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Inleiding

Waarom informatie in eenvoudig Nederlands voor cliënten van diëtisten 
over gezond eten en voldoende bewegen? 

Ruim één op de drie Nederlanders van 18 jaar en ouder (36%) is beperkt 
gezondheidsvaardig. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben met het vinden, 
begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsinformatie. Mensen 
met beperkte gezondheidsvaardigheden voelen zich vaker ongezond en 
zijn dat ook.

Eén op de zes Nederlanders van 16 jaar en ouder (18%) is laaggeletterd.  
Dat wil zeggen dat zij moeite hebben met taal en/of rekenen. 
Alle laaggeletterden zijn beperkt gezondheidsvaardig.

Wat kunnen we doen om laaggeletterde patiënten/cliënten tegemoet te 
komen?

1.  We kunnen de zorg gezondheidsvaardiger maken.
  Beleidsmakers in de zorg kunnen bijvoorbeeld de zorg toegankelijker inrichten en 

meer samenwerken met laaggeletterden, zorgverleners kunnen in eenvoudiger 
Nederlands communiceren en in folders en op websites kan begrijpelijker worden 
gecommuniceerd. 

2.  We kunnen laaggeletterde patiënten/cliënten gezondheidsvaardiger maken.
  Laaggeletterden kunnen bijvoorbeeld beter leren lezen, schrijven en/of rekenen, zich 

beter leren voorbereiden op een gesprek met een zorgverlener en beter leren 
etiketten vergelijken van voedingsproducten. 

Deze uitgave 

Deze uitgave is gemaakt om diëtisten te voorzien van gezondheidsinformatie in 
eenvoudig Nederlands. Zij kunnen naar wens informatie over gezond eten en bewegen 
hieruit kopiëren en gebruiken ter ondersteuning van hun mondelinge advisering aan 
cliënten. Het accent ligt op het vergroten van kennis. Ook zijn een eet- en 
beweegdagboek toegevoegd. Evenals een samenvatting van de Schijf van Vijf. Aan het 
eind van elk hoofdstuk volgt een woordenlijst, met betekenissen van moeilijke woorden 
die in de tekst zijn aangegeven met een ‘*’.
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De informatie uit deze uitgave is gebaseerd op de aanpak Voel je goed! die is gericht op 
laaggeletterde volwassenen, die willen werken aan een gezonder gewicht. 

Voel je goed! combineert beide oplossingen, die hierboven zijn toegelicht, want:
•   Getrainde vrijwilligers geven deelnemers lessen gezondheidsvaardigheden (incl. 

taalvaardigheden) in kleine groepjes; alle lessen zijn toegepast op gezonder eten en 
bewegen en gebaseerd op de Schijf van Vijf en de Beweegrichtlijn. 

•   Diëtisten geven deelnemers persoonlijke eet- en beweegadviezen en organiseren 
supermarktrondleidingen per groepje.

Onderwerpen die aan de orde komen in de lessen, gaan verder dan de informatie in deze 
uitgave. Denk aan onderwerpen als:
•  verleidingen weerstaan;
•  slim en gezond kopen;
•  een afspraak bij je diëtist of huisarts;
•  vervolgcursussen in lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
Zowel de lessen als de adviezen worden gegeven in eenvoudig Nederlands en hebben als 
doel het realiseren van een gezonder gevoel en gewicht. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat deze aanpak werkt.

Meer weten over Voel je goed!? 
Kijk op taalvoorhetleven.nl/projectvoeljegoed of mail naar de landelijke projectleider 
Voel je goed!: mariekewiebing@lezenenschrijven.nl om te informeren naar de 
mogelijkheden rond Voel je goed! In diverse gemeenten wordt Voel je goed! aangeboden 
via een samenwerking van lokale partners en ondersteund door Stichting Lezen en 
Schrijven.



Voel je goed! 

taalvoorhetleven.nl 6

Lekker en gezond eten

Voedingsmiddelen* en voedingsstoffen*

Wat is het verschil?
Jouw lichaam werkt 24 uur per dag.
Het houdt je zo gezond mogelijk.
Jij moet dat lichaam draaiend houden. 
Dat doe je door te eten en te drinken.
Als je lichaam brandstof nodig heeft, krijg jij honger of dorst.

Alles wat je eet en drinkt, noemen we voedingsmiddelen.
In voedingsmiddelen zitten voedingsstoffen.
Je hebt vast wel eens gehoord van:
• koolhydraten
• vetten
• eiwitten
• vitamines
• mineralen

Je lichaam kan ze niet missen. 
Ze zitten in allerlei voedingsmiddelen. 
Het lichaam maakt van voedingsmiddelen voedingsstoffen.
Dat heet spijsvertering*.
Eten heet ook wel spijs.

Voeding gaat via een lange weg door je lichaam.
We noemen deze weg het ‘spijsverteringskanaal’*. 
Alles wat je kunt gebruiken, haalt je lichaam uit de voeding.
Via het bloed.
En wat er niet gebruikt wordt, verdwijnt in het toilet.

Voedingsmiddelen gaan via het spijsverteringskanaal door je lichaam. 
En voedingsstoffen via het bloed.
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Dit zijn de organen* in het spijsverteringskanaal. 

Wat doen de onderdelen van de spijsvertering?
Hier staan de organen en de functie*.

