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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
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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.

2.10 Voeding en diabetes

Diabetes is een chronische ziekte. Inmiddels heeft 4,5% van de Nederlanders diabetes.
Dat zijn zo’n 750.000 mensen. De meesten van hen hebben diabetes type 2 (Bron:
Voedingscentrum, november 2014). De officiële naam voor de ziekte is diabetes mellitus.
Veel mensen noemen dit ‘suikerziekte’ in plaats van diabetes.
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Er zijn twee soorten diabetes: diabetes type 1 en diabetes type 2. Type 1 is vaak
aangeboren. Jonge kinderen hebben meestal type 1. Type 2 is gebonden aan de leefstijl
en ontstaat meestal op latere leeftijd.

WAT IS DIABETES TYPE 2?
Mensen met diabetes type 2 hebben een te hoog bloedsuikergehalte. Stel je voor dat je
een boterham eet. Bij een gezond mens worden de koolhydraten uit de boterham verteerd
tot kleine deeltjes: glucose.
De glucose komt in het bloed terecht als bloedglucose en wordt door het bloed afgegeven
aan je lichaamscellen, bijvoorbeeld de cellen in je beenspieren of de cellen in je hersenen.
In de cellen wordt de glucose omgezet in energie, zodat je kunt sporten of kunt denken.
Bloedglucose heeft een soort sleutel nodig om in de cellen te komen: insuline. Insuline is
een hormoon dat wordt gemaakt door de alvleesklier. Bij diabetes type 2 maakt je lichaam
geen of te weinig insuline. En zonder deze sleutel kan de glucose niet in de cellen komen.
De cellen hebben dus te weinig glucose en in het bloed zit te veel bloedglucose.
Bloedglucose heet ook wel bloedsuiker.

Insuline.
Glucose.

Zonder behandeling heeft iemand met diabetes geen energie. Hij voelt zich slap en moe
en valt af. Als het lichaam merkt dat er te veel suiker in het bloed zit, moet hij vaker plassen.
Daardoor krijgt hij weer veel dorst. Te veel glucose in het bloed is bovendien niet goed
voor de bloedvaten. Hierdoor kunnen complicaties ontstaan, zoals hart- en vaatziekten,
nierziekten en slechtziendheid.

WAT HEBBEN VOEDING EN BEWEGING MET DIABETES TYPE 2 TE MAKEN?
Door voeding komt er suiker in het bloed en beweging zorgt ervoor dat deze suiker wordt
verbruikt. Door te veel te eten en te weinig te bewegen kan overgewicht ontstaan. Met
behulp van de BMI-meter kun je bepalen hoe groot het overgewicht is. Bij een BMI boven
de 30 is er sprake van obesitas of ernstig overgewicht. Overgewicht is de belangrijkste
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oorzaak van diabetes type 2. Bij ernstig overgewicht is het verstandig om de hulp in te
roepen van een diëtist en om een energiebeperkt dieet te volgen. Met dit dieet krijg je
minder calorieën binnen en val je af.
Voor mensen met diabetes type 2 is het belangrijk om een gezond gewicht te bereiken en
te behouden, veel te bewegen, de bloedsuikers onder controle te houden en goed te zorgen
voor de hart- en bloedvaten. Gezonde voeding volgens de Schijf van Vijf en voldoende
bewegen helpen daarbij. De belangrijkste voedingstips zijn:
• Eet met mate en snoep zo min mogelijk.
• Kies voor volkorenproducten.
• Eet zo min mogelijk verzadigd vet. Kies voor magere melkproducten en mager vlees

en eet meer vis.
• Eet voldoende voedingsvezels. Gebruik veel groenten en eet genoeg fruit.
• Gebruik suiker en alcohol alleen met mate. Let op met vruchtensappen: deze bestaan

vooral uit suiker.

Naast gezonde voeding is het ook belangrijk om voldoende te bewegen. Beweging,
lichamelijke activiteit, zorgt voor het verbruik van suikers. Bewegen kun je doen door te
sporten, de wasmand de trap op te tillen en zelfs ook door een knopje in te drukken.

