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Minder positief nieuws: de 
coronacrisis heeft niet tot een  

gezonder eetpatroon geleid.

De zomer van 2021 kondigt zich hoopvol aan. De vaccinatiecampagne 
draait op volle toeren, alle coronacijfers evolueren in de gunstige richting 
en stilaan mogen we dromen van minder restricties. We mogen weer 
op restaurant en vrienden ontvangen. Allemaal positief nieuws. Minder 
positief is dat deze crisis niet tot een gezonder eetpatroon heeft geleid. 
Uit de resultaten van de zesde COVID 19-gezondheidsenquête, uitge-
voerd door Sciensano*, blijkt dat de inname van groenten en fruit tijdens 
het voorbije jaar verder is afgenomen. Nochtans zijn de voordelen van 
groenten en fruit voor de gezondheid algemeen bekend.

Kennis alleen volstaat niet voor een gezond eetgedrag. Uiteenlopende 
factoren zijn van invloed op wat en hoeveel we eten. In de rubriek  
‘Nader bekeken’ zoomen we samen met verschillende experten verder  
in op fysiologische, psychologische en omgevingsfactoren die ons eet-
gedrag mee sturen. Meer inzicht in deze factoren is een eerste stap  
om het eetgedrag beter te helpen begrijpen en beheersen. Zeker ook 
wanneer het gaat over de consumptie van vet- en suikerrijk gemaks-
voedsel dat tegenwoordig quasi overal en altijd beschikbaar is en in 
 verband wordt gebracht met een verhoogd risico op overeten  

en  obesitas. Ze worden ook vaak aangeduid als sterk bewerkt voedsel. 
Deze negatieve reputatie heeft ertoe geleid dat de term voedsel-
bewerking door sommigen wordt beschouwd als iets negatief. Dat is  
een misvatting. De rubriek ‘Gezond eten, zo kan het ook’ neemt de 
verschillende aspecten van voedselbewerking onder de loep. Het is een 
ruim en complex begrip met zowel goede als minder goede uitkomsten. 
Tijd voor een genuanceerd overzicht. 
 
Het grote succes van initiatieven zoals ‘Maai mei niet’ bewijst dat de 
burger bewuster wil omgaan met zijn leefmilieu. De consument is ook op 
zoek naar informatie en tips om meer gezond en milieuverantwoord te 
eten. Het Vlaams Instituut Gezond Leven bood recent, in samenwerking 
met het Departement Omgeving en een groep experten in gezondheid, 
milieu, gedrag en communicatie, een antwoord op deze vraag.  
Jolien Jonckheere neemt hierover als expert verder het woord.

Het NICE-team wenst je een verbindende en zorgeloze zomer toe en 
natuurlijk veel leesplezier met dit nieuwe nummer.

H. De Geeter
Coördinator NICE

* https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie >  
 Gezondheidsenquêtes > Enquête 6

EDITO

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/report6_covid-19HIS_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/report6_covid-19HIS_NL.pdf
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GOED OM WETEN

Om de 4 jaar brengt het Vlaams Instituut Gezond Leven het preventieve gezond-
heidsbeleid in de Vlaamse scholen in kaart. Uit de laatste grootschalige bevraging 
van 2019 kwamen enkele belangrijke werkpunten naar voor.

Voedingseducatie blijft de meest gehanteerde strategie binnen het voedingsbeleid. 
Dat bleek ook al uit de vorige bevragingen. In alle basisscholen en in bijna alle secun-
daire scholen (98%) komt gezonde voeding in de les aan bod. De aandacht voor het 
voedingsaanbod (een omgevingsinterventie) is in vergelijking met 2015 toegenomen in 
zowel basisscholen als secundaire scholen.
Nagenoeg alle scholen (98%) bieden dagelijks water aan. Basisscholen voorzien geen 
frisdranken meer met toegevoegde suiker; 13% van de secundaire scholen doet dat nog 
wel dagelijks; in 2015 was dat nog 66%. Het uitdoofbeleid wordt dus goed gevolgd.
Het aanmoedigingsbeleid om ongezoete melk of calciumverrijkte sojadrank aan te 
bieden kent minder succes. Maar ongeveer de helft van de basisscholen en slechts 13% 
van de secundaire scholen bieden ze aan. In 2015 gold dit nog voor 16% van de secun-
daire scholen. Ook het aanbod aan melkproducten zoals yoghurt natuur als tussen-
doortje is nog zeer beperkt. Slechts 5% van de basisscholen en 7% van de secundaire 
scholen voorzien dit in hun dagelijkse aanbod.
De gewoonte om groenten en fruit te voorzien als tussendoortje moet ook nog verder 
worden versterkt. Van de basisscholen biedt slechts 9% dagelijks vers fruit en 16% 
verse groenten aan als tussendoortje. Van de secundaire scholen gaat het respectieve-
lijk om 27% en 28%. Secundaire scholen scoren op dat vlak dus beter dan basisscholen, 
maar beide kunnen nog beter. Koeken met chocolade en zoute snacks zijn volledig 
verdwenen uit het tussendoortjesaanbod in basisscholen, maar zijn nog wel in respec-
tievelijk 22% en 5% van de secundaire scholen te verkrijgen.

Meer lezen: NICE-dossier Onderwijs  
> Gezondheidsbeleid Vlaamse scholen in kaart gebracht

Oog voor lekkers: fruit, groenten en melk op school

Zowel het wit van ei als de eidooier 
hebben hun kwaliteiten. Ze zijn 
beide rijk aan hoogwaardige 
eiwitten en een goede bron van de 
vitaminen B2 en B12. Een ei bevat 
zo’n 8 g eiwitten, ongeveer gelijk 
verdeeld over het wit van ei en het 
eigeel. 
Wit van ei is vrij van cholesterol  
en vet. Het eigeel bevat  ongeveer 
200 mg cholesterol en zo’n 7 g vet. 
De eidooier brengt ook vetop-
losbare vitaminen A en D en veel 
meer foliumzuur, ijzer, zink en 
selenium aan. Wie alleen maar het 
wit van ei neemt, loopt dus nuttige 
voedingsstoffen in het eigeel mis. 
Daarnaast bevorderen de vetten in 
de eidooier de biobeschikbaarheid 
van vetoplosbare carotenoïden 
zoals luteïne en zeaxanthine. 
In een gezonde, gevarieerde 
 voeding is er ruimte voor zo’n 6 
eieren per week. 

Meer info: www.nice-info.be/
voedingsmiddelen/eieren

Hoe werken onze scholen aan 
gezonde voeding? 

 Eiwit of 
eigeel?

https://www.nice-info.be/dossier/onderwijs/gezondheidsbeleid-vlaamse-scholen-kaart-gebracht
https://www.nice-info.be/dossier/onderwijs/oog-voor-lekkers-fruit-groenten-en-melk-op-school
http://www.nice-info.be/voedingsmiddelen/eieren
http://www.nice-info.be/voedingsmiddelen/eieren
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MEER LEZEN
WWW.NICE-INFO.BE  > NUTRINEWS

Neurologische aandoeningen zoals Parkinson en Alzheimer gaan 
vaak gepaard met slikstoornissen en geur- en smaakverlies. De 
consistentie van de voeding aanpassen helpt bij slikproblemen. 
De uitdaging bestaat erin om deze aangepaste voeding ook 
 lekker en smakelijk te maken.  

Vast voedsel zachter of vloeibaar maken en vloeistoffen indikken 
voorkomt bij bepaalde neurologische stoornissen problemen bij het 
eten. Patiënten vinden zo’n aangepaste voeding echter vaak minder 
lekker omdat sommige klinische indikkingsmiddelen de smaak- en 
de aroma-intensiteit verminderen. Recent onderzoek heeft aan-
getoond dat het gebruik van zetmeelgebaseerde verdikkingsmid-
delen, zoals aardappelzetmeel, de smaak- en aroma-intensiteit  
kan verbeteren.
Verlies aan geur- en smaakperceptie kan de voedselinname verder 
beperken. In een aangepaste voeding worden daarom meer kruiden 
en specerijen met sterke en herkenbare geuren gebruikt. Uit geur-
testen bleek bijvoorbeeld dat Parkinsonpatiënten de zwavelgeur-
stoffen in ui en vooral in knoflook nog goed kunnen ruiken. Knoflook 
is daarom een goede basis voor de ontwikkeling van aromaboosters 
die de appreciatie van een aangepaste voeding bij deze patiënten 
kan verhogen.

Meer over het onderzoek: The potential role of a customized 
diet as an adjuvant therapy in Parkinson’s disease - F. Baert,  
KU Leuven, Faculteit Geneeskunde 2021 

Meer lezen: Expert aan het woord - Voeding en dysfagie

De NICE-to-know-folders helpen voedingsvoorlich- 
ters en gezondheidswerkers om cliënten/patiënten  
te sensibiliseren voor een gezonde eet- en leefstijl.  
De 16-delige reeks brengt beknopte en hapklare infor-
matie, praktische tips en tricks rond diverse voedings-
thema’s: per levensfase, per maaltijd, om gezonder te 
kiezen en te koken en over hart-, lijn- en botvriendelijk 
eten. Alle info wordt geserveerd met inspiratie voor 
lekkere en gezonde recepten. Deze reeks folders is 
gerealiseerd in samenwerking met het Vlaams  Instituut 
Gezond Leven. Ze zijn gratis te bestellen en te 
 downloaden.
NICE volgt de voedingsaanbevelingen op de voet en 
houdt al haar informatie up-to-date. Ook die in haar 
folders. De drie onderstaande NICE-to-know  folders 
werden recent herzien en de recepten kregen een 
moderne upgrade. De overige folders binnen deze reeks 
zijn nog actueel maar worden in de loop van 2021 en 
2022 geüpgraded. Hou de NICE-nieuwsbrief in het oog 
en volg onze socialemediakanalen via @NICEvoeding. 
Zo blijf je op de hoogte van elke upgrade.

