog levende jager-verzamelaars eten.

et zal niemand 
verbazen dat de 
jager-verzamelaar 
een pasgeborene 

voedt met moedermelk. Ze hou-
den dit vaak een stuk langer vol 
dan men hier in het westen. Op 
basis van gevonden skeletten van 
jager-verzamelaars is vastge-
steld tot welke leeftijd kinderen 
met name of uitsluitend gevoed 
werden met moedermelk. Bij vis-
ser-jager-verzamelaars in Noord 
Japan was dit gemiddeld tot 21 
maanden[1]. Bij mensen die vroe-
ger in Siberië leefden was dit tot 
2-3 jaar[2] en in Argentinië kregen 
kinderen de eerste 2 jaar borst-
voeding[3]. Bij al deze jager-ver-
zamelaars blijkt de duur van 

de borstvoeding samen te 
hangen met het moment dat 
de moeder opnieuw zwanger 
raakte. Als een zwanger-
schap uit bleef kon een kind 
tot aan het vijfde levensjaar 
(deels) de borst krijgen[4].

De eerste hapjes
In het westen is het niet meer 
gebruikelijk, maar bij huidige 
jager-verzamelaars zie je dat 
moeders de eerste hapjes vast 
voedsel voorkauwen voor hun 
kinderen. Moeders doen dit om 
het voedsel hapklaar te maken 
voor hun kind. Ze spelen feitelijk 
voor blender. Maar het voor-
kauwen biedt diverse voordelen 
die een blender niet kan bieden. 
De spijsverteringssappen in het 
speeksel van de moeder helpen 
het kind om het voedsel te verte-
ren. Ook geeft de moeder op die 
manier waardevolle antistoffen 
mee aan het kind[5]. Bij dieren-
soorten zien we dit fenomeen 
ook volop.

Wanneer het eerste hapje? 
Het Voedingscentrum geeft aan 
dat kinderen vanaf 4 maanden 
‘oefenhapjes’ mogen hebben. De 
World Health Organization geeft 

dat aan het ideaal is als een kind 
minimaal de eerste 6 maanden 
volledig borstvoeding krijgt, en 
tot het tweede jaar nog zo nu en 
dan[6]. Bij onze verre voorouders, 
de apen, krijgen de jongen pas 
vast voedsel ten tijde van de 
ontwikkeling van de eerste per-
manente kies. Bij mensen is dit 
pas rond het zesde levensjaar. 
Ik raad aan om te wachten tot de 
eerste melktandjes komen. Je 
ziet dan vaak dat de ontlasting 
ook verandert en dat kan worden 
gezien als een signaal dat het 
spijsverteringssysteem klaar is 
voor stukjes vast voedsel. Alhoe-
wel jager-verzamelaars vaak tot 
op late leeftijd de borst geven, 
krijgen kinderen al veel eerder 
hun eerste ‘oefenhapjes’. Ook zij 
starten hiermee vanaf de 4e a 5e 
maand[7].
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Evert Berkelaar (1980) publiceerde in 2008 
de eerste Nederlandstalige website over 
het paleodieet (www.hetpaleodieet.nl). Als 
zelfstandig therapeut/personal trainer begeleidt 
hij sinds 2009 dagelijks mensen op basis van 
de Paleo principes. Daarnaast is hij docent en 
geeft les over orthomoleculaire voeding met 
als specialisme het Paleodieet en de sporter. Inmiddels heeft 
hij duizenden mensen geïnspireerd om over te stappen op de Paleo 
leefstijl. Op zijn eigen website www.evertberkelaar.nl biedt hij 
diverse uitgebalanceerde Paleo menu’s aan en schrijft hij artikelen 
over allerlei onderwerpen die hij in zijn dagelijkse werk met de 
Paleo lifestyle tegenkomt. Als je vastloopt met de Paleo lifestyle 
kan je voor advies op maat bij Evert terecht. 
Evert deed zijn Masteropleiding aan de Universiteit van Gerona 
(Spanje), waar hij o.a. les kreeg van professor Cordain, de 
grondlegger van het Paleodieet. In 2014 werd de wetenschappelijk 
studie gepubliceerd waar hij samen met collega’s jaren aan gewerkt 
heeft. De studie toonde de gunstige effecten van het Paleodieet bij 
mensen die lijden aan het metabool syndroom.

Voorbewerken van hapjes
In plaats van voorkauwen kiezen 
wij hier voor het bewerken van 
voedingsmiddelen door ze te 
koken of bakken en te pureren. 
Gekookte groente is net zoals 
voorgekauwde groente mak-
kelijker te verteren. Hetzelfde 
geldt voor bereid vlees, vis en 
ei. Zolang het voedsel bereid is 
of voorgekauwd is het geschikt 
voor een kind. Het is raadzaam 
om een bereid voedingsmiddel 
aanvankelijk niet te combineren 
met andere voedingsmiddelen. 
Geef je kind bijvoorbeeld lie-
ver een paar keer gepureerde 
gekookte worteltjes in plaats van 
een combinatie van wortel en 
appel. Zo leert je kind de pure 
smaak en structuur kennen en 
kan je er achter komen als je 

kind iets minder goed verdraagt. 
Geef van dierlijke voeding kleine 
afgescheurde (of door een ouder 
afgehapte) stukjes die goed gaar 
zijn. Pas op met het geven van 
grove stukjes voeding die het 
kind niet kan kauwen. Dit kan 
leiden tot verstikkingsgevaar.

Belangrijke voedingsstoffen
Het Paleodieet biedt alles dat 
een kind nodig heeft. Aandachts-
punten zijn de vetoplosbare 
vitamines ADE en K welke we 
met name vinden in eieren, or-
gaanvlees en vis. Ook choline en 
glycine zijn belangrijke voedings-
middelen voor kinderen die in 
eigeel en organen voorkomen. 

Orgaanvlees is ook een geweldi-
ge bron van de B-vitamines. De 
vetzuren DHA en EPA vinden we 
in vis en zijn ook zeer belangrijk 
voor de ontwikkeling van het 
kind. Probeer het kind ook wat 
zeewier te laten eten of vul het 
jodium aan met een supplement. 
Dat geldt ook voor vitamine D. 
Beide zijn vloeibaar te verkrijgen 
zodat je kind het makkelijk kan 
innemen. Tot slot is calcium een 
belangrijk mineraal voor het 
kind. Zonder zuivel krijgt een 
kind dit binnen uit groene groen-
tes. Een andere uitstekende bron 
zijn de botten van dieren. Denk 
bijvoorbeeld aan zelfgemaakte 
bouillon. 
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