WAT HEEFT WELVAART TE MAKEN MET DIABETES TYPE 2?
Diabetes type 2 is de afgelopen vijftig jaar enorm toegenomen en niet alleen bij ouderen.
Daarom wordt het ook wel een welvaartsziekte genoemd. Andere welvaartsziekten zijn
hart- en vaatziekten, COPD, sommige kankersoorten, depressie en obesitas.
Welvaartsziekten zijn ontstaan doordat de leefstijl van mensen is veranderd door meer
welvaart. In Nederland is de welvaart in de afgelopen tijd enorm toegenomen; alles is in
overvloed te koop. Vaak wordt gedacht dat een hogere welvaart (meer geld) ook leidt tot
meer welzijn (meer geluksgevoel). In de praktijk blijkt echter dat welvaart en welzijn niet
altijd samengaan. Alle overvloed brengt namelijk ook risico’s voor de gezondheid met zich
mee. Mensen zijn meer vette gemaksvoeding (fastfood) gaan eten en vaker tussendoortjes.
Door de hogere welvaart zijn mensen minder gaan bewegen. Mensen gaan eerder met de
auto dan met de fiets. Door de afstandsbediening hoef je niet meer uit je stoel te komen.
Kinderen zitten meer achter de computer en gaan minder buiten spelen. Dit veranderde
eet- en bewegingspatroon heeft geleid tot meer overgewicht en welvaartziekten, zoals
diabetes 2. De hogere welvaart heeft dus niet zonder meer geleid tot meer welzijn.
Belangrijke richtlijn is dat bewegen en welbevinden bij elkaar horen.
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2.11 Vet: broodnodig of vermijden?

Vet wordt vaak gezien als dikmaker en in verband gebracht met overgewicht. Overgewicht
wordt echter niet alleen veroorzaakt door vet. Ook koolhydraten, eiwitten en alcohol
leveren energie. De hoeveelheid energie die een gram voedingsstof levert, heet de
energiewaarde. Calorieën (cal) of kilojoule (kJ) is de maat die aangeeft wat de
energiewaarde is van voedingsstoffen.

1000 cal = 1 kcal = 4,2 kJ

1 gram eiwit = 4 kcal
1 gram koolhydraten = 4 kcal
1 gram alcohol = 7 kcal
1 gram vet = 9 kcal

Ook mensen die op hun gewicht moeten letten, hebben vetten nodig. Belangrijk is om de
energie-inname te beperken, zonder gezonde vetten te vermijden. En om te zorgen voor
voldoende beweging.
Vet is een belangrijke leverancier van vitamine A, D, E en K. Ons lichaam heeft elke dag vet
nodig: voor de opbouw van onze cellen, ons afweersysteem en de isolatie van onze huid.
Het is een kwestie van balans: zolang je evenveel energie verbruikt als de energie die je
via de voeding binnenkrijgt, is er geen gevaar voor overgewicht.

KIES GEZONDE SOORTEN VET
Niet al het vet is hetzelfde. Door de goede vetten te kiezen verlaag je het risico op hart- en
vaatziekten. Vetten zijn opgebouwd uit vetzuren. Er zijn verschillende soorten vetzuren:
verzadigde en onverzadigde. Beide soorten vetzuren hebben invloed op het
cholesterolgehalte in het bloed. Onverzadigde vetten verlagen het cholesterolgehalte,
verzadigde vetten kunnen het juist verhogen. Een hoog cholesterolgehalte vergroot de
kans op hart- en vaatziekten. Veel volwassenen in Nederland hebben een verhoogd
cholesterolgehalte.
Of vet verzadigd of onverzadigd is, maakt voor het aantal calorieën niet uit. Vet bevat 9
kilocalorieën (kcal) per gram.

Tip! Welke vetten zijn gezond en welke niet? Met dit ezelsbruggetje kun je dat makkelijk
onthouden: Onverzadigde is Oké, Verzadigd is Verkeerd.

VERZADIGDE VETZUREN
Verzadigde vetzuren verhogen het cholesterolgehalte in het bloed en daarmee het risico
op hart- en vaatziekten. Daarom is een belangrijke regel uit de Schijf van Vijf: eet minder
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verzadigd vet. Verzadigde vetten zijn vaak ‘verborgen vetten’. Koekjes en gebak, snacks,
vette vleessoorten en volle zuivelproducten bevatten veel verzadigde vetzuren.

ONVERZADIGDE VETZUREN
Er zijn verschillende onverzadigde vetzuren: enkelvoudig onverzadigde vetzuren en
meervoudig onverzadigde vetzuren. Beide verlagen het cholesterolgehalte.
Hoe meer onverzadigde vetzuren een margarine of halvarine bevat, hoe zachter het product
en hoe gezonder de samenstelling is. Kies daarom bij het bereiden van de warme maaltijd
voor vloeibaar bak- of braadvet en plantaardige oliën.