Organen Functie

1 Mond Maakt het eten klein en nat door speeksel.

2 Slokdarm Vervoert het eten van de mond naar de maag.

3 Maag Maakt het eten kleiner en verandert het met sappen.

4 Dunne darm Zorgt ervoor dat voedingstoffen in het bloed komen.

5 Dikke darm Haalt vocht uit het eten. 

6 Endeldarm Maakt ontlasting* van het eten dat over is.

1 Mond

2 Slokdarm

3 Maag

4 Dunne darm 

5 Dikke darm

6 Endeldarm
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Voedingsstoffen en voedingsmiddelen

Wat zit waar in?

Voedingsstof: koolhydraten (zetmeel en suikers) 
• Geven je lichaam energie.

Vezels zijn ook koolhydraten.
Die behandelen we later apart.

Hier zitten koolhydraten (zetmeel en suikers) in:

Hier zitten ook koolhydraten in:
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Voedingsstof: vetten   
• Geven ook energie. 
• Heb je nodig om sommige vitamines op te nemen.
• Zijn bouwstenen van je lichaam.

Hier zitten vetten in:

Hier zitten ook vetten in:
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Het ene vet is het andere niet
Sommige vetten zijn niet goed voor je.
Je krijgt er hart- en vaatziekten van.
Ze heten verzadigde vetten.
Andere vetten zijn wel goed voor je.
Die vetten heten onverzadigde vetten.

Verzadigd vet = verkeerd               Onverzadigd vet = oké

Voedingsmiddelen 
met verkeerde vetten

Voedingsmiddelen 
met oké-vetten

Roomboter Olijfolie

Speklap Halvarine

Volle melk Haring

Wat valt op?
Verkeerde vetten zijn vaak hard (pakje boter).
Ze zitten ook in volle melk, vette kaas, vet vlees, koek en snacks.
Vetten die oké zijn, zijn zacht of vloeibaar* (olie).
Ze zitten in vette vis (zalm, makreel, haring).
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Voedingsstof: eiwitten
• Zijn bouwstenen van je lichaam.
• De eiwitten in je lichaam doen van alles. 
• Ze zorgen bijvoorbeeld voor je huid en de bouw van je spieren.
•  En ze sturen boodschappen door je lichaam. 
 Bijvoorbeeld ‘Ik zit vol’ van je maag naar je hersenen.
• Ze leveren ook energie.

Hier zitten eiwitten in:

Hier zitten ook eiwitten in:
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Voedingsstof: vitamines en mineralen
• Ze zijn onmisbaar voor een goede gezondheid en groei. 
• Er zijn 13 vitamines. 
  Bijvoorbeeld vitamine D. Die zorgt voor sterke botten. 
  Je lichaam maakt ook zelf vitamine D aan. Dat doet het lichaam als je in 

de zon zit. Bijna alle andere vitaminen maakt je lichaam niet zelf aan. 
 Die moet je uit je voeding halen.
• Er zijn 15 mineralen. 
 Je bloed vervoert zuurstof. Daarvoor heeft het bloed ijzer nodig. 
 IJzer is een mineraal.

Hier zitten vitamines en mineralen in:

Hier zitten ook vitamines en mineralen in:
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Vezels zijn goed voor de slanke lijn

Vezels horen bij de voedingsstof: koolhydraten. 
Net als zetmeel en suikers.
Maar vezels zijn anders.
Vezels verteren bijna niet.
Zij zorgen voor een vol gevoel.
Daardoor eet je niet snel te veel.
Vezels zorgen ook voor een goede stoelgang*. 
En ze beschermen tegen verschillende ziektes.

Hier zitten veel vezels in:

Hier zitten ook vezels in:

Veel vezels Weinig vezels

Volkorenbrood Wit brood

Bonen Witte rijst

Fruit Fruitsap
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Woordenlijst - Lekker en gezond eten

voedingsmiddel Alles wat je kunt eten of drinken. 
Waar je je mee voedt.

voedingsstof Voedingsstoffen zitten in voedingsmiddelen. 
Koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines en 
mineralen zijn voedingsstoffen.

spijsvertering Het lichaam breekt voedingsmiddelen af tot 
voedingsstoffen. 
Het bloed kan deze stoffen opnemen. 
Dit afbreken heet de spijsvertering.

spijsverteringskanaal De weg die eten in jouw lichaam aflegt. 
Tijdens die weg worden alle voedingsstoffen 
opgenomen.

orgaan  
(in het lichaam)

Elk orgaan in ons lichaam heeft een eigen taak. 
Samen zorgen ze ervoor dat ons lichaam goed 
werkt. 
Voorbeelden van organen zijn: hart, longen, 
lever, nieren, hersenen.

functie Wat iets doet of moet doen.

ontlasting Poep.

vloeibaar Iets dat kan vloeien.
Iets wat niet vast is. 
Bijvoorbeeld water en olie.

stoelgang Naar het toilet gaan om te poepen.
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De Schijf van Vijf

Gezond met de Schijf van Vijf

Misschien heb je wel eens van de Schijf van Vijf gehoord.
In deze schijf staat wat je per dag zou moeten eten en drinken.

Dit zijn de vakken die in de Schijf van Vijf staan.

Het ene vak is groter dan het andere vak. 
Uit het grootste vak moet je de meeste voedingsmiddelen eten. 
En uit het kleinste vak de minste voedingsmiddelen.
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Groente en fruit
Deze voedingsmiddelen helpen je te beschermen tegen:
• hart- en vaatziekten*
• suikerziekte (diabetes)
• kanker

Ze zijn ook belangrijk vanwege de voedingstoffen: vitamines, mineralen 
en vezels.

Brood, pasta, rijst, couscous en aardappelen
Deze voedingsmiddelen helpen je ook te beschermen tegen:
• hart- en vaatziekten
• suikerziekte (diabetes)
• kanker

Ze zijn ook belangrijk vanwege de voedingsstoffen: koolhydraten, 
vezels, eiwitten, vitamine B en ijzer.