Een deugddoende middagbreak

Gezond kiezen

Gezond eten hoeft niet duur te zijn

Lekkere voeding, 
ook bij slikproblemen

UPGRADE

NICE-to-know 
folders

https://www.nice-info.be/nutrinews
https://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/fiches/3M17/3M170270.htm
https://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/fiches/3M17/3M170270.htm
https://www.nice-info.be/nutrinews/expert-aan-het-woord-voeding-en-dysfagie
https://www.nice-info.be/materialen
https://www.nice-info.be/nieuwsbrief
https://www.nice-info.be/materialen/een-deugddoende-middagbreak-tips-en-tricks-voor-een-gezonde-lunch
https://www.nice-info.be/materialen/gezond-kiezen-tips-en-tricks-voor-de-winkel
https://www.nice-info.be/materialen/gezond-eten-hoeft-niet-duur-te-zijn-budgetvriendelijke-tips-en-tricks
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NADER BEKEKEN

‘Je bent wat je eet’ klinkt logisch en eenvoudig. Maar 
ons eetgedrag is dat allerminst. Zowel interne als 
externe factoren sturen onze voedselinname. 
Sommige hebben we in de hand, met andere moeten 
we bij voorkeur van jongs af aan leren omgaan en nog 
andere kunnen zomaar ineens buiten onze wil om 
uit de hand lopen. Meer inzicht in de verschillende 
factoren is een eerste stap om het eetgedrag beter  
te helpen begrijpen en beheersen.

WAT BEPAALT ONS
EETGEDRAG?

I. COENE
Voedingsdeskundige NICE

In samenwerking met  
J. Verelst1, Prof. Dr. R. Vangoitsenhoven1,  
Prof. Dr. A. Mertens1, Prof. Dr. B. Van der Schueren1,
R. Jeannin2, J. Plaete3

1 Dienst Endocrinologie UZ Leuven
2 Eetexpert.be vzw
3 Vlaams Instituut Gezond Leven  

Meer info te raadplegen op  
www.nice-info.be via  'Zoeken op'
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• Eten betekent in de eerste plaats ons lichaam voeden zodat 
het naar behoren kan functioneren. Hierin spelen verschillende 
fysiologische en hormonale signalen van honger en verzadiging 
een rol. Een verstoorde werking van honger- en verzadigings-
hormonen kunnen zowel de oorzaak als het gevolg zijn van  
een gewijzigd eetpatroon.

• Wanneer er voldaan is aan de nood aan voedsel en men toch blijft 
eten, spreekt men van een hedonistisch eetgedrag. Eten wordt 
dan aangewakkerd door verwacht genot of plezier van eten. De 
combinatie van veel vet en suiker in voedsel zou ons centraal 
beloningssysteem kunnen versterken en zo overeten in de hand 
werken.

• Het eetgedrag wordt ook gestuurd door attitudes, emoties en 
vaardigheden. Een gezond eetgedrag impliceert dat we hiermee 
gezond kunnen omgaan. Heel wat leerprocessen en pyscholo-
gische processen spelen hierbij een belangrijke rol en vergen  
de juiste aanpak.

• De mens leeft ten slotte niet geïsoleerd. Hij vertoeft in een 
bepaalde omgeving of invloedssfeer. Er zijn vier soorten omge-
vingsfactoren die ons eetgedrag kunnen beïnvloeden: fysieke, 
sociaal-culturele, economische en politieke. Het is belangrijk om 
ze zodanig bij te sturen dat een gezonde keuze ook een evidente 
keuze wordt.

BEKNOPT

Eten betekent in de eerste plaats 
ons lichaam voeden zodat het 
naar behoren kan functione-
ren. Hierin spelen verschillende 
fysiologische en hormonale 
signalen van honger en verzadi-
ging een rol. De mens leeft echter 
niet geïsoleerd maar vertoeft 
in een bepaalde omgeving of 
invloedssfeer, die onderhevig is 
aan uiteenlopende factoren die 
ons eetgedrag beïnvloeden. Het 
gedragswiel van het Vlaams Insti-
tuut Gezond Leven vat de meest 
voorkomende gedragsdetermi-
nanten samen (competenties, 
drijfveren, context) (figuur 1 op 
pag. 10) (1). Deze determinanten 
staan bovendien niet los van 
elkaar. Ze vormen een complex 

samenspel van invloeden. Een 
gezond eetgedrag impliceert dat 
men gezond kan omgaan met 
deze complexiteit. Dat vergt de 
nodige bewustwording - van het 
lichaam, gewoontes en emoties 
- attitudes, kennis en vaardig-
heden die best van jongs af aan 
worden aangeleerd. We gaan 
in samenwerking met experten 
ter zake verder in op een aantal 
fysiologische en psychologische 
factoren die ons eetgedrag mee 
bepalen en zoomen ook in op de 
invloed van de omgeving waarin 
we leven.
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FYSIOLOGISCHE FACTOREN: 
OVER HONGER, VERZADIGING EN GOESTING

We leven in een land en in een tijd 
waarin er voortdurend en over-
vloedig voedsel aanwezig is. Er is 
altijd keuze over wat, hoe en wan-
neer we eten. Al deze mogelijk-
heden leiden op individueel vlak 
tot unieke eetpatronen, die voor 
specifieke interacties zorgen in het 
lichaam en die op zich ook weer 
het eetgedrag beïnvloeden.

INVLOED VAN VOEDINGS-
STOFFEN OP DE INNAME 
Een gezonde voeding schrijft 
een evenwichtige inname van 
koolhydraten, vetten en eiwitten 
voor om de energiehuishouding 
in het lichaam op peil te houden. 
De Hoge Gezondheidsraad raadt 
50-55 energie% koolhydraten 
aan, 30-35 energie% vetten en 
ongeveer 15 energie% eiwitten 
(2). Sociale, psychologische en 
economische factoren maar ook 
structurele omgevingsfactoren 
kunnen aanleiding geven tot een 
onevenwichtige inname van deze 
voedingsstoffen met potentiële 
gezondheidsproblemen tot gevolg 
(zie verder: omgevingsfactoren). 
Suikers, vetten en eiwitten bren-
gen ook elk andere, al dan niet 
directe signalen, teweeg in de her-
senen die ons gevoel van honger 
en verzadiging beïnvloeden. Een 
eiwitrijke voeding zou er op korte 
termijn voor zorgen dat we minder 
eten, terwijl een eiwitarm eet-
patroon onze voedselinname net 
zou verhogen (3). Vetinname heeft 
eveneens een remmende werking 
op honger en voedselinname (71). 
Men mag hierbij echter niet uit 
het oog verliezen dat vetten ook 
meer energie leveren dan eiwitten 
en koolhydraten. Het effect van 
koolhydraten op onze voedselin-
name lijkt vooral af te hangen van 
het type koolhydraten dat in de 
voeding aanwezig is. Enkelvoudige 

koolhydraten zouden de eetlust 
meer stimuleren in tegenstelling 
tot meer complexe koolhydraten 
(4). Naast de ketenlengte spelen 
mogelijk ook nog andere factoren 
mee, zoals de vertakking van de 
ketens. Hierdoor valt het precieze 
effect van verschillende types van 
koolhydraten op onze voedselin-
name nog moeilijk te verklaren. 
Een gemeenschappelijk achterlig-
gend mechanisme bij het effect 
van macronutriënten is mogelijk 
hun invloed op de hormonen die 
ons honger- en verzadigingsgevoel 
reguleren.

HORMONALE  REGULATIE 
HONGER EN  VERZADIGING 
De hormoonhuishouding in ons 
lichaam is een belangrijke regu-
lator van verschillende fysiolo-
gische processen, waaronder 
energiehomeostase en eetgedrag. 
De hormonen die ons honger- en 
verzadigingsgevoel helpen regu-
leren zijn respectievelijk orexi-
gene of eetlustbevorderende en 
anorexigene of eetlustremmende 
hormonen.
Het enige orexigene hormoon dat 
ons lichaam aanmaakt is ghreline 
of het zogenaamde ‘honger-
hormoon’ (5). Een preprandiale 
stijging van het ghrelineniveau 
in ons lichaam stimuleert de 
voedselinname. Vervolgens daalt 
deze piek weer na de verzadiging 
die volgt. De hoeveelheid ghreline 
die aanwezig is in ons lichaam is 
omgekeerd evenredig met de hoe-
veelheid vetmassa. Het niveau van 
ghreline in het bloed bij mensen 
die lijden aan obesitas blijkt dan 
ook significant lager dan bij perso-
nen met een normaal gewicht. Het 
omgekeerde geldt bij mensen die 
lijden aan anorexia nervosa (5-10).
Ons lichaam maakt eveneens 
anorexigene hormonen aan die elk 

hun eigen manier hebben om de eetlust te remmen 
en voor verzadigingsgevoel te zorgen. Sommige 
anorexigene hormonen, zoals ‘glucagon-like peptide 
1’ (GLP-1), treden in werking tijdens en na de opname 
van voedsel met de bedoeling om onze lichaams-
weefsels van energie te voorzien en een gevoel van 
verzadiging op te wekken. Andere anorexigene hor-
monen zoals leptine geven aan hoeveel energie reeds 
is opgeslagen in het lichaam om hieraan de voedselin-
name aan te passen (11). De hoeveelheid circulerend 
leptine in het bloed is evenredig met de hoeveelheid 
vetweefsel in het lichaam. Hoe meer vet er wordt 
opgeslagen, hoe meer leptine er wordt geproduceerd, 
wat als een negatief feedbackmechanisme functio-
neert zodat de gezonde proportie vetweefsel in het 
lichaam behouden blijft. Als dit feedbackmechanisme 
wegvalt, ook leptineresistentie genoemd, vermindert 
het verzadigingsgevoel. Dit doet zich onder meer voor 
bij mensen die lijden aan obesitas (12).  
GLP-1 en andere incretinehormonen zoals glucose- 
‘dependent insulinotropic polypeptide’ (GIP), stimu-
leren na de inname van voedsel de secretie van 
insuline. De insulineverhoging in het bloed bevordert 
in de perifere weefsels de opname van glucose in de 
cellen. Tegelijkertijd bindt insuline aan zijn receptoren 
in de hersenen wat een anorexigeen effect heeft (13). 
Hormonen die een rol spelen in de regulatie van het 
spijsverteringsstelsel, zoals cholecystokinine, het 
pancreatisch polypeptide en het peptide YY, leiden 
eveneens tot een onderdrukking van het honger-
gevoel na een maaltijd (14-17). 

