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Even voorstellen
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• Studie
• Diëtetiek (Nijmegen)
• Voeding en Gezondheid (Wageningen)
• Epidemiologie (RIVM/Wageningen)

• Werk
• Diëtiste in Santa Fe (New Mexico, VS)
• Epidemiologisch onderzoeker bij het RIVM op het gebied van risicofactoren hart- en vaatziekten
• Epidemioloog bij de GGD Doetinchem
• Epidemioloog/beleidsmedewerker bij de Nederlandse Kankerbestrijding
• Adviseur bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg in Utrecht
• Docent opleiding diëtetiek bij de Han in Nijmegen en bij Fontys Hogescholen bij de Technische Lerarenopleidingen



Voorlichtingsmodellen

• Voorlichtingsmodellen (Schijf van Vijf) gezonde voeding meer dan 40 jaar geleden 
• 1953 - 1980

• Voorlichtingsmodellen gezonde voeding van de afgelopen 40 jaar:
• de jaren 80
• de jaren 90
• de jaren 00



Gezonde voeding jaren 50-80



Schijf van Vijf
• Vóór de jaren 80 was Schijf van Vijf het voorlichtingsmodel over gezonde voeding (1953 tot 1981)

1961
Wees matig met 

suiker en vet



Gezonde voeding in de jaren 80



De Maaltijdschijf (1981)
Van dagpatroon (Schijf van Vijf) naar de maaltijd. Dit zou de toepassing van 
de schijf gemakkelijker maken

De maaltijdschijf bestaat uit:

• Twee grote vakken: groente en fruit, granen en peulvruchten. De 
boodschap hiervan is, eet veel plantaardige producten

• Twee kleine vakken: dierlijke producten en vet (vak bijna leeg). De 
boodschap hiervan is: wees matig met vet. Het gaat dan het om dierlijk 
vet (verzadigde vetten).

Nieuw:

• Melk en zuivel zit niet meer in een apart vak maar in het vak dierlijke 
producten.

Reden nieuwe adviezen: het werd duidelijk dat ongezonde voeding kan 
leiden tot hart- en vaatziekten en diabetes type 2.



Gezonde voeding jaren 90



De Voedingswijzer (1991)
• Het idee van goede en foute voeding wordt losgelaten, het gaat om het hele 

voedingspatroon. Iedereen maakt daarin zijn eigen keuze.

• De producten zijn abstract weergegeven, het zijn maar suggesties/voorbeelden.

• Voor het eerst komt water in beeld (blauwe golven)

Opvallend: Vrije keuze maar toch 10 spelregels 

Spelregels die nog steeds gelden
1. Eet gevarieerd
2. Let op vet
3. Wees zuinig met zout

Nieuwe spelregels
4. Eet ruimschoots brood en aardappelen
5. Eet volop groente en fruit 
6. Eet niet de hele dag door
7. Drink veel maar wees voorzichtig met 

alcohol
8. Houd je gewicht op peil
9. Ga hygiënisch en veilig met voedsel om
10. Lees wat op de verpakking staat



Introductie eetmeter
Informatie op maat

Via een floppy disk kon je op je PC een eetdagboek bijhouden. Op deze 
manier kon je zien hoe jij je voedingspatroon kon verbeteren. Voor die 
tijd voeding berekenen met gegevens uit brochures en 
voedingsmiddelentabel.

In 1997 kwam de website en daarop is alle informatie van het 
voedingscentrum te vinden



Gezonde voeding jaren 00



De Schijf van Vijf terug (2004)
• 2000 het Voorlichtingsbureau van de Voeding ging over in het 

Voedingscentrum. 

• 2002 de eerste duurzaamheidscampagne waarbij het ging om de herkomst 
van voedsel

• Het voedingscentrum was niet bekend bij het publiek maar de Schijf van Vijf 
wel. Daarom kwam de Schijf van Vijf in 2004 terug. Inhoudelijk veranderde er 
nauwelijks iets. De 10 spelregels werden 5 spelregels.

• Spelregels
• Eet gevariëerd
• Eet niet te veel & beweeg
• Minder verzadigd vet
• Veel groente, fruit en brood
• Veilig



Duurzaamheid
Vanaf 2006 

• Mensen bewust maken van de impact van hun keuzes op het 
milieu. Bijv. weet jij waar je zalmmoot heeft gezwommen? 
Weet jij hoeveel ruimte jouw schnitzel heeft gehad?

• Op de website meer aandacht voor duurzaamheid: van 
keurmerken tot voedselverspilling, bijv.
• Op maat eten en drinken kopen 
• Voor het boodschappen doen eerst controleren wat je nog in 

huis hebt
• Let op houdbaarheidsdatum
• Bewaar eten op de juiste plek



De huidige Schijf van Vijf (2016)
• Duurzaamheid is verwerkt in de Schijf van Vijf 

omdat gezond en duurzaamheid hand in hand 
gaan (bijv. minder vlees en meer peulvruchten, 
eet niet te veel).

Voor het eerst
• Advies maximale vleesconsumptie. Max. 500 g 

vlees per week (inclusief vleeswaren)
• Visadvies van 2 keer per week naar 1 keer per 

week.

Nieuwe adviezen 
• Peulvruchten en noten, het zijn ook goede 

vleesvervangers 
• Zuivel met de vermelding neem niet meer dan 

nodig
• Groente van 200 g naar 250 per dag



De huidige Schijf van Vijf  (vervolg)
De adviezen richten zich ook op het voorkomen van overgewicht en ziekten zoals hart- en vaatziekten, 
bepaalde vormen van kanker en diabetes type 2

De veranderingen hoeven niet allemaal in één keer, iedere stap levert gezondheidswinst op bijv.  minder 
frisdrank drinken, witte graanproducten vervangen door volkoren producten en meer groente eten.

Als je volgens de schijf eet krijg je voldoende voedingsstoffen binnen en eet je meer plantaardige producten en 
minder dierlijke producten. Dit geldt voor alle doelgroepen.

Voorlichting wordt gepersonaliseerd.

In de Schijf van Vijf voor jou-tool krijg je een advies voor hoeveel en wat je kunt eten, gebaseerd op je leeftijd 
en geslacht. Je ziet een lijst met aanbevolen porties en 10 voorbeelden van dagmenu’s.

Deze tool is ook te vinden via de website van PCOB/goedgevoed ouder worden (persoonlijk Schijf-van-Vijf-
advies). Op deze site staan ook testen om te checken of je bijv. voldoende eiwit eet (ook informatie op maat).

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/hoeveel-en-wat-kan-ik-per-dag-eten-.aspx


Voeding man van 70 jaar



Voorbeeldmenu’s voor jou

Jouw menu's

Kijk eens wat er allemaal kan op een dag!

Jouw porties in 10 dagmenu's

Maak je eigen dagmenu

met:

250 gram groente

2 porties fruit

4-6 bruine / volkoren boterhammen

4 opscheplepels volkoren graanproducten of
4 aardappelen

1 portie vis / peulvruchten / vlees / ei

15 gram ongezouten noten

4 porties zuivel

40 gram kaas

55 gram smeer- en bereidingsvetten

1,5-2 liter vocht

Vrouw

70 Jaar

Maak je eigen dagmenu met:

Man

Neem de tijd Marokkaanse vreugde

Snel met groente Caribische zon

Turkse smaken Vega variatie

Lekker Hollands Suri fusion

Vandaag geen vlees Krachtvoer



Meer weten over gezonde voeding

Meer informatie:

dit kunt u vinden op de site van het voedingscentrum en op de site van PCOB



Dank u