Vis, peulvruchten, vlees, ei, zuivel* en noten
Vis helpt te beschermen tegen hart- en vaatziekten. 
Peulvruchten en noten helpen om de bloedvaten gezond te houden. 
Zuivel helpt te beschermen tegen darmkanker.

Ze zijn ook belangrijke vanwege de voedingsstoffen: eiwitten, vetten, 
vitamine B12, ijzer en calcium.
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Vetten: olie, margarine, vloeibaar bakvet*
Vetten helpen te beschermen tegen hart- en vaatziekten. 
Als je de goede vetten gebruikt.

Ze bevatten de voedingsstoffen: vetten en vitamines A, D en E.

Vocht: water, thee, koffie
Zwarte en groene thee helpen de bloeddruk* te verlagen.
En te beschermen tegen hart- en vaatziekten.

Zwarte thee is er in verschillende smaken.
Bijvoorbeeld:
• Earl grey
• English breakfast
• Engelse melange
• thee met vruchtensmaken

Kijk maar op het etiket.
Er bestaat ook groene thee.
Gewone of met citroen of munt.

Kruidenthee is geen echte thee.
En telt niet mee in de Schijf van Vijf.
IJsthee is gemaakt van echte thee.
Maar er zit veel suiker in.
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Dit is wat je ongeveer per dag zou moeten eten en drinken.
Deze hoeveelheden kunnen anders zijn dan het advies van de diëtist.

Groente en fruit
Per dag:
• 250 gram groente (1 opscheplepel is 50 gram).
• 2 stuks fruit*. 
  Bijvoorbeeld: 1 sinaasappel en 1 kiwi. 1 banaan en  

een schaaltje aardbeien.

Brood, pasta, rijst, couscous en aardappelen
Per dag:
• Een paar volkoren of bruine boterhammen.
• 4-5 opscheplepels pasta, rijst of aardappels.
• Volkoren pasta* en zilvervliesrijst* zijn goed.
• Witte pasta en rijst staan niet in de Schijf van Vijf.

Vis, peulvruchten, vlees, ei, zuivel en noten
Per dag:
• Wat vlees of vis (± 100 gram per keer en niet elke dag). 
• Kies ook een keer per week voor peulvruchten.
• Een klein handje ongezouten noten.
•  3 á 4 porties zuivel (3-4 keer een kleine beker of een 

schaaltje).
• 40 gram kaas (beleg voor 2 boterhammen).

Vetten: olie, margarine, vloeibaar bakvet
• Niet veel.
•  Smeer wat halvarine of margarine uit een kuipje op je 

boterhammen. 
• Een scheutje vet om je maaltijd mee te maken.
• Gebruik onverzadigde vetten*.
•  Olijfolie, zonnebloemolie, margarine en halvarine zijn 

goed.

Vocht: water, thee, koffie 
• 1,5 tot 2 liter vocht per dag is goed.
•  Sappen en limonade staan niet in de Schijf van Vijf. 

Daar zit suiker in.
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Voedingsmiddelen buiten de Schijf van Vijf

Producten die niet in de Schijf van Vijf staan, heb je niet nodig.
Het zijn producten die niet zo gezond zijn. 
Daarom staan ze niet in de Schijf van Vijf.
Maar ze zijn vaak wel lekker.

Voorbeelden hiervan  zijn:
• chocolade
• snoep en koekjes
• wit brood
• frisdranken en vruchtensap
• ijs
• chips en andere snacks

In al deze voedingsmiddelen zitten vaak
‘toegevoegde’ suiker, zout en vet.
Via extraatjes krijg je er snel te veel van binnen.
En eet je snel te veel kilocalorieën.

Eet ze niet te vaak.
Als je ze eet, eet er niet te veel van.
Wil je afvallen?
Eet ze dan niet.
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Hoe vaak mag je iets eten of drinken?

Elke dag eet je 3 maaltijden.
Dit zijn de ‘hoofdmaaltijden’. 
Die bestaan vooral uit producten uit de Schijf van Vijf.

Tussendoor of bij de maaltijd mag je er iets kleins bij eten.
3 tot 5 keer per dag.
Bijvoorbeeld een klein koekje, een paar dropjes, een lepel saus of 
hagelslag op brood.
Minder is natuurlijk ook prima.

Vaak zit er suiker in deze voedingsmiddelen
Dat is slecht voor je tanden.
Maar ook slecht voor de lijn.

Niet te veel buiten de Schijf van Vijf

Je hebt elke dag energie nodig.
Maar van teveel calorieën kom je aan.
Je kunt wel wat van de producten buiten de Schijf van Vijf eten.
Maar kijk uit! 
Niet te vaak en houd het klein. 
Neem tussendoor ook eens iets uit de Schijf van Vijf

Hoeveel kilocalorieën?
Wil je iets zoets?
Of iets met vet?
Neem dan een tussendoortje met weinig kcal.
Neem iets kleins of de helft.
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Extra suiker?

In melk en fruit zit suiker.
Maar die suiker is niet toegevoegd.
Melk en fruit is gewoon gezond.
Je lichaam heeft geen toegevoegde suiker nodig.
Toch krijgen we die wel vaak binnen.

Denk maar eens aan frisdrank.
In één blikje frisdrank zitten 130 kcal.
Dat zijn 8 suikerklontjes.

In light-frisdrank zitten 3 kcal.
Maar ook light-frisdrank is niet goed voor je tanden.
Het bevat veel zuren.
Net als gewone frisdrank.
Water of thee zonder suiker is beter.
En er zitten geen kcal in.

