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2.8 Gezonde voeding: de Schijf van Vijf

Als je in de zorg werkt, krijg je op allerlei manieren met voeding te maken. Je kunt in een
keuken werken en zelf maaltijden samenstellen en bereiden. Of je geeft zorgvragers advies
over voeding. Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk, ook voor jezelf. Maar voor
zorgvragers die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn, is het nog belangrijker. Als je bij
ouderen werkt, moet je bijvoorbeeld goed erop letten of de zorgvrager voldoende vocht
binnenkrijgt. Oudere mensen hebben minder dorst, daardoor drinken ze vaak weinig. Maar
het lichaam heeft wel vocht nodig. Ook bij kinderen die nog in de groei zijn, moet je extra
goed op de voeding letten.

HET VOEDINGSCENTRUM
Het Voedingscentrum is een landelijk voorlichtingsbureau dat advies en tips geeft over
gezonde voeding. Op de website van het Voedingscentrum kun je veel informatie vinden.
Zo kun je bijvoorbeeld ook testen of je gewicht goed is. Je kunt met die test je BMI
berekenen. Dat is de Body Mass Index. Het is een getal voor je gewicht in verhouding tot
je lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je
lichaamsgewicht.

DE SCHIJF VAN VIJF
In 1953 is de Schijf van Vijf bedacht. Dit is een handig hulpmiddel als je op gezonde voeding
wilt letten. In 2016 heeft het Voedingscentrum de Schijf van Vijf vernieuwd. Dat is gebeurd
op basis van het rapport 'Richtlijnen gezonde voeding' van de Gezondheidsraad. In dat
rapport staat welke voedingsmiddelen het risico op bepaalde ziekten verkleinen. Denk
daarbij aan chronische ziekten als diabetes type 2, kanker en hart- en vaatziekten.

Het advies van de Gezondheidsraad is om meer plantaardige en minder dierlijke producten
te eten. Dus meer groente, peulvruchten, noten, volkoren graanproducten en minder rood
en bewerkt vlees. Voor een volledige voeding moet je naast deze adviezen nog meer
voedingsmiddelen gebruiken om voldoende vitamines, mineralen en energie binnen te
krijgen. De Schijf van Vijf laat zien uit welke goede producten je kunt kiezen.

In volgorde van groot naar klein zijn de vakken van de Schijf van Vijf:
1. Groente en fruit
2. Brood, graanproducten en aardappelen
3. Dranken
4. Zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees en ei
5. Smeer- en bereidingsvetten.
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De Schijf van Vijf.

EIGEN DAGMENU
De grootte van een vak geeft aan hoeveel je er per dag van nodig hebt. Om precies te weten
welke porties je iedere dag nodig hebt, kun je kijken op de website van het
Voedingscentrum. Zo kan bijvoorbeeld een vrouw van 18 jaar of een man van 80 jaar een
eigen dagmenu maken met de volgende porties:

Man, 80 jaarVrouw, 18 jaar

250 gram groente250 gram groente

2 porties fruit2 porties fruit

4-6 bruine/volkoren boterhammen4-5 bruine/volkoren boterhammen

4 opscheplepels volkoren graanproducten of
kleine aardappelen

4-5 opscheplepels volkoren graanproducten of
kleine aardappelen

1 portie vis/peulvruchten/vlees1 portie vis/peulvruchten/vlees

15 gram ongezouten noten25 gram ongezouten noten

4 porties zuivel3 porties zuivel

5Bronnenboek Huidverzorging en hand- en voetverzorging



Man, 80 jaarVrouw, 18 jaar

40 gram kaas40 gram kaas

55 gram smeer- en bereidsingsvetten40 gram smeer- en bereidingsvetten

1,5-2 liter vocht1,5-2 liter vocht

Mannen en vrouwen van iedere leeftijd kunnen op de website zien hoeveel ze per dag van
die producten nodig hebben. Het voordeel is dat je dan genoeg neemt van alle producten
die gezondheidswinst opleveren. Dus je weet dat je producten eet (en drinkt) die goed zijn
voor je lichaam. Je krijgt daarmee ook alle benodigde voedingsstoffen om fit door de dag
te komen: voldoende mineralen, vitamines, eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels.

Met de Schijf van Vijf heb je heel veel mogelijkheden om te eten volgens je eigen smaak
en voedingsgewoonten. Om je een idee te geven kun je de voorbeeldmenu’s op de website
van het Voedingscentrum bekijken. Die laten zien hoeveel je kunt variëren.
Als je niet te vaak voor producten kiest die buiten de Schijf van Vijf staan, dan blijf je
makkelijker op gewicht. En je vergroot de kans op een gezonde oude dag. Bovendien helpt
de Schijf van Vijf je om in grote lijnen milieuvriendelijker te eten.