VERSTOORDE HORMONALE WERKING 
Een verstoorde werking van honger- en verzadigings-
hormonen kunnen zowel de oorzaak als het gevolg 
zijn van een gewijzigd eetpatroon.
Studies naar onder andere congenitale of aangeboren 
mutaties in de genen, die coderen voor leptine, insu-
line, cholecystokinine of hun receptor, hebben aan-
getoond dat een defecte werking van deze hormonen 
resulteert in hyperfagie (overmatige eetlust) en de 
ontwikkeling van obesitas en alle mogelijke meta-
bole gevolgen van dien (18-20). Aandoeningen zoals 
obesitas, type 2-diabetes of minder voorkomende 
stoornissen, zoals het syndroom van Cushing of Pra-
der-Willi, beïnvloeden op hun beurt de hormoonspie-
gel in het lichaam en vervolgens ook veranderingen 
van het eetgedrag (21-23). De rode draad die doorheen 
de meerderheid van deze aandoeningen loopt, is een 
verstoorde signalisatie in de hypothalamus.  

J. VERELST, PROF. DR. R. VANGOITSENHOVEN, PROF. DR. A. MERTENS, PROF. DR. B. VAN DER SCHUEREN
DIENST ENDOCRINOLOGIE UZ LEUVEN
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De hypothalamus fungeert als het controlecentrum 
van waaruit ons eetgedrag wordt geregeld (24-27).
Meer inzicht in de hormonale regulatie van het 
lichaamsgewicht heeft geleid tot de ontwikkeling van 
medicatie voor de behandeling van zowel obesitas als 
diabetes. Het betreft zogenaamde GLP-1-agonisten, 
die erg efficiënt en veilig blijken, maar helaas ook 
nog zeer duur zijn. Bijgevolg kunnen ze nog te weinig 
worden aangewend bij  patiënten met obesitas.
Bijkomend inzicht zal hopelijk ook leiden tot meer 
begrip voor mensen met obesitas. Het wordt immers 
steeds duidelijker dat een overmatige energie-inname 
niet zozeer een zaak is van gebrek aan wilskracht, 
maar grotendeels door autonome processen in het 
lichaam wordt gereguleerd.

Gezondheid boven gewicht

HEDONISTISCH EETGEDRAG
Wanneer er voldaan is aan de nood aan voedsel en 
men toch blijft eten, spreekt men van een hedo-
nistisch eetgedrag. Eten gebeurt dan niet meer 
alleen in functie van het behoud van de homeostase 
(homeostatisch eetgedrag gestuurd door honger- en 

verzadigingssignalen), maar wordt 
ook aangewakkerd door ver-
wacht genot of plezier van eten. 
Hedonistisch eetgedrag wordt 
vooral gedreven door het centraal 
beloningssysteem dat samenhangt 
met de activiteit van het dopami-
nesysteem in onze hersenen (28). 
Recent onderzoek heeft uitgewe-
zen dat de combinatie van veel vet 
en suiker in voedsel het belonings-
systeem kan versterken (29). Dit 
kan overeten in de hand werken. 
Bovendien blijkt dat door een te 
hoge blootstelling aan belonende 
voedingsmiddelen na verloop van 
tijd minder dopamine vrijkomt 
(beloningsdeficiëntie), waardoor 
er steeds meer nodig is om een 
beloningsgevoel te bereiken (30,31). 
Een shift van een homeostatisch 
naar een hedonistisch eetgedrag 
is dan ook vaak de oorzaak van 
eetverslavingen. De voortdurende 

aanwezigheid en toegankelijkheid 
van vet- en suikerrijk voedsel 
duwt ons steeds meer in de 
 richting van een hedonistisch eet-
patroon. Dit versterkt verder het 
risico op overeten en obesitas en 
toont des te meer het belang van 
gezond eetgedrag en een gezonde 
omgeving. 

Meer lezen over belonings-
gevoeligheid >  Nutrinews 
Extra 2016: Resultaten van  
het REWARD-project

PSYCHOLOGISCHE FACTOREN:  
OVER DE  GEWENSTE AANPAK EN  
OMGANG MET ETEN

Het eetgedrag wordt niet enkel 
bepaald door complexe fysiolo-
gische en hormonale factoren 
of door kennis rond gezonde 
voeding. Het houdt ook heel wat 
attitudes en vaardigheden in die 
kunnen worden samengevat onder 
het begrip eetcompetentie (32). 
Eetcompetentie bestaat uit de vol-
gende basiscomponenten: gevari-
eerd (ook openstaan voor nieuwe 
ontdekkingen), gestructureerd of 
geregeld (maaltijdplanning) en 
genoeg (luisteren naar honger- en 
verzadigingssignalen) leren eten 
zonder daarbij het aspect genieten 
uit het oog te verliezen (33). Alle 

componenten van eetcompetentie 
zijn belangrijk en dragen samen bij 
aan een zekere mate van controle 
hebben over ons eetgedrag, zon-
der dat de controle krampachtig 
wordt (34). Hierbij spelen heel wat 
leerprocessen en psychologische 
processen een rol (35).

Focus op voedselvaardigheid

LEERPROCESSEN EN 
 ONTWIKKELINGSTAKEN  
VAN JONGS AF AAN
We leren in onze eerste levens-
jaren eten op regelmatige, min of 
meer vaste tijdstippen, en moeten 

DR. R. JEANNIN
KLINISCH PSYCHOLOOG EETEXPERT VZW

als peuter onze angst voor nieuwe voedingsmiddelen 
(neofobie) overwinnen om een gevarieerde voeding  
te leren aanvaarden. Dit blijft een uitdaging doorheen 
de kindertijd (36). Het is evenmin een gemakkelijke 
taak voor zorgfiguren, die best zoveel mogelijk het 
goede voorbeeld geven (hoewel ze zelf zeker ook  
niet alles lekker vinden) en meer dan eens hun 
 creativiteit moeten bovenhalen om kinderen te 
stimuleren iets nieuws te proeven. Het kan dus ook 
wel eens fout gaan en bezorgdheid kan uitmonden in 
een tafelstrijd of pogingen om het kind ‘om te kopen’. 
Daarin schuilt een grote valkuil: wanneer kinderen 
druk voelen om te eten, ontstaat walging. En waar  
we van walgen, dat eten we niet. Eten is dan ook  
een sociaal gebeuren, waarbij we leren van belang-
rijke anderen, en waarbij we associaties leggen op 
basis van de context (gezellig samenzijn versus 

https://www.nice-info.be/nutrinews/expert-aan-het-woord-gezondheid-boven-gewicht
https://www.nice-info.be/nutrinews/nutrinews-extra-resultaten-reward-project
https://www.nice-info.be/nutrinews/nutrinews-extra-resultaten-reward-project
https://www.nice-info.be/nutrinews/nutrinews-extra-resultaten-reward-project
https://www.nice-info.be/nutrinews/focus-op-food-literacy-of-voedselvaardigheid
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spanningen aan tafel) (zie verder: sociaal-culturele 
omgevings factoren) (37,38). 

Opvoedingstips kinderen

LEREN OMGAAN MET  VERLEIDINGEN
Van nature houden we van zoete, romige smaken 
(niet toevallig de kenmerken van moedermelk). Ook 
zout wordt snel een voorkeurs smaak (39). Vandaag is 
er een groot aanbod aan voedingsmiddelen die rijk 
zijn aan suiker, vet en zout (bv. frisdrank, chocolade, 
chips) en weinig bijdragen tot een gezonde voeding. 
We staan dus vaak voor heel wat verleidingen en 
moeten dit aanbod beter proberen te sturen en hier-
mee leren omgaan (zie verder: omgevingsfactoren). 
Het zijn bovendien voedingsmiddelen die sowieso al 
meer de beloningscentra in onze hersenen versterken 
(zie ook: fysiologische factoren) en waaraan we vaak 
extra positieve associaties toevoegen: we gebruiken 
ze als beloning, voor onszelf of voor onze (klein)kin-
deren, door hun belonende waarde toeneemt, of we 
genieten ervan tijdens een gezellige televisieavond 
waardoor we er telkens weer zin in krijgen wanneer 
de televisie wordt aangezet (40,41). 

GEVAREN VAN LIJNGERICHT ETEN
Het heersende slankheidsideaal, de stigmatisering 
van personen met overgewicht en de alom aanwezige 
dieetcultuur praten ons aan dat gewicht maakbaar is, 
dat we allemaal dezelfde maten moeten hebben en 
dat dit binnen handbereik ligt als we maar voldoende 
zelfcontrole hebben en het ‘juiste’ dieet volgen 
(42,43,44). Dit leidt bij velen tot lichaamsontevreden-
heid en een lijngerichte eetstijl. Hierbij leggen we ons 
eetgedrag een cognitieve controle op: we mogen van 
onszelf maar een bepaalde hoeveelheid eten of enkel 
‘gezonde’ voedingsmiddelen. De eetstijl wordt geken-
merkt door zwart-wit denken rond voeding, waarbij 
heel wat voedingsmiddelen als ongezond en verbo-
den worden bestempeld. Ook de signalen die ons 
lichaam ons geeft om te eten, worden onderdrukt. 
Vaak is er ook alles-of-niets denken en gelden er 
tijdens het dieet strenge regels. Een dergelijke eetstijl 
vergt veel energie en is gevoelig voor ‘breakdowns’: 
bijvoorbeeld bij stress, vermoeidheid, grote honger of 
het breken van een dieetregel, kan overeten en con-
troleverlies ontstaan. Lijngericht eten is daarom ook 
een risico factor voor overgewicht (45,46,47,48).