Teveel zout is fout!

We eten teveel zout.
Dat is bekend.
We krijgen veel meer zout naar binnen dan goed is.
Je kunt daardoor een hoge bloeddruk krijgen.
Dat is slecht voor je hart.

In hartige tussendoortjes zit vaak veel zout.
En in soep, pizza en kant-en-klaarmaaltijden en vleeswaren*.
Maar ook in voedingsmiddelen in de Schijf van Vijf, zoals brood en kaas. 
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Over vet….

Vet maakt dik, wordt gezegd. Als je te veel vet eet wel.
Maar een beetje vet heb je nodig.

In sommige voedingsmiddelen zit vet. Denk aan boter en olie.
Maar ook in vlees, melkproducten en kaas.
Kies een product met minder vet.

Hier zie je een paar voorbeelden:

Vette keuze Minder vette keuze

Op brood Roomboter, margarine Halvarine

Melk en 
melk-
producten

Volle melk, volle yoghurt Karnemelk, halfvolle of 
magere melk, magere 
yoghurt

Kaas 48+ kaas, brie, roomkaas 20+ en 30+ kaas, 
mozzarella

Vlees Worst, hamburger, 
speklap, gehakt

Biefstuk, kipfilet, tartaartje

Vleeswaren  Worst, paté, gebraden 
gehakt

Beenham, kipfilet

Vis eten
Ook in vis zit veel vet.
Dit zijn omega-3-vetten.
Die zijn wel gezond.
Ze helpen je hart gezond te houden.
1 x in de week vis eten is goed voor je.
En dan vooral  vette vis zoals haring, zalm, makreel of sardines.

Onzichtbaar vet
In veel koek en snacks zit vet. We noemen dat ‘onzichtbaar vet’.
Je ziet het niet. 
Zoals bij koekjes, taart, chocola en zoutjes.
Maar het is wel vet. Verzadigd vet.
Dus eet weinig van deze producten.
Dat scheelt een hoop kilocalorieën.
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Wat staat er in de Schijf van Vijf en wat niet?

Wel in de Schijf van Vijf Niet in de Schijf van Vijf

Verse groente Groente in blik of pot met extra 
suiker of zout

Verse groente, gesneden Groentesap

Diepvriesgroente zonder extra 
suiker en zout

Groente a la crème*

Groente in blik of glas zonder 
extra suiker of zout

Soepen met groenten

Gepureerde* groente zonder 
toegevoegd suiker of zout

Groente verwerkt in producten die 
niet in de Schijf van Vijf staan

Wel in de Schijf van Vijf Niet in de Schijf van Vijf

Zachte margarine of halvarine 
voor op brood

Harde margarine

Vloeibare margarine en vloeibaar 
bak-en-braadvet

Hard bak- en braadvet

De meeste plantaardige oliën, 
zoals olijfolie en zonnebloemolie

Hard frituurvet

Roomboter

Ghee

Kokosvet (kokosolie)

Palmolie
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Wel in de Schijf van Vijf Niet in de Schijf van Vijf

Volkorenbrood en volkoren 
bolletjes

Witbrood

Bruinbrood en bruine bolletjes Wit knäckebröd

Volkoren knäckebröd Beschuit

Volkoren krentenbrood en 
volkoren mueslibrood*

Krentenbrood

Roggebrood Croissant

Havermout, muesli en andere 
volkoren ontbijtgranen met 
minder suiker en zonder extra 
zout

Ontbijtgranen met te veel suiker, 
zoals krokante muesli en 
cornflakes

Volkorenpasta Witte pasta

Volkoren mie en volkoren noedels Witte mie en noedels

Zilvervliesrijst Witte rijst

Volkoren bulgur* Witte couscous

Couscous* met voldoende vezels Kant-en-klare aardappelpuree en 
poeder voor aardappelpuree

Quinoa*

Aardappel



taalvoorhetleven.nl

Voel je goed! 

25

Wel in de Schijf van Vijf Niet in de Schijf van Vijf

Water Dranken met suiker, zoals 
vruchtensap, groentesap, 
frisdrank, siroop, diksap*, 
gezoete zuiveldrank, sportdrank 
en energiedrank

Zwarte en groene thee  Light-frisdrank

Kruidenthee (beperkt*) Dranken met alcohol

Koffie (beperkt*)  Kookkoffie, koffie uit een 
cafetière* 
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Wel in de Schijf van Vijf Niet in de Schijf van Vijf

Vis (vooral vette vis)  Alle vleeswaren, zoals worst, ham 
of paté

Schaal- en schelpdieren Bewerkt vlees, zoals hamburger, 
worst en gemarineerd* vlees

Peulvruchten, zoals linzen en 
bruine bonen

Vette vleessoorten, zoals speklap, 
gehakt, spare ribs, lamskotelet en 
lamskarbonade

Onbewerkt vlees* van:
- kalkoen (kalkoen(filet));
- kip (kipfilet, kipdrumstick);
-  koe ( (extra) mager gehakt, 
 biefstuk; magere runderlap, 
 sukadelap);
- lam (mager lamsvlees);
-  varken (varkenshaas, 
 haaskarbonade, magere 
 varkenslap, varkensfiletlap, 
 varkensschouderkarbonade, 
 hamlap)

Peulvruchten* uit blik met extra 
suiker of te veel zout

Eieren Kant-en-klare vegetarische 
burgers*, stukjes of balletjes met 
te veel zout

Tofu en tempé*

Kant-en-klare vegetarische 
burgers*, stukjes of balletjes met 
niet te veel zout
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Wel in de Schijf van Vijf Niet in de Schijf van Vijf