PRODUCTEN BUITEN DE SCHIJF VAN VIJF
Naast de producten die in de Schijf van Vijf staan zijn er nog heel veel die er niet in staan.
Dat zijn producten die te veel zout, suiker of verzadigd vet bevatten, of ze hebben maar
weinig vezels. Het gaat daarbij niet alleen om snoep, koek en snacks. Ook bijvoorbeeld
fruit uit blik, wit brood, worst, slagroom, frisdrank en sauzen zijn niet gezond. Op de website
van het Voedingscentrum staat een overzicht met uitleg waarom die producten niet in de
Schijf van Vijf staan. Wil je er toch iets van innemen, houd het dan bij kleine porties. Het
advies is:
• Per dag 3-5 keer iets kleins, bijvoorbeeld een koekje of snoepje.
• Per week maximaal 3 keer iets groots, bijvoorbeeld een zakje chips of frisdrank.
Of ga voor een gezondere keuze uit de Schijf van Vijf.

3.16 Bezoekers ontvangen

Op elke werkplek kun je te maken krijgen met het ontvangen van bezoekers. Als je in de
zorg werkt, ontvang je de familie van een patiënt. Als je in een werkplaats werkt, kan het
zijn dat er opeens een klant binnenloopt die op zoek is naar iemand die hem kan helpen.
En als je in de horeca werkt, is het ontvangen van bezoekers je dagelijkse werk.
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In alle gevallen is het belangrijk dat je de bezoeker op zijn gemak stelt en helpt met waar
hij voor gekomen is. Je let daarbij op de volgende zaken:
• Zorg voor een representatief uiterlijk.
• Wees vriendelijk en beleefd.
• Stel de juiste vragen.
• Zorg voor een prettige wachttijd en ontvangstruimte.
• Registreer de bezoeker op de bezoekerslijst.

GEPLAND EN ONGEPLAND BEZOEK
Je kunt te maken krijgen met twee soorten bezoekers: een geplande bezoeker of een
ongeplande bezoeker. Op een geplande bezoeker ben je voorbereid; je weet dat er bezoek
komt. Een ongeplande bezoeker komt onverwacht.
• geplande bezoeker

Als baliemedewerker ken je de agenda van het bedrijf en weet je wie je kunt verwachten.
Je bereidt je daarop voor. Je kent de naam van de bezoeker en stelt hem op zijn gemak.
Bijvoorbeeld door een kopje koffie aan te bieden en de weg naar de garderobe te wijzen.

Let op! bied pas koffie aan als de klant zijn jas heeft opgehangen.

Ontvangen van een geplande bezoeker.

• ongeplande bezoeker
Je stapt op de bezoeker af en vraagt of je kunt helpen. Je stelt je kort voor en vertelt
wat je kunt doen. Als de bezoeker vraagt naar een collega die er niet is, noteer je zijn
naam en de reden voor zijn bezoek. Je biedt aan om een afspraak te maken of terug
te bellen.

Beide soorten bezoekers moeten zich welkom voelen. Als bedrijf maak je dan een goede
indruk. Wanneer jij als receptionist of baliemedewerker bezoekers vriendelijk ontvangt,
geef jij hun een prettig gevoel. Zo speel je een grote rol in hoe mensen over jouw bedrijf
denken.

7Bronnenboek Huidverzorging en hand- en voetverzorging



ZORG VOOR EEN REPRESENTATIEF UITERLIJK
Een representatief uiterlijk betekent dat je er netjes en correct uitziet. Dat wil zeggen:
• Je hebt schone en verzorgde haren. Je haren ruiken dus niet vies en ze zitten in model.
• Je gebit ziet er verzorgd uit. Zorg ervoor dat je geen etensresten tussen je tanden hebt

zitten. Heb je geen frisse adem, poets dan je tanden of neem een pepermuntje.
• Je gezicht ziet er verzorgd uit. Voor mannen geldt: een geschoren gezicht ziet er netter

uit dan wanneer je rondloopt met een stoppelbaard van een paar dagen. Voor vrouwen
betekent een verzorgd gezicht: gebruik niet te veel zware make-up. Een beetje make-up
is geen probleem, maar overdrijf het niet. Controleer ook of je make-up niet is
uitgelopen.

• Je hebt schone kleren zonder vlekken of gaten aan. Kleed je ook niet te bloot, of je nu
man of vrouw bent. Bezoekers hoeven jouw borsthaar of jouw ondergoed niet te zien.
En let erop dat je geen versleten spijkerbroek draagt, ook al is dit in de mode. Er is een
verschil tussen kleren die je in je vrije tijd draagt en kleren die je op je werk draagt. In
sommige beroepen is er aparte bedrijfskleding. Dit is vooral het geval bij beroepen in
de zorg, de horeca en de techniek. Bedrijfskleding is kleding die je draagt in het bedrijf
waar je werkt. Redenen hiervoor kunnen zijn dat het veiliger is: je draagt bijvoorbeeld
een helm en stevige schoenen als je werkt op een bouwplaats. Een andere reden om
bedrijfskleding te dragen kan zijn dat je daarin makkelijk herkenbaar bent. Denk maar
aan een politieagent in zijn uniform. Of aan een dokter in zijn witte doktersjas. Ook kan
het om hygiënische redenen nodig zijn om bedrijfskleding aan te trekken. Een kok
bijvoorbeeld heeft altijd een koksmuts op als hij eten klaarmaakt in de keuken. Een
voordeel van bedrijfskleding is dat je nooit hoeft na te denken over wat je op je werk
aantrekt.