Gezond afvallen

EMOTIONEEL ETEN
Eten kan een beladen thema worden. Er kan dan niet 
langer ontspannen worden omgegaan met voedings-
keuzes en eetmomenten. Het hele eetgebeuren 
begint te veel ruimte in te nemen in het leven. Derge-
lijke krampachtigheid en een overheersende impact 

van eten en gewicht zien we ook 
bij personen met een eetstoornis.
Er zijn nog redenen waardoor eten 
een emotionele lading kan hebben. 
In onze maatschappij komen we 
samen rond de tafel bij intens blije 
of droevige momenten (bv. een 
trouwfeest of begrafenis). Op die 
manier is emotioneel eten min of 
meer ingebed in onze manier van 
leven. Voor sommige mensen gaat 
dit echter verder en wordt eten 
systematischer gebruikt om nega-
tieve gevoelens te verminderen 
(49). Het is dan een vorm van palli-
atieve coping geworden: afleiding 
zoeken om niet aan het probleem 
te hoeven denken of proberen om 
zich wat beter te voelen door te 
eten (46,47). 
Individuele verschillen in onder 
meer temperament, gehechtheid 
en psychische problemen kunnen 
een rol spelen in hoe we met eten 
omgaan. Onderzoek toont bijvoor-
beeld aan dat emotioneel eten 
vaker voorkomt bij kinderen met 
een onveilige gehechtheid. Zij zijn 
bij problemen minder geneigd om 
hulp te vragen aan hun zorgfiguren 
en zoeken andere manieren om 
met negatieve emoties om te gaan 
(50). Ook emotionele problemen 

(bv. angst, depressie) kunnen emo-
tioneel eten versterken (46). Voor 
personen met ADHD (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder) kan 
het moeilijker zijn om structuur 
aan te brengen in het eetpatroon 
en hun impulsiviteit kan eetbuien 
in de hand werken (51). Voor perso-
nen met angstige, rigide kenmer-
ken – kenmerken die we vaak zien 
bij personen met een autisme-
spectrumstoornis – kan het dan 
weer moeilijker zijn om open te 
staan voor nieuwe voedingsmid-
delen met selectiever eetgedrag 
tot gevolg (52). Uiteraard vinden 
ook heel wat van de componenten 
van eetcompetentie (gevarieerd, 
geregeld en genoeg eten in gezel-
lige omstandigheden) en gezond 
eetgedrag hun tegenpool in de 
kenmerken van personen met een 
eetstoornis. 
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FIGUUR 1 - Gedragswiel (1).

Meer lezen: Eetexpert.be
• Normale ontwikkeling 

eetgedrag
• Materialen: eetcompe

tentie, de mythe van  
het lijnen, omgaan met 
emoties, nietstigmati 
serend communiceren  
over gewicht

https://www.nice-info.be/per-leeftijd/opvoedingstips-kinderen
https://www.nice-info.be/ziekte-intolerantie/overgewicht-en-obesitas
https://eetexpert.be/info/ontwikkeling-eetgedrag/
https://eetexpert.be/info/ontwikkeling-eetgedrag/
https://eetexpert.be/wp-content/uploads/2019/10/Fiche-eetcompetentie_final.pdf
https://eetexpert.be/wp-content/uploads/2019/10/Fiche-eetcompetentie_final.pdf
https://eetexpert.be/wp-content/uploads/2019/08/Fiches-voor-ouders-10-kopie.pdf
https://eetexpert.be/wp-content/uploads/2019/08/Fiches-voor-ouders-10-kopie.pdf
https://eetexpert.be/wp-content/uploads/2021/03/2021_Fiche_Emotieregulatie.pdf
https://eetexpert.be/wp-content/uploads/2021/03/2021_Fiche_Emotieregulatie.pdf
https://eetexpert.be/wp-content/uploads/2019/08/Fiche_Stigmatisering_Hulpverleners.pdf
https://eetexpert.be/wp-content/uploads/2019/08/Fiche_Stigmatisering_Hulpverleners.pdf
https://eetexpert.be/wp-content/uploads/2019/08/Fiche_Stigmatisering_Hulpverleners.pdf
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OMGEVINGSFACTOREN:  
OVER EEN GEZONDER  VOEDINGSAANBOD 
VOOR IEDEREEN 

 >  in de buurt
Volgens onderzoek is er mogelijk 
een verband tussen de manier 
waarop het voedselaanbod 
binnen een buurt georganiseerd 
is (bv. toegang tot supermarkten, 
het aantal fastfoodketens ten 
opzichte van het aantal ver-
kooppunten met een gezonder 
aanbod) en de ontwikkeling van 
voedingsgerelateerde aandoenin-
gen zoals obesitas (53,57). Deze 
associaties zouden bovendien 
sterker zijn bij specifieke groe-
pen (bv. personen met een lagere 
socio-economische status) of in 
bepaalde buurten (bv. armere 
buurten) (54). Andere studies 
laten dan weer zien dat de buurt 
op zich minder bepalend lijkt, 
maar wel de socio-economische 
status. Enkel een beter aanbod 
voorzien in een armere buurt 
zal dus niet noodzakelijk leiden 
tot beter gedrag (58). Gezien de 
grote verschillen tussen regio’s 
en verkooppunten onderling, 
is er ten slotte meer regionaal 
onderzoek nodig over de invloed 
van bepaalde buurten op het 
eetgedrag (54,57).

 > op school, op het werk, in
het kinderdagverblijf, in de 
sportclub, ...
Het Vlaams Instituut Gezond 
Leven brengt via de vierjaar-
lijkse indicatorenbevraging het 
beschikbare voedingsaanbod 
in verschillende settings in 
Vlaanderen in kaart. Hieruit blijkt 
dat er meer aandacht en acties 
nodig zijn voor een meer gezond 
en milieuverantwoord aanbod 
binnen bedrijven, op school en in 
kinderdagverblijven (59).

 >  onderweg
We worden ook onderweg (bv. in het trein-, bus- of 
tankstation, in de winkelstraat) geconfronteerd 
met en verleid door een overaanbod aan eerder 
ongezond en relatief goedkoop gemaksvoedsel (bv. 
frisdrank- en snackautomaten in stations) (53). 

• Een bereikbaar aanbod
Voedselkeuzes hangen eveneens af van de moge-
lijkheden om tot bij een bepaald voedingsaanbod 
te geraken. Door meer beperkte verplaatsingsmo-
gelijkheden zijn (kans)arme groepen, kinderen en 
jongeren meer aangewezen op de voedselomgeving 
in hun buurt. Beleidsacties moeten daarom vol-
doende inspelen op bijvoorbeeld de schoolomgeving 
en plaatsen waar meer kansen groepen wonen (54).

• Een toegankelijk aanbod
Volgens onderzoek eten we gezonder als supermark-
ten in verhouding meer gezonde voeding aanbieden 
(53). Ook de specifieke inrichting van bijvoorbeeld 
een bedrijfsrestaurant of een winkel kan ons eetge-
drag sturen. In een meer ‘gezonde en milieuverant-
woorde ingerichte ruimte’ is het merendeel van het 
zichtbare aanbod gezond. Het wordt aantrekkelijk 
gepresenteerd en wordt hierdoor ook een meer voor 
de hand liggende keuze. Het minder gezonde aanbod 
valt minder op (60). Een interventiestrategie die hier 
op inspeelt is ‘nudging’ (bv. de gezonde keuze op 
ooghoogte in een automaat, vooraan op de toon-
bank of bij de ingang van een restaurant). 
Ook de aangeboden portiegroottes (bv. grotere 
porties dan standaardporties in restaurants, grote 
verpakkingen aan meer voordelige prijzen) en 
het gebruiksgemak van bijvoorbeeld fastfood en 
kant-en-klare maaltijden kunnen ons eetgedrag 
sturen (53,56). Er zou meer gezonde voeding op 
een gebruiksvriendelijke manier moeten worden 
aan geboden (bv. voorgesneden fruit, gezonde 
 maaltijdboxen).

Gezonder kiezen door nudging

Porties en hoeveelheden

DR. J. PLAETE
VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN

Ons eetgedrag hangt niet alleen af 
van onszelf. Ook de context of de 
omgeving waarin we leven heeft 
een grote impact op de keuzes 
die we maken (52,53). Volgens het 
gedragswiel zijn er vier soorten 
omgevingsfactoren die ons gedrag 
kunnen beïnvloeden: fysieke, 
sociaal-culturele, economische en 
politieke. 

FYSIEKE FACTOREN
Ons eetgedrag wordt beïnvloed 
door de beschikbaarheid, de zicht-
baarheid en de bereikbaarheid van 
voedsel. Er is tegenwoordig bijna 
overal en altijd meer ‘ongezond’ 
voedsel beschikbaar en zichtbaar. 
Dit wordt momenteel ook in België 
verder onderzocht. Samen met te 
weinig beweging en te lang stilzit-
ten werkt dit gewichtstoename in 
de hand. Dit wordt omschreven als 
een ‘obesogene omgeving’ (56).  
Een omgeving waar te weinig 
gezond en milieuverantwoord 
voedsel is, wordt bestempeld als 
een ‘voedsel woestijn’ (54).

• Een beschikbaar aanbod
 >  thuis

Binnen de thuisomgeving zouden 
verschillende factoren verband 
houden met gezonde eetge-
woontes. Zowel de beschik-
baarheid als de toegankelijkheid 
ervan zijn positief geassocieerd 
met gezonde eetgewoontes in 
de jeugdjaren. Dat wil zeggen, er 
is gezonde voeding in huis en in 
een vorm of op een locatie die 
leidt tot consumptie ervan, bv. 
een bereide fruitsalade op oog-
hoogte in de  koelkast, frequent 
zelfbereide familiemaaltijden (53).

https://www.nice-info.be/nutrinews/expert-aan-het-woord-gezonder-kiezen-door-nudging
https://www.nice-info.be/gezond-eten/porties-en-hoeveelheden
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Gezond 
gebeten 
voor 
Kiddies

Wat je als kleuter eet,  
heb je voor je leven beet

Het boekje 'Gezond gebeten voor Kiddies' biedt praktische 
informatie over gezonde voeding en gezonde eetgewoontes 
voor kleuters. Want hoe vroeger en consequenter kinderen 
gezonde eetgewoonten aanleren, hoe groter de kans dat  
ze die een leven lang meenemen. De speelse eetvriendjes 
maken het ouders, grootouders en opvoeders makkelijk  
om de kinderen te betrekken in de wereld van lekker en 
gezond eten.
 