ESSENTIËLE VETZUREN
Essentiële vetzuren zijn meervoudig onverzadigde vetzuren die niet door ons lichaam
gemaakt kunnen worden. Deze vetzuren moeten daarom in de voeding voorkomen.
Bekende essentiële vetzuren zijn de omega-3-vetzuren (alfa-linoleenzuur) en
omega-6-vetzuren (linolzuur). Linolzuur en alfa-linoleenzuur spelen een rol bij de groei,
de hersenfunctie en het zenuwstelsel.

Overzicht van vetten.

GOED EN SLECHT CHOLESTEROL
Cholesterol is een vetachtige stof die onmisbaar is voor het lichaam. Cholesterol is nodig
als bouwstof voor de celwanden en ook voor de spijsvertering. Een mens kan dus niet
leven zonder cholesterol. Als het cholesterolgehalte in het bloed echter te hoog wordt,
kan dit problemen geven in de bloedvaten en het hart. Cholesterol plakt dan vast aan de
binnenzijde van de bloedvaten. Hierdoor worden de bloedvaten smaller en kunnen ze
zelfs verstopt raken, waardoor er geen bloed meer doorheen kan.
Niet al het cholesterol is hetzelfde. Er bestaat ‘slecht’ en ‘goed’ cholesterol. Het slechte
cholesterol, LDL-cholesterol, is het cholesterol dat vastplakt in bloedvaten. Het goede
cholesterol, HDL-cholesterol, neemt het cholesterol uit het bloed weg en brengt het naar
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de lever, waar het wordt afgebroken. HDL-cholesterol beschermt op die manier tegen hart-
en vaatziekten. Het slechte cholesterol komt vooral voor in dierlijke, verzadigde vetten.
Het goede cholesterol zit vooral in onverzadigde vetten.

LDL-cholesterol brengt cholesterol van de lever naar het

lichaam, HDL-cholesterol brengt cholesterol naar de lever om

te worden afgebroken.

2.17 Allergenen

Mensen met een dieet, voedselallergie of afwijkende voedingsgewoonte hebben recht op
goede informatie. Sinds december 2014 moet volgens een Europese wet informatie over
het voedingsmiddel aan de consument verstrekt worden. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit houdt toezicht op de uitvoering van de wet. Volgens de wet is het verplicht
om op verpakkingen de energie en zes voedingsstoffen op het etiket te vermelden per 100
gram. Die zes voedingsstoffen zijn vet, verzadigd vet, koolhydraten, suikers, eiwitten en
zout.
De informatieplicht geldt ook voor niet-voorverpakte producten in bijvoorbeeld cafés,
restaurants, ambachtelijke slagerijen, bakkerijen, zorginstellingen en cateringbedrijven.
Consumenten moeten vooraf kunnen zien/lezen dat informatie over allergenen
opvraagbaar en beschikbaar is. Dit staat bijvoorbeeld op een menukaart.

Pictogrammen allergenen.
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Van de volgende veertien ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken,
moet zijn aangegeven of ze voorkomen in het product:
1. glutenbevattende granen, zoals tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en khorasantarwe

(voorheen kamut)
2. ei
3. vis
4. pinda’s
5. noten, zoals amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten,

pistachenoten en macadamianoten
6. soja
7. melk, inclusief lactose
8. schaaldieren
9. weekdieren
10. selderij
11. mosterd
12. sesamzaad
13. sulfiet
14. lupine.

Ook stoffen die van deze ingrediënten zijn afgeleid, kunnen overgevoeligheidsreacties
veroorzaken. Deze moeten ook worden vermeld.
Voedselovergevoeligheid is een reactie van het lichaam op voedsel. Er zijn twee typen
voedselovergevoeligheid. Het eerste type is wanneer iemand een voedselallergie heeft
waarbij een allergische reactie optreedt. Bij een allergische reactie denkt het lichaam
onterecht dat er een schadelijke indringer is. Het lichaam maakt daarom antistoffen aan,
net als bij de griep. Een bekend voorbeeld is een voedselallergie voor pinda’s.

Ik mag géén pinda’s.

Het tweede type is wanneer iemand intolerant is voor een voedingsproduct. Intolerant
betekent dat het lichaam ook op voedsel reageert. Voorbeelden hiervan zijn:
glutenintolerantie of lactose-intolerantie. Het kan gaan om klachten als misselijkheid,
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