Magere en halfvolle melk, 
karnemelk

Zuivel- en sojadrink met te veel 
suiker

Magere en halfvolle yoghurt Pudding en toetjes met extra 
suiker

Magere kwark Volle melk en volle yoghurt

Drinkyoghurt Rijstdrink en amandeldrink

Sojadrink met toegevoegd 
vitamine B12 en calcium

Vla

10+, 20+ of 30+ kaas met niet te 
veel zout

Roomijs, softijs en yoghurtijs

Zuivelspread* 48+ en 60+ kaas

Hüttenkäse* Feta

Mozzarella Crème fraîche*, zure- en 
kookroom

Verse geitenkaas Slagroom

Wel in de Schijf van Vijf Niet in de Schijf van Vijf

Ongezouten noten en pinda’s Gezouten noten

Notenpasta en pindakaas van 
100% noten of pinda’s

Borrelnoten

Noten met chocolade of suiker

Notenpasta en pindakaas met 
extra zout of suiker
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De Schijf van Vijf in het kort

Tips om gezond te eten
In de Schijf van Vijf vind je gezonde keuzes. 
En keuzes die goed zijn voor de wereld. 
Dat is genieten. 
En goed zorgen voor jezelf en de wereld.

Veel groente en fruit
Elke dag minimaal 250 gram groente. En 2 porties fruit.
Dat is lekker en gezond. Eet je veel groente en fruit?
Dan verklein je de kans op problemen met je gezondheid.

Zachte en vloeibare vetten
Onverzadigd vet is goed voor je bloedvaten. 
Denk aan olie en halvarine.

Vooral volkoren
Volkorenbrood, volkoren pasta, zilvervliesrijst, volkoren couscous.
Eet je veel volkoren voedingsmiddelen?
Dan verklein je de kans op problemen met je gezondheid.

Dranken zonder suiker
Je lichaam heeft elke dag vocht nodig. 
Ook extra suiker? Nou nee. 
In de Schijf van Vijf staan daarom dranken zonder calorieën. 
Water, koffie en thee.

Meer plantaardige voedingsmiddelen, minder vlees
Dat is goed voor jou. 
En voor de wereld. 
Je kunt vis, peulvruchten, vlees, noten en ei afwisselen. 
Geen vlees kan ook. 
En neem niet meer zuivel dan nodig.

Niet te veel en niet te vaak
Buiten de Schijf van Vijf staan producten met:
• te veel zout
• te veel suiker 
• te veel verzadigd vet 
• weinig vezel. 
Je kunt prima af en toe iets buiten 
de Schijf van Vijf nemen. 
Kijk naar onze adviezen hierover.
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Woordenlijst - De Schijf van Vijf

hart- en vaatziekten Je aderen groeien dicht door te veel verkeerd 
vet. 
Je kunt zelfs last van je hart krijgen.

peulvruchten Erwten, bonen of linzen.

zuivel Melk, karnemelk, yoghurt, boter, vla, kwark, 
kaas, koffiemelk. 
Producten die van melk zijn gemaakt.

vloeibaar bakvet Bak- en braadvet uit een knijpfles.

bloeddruk Het hart pompt het bloed in de bloedvaten. 
Hierdoor komt druk in de bloedvaten. 
Dit noemen we de bloeddruk. 
De dokter kan de bloeddruk meten.

2 stuks fruit Je eet 2 keer 1 stuk fruit. 
Bijvoorbeeld 1 appel en 1 kiwi.

volkoren pasta Pasta gemaakt van volkoren meel. 
Hier zitten koolhydraten, vezels, ijzer en 
vitamine B in.

zilvervliesrijst Niet bewerkte rijst. 
Het is een volkoren graanproduct.

onverzadigde vetten Onverzadigde vetten zijn gezonder dan 
verzadigde vetten. 
Dit vet is zacht of vloeibaar.

kilocalorieën De maat voor energie, die je als voedsel 
inneemt.

vleeswaren Vlees voor op brood. 
Verschillende soorten.

à la crème Met room

gepureerde/pureren Fijn maken tot een soort pap

mueslibrood Brood met noten en rozijnen

bulgur Graansoort, vaak uit Turkije
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couscous Graansoort uit Marokko

quinoa Graansoort uit Zuid-Amerika

beperkt Minder

diksap Dik sap zonder suiker

cafetière Glazen pot om koffie te maken

onbewerkt vlees Alleen vlees; er is niets mee gedaan

gemarineerd/
marineren 

Vlees eerst even wegzetten met olie en kruiden

tofu en tempé Blokjes om te bakken, wordt gemaakt van 
sojamelk

peulvruchten Groeien in een ‘peul’, bijvoorbeeld: erwten 
en bonen

vegetarische 
burgers

Burgers die NIET van vlees zijn gemaakt

zuivelspread Gemaakt van melk of yoghurt om op je 
brood te smeren

hüttenkäse Verse kaas om op je brood te smeren

crème fraîche Dikke room, een klein beetje zuur
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Groente en Fruit

Leef je uit met groente en fruit!

Het eten van groenten en fruit is heel belangrijk.
Omdat groente en fruit bijvoorbeeld beschermen tegen het krijgen van 
hart- en vaatziekten.
Er zitten vitamines, mineralen en vezels in.
Die zorgen er voor dat ons lichaam goed werkt.
Elke groente en fruitsoort heeft zijn eigen vitamines en mineralen.
Het is dus belangrijk verschillende soorten te eten.