‘Gezond gebeten voor Kiddies’ vervangt het  populaire 
 weetjesboek '123 aan tafel' en is het eerste boekje dat 
verschijnt binnen de reeks ‘Gezond gebeten’. De boekjes 
 ‘Gezond gebeten voor Yummies' voor kinderen van  
6-12 jaar en ‘Gezond gebeten voor Homies' voor jongeren 
van 12-18 jaar worden in het najaar van 2021 verwacht.

'Gezond gebeten' is een realisatie van NICE (Nutrition Information 
Center) in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven, 
Eet expert, de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde en de Vlaamse 
Beroepsvereniging van Diëtisten.

Download of bestel gratis via

www.nice-info.be

Referenties
www.nice-info.be > Nutrinews

Meer lezen: Gezondleven.be 
• Je omgeving speelt een rol
•  themas/voeding/beleid

SOCIAAL-CULTURELE  FACTOREN
De belangrijkste vormen van sociale beïnvloeding 
rond eetgedrag zijn de heersende sociale normen (bv. 
het eetgedrag van een groep jongeren), het sociale 
facilitatie-effect (bv. gezonder eten in het bijzijn van 
familie), modeling (bv. eetgedrag afstemmen op je 
tafelgenoot) en ‘impression management’ (bv. andere 
keuzes maken als je op restaurant gaat met een ken-
nis) (61-64). Ook de opvoedstijl van ouders en culturele 
invloeden bepalen in sterke mate het eetgedrag (53). 
Culturele invloeden betreffen de samenlevingsvormen 
en levenswijzen van een sociale groep of subgroep (bv. 
een cultureel-etnische groep, jongeren) en de waarden, 
opvattingen en betekenissen die deze groepen met 
elkaar delen (1). Voorbeelden zijn de vertrouwdheid 
met bepaalde voedingsmiddelen (bv. exotisch fruit, 
vlees), het aanbod van halalvoeding en de voorkeur 
voor specifieke ingrediënten of bereidingswijzen (54). 

Invloed van de sociale  omgeving op het eetgedrag

Rol van de ouders in gezond eetgedrag

Gezond eten met Turkse of Marokkaanse roots

ECONOMISCHE  FACTOREN
Uit verschillende studies blijkt 
dat ons eetgedrag sterk bepaald 
wordt door de kostprijs van de 
voeding (53,65,66). Ook marketing 
rond (on)gezonde voeding stuurt 
het eetgedrag. Er is nog veel meer 
reclame voor voedingsmiddelen en 
dranken die weinig of niet bijdra-
gen tot een gezonde voeding, zoals 
(gezoete) ontbijtgranen, koeken, 
fastfood en frisdranken (67,68). De 
afgelopen jaren blijkt uit verschil-
lende reviewstudies dat reclame 
voor meer ongezonde voeding en 
dranken een cruciale (en negatieve) 
rol speelt in de ontwikkeling van 
obesitas bij kinderen (69).

POLITIEKE FACTOREN
Regels, afspraken en wetten die 
gelden in een bepaalde gemeen-
schap (zowel op Europees, natio-
naal als gewestelijk niveau) zijn 

van invloed op het eetgedrag. Vaak 
gaat het beleid uit van de overheid 
(bv. investeringen in de gezond-
heidszorg, suikertaks, regels rond 
etikettering op voedsel en reclame 
voor voeding) (70). Maar hierover 
kunnen even goed regels en afspra-
ken worden gemaakt op meso-
niveau (concrete groep of setting 
zoals school, kinderopvang, buurt 
en werk) en microniveau (gezin, 
familie, vrienden) (bv. afspraken 
rond trakteren op school of op het 
werk, regels rond frisdrank drinken 
in het gezin). 

https://www.nice-info.be/nutrinews/wat-bepaalt-ons-eetgedrag
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/verander-je-eetgedrag/omgeving-en-gezond-eten
http://www.gezondleven.be/themas/voeding/beleid
https://www.nice-info.be/nutrinews/samen-gezond-de-zomer-en-weer-uit
https://www.nice-info.be/per-leeftijd/rol-van-de-ouders-aanleren-van-gezond-eetgedrag
https://www.nice-info.be/nutrinews/gezonde-voeding-met-turkse-en-marokkaanse-roots
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BEREIDINGSTIJD Ongeveer 45 min.
VOOR   4 porties

INGREDIËNTEN

• 300 g varkens-
mignonnette

• 100 g plakjes Berloumi
• 1 krop ijsbergsla
• 2 little gem (slahartjes)
• 1 venkel
• 1 komkommer
• 150 g kerstomaten
• 1 appel
• 70 g havervlokken 

• 1 wit van ei
• 70 g bloem
• 3 el arachideolie
• peper

VOOR DE DRESSING
• 125 ml karnemelk
• 70 g yoghurt natuur
• 1 tl mosterd, 1 tl honing
• 1 el witte balsamicoazijn

BEREIDINGSWIJZE

• Maak de blaadjes van de ‘little gem’ en de ijsbergsla los  
en was ze. Snijd de venkel en de appel in plakjes. Snijd  
de ijsbergsla en de komkommer in repen. Was de kers-
tomaten en halveer ze.  

• Meng de karnemelk met yoghurt, mosterd, balsamico azijn 
en honing tot een gladde dressing. Kruid met peper.

• Doe bloem, losgeklopt wit van ei en havervlokken in  
3 aparte kommen. Kruid het vlees met peper en wentel 
het respectievelijk door de bloem, het wit van ei en de 
havermout. Bak het gepaneerde vlees goudgeel in  
2 eetlepels olie.

• Gril de kaas in een grillpan, zonder vetstof. 
• Schik de ‘little gem’-blaadjes, ijsbergsla, venkel, komkom-

mer, kerstomaatjes en appel op de borden. Leg er de Ber-
loumi bij. Snijd de krokante varkensmignonnette in repen 
en verdeel over de borden. Druppel er de dressing over. 

EXTRA TIP

Kan ook met kipfilet of maak er een zomers gerecht van: 
grill de venkel en de varkensmignonnette op de barbecue.

In samenwerking met www.lekkervanbijons.be

SLAATJE BERLOUMI  
MET ZELFBEREIDE SCHNITZEL  
EN KARNEMELKDRESSING

VOEDINGSWAARDE

Per portie

Energie 480 kcal
Eiwitten 29 g
Koolhydraten 40 g
  waarvan suikers 
  waarvan toegevoegde suikers

13 g 
0,5 g

Vetten 19 g
  waarvan verzadigd vet 7,6 g
Vezels 6,7 g
Zout 0,41 g

Bron: www.internubel.be

RECEPT

KARNEMELK

Karnemelk is het bijproduct dat ontstaat 
door room te ‘karnen’ of ‘flink te roeren’ 
bij de productie van boter. Vandaag wordt 
 karnemelk ook gemaakt door melkzuur-
bacteriën aan gepasteuriseerde magere 
melk toe te voegen. Deze melkzuurbac-
teriën zetten de suiker die van nature in 
melk  aanwezig is (lactose) om in melkzuur. 
 Hierdoor smaakt karnemelk friszuur en 
heeft het een iets stevigere consistentie 
dan gewone melk. De gebruikte melk-
zuurbacteriën zijn anders dan die voor de 
bereiding van yoghurt. 
Karnemelk is zoals yoghurt een gefermen-
teerd melkproduct dat grotendeels dezelfde 
voedingsstoffen als melk levert maar weinig 
of geen vet bevat. 

Meer lezen: www.nice-info.be/voedings-
middelen/melk-en-melkproducten

Ontdek er ook onze yoghurtwijzer.

MEER INSPIRATIE
WWW.NICE-INFO.BE  
> RECEPTEN
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https://www.nice-info.be/voedingsmiddelen/melk-en-melkproducten
https://www.nice-info.be/voedingsmiddelen/melk-en-melkproducten
https://www.nice-info.be/materialen/infografiek-yoghurtwijzer
https://www.nice-info.be/recepten
https://www.nice-info.be/recepten
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GEZOND ETEN, ZO KAN HET OOK

De land- en tuinbouw en visserij staan in voor de 
primaire productie van grondstoffen zoals groenten, 
fruit, melk, aardappelen, vlees, vis, ei en granen. 
Deze grondstoffen worden onderweg van het veld 
naar ons bord in meer of mindere mate bewerkt. 
Voedselbewerking is een essentieel onderdeel van 
ons huidig voedselsysteem. Het belang ervan mag  
dus niet worden onderschat, maar ook niet overschat.

VOEDSELBEWERKING:  
EEN RUIM EN COMPLEX BEGRIP
De algemene  voedingsaanbevelingen 
adviseren om zoveel mogelijk de voor-
keur te geven aan weinig of niet- 
bewerkte voedingsmiddelen (7,32). 
 Sindsdien is de term ‘bewerkt’ onder-
werp van menige discussies. Feit is dat 
voedselbewerking een belangrijke rol 
speelt om ons voedsel eetbaar, verteer-
baar, voedzaam, houdbaar, smakelijk en 
veilig te maken. De mate waarin voedsel 
wordt bewerkt en de bedoeling die men 
hiermee heeft, is vatbaar voor inter-
pretatie. Voedselbewerking is immers 
een ruim en complex begrip met veel 
mogelijke – goede en minder goede – 
uitkomsten. Een duidelijke en heldere 
communicatie is belangrijk om misvattin-
gen over (on)(ultra)bewerkte voedings-
middelen te vermijden.

VOEDSELBEWERKING
WAT LIGT ER OP ONS BORD?

G. VANDERSPIKKEN
Voedingsdeskundige NICE

Meer info te raadplegen op  
www.nice-info.be via  'Zoeken op'
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Er zijn veel vormen van voedselbewerking. Ze kunnen 
zowel de fysische, de biochemische, de sensorische als 
de nutritionele eigenschappen van voedsel veranderen. 
Voedselbewerking vindt ook plaats in de verschillende 
schakels van de voedselketen: bij de boer op het veld, 
door de voedingstechnoloog in het voedingsbedrijf en 
in de keuken van de (thuis)kok. 

