
Ontwikkelupdate

OPGROEIEN... 2,5 JAAR

Tussendoortje? 
Stukje fruit
Als je peuter vaak een tussendoortje 

krijgt, raakt het buikje steeds zo 

gevuld dat je kind bij de maaltijden 

geen trek meer heeft. Het is snel te 

veel. Wil je je kind toch iets geven, 

geef dan stukjes groente of fruit.

Dit is lekker en gezond 

voor tussendoor.

Rond deze leeftijd zien kinderen 

ineens dat jongens en meisjes 

van elkaar verschillen. Ineens 

vinden ze hun eigen lichaam enorm 

interessant. En dat van andere 

kinderen. Dit is heel normaal. 

Peuters vinden het fijn om af en toe 

in hun blootje te lopen. Zo raken ze 

vertrouwd met hun eigen lichaam. 

Je goed voelen in je eigen lijf is 

belangrijk, laat je kind als dat zo 

uitkomt, gerust bloot rondlopen.

Praten, praten, praten

Hé, jij bent anders!

Deze ‘simpele’ 

antwoorden zijn de beste.

Kinderen kunnen verlekkerd kijken naar 

speelgoed dat uit zichzelf praat, rijdt, 

enzovoort. Het is een klein wonder en 

dat vinden ze leuk. Als je kind groter 

wordt kan ook meespelen dat een ander 

kind het heeft en jouw kind niet ‘achter 

wil blijven’. Er is niets op tegen om dit 

populaire speelgoed voor je kind te kopen, 

maar verwacht niet dat er veel en lang 

mee wordt gespeeld. Speelgoed waar je 

kind zelf iets mee doet blijft veel langer 

leuk. Een zelfpratende pop zegt misschien 

20 zinnetjes, een gewone pop kan alles 

zeggen wat je peuter zelf bedenkt (met 

de mond van je peuter). Als je dan goed 

luistert, kom je er goed achter wat je kind 

bezighoudt! Bij een speelotheek kun je 

ook speelgoed voor je kind lenen.

Populair speelgoed

Heerlijk, zoals peuters in deze leeftijd de 

hele dag aan het praten zijn. Tegen jou, 

speelgoed, denkbeeldige vriendjes. De fantasie 

is onbegrensd, je kind leert nu ook begrippen 

kennen en gebruiken bij het praten.

Kleine kletskousen.

Hele gesprekken voert je peuter nu met je. Je kind ontdekt van alles en 

deelt dat graag met jou. Je kunt leuk praten met peuters in deze leeftijd. 

Belangrijk is wel om je uitleg altijd simpel te houden.

Ga met je peuter 
naar de tandarts
Het lijkt misschien wat vroeg, toch mag je eigenlijk al 

vanaf de eerste tanden je kind al meenemen naar de 

tandarts. Hoe eerder duidelijk is wat nodig is voor een 

goede verzorging van het doorbrekende melkgebit, hoe 

meer je gebitsproblemen bij je kind kunt voorkómen. 

Ook kunnen kinderen op een leuke manier wennen aan 

de tandarts.

Een gezond melkgebit heeft een positief effect op het 

toekomstig blijvend gebit. Samen met een tandarts kan 

je het gebit van je kind mooi en gezond houden.

De tandarts kijkt naar de nieuwe tandjes en kiesjes en 

geeft informatie en advies over de ontwikkeling van 

het gebit en een goede verzorging. Denk hierbij aan 

drinken uit een beker, stoppen met de speen, welke 

fluoridetandpasta goed is, wanneer en hoe je het best 

kunt poetsen. Wist je dat het advies is om tot elf jaar 

na te poetsen? ‘Bij 11, kun je het zelf!’. En ken je de 

tandenlandapp (Android of iPhone) al? Deze helpt het 

tandenpoetsen leuk te maken.

Voor kinderen tot 18 jaar zijn tandartsbezoeken en de 

meeste behandelingen gratis.

Kijk eens of er een 

speelotheek in de 

buurt is.

Hier vind je een leuk 

filmpje over kinderen en

tandenpoetsen.

Zo kun je kind stimuleren 

om meer en beter te gaan 

praten.

Heb je vragen over onderwerpen uit deze nieuwsbrief of over 

de ontwikkeling en groei van je kind? Neem contact op met 

de jeugdgezondheidszorg bij jou in de buurt.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op 

ggdbzo.nl/mijn-kind of contact opnemen 

via 088 0031 414

Vragen? 
Neem contact op!

GGD Brabant-Zuidoost

Postbus 8684

5605 KR Eindhoven

ggdbzo.nl/mijn-kind @ggdbzo

  @ggdbzo

Scientific research shows that breast milk  
provides optimal nutrition for babies.  
The mother also benefits from breastfeeding.

Practical and informative
Breastfeeding is very natural but  
in practice may be slightly more  
difficult. During this session,  
we will inform you about different 
ways of latching on the breast and 
breast pumping so that you and 
your baby can make a good start.

For who?
For pregnant women and parents 
who want to make a good start
with breastfeeding and can use 
some (practical) tips.

Costs
If you live in Southeast-Brabant, 
we offer our session free of  
charge. If not, the information 
session costs €20,-.

Where and when?
The session takes about 2 hours. 
Check our course schedule for 
the dates and locations of the 
sessions:

Sign up 
Sign up on our website (see the 
link above or scan the QR-code). 
Or call 088 0031 414. 
 
Questions?
Please contact the secretariat  
of team youth healthcare by  
telephone 088 0031 414.

Scan the  
QR-code

Or visit our website: 
ggdbzo.nl/%D1%81ursus/
themabijeenkomst-
borstvoeding

GGD Brabant-Zuidoost 
Postbus 8684, 5605 KR Eindhoven
jgz.ggdbzo.nl

Corona kan vragen oproepen bij ouders en 

kinderen. We kunnen ons goed voorstellen dat 

je vragen hebt over het coronavirus en hoe je 

hiermee omgaat als je kinderen hebt.

Corona

Hier vind je informatie 

en ook tips.

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/dreumes-en-peuter/wat-kan-ik-tussendoor-geven-.aspx
https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/ontwikkeling/lichamelijke-ontwikkeling/seksuele-ontwikkeling
https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/ontwikkeling/lichamelijke-ontwikkeling/seksuele-ontwikkeling
https://speelotheken.nl/aangesloten-speelotheken/
https://www.youtube.com/watch?v=uFfSOfUClbQ&ab_channel=OpvoedinformatieNederland
https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/leren-praten
https://www.nji.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-van-ouders-over-testen-en-quarantaine

