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Voeding



Inleiding

Iedereen weet dat gezond eten belangrijk is. 

Door gezond te eten, werkt je lichaam goed.



Opdracht 1:

Wat vind jij belangrijk?

- Wil je aankomen, afvallen of op hetzelfde gewicht blijven?

- Wat is de reden?

Inleiding



Opdracht 2:

Mindmap voeding.

Schrijf in de lege ruimte in de map onder de woorden 
‘gezond eten’ zoveel mogelijk antwoorden op de vraag:

- Waarom is het belangrijk om gezond te eten?

Inleiding



Energiebalans en stofwisseling
1. Voedingscentrum. (z.d.)

Wat is energiebalans?
Eten en drinken geven je lichaam energie. Je hebt energie 
nodig om te bewegen en om je hart te laten kloppen. 

Energiebalans is het evenwicht tussen hoeveel energie je 
gebruikt en hoeveel energie je eet en drinkt. Dit is voor 
ieder mens ander. 



Opdracht 3:

Mijn Eetmeter is een app van het Voedingscentrum. Deze 
app helpt je begrijpen wat je eet en drinkt en hoeveel 
energie je binnenkrijgt.

- Download de app.

- Vul de Eetmeter in voor jezelf.

Energiebalans en 

stofwisseling



Energiebalans en stofwisseling
2. Gezondheidsnet, (z.d.)

Stofwisseling
De energie die je uit eten en drinken haalt, wordt 
opgenomen in je lichaam. Zo kan je lichaam ervoor zorgen 
dat je warm blijft en kunt bewegen.

Dit wordt stofwisseling genoemd.



Opdracht 4:

- Wat is stofwisseling?

- Wat heeft invloed op je stofwisseling?

- Hoe kun jij je stofwisseling verhogen?

Energiebalans en 

stofwisseling



Vullen of voeden

Voeden: je lichaam voeden met voedzaam eten (pure producten: zoals fruit, groenten, zaden, 
noten, gevogelte, vis, eieren)

Vullen: je lichaam vullen met 'lege' voeding (voorverpakt gefabriceerd voedsel, gemaksvoedsel)

Gevolg: vergelijk het met een benzine auto die je met diesel vult. Doordat je het verkeerde erin stopt, 
rij je je auto kapot.



Opdracht: 

Bedenk wat jij gisteren hebt gegeten. 
- Wat was voeding en wat was vulling?

Vullen of voeden



Opdracht: 
- Welke vulling kun jij vervangen door voeding en 
wat zou dat zijn?

Vervang deze week elke dag iets vullends door iets 
voedzaams bij je ontbijt of lunch. Maak hier een foto van 
en deel het met je coach (of in de groepsapp)

Vullen of voeden



Schijf van vijf
3. Voedingscentrum. (z.d.)  

De Schijf van vijf helpt je om gezonde keuzes te maken. 
Door te eten volgens de Schijf van vijf krijg je alle 
belangrijke voedingsstoffen binnen.

De vijf schijven zijn:

- Groente en fruit

- Smeer- en bereidingsvetten

- Vis, peulvruchten, vlees, zuivel, ei en noten

- Brood, graanproducten en aardappelen

- Dranken



Groente en fruit

Aanbeveling:
250 gram groente en 2 stuks fruit per dag.

Belangrijk voor vitaminen, mineralen en vezels.



Vetten

Belangrijk: in vet oplosbare vitaminen

Onverzadigd en verzadigd vet

Onverzadigd vet verlaagt het cholesterol

Vloeibare vetten!



Verzadigd | Onverzadigd



Eiwitten

Bouwstenen voor je lichaam; nodig voor herstel.

Aanbeveling:

- 500 gram vlees per week, waarvan max. 300 gram rood 
vlees.

- 1x per week vette vis.

- 2-3 eieren per week.

- Per dag een handje ongezouten noten.

- Eet en drink zuivel, 2-3 porties per dag.

- Peulvruchten en soja zijn goede vleesvervangers.



Koolhydraten

Belangrijke bron van energie.

Aanbeveling:

- Kies voor VOLKOREN producten: brood, zilvervliesrijst, 
couscous, pasta.

- Per dag 3 opscheplepels of 3 volkoren boterhammen.



Dranken

Aanbeveling:

- 1,5 – 2 liter per dag.

- 4-5 koppen gefilterde koffie per dag of 2-3 kopjes 
espresso.

- 3 koppen thee verlaagt de bloeddruk.

- Geen suikerhoudende dranken!



Opdracht 5:
Van je coach krijg je een werkblad met verschillende 
producten.

- Schrijf de producten in de juiste vakken van de schijf.

- Schrijf de producten die niet in de schijf horen buiten het 
plaatje.

Schijf van vijf



Schijf van vijf

Opdracht 6:

Download de app ‘Kies ik gezond?’



Schijf van vijf

Opdracht 7, “30 seconds”:

De coach verdeelt de groep in twee teams. Je krijgt een 
kaartje met een product erop. Vertel dit product aan je 
teamgenoten. Zij moeten raden wat jij beschrijft.

De regels:

- Je mag het woord op het kaartje of delen van het woord 
niet noemen.

- Je mag geen vertaling van het woord gebruiken.

- Geeft jouw team het goede antwoord dan is het 
volgende teamlid aan de beurt.

Hoeveel producten raden jullie in 30 seconden?



Tips uit de Schijf van vijf

- Eet twee stuks fruit en 250 gram groente per dag.

- Onverzadigd vet is gezonder dan verzadigd vet. Gebruik 
dus vooral olie en plantaardige vetten.

- Eet meer groente en minder vlees.

- Kies voor volkoren producten.

- Kies voor drinken zonder calorieën.



Vragen?
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