VOOR VEILIG VOEDSEL
Voedselbewerkingsprocessen zijn nodig om ons voed-
sel in eerste instantie veilig te maken voor consumptie. 
We moeten bijvoorbeeld groenten en fruit wassen 
om fysische (bv. vuil, aarde) en andere residu’s, die 
sowieso vanuit de omgeving op ons voedsel terechtko-
men, te verwijderen. Rauwe melk maar ook rauwe kip 
moet een hittebehandeling ondergaan om potentieel 
pathogene bacteriën af te doden. In peulvruchten 
zitten kleine hoeveelheden lectines (natuurlijke plan-
tengifstoffen) die door verhitting onschadelijk worden 
gemaakt. Omwille van die reden wordt bijvoorbeeld 
ook aangeraden om champignons niet te vaak rauw 
te eten. Zij bevatten de natuurlijke gifstof agaritine 
(3,4,5,6,9). 

VOOR EETBAAR EN VERTEERBAAR VOEDSEL 
Voedselbewerkingsprocessen zijn ook nodig om 
bepaalde voedingsmiddelen meer eetbaar en beter 
verteerbaar te maken. We moeten bijvoorbeeld aard-
appelen, rijst en peulvruchten koken omdat ze in hun 
natuurlijke vorm niet eetbaar of moeilijk verteerbaar 
zijn. Aardappelen en peulvruchten bevatten een vorm 
van zetmeel die moeilijk bereikbaar is voor verterings-
enzymen. Door het in contact te brengen met warmte 
en vocht, verandert de zetmeelstructuur waardoor het 
beter verteerbaar wordt. Graankorrels moeten worden 
gebroken en vermalen tot meel om het zetmeel en de 
eiwitten die in hun endosperm zitten, beschikbaar te 
maken (3,4,5,6,9).

VOOR MINDER VOEDSELVERLIES 
Direct vers van bij de boer tot op het bord lijkt ideaal. 
Hoewel de aandacht voor de korte keten steeds meer 
mensen aanspreekt, is dit voedselsysteem niet altijd 
en voor iedereen haalbaar. Een zekere vorm van maal-
tijdplanning en gebruiksgemak zijn bovendien een vast 
onderdeel geworden van onze hedendaagse eet- en 
leefstijl. Voedselbewerkingen zorgen ervoor dat voed-
sel langer kan worden bewaard of anders gezegd, dat 
de microbiologische, fysische en chemische kwaliteit 
van voedsel langer gegarandeerd blijft (3,4). Voor-
beelden zijn de UHT-behandeling van melk, groenten 
fermenteren, vlees en vis zouten of drogen, voedsel 

VOORDELEN VAN 
 VOEDSELBEWERKING

invriezen of vacuüm verpakken 
of waar nodig en conform de 
reglementering de juiste additie-
ven toevoegen (bv. antioxidanten, 
 stabilisatoren). Voedsel dat langer, 
beter en mak kelijker houdbaar 
is, laat ook een verdere veilige 
verwerking, transport, verkoop en 
opslag toe. Dat kan bijdragen tot 
minder voedselverlies door bederf 
(3,4,5,9). 

VOOR MEER VARIATIE
Voedselbewerking slaat ook op een 
of meerdere ingrediënten trans-
formeren of combineren tot een 
nieuw product of gerecht. Voor-
beelden zijn yoghurt en kaas op 
basis van melk, volkorenbrood en 
pasta op basis van volkoren granen 
en plantaardige oliën afkomstig uit 
noten en zaden (3,4). Ook culinaire 
voedselbereidingen zoals groenten 
grillen, vlees of vis bakken, eieren 
pocheren en aardappelen roosteren 
zijn vormen van voedselbewerking. 
Voedselbewerking verruimt het 
voedselaanbod en zorgt voor meer 
variatie en smaak. Dat is positief, 

vooral wanneer het gaat over een 
uitbreiding van het voedingsaan-
bod dat bijdraagt tot een goede 
gezondheid.

WANNEER DE 
BALANS DOORSLAAT
De eerder beschreven voordelen 
van voedselbewerkingen kunnen 
vanuit gezondheidsstandpunt ech-
ter ook nadelig worden. Namelijk 
wanneer voedselbewerkingen meer 
gericht zijn op het creëren van meer 
aanbod van goedkoop gemaksvoed-
sel dat nutriëntarm en/of energie-
dens is, ook vaak aangeduid als 
‘lege calorieën’. Het zijn dikwijls ook 
sterk bewerkte of ultrabewerkte 
producten (zie verder). De techno-
logische bewerkingen op zich zijn 
niet per se het probleem, dan wel 
de bekomen producten die kunnen 
aanzetten tot een eenzijdige over-
consumptie met mogelijk nadelige 
gezondheidseffecten tot gevolg (7,8).

Bewerkt voedsel: nood aan 
duidelijke definities

GEZONDHEIDSEFFECTEN VAN 
VOEDSELBEWERKING

EFFECT OP DE NUTRITIONELE 
SAMENSTELLING 
Bepaalde voedselbewerkingspro-
cessen (bv. versnijden, vermalen, 
scheiden, verhitten, drogen, 
concentreren, ingrediënten toe-
voegen) kunnen de hoeveelheid 
en de biologische beschikbaarheid 
van macro- en micronutriënten 
en andere bioactieve stoffen in 
voedingsmiddelen wijzigen (4,5). 
Enkele voorbeelden:
• Door melk af te romen (met een 

centrifuge) wijzigt het vetgehalte 
van melk (bv. om magere of 
halfvolle melk te bekomen) en/of 
de verhouding tussen het vet- en 
het eiwitgehalte (bv. van belang 
voor de kaasbereiding) (3,4,9). 

• Graankorrels worden  gebroken 
en vermalen tot meel. Hoe meer 
er van de nutriëntrijke kiem en 

van de vezelrijke zemel wordt 
verwijderd (bv. voor witte bloem), 
hoe lager het vitamine-, mine-
ralen- en vezel  gehalte van het 
eindproduct (9).  

• Tijdens de kaasbereiding daalt 
het vochtgehalte (o.a. door 
stremmen, verwijdering van de 
wei, pekelen en rijpen) en neemt 
zowel de nutriënt- als de energie-
densiteit toe in vergelijking met 
melk (meer calcium, eiwitten en 
vetoplosbare vitaminen per 100 g 
product maar ook meer vet en 
zout) (3). 

• Aardappelen zijn van nature 
vetarm. Wanneer ze gefrituurd 
worden, verliezen ze water en 
nemen ze vet op. De opname  
van vet wordt zowel door de 
aardappel (bv. variëteit, versnij-
ding) als door het frituurvet (bv. 

https://www.nice-info.be/sterk-bewerkt-voedsel-nood-aan-duidelijke-definities
https://www.nice-info.be/sterk-bewerkt-voedsel-nood-aan-duidelijke-definities
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temperatuur, kwaliteit) bepaald 
(4,31). 

• Groenten koken of blancheren 
gaat gepaard met verlies aan 
hittegevoelige en wateroplos bare 
nutriënten (bv. vitamine C, B- 
vitamines via kookvocht). 
 Groenten warm bereiden kan 
sommige voedingscomponenten 
daaren tegen net beter beschik-
baar maken (bv. meer vrijstelling 
en opname van lycopeen uit 
tomatensaus) (meer lezen:  
www.nice-info.be: ‘Rauwkost of 
warme groenten?’) (10). 

• Bepaalde producten worden ver-
rijkt met vitaminen en mineralen 
om hun nutritioneel profiel te 
verbeteren. Suiker, vet en zout 
toevoegen kan het nutritionele 
profiel van producten verlagen. 

EFFECT OP DE 
 VOEDINGSMATRIX 
De samenstelling van voedings-
middelen beïnvloedt niet alleen de 
nutritionele kwaliteit (bv. nutriënt-
dens versus nutriëntarm) maar 
kan ook van invloed zijn op het 
verzadigingsgevoel en de belo-

ningswaarde van voedsel (zie ook 
het artikel op pag. 6: ‘Wat bepaalt 
ons eetgedrag?’), op de vertering 
en de absorptie van de aanwezige 
nutriënten, op het kauwgedrag en 
de eetsnelheid en mogelijk ook op 
het uiteindelijke gezondheidseffect 
ervan. Al deze elementen zitten 
ook vervat in het concept van de 
voedingsmatrix. De voedings-
matrix is de specifieke structuur 
van een voedingsmiddel waarin 
een complexe interactie tussen 
verschillende voedingsstoffen 
en componenten optreedt (8,12). 
Voedselbewerkingen kunnen de 
voedingsmatrix van voedingsmid-
delen wijzigen en die veranderin-
gen kunnen op hun beurt gepaard 
gaan met andere voedingseffecten 
en gezondheidsuitkomsten (6,8). 
Bijvoorbeeld, groente- of fruitsap 
drinken heeft een ander effect op 
verzadiging dan een stuk groente 
of fruit eten (12,13,14). Als men niet 
moet kauwen kan dat de eetsnel-
heid en de uiteindelijke energie- 
inname vergroten. Hetzelfde geldt 
voor een hamburger op een zacht 
wit broodje met weinig groenten 
versus een hamburger op een 
krokant volkorenbroodje met veel 
knapperige groenten (6,12,13,14). 
De gezondheidseffecten van melk 
 kunnen bijvoorbeeld ook niet 
zomaar worden doorgetrokken 
naar die van plantaardige drinks. 
Door voedselbewerking kunnen 
plantaardige drinks wel zoveel 
mogelijk de nutritionele samenstel-
ling van melk proberen te benade-
ren maar niet de unieke voedings-
matrix van melk. Naar de specifieke 
rol van de voedingsmatrix op de 
uiteindelijke gezondheidseffecten 
van voedingsmiddelen is verder 
onderzoek nodig, zeker ook op de 
lange termijn (6,8,12,13,14,32,33). 

EFFECT OP VOEDSELOVER-
GEVOELIGHEID 
Voedselbewerking kan een voor-
deel zijn bij voedselovergevoelig-
heid. Dankzij het fermentatiepro-
ces wordt yoghurt bijvoorbeeld 
beter verdragen door mensen met 
een lactosemalabsorptie.  

