Waterbeleid op de kinderopvang?
Het kan!
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Water is als dorstlesser voor kinderen een uitstekende vervanger van zoete
drankjes. Die bevatten namelijk ﬂink wat suiker. Suiker is slecht voor de
tanden en werkt overgewicht in de hand.
JOGG Houten startte in april 2015 met een campagne ‘Houten Drink(t) Water!’. Peuterschool Houten en alle kinderdagverblijven werkten hieraan mee.
Alle kinderopvanglocaties kregen een pakket met informatiemateriaal. De
peuters kregen een drinkbeker. Hiermee stimuleerden we het waterdrinken
bij peuters van 1 tot 4 jaar. In totaal zijn dit er zo’n 1.500!

Heeft waterbeleid invloed op het ‘drinkgedrag” van peuters van 1 tot 4 jaar?
Op alle kinderdagverblijven en Peuterschool Houten voerden we twee metingen uit met vragenlijsten: bij de start van de drinkwaterweek (voorjaar
2015) en een jaar later (voorjaar 2016). De vragen
gingen o.a. over hoeveel glazen water of zoete
dranken de kinderen drinken op de kinderopvang .

Peuterscholen

Kinderdagverblijven

• Peuterschool Houten heeft het drinkbeleid
aangepast. Nu drinken de peuters alleen nog
maar water.
• Het blijkt geen probleem om peuters water
te laten drinken. Voor de kinderen is water
drinken nu vanzelfsprekend.

• Kinderdagverblijven bieden meer water aan.
• Bij 8 van de 11 kinderdagverblijven drinken de
peuters gemiddeld 2 of meer glazen water per dag.
• Zoete dranken worden minder aangeboden of
verdund met water.
• Bij 6 van de 11 kinderdagverblijven wordt alleen
nog water of thee zonder suiker gedronken.

Wij hebben uitgerekend dat alle peuters
van de peuterschool samen in
één week

870 pakjes

zoete dranken minder
hebben gedronken:
goed voor
kg suiker!

15,8

De

264 peuters op kinderdagverblijven hebben
in één dag minimaal 264 zoete
drankjes minder gedronken.

1.500 drinkbekers
200 bidons
uitgereikt op kinderdagverblijven
en peuterscholen

Dat is goed voor

4,8 kg suiker
per dag!

We prijzen water echt
aan en beschouwen
het als ‘normaal’..

Hoe stimuleer je het drinken van water?

We leggen uit
waarom waterdrinken zo
gezond is. Tijdens de drinkwaterweek zongen we liedjes
en deden activiteiten om
kinderen en ouders hier
bewuster van te
maken.
Zodra de kinderen
de beker leeg drinken,
krijgen ze een beloning.
Dit kan zijn met een high
five of een sticker.

Door de ouders te
betrekken via de waterpakketten hopen wij dat
ouders thuis de kinderen
vaker stimuleren om
water te drinken.

resultaten
De conclusies van het onderzoek zijn duidelijk:
Stimuleer het drinken van water bij peuters op
een speelse manier en spreek af om minder zoete
drankjes aan te bieden. Peuters schakelen dan
soepel over naar water.

Wij drinken zelf
ook water en zeggen dan:
‘lekker koud en fris’’. Dat
vinden de kinderen leuk.

Het blijk geen
probleem om
kinderen water te
laten drinken. Ouders
denken vaak dat hun
kind dat niet doet.

We praten er veel
over en lezen boekjes
voor. Ook zijn we naar de
nieuwe drinkwatertappunten
geweest om water te
drinken met de kinderen.