Vitamine C 
In een sinaasappel zit veel vitamine C.
Er zijn nog meer soorten fruit waar veel vitamine C in zit:
• kiwi
• citroenen
• aardbeien
• abrikoos
• ananas

Ook in veel soorten groente zit vitamine C, bijvoorbeeld:
• spruitjes
• alle koolsoorten (welke ken je allemaal?)
• rode paprika 
• bloemkool
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Vitamine B
is goed voor je bloed, spieren en zenuwen.

Je vindt vitamine B bijvoorbeeld in:
• broccoli
• sperziebonen
• aardappelen
• banaan
• spinazie
• paprika
• boerenkool

Vitamine A
is goed voor huid en ogen.

Er zijn veel groenten waar vitamine A in zit, bijvoorbeeld:
• worteltjes
• koolsoorten
• donkergroene bladgroenten* (spinazie, andijvie, sla)

Vezels
zitten in alle soorten groenten en fruit.
Ze zorgen voor een vol gevoel.
Maar ze zorgen er vooral voor dat je eten goed verteert.
Zodat je goed naar de wc kunt.

Vezels zitten onder andere in:
• prei
• uien
• appels
• bananen

Groenten en fruit zijn dus erg gezond.
En… je wordt er niet dik van.

Hoeveel groenten en fruit heb je per dag nodig?
We gaan even terug naar de Schijf van Vijf.
Het advies van de Schijf van Vijf is 2 stuks fruit. 
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Hoe zou dat er op een dag uit kunnen zien?
2 stuks fruit* is:
• een appel en een handsinaasappel
• een bakje druiven en een peer
• een kiwi en een paar mandarijntjes
• een bakje kersen en een mango

En 250 gram groenten.
Als je groenten kookt of wokt* moet je dit gewicht overhouden.
Veel groenten houden hetzelfde gewicht.
Zoals:
• aubergine
• worteltjes
• sperziebonen
• kousenband
• kool

Maar er zijn ook groenten waar je meer van nodig hebt.
Ze slinken* als je ze kookt:
• andijvie
• prei
• spinazie

Van deze groenten heb je ongeveer 2 x zoveel nodig.
Dus 500 gram om 250 gram over te houden.

Tips om meer groenten en fruit op een dag te eten
•  Zet een fruitschaal met fruit op de keukentafel.
 Of in de huiskamer.
 Als je fruit ziet, pak je het sneller.
•  Verdeel het eten over de dag door het bij elke maaltijd te eten.
•  Neem groente als snack.
•  Of eet gedroogd fruit.
•  Sla je slag aan het eind van de marktdag.
•  Neem groenten of fruit mee als je op stap gaat.
•  Koop seizoensgroenten en -fruit.
•  Verwerk groente die je over hebt in een soep.

Fruit kun je beter eten.
En niet drinken. 
Als je fruit perst, verlies je belangrijke voedingsstoffen.
En krijg je snel veel suikers binnen.
Omdat je best veel fruit nodig hebt, voor een sapje.
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Woordenlijst - Groente en Fruit

bladgroente Groente die uit blaadjes bestaat. 
Andijvie, spinazie, raapstelen.

2 stuks fruit Je eet 2 keer 1 stuk fruit, bv een appel en een 
kiwi.

wokken Voedsel snel bakken op hoog vuur. 
Liefst in een wokpan.

slinken Bladgroente slinkt. 
Spinazie lijkt heel veel. 
Als je het kookt of wokt wordt het veel minder.
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Gezond koken

Gezond koken

We weten nu welke producten goed zijn om mee te koken. 
We weten dat onverzadigde vetten beter zijn. 
Dat vloeibaar vet gezonder is.
 
Maar hoeveel vet gebruik je bij het bakken? 
Dat hangt af van de pan die je gebruikt. 
Maar ook van hoe je iets kookt.

De Schijf van Vijf zegt:
gebruik 1 eetlepel vloeibaar vet per persoon, om je maaltijd mee te 
bereiden.
Dat is gezond.  
Neem niet teveel, want vet levert veel calorieën.
 
Roerbakken*
Voor roerbakken gebruik je een diepe bakpan.
Dat noem je een wok.

Hoe moet je roerbakken?
Je gebruikt maar een klein beetje olie. 
Je bakt het eten op hoog vuur. 
Dat gaat heel snel. 
Je roert de hele tijd. 
Anders bakt het aan.
 
Heel weinig zout. 
Wel lekker veel kruiden. 
Zo klaar.
Weinig afwas.
En lekker en gezond! 

Koken met een tajine
Een tajine* is een Marokkaanse stoofpot van aardewerk.
Door de hoge deksel blijft het vocht in de pan. 
Daardoor wordt het gaar. 
En heb je maar heel weinig vet nodig.
Ook blijft zo de smaak in het eten.
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Grillen
Grillen doe je met de grillpan of op de barbecue. 
Ook met grillen gebruik je heel weinig vet. 
Grillen is dus goed als je af wilt vallen. 
Maar kijk uit! 
Met grillen krijg je snel zwarte korstjes. 
Die zijn niet goed voor de gezondheid.

Koken in de magnetron
Waar gebruik je de magnetron voor? 
Voor ontdooien? 
Voor het opwarmen?

Je kunt de magnetron ook gebruiken om te koken. 
Kleine beetjes. 
Groenten of aardappelen. 
Maar ook vis. 
De vitamines blijven erin zitten. 
Het gaat sneller dan de oven. 
De magnetron gebruikt het vocht dat in de groenten zit. 