De levende yoghurtbacteriën maken zelf ook lactase 
aan, het enzym dat nodig is om lactose te verteren. 
Dat gunstige effect is volgens EFSA voldoende bewe-
zen via wetenschappelijk onderzoek (25). Bepaalde 
bewerkingstechnieken zoals verhitten, mengen en 
fermenteren kunnen ook de structuur van bepaalde 
eiwitten wijzigen waardoor de allergeniciteit van een 
voedingsmiddel kan toe nemen of juist verminderen. 
Op die manier kan voedsel bewerking mensen met een 
allergie meer variatie mogelijkheden bieden (11).

Invloed van voedselbewerking op voedselallergie

EFFECT OP DE VORMING VAN ONGEWENSTE 
STOFFEN  
Zowel op industriële schaal als thuis moet de vorming 
van ongewenste stoffen tijdens de bewerking van 
voedsel worden vermeden. Een voorbeeld is de vor-
ming van acrylamide, een mogelijk nadelig neveneffect 
van de veelal gewenste Maillard-reactie die zorgt voor 
de bruinkleuring en het aroma van gebakken produc-
ten. Acrylamide wordt vooral gevormd als bepaalde 
plantaardige voedingsmiddelen (bv. granen, aardappe-
len, koffie, cacao) droog boven de 120°C worden verhit 
(bv. roosteren, frituren). Hierbij reageren de aanwezige 
reducerende suikers met het aminozuur asparagine. 
Sinds 11 april 2018 is de Europese verordening voor de 
reductie van acrylamidegehaltes in levensmiddelen van 
kracht (35). De verordening verplicht producenten om 
de nodige maatregelen te nemen om het acrylamide-
gehalte in hun producten zo laag mogelijk te houden. 
Ook thuis moet men enkele eenvoudige regels in acht 
nemen om de vorming van acrylamide zo laag mogelijk 
te houden. Een eenvoudige stelregel is: bak frieten, 
gebak en toast niet te bruin maar goudgeel (15). 
Wanneer voedingsmiddelen te intensief worden verhit 
en daardoor verbranden, kunnen schadelijke stoffen 
zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen of 
PAK’s ontstaan. Ook in voedingsmiddelen die recht-
streeks in contact komen met verbrandingsproducten 
zoals rook (bv. tijdens het barbecueën) kunnen PAK’s 
terechtkomen. Een juiste roostertechniek hanteren, de 
consumptie van gerookt voedsel beperken en aange-
brand eten vermijden, houdt de vorming en de inname 
van giftige PAK’s zo laag mogelijk (16-18). 

EFFECT VAN STERK BEWERKT VOEDSEL 
In de algemene voedingsaanbevelingen wordt met 
sterk bewerkt of ultrabewerkt voedsel hoofdzakelijk 
voedsel bedoeld dat nutriëntarm en/of energiedens 
is (zie ook www.nice-info.be: ‘Sterk bewerkt voedsel: 
nood aan duidelijke definities’) (7,32). Ze bevatten door-
gaans veel vet, toegevoegde suikers en zout en relatief 
weinig eiwitten, vezels, micronutriënten en andere 
bioactieve stoffen (7,8,19). Dergelijke voedingsmidde-
len worden ook als ‘lege calorieën’ aangeduid (7,8). Ze 
dragen niet bij tot een gezonde voeding, hebben moge-

WEETJE

Voor onze prehistorische 
voorouders was rauw voedsel 
heel gewoon. Tot ongeveer 
800.000 jaar geleden beschikte 
men niet over vuur om maal-
tijden te bereiden. Met de 
ontdekking van het vuur is ook 
het concept koken ontstaan. 
Het kookproces veranderde 
niet alleen de smaak, de tex-
tuur en de voedingswaarde van 
het voedsel. Door voedsel te 
koken kon het ook makkelijker 
 worden gekauwd en werd het 
beter verteerbaar én voed-
selveilig(er). Dit heeft een 
enorme impact gehad op de 
evolutie van de mens (1,2). 

https://www.nice-info.be/voedingsmiddelen/groenten-en-fruit/rauwkost-of-warme-groenten
https://www.nice-info.be/voedingsmiddelen/groenten-en-fruit/rauwkost-of-warme-groenten
https://www.nice-info.be/nutrinews/wat-bepaalt-ons-eetgedrag
https://www.nice-info.be/nutrinews/wat-bepaalt-ons-eetgedrag
https://www.nice-info.be/nutrinews/voedselallergenen-invloed-van-voedselbewerking
https://www.nice-info.be/sterk-bewerkt-voedsel-nood-aan-duidelijke-definities
https://www.nice-info.be/sterk-bewerkt-voedsel-nood-aan-duidelijke-definities
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lijk een lager verzadigingsgevoel, 
een hogere beloningswaarde en een 
groot gebruiksgemak waardoor men 
geneigd is er makkelijk (te) veel van 
te eten (7,8). 
Hoewel er op dit moment geen eens- 
gezindheid is over de classificatie van 
voedingsmiddelen op basis van 
bewerkingsgraad, wordt het NOVA-
classificatiesysteem het meest 
gebruikt in epidemiologisch onder-
zoek naar het verband tussen sterk 
bewerkte voedingsmiddelen en 
gezondheid (26,32). Een hoge con- 
sumptie van sterk bewerkt voedsel, 
conform de NOVA-classifi catie, is in 
verband gebracht met een hoger 
risico op obesitas en andere niet- 
overdraagbare aandoeningen (7,8,20, 
21,22,23). Of sterk bewerkt voedsel 
hiervoor rechtstreeks verantwoorde-
lijk is, kan niet worden achterhaald 
op basis van observa tioneel onder-
zoek. Uit een interventiestudie van 
Hall et al (2019) bleek dat deelnemers 
die ad libitum werden blootgesteld 
aan een voeding bestaande uit sterk 
bewerkt voedsel in gewicht toena-
men en een hogere energie-inname 
hadden dan wanneer ze, eveneens ad 
libitum, werden blootgesteld aan een 
voeding die voornamelijk bestond uit 
onbewerkt voedsel (24). Meer (inter-
ventie) onderzoek is nodig om de 
(causale) rol van sterk bewerkt voed- 
sel en de invloed van de bewerkings-
graad op de voedselkwaliteit en de 
volksgezondheid vast te stellen. 
Naast verzadiging spelen de factoren 
eetsnelheid en energie-innamesnel-
heid hierin mogelijk ook een rol. De 
eetsnelheid geeft weer hoeveel een 
persoon van een bepaald voedings-
middel inneemt per tijdseenheid 
(gram/minuut). Als men daarbij ook 
nog de energiedensiteit in rekening 
brengt, dan kan de energie-inname-
snelheid worden berekend. Uit een 
analyse blijkt dat de gemiddelde 
energie-innamesnelheid van sterk 
bewerkt voedsel hoger is dan die  
van onbewerkt voedsel (13,14).

NOVA-classificatie

Zijn eigen potje koken blijkt een 
belangrijke bouwsteen voor de 
relatie die men met voedsel 
ontwikkelt. De culinaire betekenis 
van koken is een rauw product 
transformeren tot een nieuw 
product of gerecht. Het begrip 
‘zelf koken’ gaat nog verder. Het 
wordt in verband gebracht met 
het gebruik van verse ingrediën-
ten, het manuele aspect van de 
bereiding, de bereiding op kleine 
schaal (in de keuken thuis) en de 
tijd, energie en liefde die men erin 
steekt (2,28-30).

VAN ‘ONTKOKEN’ NAAR 
WEER MEER ‘ZELF KOKEN’ 
Zelf bereide maaltijden worden in 
onze huidige westerse samenle-
ving vaak ingeruild voor hapklare 
maaltijden uit de supermarkt, 
restaurants, foodbars, takeaway’s 
en home deliveries. Het aanbod en 
de keuze is groot en divers (bv. met 
of zonder groenten, met of zonder 
vlees, kleine of grote porties, met 
of zonder suiker). Hapklaar voedsel 
kan lekker en makkelijk zijn maar 
het doet ons ook vervreemden  
van zelf koken. We ‘ontkoken’  
zo bij manier van spreken stilaan. 
We brengen minder tijd door in 
de keuken en verliezen voedsel-
vaardigheden en voeling met de 
oorsprong en de afkomst van  
onze voeding (2, 28-30). 

ZELF KOKEN VERBETERT 
 VOEDSELVAARDIGHEDEN 
Zoals lezen en schrijven is koken 
eveneens een basisvaardigheid 
die men best van jongs af aan 
meekrijgt. Wie regelmatig zelf 
kookt, wordt kookvaardiger, wat 
een belangrijke voorspeller is voor 
gezond eetgedrag. Zelf koken 
draagt ook bij tot de ontwikkeling 
van andere voedselvaardigheden 
zoals plannen wanneer en wat je 
eet, geld en tijd vrijmaken voor 
voedsel, goede en haalbare beslis-
singen nemen over wat je eet (27). 

VOEDSELBEWERKING VAN ‘T HUIS: 
DE MEERWAARDE VAN ZELF KOKEN

Een hoge betrokkenheid in de verschillende stap-
pen van het voedselbereidingsproces kan tevens de 
verbinding met en de waarde van het voedsel dat op 
ons bord belandt verhogen. 

KOKEN DOET PROEVEN 
Zelf koken is de ideale gelegenheid om de voedsel-
vaardigheden van kinderen te ontwikkelen. Samen 
koken is een goede manier om nieuwe producten 
en smaken te leren ontdekken. Door kinderen bij 
het koken te betrekken kunnen ze op een spon-
tane manier heel wat leren over gezonde voeding. 
Kinderen proeven ook makkelijker van wat ze zelf 
mee hebben bereid of eventueel zelf mee hebben 
geoogst in de moestuin of recht van bij de boer. Wie 
recht van bij de boer koopt, brengt ze ook nauwer 
in contact met waar onze basisvoedingsmiddelen 
zoals groenten, fruit, aardappelen, vlees, ei en melk 
vandaan komen. 

ZELF KOKEN MOET OOK GEZOND 
 GEBEUREN 
Zelf koken is geen synoniem voor gezond koken. Een 
zelfgebakken taart met slagroom draagt net zoals 
een taart uit de winkel nutritioneel gezien niet bij 
tot een gezonde voeding. Zelf koken kan leiden tot 
gezonder eetgedrag op voorwaarde dat men zich 
vooral ook gezonde kookvaardigheden eigen maakt.