• Je handen en nagels zien er netjes en schoon uit. Dit betekent dat je schoongewassen
handen hebt. Je nagels zijn netjes geknipt of gevijld en er mag geen vuil onder je nagels
te zien zijn.

• Je zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne. Dit betekent dat je ervoor zorgt dat je
schoon en netjes bent. Je wast jezelf dus goed. En je let erop dat je niet te sterk naar
zweet ruikt. Lekker ruiken is belangrijk. Maar als je te veel deodorant en/of parfum
gebruikt, kunnen sommige mensen daar last van hebben.

WEES VRIENDELIJK EN BELEEFD
Als de bezoeker binnen is, groet je hem vriendelijk en beleefd. Je laat zien dat je vriendelijk
bent door te glimlachen naar je bezoek. En door op een hartelijke manier tegen je bezoek
te praten. Beleefd zijn betekent dat je je bezoekers aanspreekt met ‘u’. Ook is het netjes
om je bezoeker met ‘meneer’ of ‘mevrouw’ aan te spreken. Een voorbeeld van een
vriendelijke en beleefde begroeting van een vrouwelijke bezoeker die je niet kent, is:
‘Goedemiddag, mevrouw. Wat kan ik voor u doen?’ Vergeet niet om hierbij te glimlachen.
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STEL DE JUISTE VRAGEN
Op gepland bezoek kun je je voorbereiden. Je weet wanneer en met welke reden de
bezoeker langskomt. Komt de bezoeker bijvoorbeeld langs om een storing in het
kopieerapparaat op te lossen, vraag hem dan of hij extra informatie over de storing nodig
heeft of misschien de handleiding van het kopieerapparaat wil bekijken. En natuurlijk
vraag je hem of hij weet waar het kopieerapparaat staat. Heb je antwoord op je vragen
gekregen, bepaal dan jouw vervolgacties. Dit betekent dat je de informatie van jouw
bezoeker actief gaat gebruiken. Bijvoorbeeld: de bezoeker die de storing in het
kopieerapparaat wil oplossen, weet niet waar het kopieerapparaat staat. Jij wijst hem dan
de weg.

Op ongepland bezoek kun je je niet voorbereiden. Je stelt dan andere vragen. Je vraagt
bijvoorbeeld:
• wat de naam van de bezoeker is
• wat de reden voor zijn bezoek is.
Ook hierbij geldt: heb je antwoord op je vragen gekregen, bepaal dan wat je met deze
informatie gaat doen. Bijvoorbeeld: de ongeplande bezoeker wil graag een afspraak maken
met jouw collega. Jij belt jouw collega op en vertelt hem dat er een bezoeker is die graag
een afspraak met hem wil maken.

ZORG VOOR EEN PRETTIGE WACHTTIJD EN ONTVANGSTRUIMTE
Soms komt het voor dat bezoekers even moeten wachten. Een bezoeker kan bijvoorbeeld
een afspraak hebben met iemand uit jouw bedrijf, maar de bezoeker is veel te vroeg. De
receptionist of baliemedewerker laat de bezoeker dan in de ontvangst- of wachtruime
zitten. Dat is de plek waar je bezoekers ontvangt. Het is belangrijk dat deze ruimte schoon
en opgeruimd is. Dat geeft een goede indruk. Een plant of bosje bloemen kan een
ontvangstruimte gezelliger maken. Ook is het fijn als de bezoeker iets te lezen heeft. Dit
is vooral belangrijk als de bezoeker lang moet wachten. Zorg er dus voor dat kranten,
tijdschriften of folders aanwezig zijn in de ontvangstruimte. Tot slot is het prettig voor de
bezoeker als je hem een kopje koffie of thee aanbiedt. Hoe aangenamer de bezoeker zich
voelt, hoe korter het wachten voor hem lijkt.

REGISTREER DE BEZOEKER OP DE BEZOEKERSLIJST
In heel veel bedrijven is het verplicht om iedere bezoeker die langskomt te noteren op een
lijst: de bezoekerslijst. Hierop staan alle namen van bezoekers die in het bedrijf zijn of zijn
geweest. Zo’n bezoekerslijst maak je elke dag opnieuw. Je legt dus vast wie er allemaal
langskomen. Dit noem je ook wel het inschrijven van de bezoeker. Ook als de bezoeker
het bedrijf weer verlaat, houd je dit bij op de lijst. Dit heet het uitschrijven van de bezoeker.
De bezoekerslijst is heel belangrijk voor de veiligheid. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt,
weet de brandweer daardoor wie er allemaal in het bedrijf aanwezig zijn.
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