Hoe kook je met de magnetron?
Snijd de groenten in stukken. 
Zet de magnetron op 650. 
Doe alles in een schaaltje. 
Doe er 2 eetlepels water bij. 
Je hoeft geen zout te gebruiken. 
Dek de schaal af met een deksel of magnetronfolie*.
Schep het eten een paar keer om. 
Vaak staat op de verpakking van een maaltijd, hoe lang het in de 
magnetron moet.
Volg dat advies op.

Stomen*
Je kunt eten ook stomen.
In een zeef.
Op een pan met water.
Je kookt het water.
De hete lucht maakt het eten gaar.
De smaak blijft.
Je hoeft geen zout te gebruiken.
Dit is heel gezond.
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Makkelijk eten 

Kant-en-klaarmaaltijden* en afhaalmaaltijden  
We hebben gezien dat gezond koken niet moeilijk is. 
Maar soms heb je gewoon geen zin om te koken. 
Dan koop je misschien een kant-en-klaarmaaltijd. 
Die hoef je alleen maar op te warmen. 
In de oven. 
Of in de magnetron.
Kies dan wel een gezonde maaltijd. 
Met voedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf. 
Zoals veel groenten.
Kant-en-klaarmaaltijden bevatten meestal veel zout.
En verzadigd vet.
Of er is suiker aan toegevoegd.  
Dus… zelf koken is echt beter.

Woordenlijst - Gezond eten

roerbakken Snel, op hoog vuur bakken. 
Steeds blijven roeren zodat het niet aanbakt.

tajine Aardewerk stoofschaal met deksel. 
Door de hoge deksel kookt het voedsel zonder 
dat het vitamines verliest.

magnetronfolie Speciaal folie voor gebruik in de magnetron. 
Er zitten kleine gaatjes in.

stomen Eten koken met hete lucht.

kant-en-
klaarmaaltijd

Eten dat je alleen maar hoeft op te warmen. 
Het is al bereid.
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Eetdagboek*

Schrijf van een dag alles op wat je eet en drinkt.
Schrijf erachter hoeveel.
Kies een dag dat je veel thuis ben.
Schrijf alles meteen op.
Ook de tussendoortjes.

Woordenlijst - Eetdagboek

eetdagboek Je houdt per dag bij wat je eet.
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Eetdagboek

1. Wat? 2. Hoeveel? 3. In de schijf?

Ontbijt:  

Witte boterhammen
Roomboter
Appelstroop
Smeerkaas
Koffie met koffiemelk 
en suiker

Ontbijt:

2
2x
1x
1x
2x

Nee of ja? 
En zo ja, in welk vak?

Ontbijt: 

Tussendoor: 

Lunch:

Ontbijt: 

Tussendoor: 

Lunch:

Nee of ja? 
En zo ja, in welk vak?

Nee of ja? 
En zo ja, in welk vak?

Nee of ja? 
En zo ja, in welk vak?
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Tussendoor:

Avondeten:

Tussendoor:

Avondeten:

Nee of ja? 
En zo ja, in welk vak?

Nee of ja? 
En zo ja, in welk vak?

Tussendoor: Tussendoor: Nee of ja? 
En zo ja, in welk vak?

Conclusie:



taalvoorhetleven.nl

Voel je goed! 

41

Energie en bewegen

Wat is energie*?

Je hebt energie nodig om te bewegen.
Maar ook om goed te kunnen werken.
Je kunt je lichaam vergelijken met een batterij*.
Om een batterij op te laden heb je voeding nodig.
Eten en drinken geeft jouw lichaam energie.
Als je beweegt, gebruik je energie.
De batterij loopt daardoor leeg.
En dat is nou precies de bedoeling!
Je moet energie gebruiken.

Kilocalorieën

Energie in eten noemen we kilocalorieën.
Dat is de ‘maat’ voor energie.
De afkorting voor kilocalorieën is kcal*.
In een boterham zitten ongeveer 80 kcal.
In een glas melk zitten 70 kcal.
Maar in een roze koek zitten 240 kcal!
Met de koek krijg je dus erg veel kcal binnen.
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Hoe krijg je energie binnen?

Via eten en drinken krijg je energie binnen.
Energie zit in voedingsstoffen.
Het zit in koolhydraten, eiwitten en vetten.
In les 3 hebben we gekeken naar deze voedingsstoffen.
Alcohol is geen voedingsstof.
Maar levert wel energie.

Hoeveel energie zit er in een product?

Op het etiket kun je lezen hoeveel   kcal   er in dit product zitten.
Soms staat er ook hoeveel kilojoule* (KJ).
Dat is ook een maat voor energie.
1 kcal = 4,2 KJ.

Waarmee verbruik je energie?

Je lichaam verbruikt altijd energie.
Zelfs als je slaapt of stil zit.
Je lichaam is namelijk altijd aan het werk.
Je hart klopt,
je ademt,
je groeit,
je verteert eten, enz.
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Maar als je beweegt, verbruik je nog meer energie.
Dat komt omdat je spieren dan meer energie nodig hebben.
Hoe meer je beweegt, hoe meer energie je verbruikt.
Hieronder zie je een tabel.
Je ziet hoeveel kcal je per uur verbruikt.

Met... verbruik je zoveel kcal per uur

lopen (rustig hardlopen)
fietsen
baantjes zwemmen
voetballen
lezen
eten
tv kijken
slapen

230
300
540
420
85
95
75
60

Hoeveel kcal heb je nodig op een dag?

Een man: gemiddeld 2500 kcal.
Wil hij afvallen? 
Dan niet meer dan ongeveer 1800 kcal.

Een vrouw: gemiddeld 2000 kcal.
Wil zij afvallen?
Dan niet meer dan ongeveer 1500 kcal.