Gezond eten met een plan

Gezond koken en kopen

Hoe maak je een recept gezonder

https://www.nice-info.be/materialen
https://www.nice-info.be/recepten
https://www.nice-info.be/nutrinews/voedselbewerking-wat-ligt-er-op-ons-bord
https://www.nice-info.be/sterk-bewerkt-voedsel-nood-aan-duidelijke-definities
https://www.nice-info.be/nutrinews/gezond-eten-met-een-plan
https://www.nice-info.be/gezond-eten/gezond-koken-kopen
https://www.nice-info.be/nutrinews/hoe-maak-je-een-recept-gezonder


18 NUTRINEWS 2021 · NR.2   

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft in 
samenwerking met het Departement Omgeving 

en een groep experten in gezondheid, milieu, 
gedrag en communicatie de milieu-aspecten bij 
de voedingsdriehoek verder wetenschappelijk 

onderbouwd en vertaald naar concrete tips. 
Het resultaat? Actuele voedingsaanbevelingen  

die gezond én milieuverantwoord zijn. 

DE VOEDINGSDRIEHOEK OP 
Z'N KOP IN 2017
In 2017 werd de actieve voedings-
driehoek herzien en lag de focus 
vooral op gezondheid. De ‘omge-
keerde’ voedingsdriehoek is het resul-
taat van een grondig én onafhankelijk 
proces. We deden een uitgebreide 
literatuurstudie en stemden af met 
een onafhankelijke expertengroep. 
Het nieuwe model werd vervolgens 
getest bij burgers, met extra aan-
dacht voor kwetsbare groepen. In 
een laatste fase werd het resultaat 
voorgesteld aan alle stakeholders (1). 

VOLLEDIGE INTEGRATIE VAN 
GEZONDHEID EN MILIEU
Om naast gezond ook milieuverant-
woord voedingsadvies sterker te on- 
derbouwen en te vertalen naar con-
crete tips voor de consument volgden 
we in 2020 en 2021 een  gelijkaardig  
proces als in 2017. We sloegen daar- 
voor de handen in elkaar met het 
Departement Omgeving. Aan de basis 
ligt een uitgebreid onderbouwings-
document, dat werd afgestemd met 
een groep van milieu-experten (2). 
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Dit werd vervolgens in overleg 
met een groep onafhankelijke 
experten inzake voeding, gedrags-
verandering en communicatie 
verder vertaald en geïntegreerd in 
de reeds bestaande inhoudelijke 
voedingsaanbevelingen en commu-
nicatieboodschappen. De algemene 
voedingsaanbevelingen moeten 
immers niet alleen correct en 
onderbouwd zijn, ze moeten ook 
eenvoudig en goed te  begrijpen 
zijn. De voedings driehoek wijst 
nu meer dan ooit de richting naar 
een gezond en milieuverantwoord 
voedingspatroon (3).

OOG VOOR HET MILIEU:  
EEN NOODZAAK
Onze manier van leven legt een 
zware druk op onze planeet (2). 
We staan er niet altijd bij stil, 
maar ook wat er vandaag op ons 
bord komt, levert hieraan een 
aanzienlijke bijdrage. Productie, 
verwerking en transport van voed-
sel hebben een zekere milieu-im-
pact. Met milieu-impact bedoelen 
we onder meer de uitstoot van 
broeikasgassen, het gebruik van 
gronden en water, het effect op 
de (wereldwijde) biodiversiteit, 
lucht-, water- en bodemkwaliteit. 
De milieu-impact van verschil-
lende voedingsmiddelen kan sterk 
verschillen. We moeten daarom 
voortaan niet alleen op basis van 
bewezen gezondheidseffecten 
maar ook op basis van de milieu-
impact betere voedingskeuzes 
maken om een verdere opwarming 
van de aarde en andere milieupro-
blematieken te helpen tegengaan. 

IS EEN GEZONDE, MILIEUVER-
ANTWOORDE VOEDING OOK 
EEN DUURZAME VOEDING?
Om van een duurzame voeding te 
kunnen spreken moet men naast 
milieu-aspecten ook rekening 

houden met economische en 
sociale aspecten (bv. een eerlijke 
prijs, culturele aanvaardbaar-
heid, voedselzekerheid) (4). Die 
laatste zijn niet behandeld in het 
onderbouwingsdocument en dus 
ook nog niet meegenomen in de 
aanbevelingen. We roepen onder-
zoeksinstellingen en organisaties 
met de nodige expertise op om dit 
verder te onderzoeken.

TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP
Het positieve is dat gezondheid 
en milieu vaak hand in hand gaan. 
Met een aangepast voedings-

patroon kunnen we dus meestal 
dubbele winst boeken: zowel voor 
onze eigen gezondheid als die van 
de planeet. Er komen hier en daar 
wel tegenstellingen voor waardoor 
we afwegingen moeten maken. 
Maar dat zijn eerder uitzonderin-
gen. Denk bijvoorbeeld aan fris-
drank en vis. Frisdrank drinken is 
negatief geassocieerd met gezond-
heid, maar frisdrank heeft wel 
een relatief lage milieu- impact. 
Omdat je frisdrank als overbo-
dig kan beschouwen voor het 
lichaam, kan je de milieu-impact 
ook als overbodig beschouwen, 
hoe laag die ook is. Het advies om 
zo weinig mogelijk frisdrank te 
drinken blijft dus gelden. Vis eten 
brengt gezondheidsvoordelen met 
zich mee, maar kan ook gepaard 
gaan met overbevissing, bijvangst 
en watervervuiling. Vandaar de 
aanbeveling om maximaal 1 of 2 
keer per week vis op het menu te 
zetten en te kiezen voor seizoens-
gebonden soorten die niet over-
bevist worden (2).

GEZOND-LEVEN-TIPS
De uitgangspunten bij de voe-
dingsdriehoek werden in 2021 
enigszins bijgeschaafd. Zij vormen 

GEZOND ETEN VOOR JEZELF 
ÉN DE PLANEET

• Kies vaker voor peulvruchten, volle granen en noten.
• Eet minder vlees en verkies gevogelte, vis en eieren 

boven rood en bewerkt vlees.
• Eet en drink zo weinig mogelijk lege calorieën zoals 

frisdrank, snacks en snoep.
• Vermijd voedselverlies.
• Eet niet meer dan je lichaam nodig heeft.

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID
Met de voedingsdriehoek richten we ons tot het alge-
mene publiek. We willen de Vlaming de weg wijzen 
en hem ondersteunen in het maken van gezonde en 
milieu verantwoorde voedingskeuzes. Maar de consu-
ment wordt hierin ook beïnvloed door zijn omgeving, 
die onder meer wordt vormgegeven door de voedings-
sector en beleidsmakers. Ook zij kunnen de consu-
ment verder ondersteunen door van de gezonde en 
milieuverantwoorde voedingskeuzes de gemakkelijke 
en aantrekkelijke keuze te maken. 

MEER INFO
WWW.GEZONDLEVEN.BE/VOEDINGSDRIEHOEK 

de wetenschappelijke basis voor de voedingsdriehoek 
en de bijhorende tips:
1.  Eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke 

voeding.
2.  Eet en drink zo weinig mogelijk lege calorieën.
3.  Vermijd voedselverlies en matig je consumptie.
 
De bijhorende Gezond-Leven-tips zijn concreet en 
praktisch voor de consument. Gezond Leven geeft ook 
informatie over hoe je ze kan toepassen en je eigen 
maken (bv. stapsgewijs werken, variëren en zoeken 
naar volwaardige alternatieven, je omgeving aanpas-
sen, bewust eten).
• Drink vooral kraanwater.
• Eet meer groenten en fruit, bij voorkeur van het 

seizoen.

• Basistekst voedingsdriehoek
• Achtergronddocument voeding en gezondheid
• Achtergronddocument voeding en milieu
• Materialen
• E-learning

Referenties
www.nice-info.be > Nutrinews

http://www.gezondleven.be/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-leven-2017-Basistekst-voedingsdriehoek.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Achtergronddocument-Voeding-en-gezondheid.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Achtergronddocument_Voeding-en-duurzaamheid.pdf
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/materialen
https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/e-learning-hoe-kwam-de-voedingsdriehoek-tot-stand
https://www.nice-info.be/nutrinews/expert-aan-het-woord-gezond-eten-voor-jezelf-en-de-planeet


NICE (Nutrition Information Center) biedt gezond-
heidsprofessionals wetenschappelijke informatie  
over de voedings- en gezondheidsaspecten van de 
producten van onze land- en tuinbouw en visserij 
(zoals groenten, fruit, aardappelen, zuivel, vlees, 
gevogelte, vis en eieren). Hiermee kunnen zij consu-
menten helpen om gezonde voedselkeuzes te maken 
op basis van producten van bij ons. 

NICE werkt in opdracht van de Vlaamse overheid en 
de Vlaamse agrarische producenten. De leden van 
zijn wetenschappelijke adviesraad zien erop toe dat 
de verspreide informatie actueel en wetenschappelijk 
gefundeerd is en aansluit bij de algemene voedings-
aanbevelingen voor België.

NICE maakt deel uit van

NUTRINEWS ONLINE
> www.nice-info.be > Nutrinews

VOLG @NICEvoeding

E-NIEUWSBRIEF
Schrijf je gratis in voor onze 
 maandelijkse e-nieuwsbrief.
> www.nice-info.be/nieuwsbrief

NUTRINEWS OP PAPIER
Abonneer je gratis en ontvang het vier keer 
per jaar in de brievenbus.

> www.nice-info.be 
> Nutrinews  
> Nutrinews thuis ontvangen

https://www.nice-info.be/nutrinews
https://www.nice-info.be/nieuwsbrief
https://www.nice-info.be/nutrinews-thuis-ontvangen
https://www.facebook.com/NICEvoeding/
https://twitter.com/NICEvoeding
https://www.instagram.com/nicevoeding/
https://www.linkedin.com/company/nicevoeding