Niet iedereen heeft evenveel energie nodig.
Jonge kinderen hebben wat minder energie nodig.
Maar oudere kinderen groeien hard.
Zij hebben weer meer energie nodig.

Mannen hebben meer spieren.
Ze zijn vaak wat langer.
Zij hebben weer wat meer energie nodig dan vrouwen.
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De energiebalans*

Je weet nu dat je energie binnen krijgt van eten en drinken.
Je lichaam verbruikt die energie.
Als je evenveel energie verbruikt als je binnen krijgt…
word je niet zwaarder.
Dat noem je energiebalans.

Wil je afvallen?
Dan moet er meer energie verbruikt worden, dan je binnenkrijgt met eten.

Bewegen. Waarom?

Bewegen is gezond. 
Dat weten we allemaal.

• Je krijgt meer kracht.
• Je verbruikt meer energie.
• Je voelt je fitter.
• Je kunt beter poepen.
• Je bent minder snel moe. Je bent fitter.
• Je hebt minder last van stress.
• En je slaapt ook beter.
•  En je vermindert de kans op ziekten. Ziekten als hart- en vaatziekten, 

suikerziekte (diabetes type 2) en pijn in je gewrichten.
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De beweegrichtlijn*

Voor een goede gezondheid moet je: 
• minimaal* 2,5 uur per week 
• op meerdere dagen  
• matig intensief* bewegen. 
en
• minimaal 2 keer per week
• activiteiten doen die je spieren en botten sterker maken
en
• weinig zitten.

Dat betekent: je hart en je ademhaling gaan iets sneller. 
Je spant je in.
Je krijgt het warm. 

Dit wordt ‘de beweegrichtlijn’ genoemd. 

Je moet de 2,5 uur bewegen verdelen over meerdere dagen in de week. 
Bijvoorbeeld 1 dag een uur en 3 dagen een half uur.
Elke 5 minuten (matig intensief) bewegen telt!

Langzaam opbouwen

Je kunt beginnen met kleine veranderingen. 
Als je met de bus reist, stap een halte eerder uit. 
Dan loop je een stukje. 
Doe een paar keer per week boodschappen.
Liefst lopend of op de fiets. 
Niet één keer per week met de auto. 
Loop rond als je telefoneert.
Neem de trap in plaats van de lift of de roltrap.
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Handige tips voor meer bewegen

Hieronder zie je tips die je kunt gebruiken om meer te bewegen.
Sommige ken je al. 
Er staan ook nieuwe tips bij.
De tips kun je ‘thuis’ gebruiken.
Maar ze zijn ook voor ‘buiten’.

Zo is meer bewegen makkelijker:
• neem altijd de trap in plaats van de lift of de roltrap.
• loop of fiets als je boodschappen doet.
• ruim een rommelige ruimte op. Of klus in huis.
• maak ’s avonds na het eten een wandeling.
• maak een wandeling met de hond, je kind of kleinkind.
• stofzuig een keertje extra.
• werk in je tuin als je die hebt. Of maak van je balkon een leuke tuin.
• speel met kinderen: voetballen, tikkertje, touwtje springen….
• heb je een draadloze telefoon? Loop rond als je aan het bellen bent.
• ramen wassen, strijken, schoonmaken zijn allemaal beweging!
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Woordenlijst - Energie en bewegen

energie De brandstof voor je lichaam. 
Die heb je nodig om je lichaam warm te houden. 
Om te kunnen bewegen en te kunnen werken.

batterij Daar wordt energie in opgeslagen. 
Het is een soort accu.

kcal Afkorting van kilocalorie.

energiebalans Je verbruikt evenveel energie als dat je 
binnenkrijgt.

beweegrichtlijn Minimaal 2,5 uur* per week, op meerdere dagen, 
matig intensief* bewegen. 
En minimaal 2 keer per week, activiteiten* doen 
die je spieren en botten sterker maken. 
En niet te veel zitten.

minimaal 2,5 uur Niet minder dan 2,5 uur, maar 2,5 uur of meer.

excuus Een reden om iets niet te doen.

matig intensief 
bewegen

Meer dan normaal. 
Maar niet heel veel / streng.
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Beweegdagboek

Hier zie je het beweegdagboek*.
Vul elke dag in hoeveel je beweegt.
Je hebt een klok, mobiele telefoon of stopwatch nodig.
Je telt de minuten dat je met bewegen bezig bent.

Bijvoorbeeld:
Je hebt op maandag met de fiets boodschappen gedaan.
Daarvoor moest je een half uur heen, 
en een half uur terug fietsen.
Verder heb je die dag niet gefietst.
Je schrijft bij fietsen/maandag: 60 minuten.

Schrijf in het dagboek de minuten op.
Schrijf ze bij elk beweegonderdeel.
Tel alle minuten van de maandag bij elkaar op.
Dan van de dinsdag, etc.
Hoeveel heb je per dag bewogen?
Ga niet extra bewegen.
Doe gewoon wat je altijd doet.

Woordenlijst - Beweegdagboek

beweegdagboek Je houdt bij hoeveel je per dag beweegt. 
Lopend, fietsend of met sport.
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Beweegdagboek

Dagen

Activiteiten

M
aandag

D
insdag

W
oensdag

D
onderdag

V
rijdag

Z
aterdag

Zondag

Fietsen

Lopen 
(rustig hardlopen)

Sporten

Oefeningen voor 
kracht en evenwicht

Andere actie, 
bijv. dansen, stoeien 
met kinderen of auto 
wassen 
Vul in wat jij hebt 
gedaan:

Huishouden, 
bijv. stofzuigen of 
dweilen

Dagtotalen
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