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Voedingsvoorlichting

 afbeeldingen, zoals
de Schijf van Vijf, zijn in veel lan-

den als didactisch hulpmiddel in de
voedingsvoorlichting al decennia in
gebruik. Veelal in de vorm van een
cirkel of een driehoek wordt gepro-
beerd een verantwoorde keuze van
voedingsfysiologisch waardevolle voe-
dingsmiddelen voor de consument
eenvoudiger te maken.

In grote lijnen komen de voedings-
aanbevelingen op basis van weten-
schappelijke inzichten wereldwijd met
elkaar overeen. Bij voedingsgewoon-
ten spelen echter maatschappelijke en
culturele factoren een belangrijke rol.
Daarom heeft elk land zijn eigen voe-
dingsvoorlichtingsmodel om deze
wetenschappelijk geformuleerde aan-
bevelingen te vertalen naar de consu-
ment. Ook verschillen het aanbod en

de samenstelling van voedingsmidde-
len per land. Deze aspecten spelen
een belangrijke rol bij het ontwikke-
len van een voorlichtingsmodel. Een
dergelijk model werkt immers alleen
maar als het aansluit bij de voedings-
gewoonten van het land of van een
bepaalde populatie. Naarmate een

advies verder afwijkt van de gewoon-
ten van een populatie is de kans dat
het wordt opgevolgd kleiner. Daarom
is een voorlichtingsmodel uit het ene
land niet per definitie een goed model
voor het andere land.

MyPyramid    In de Verenigde
Staten is in het voorjaar van 2005, een
half jaar na de introductie van de
nieuwe Schijf van Vijf, een geheel her-
ziene versie van de Amerikaanse pira-
mide verschenen. Deze is opgesteld
door het Center for Nutrition Policy
and Promotion (CNPP), een organi-
satie die ressorteert onder het
Amerikaanse ministerie van land-
bouw. Dit model kan dan ook worden
gezien als het officiële Amerikaanse
voedingsvoorlichtingsmodel.

Aanleiding voor de herziening van
de Food Guide Pyramid van 1992
waren de nieuwe Amerikaanse voe-
dingsnormen en Dietary Guidelines,
en nieuwe gegevens over voedingsge-
woonten en samenstelling van voe-

dingsmiddelen. Deze nieuwe inhou-
delijke gegevens moesten in het voor-
lichtingsmodel worden verwerkt. Ook
wilde men de bruikbaarheid van het
model voor de consument verbeteren
en deze meer motiveren om zijn voe-
dingsgewoonten aan te passen.

De herziening is uitgemond in een
totale voorlichtingsaanpak, een Food
Guidance System getiteld MyPyramid,
met als motto Steps to a healthier you.
Deze aanpak benadrukt een individu-
ele benadering om de gezondheid te
verbeteren door stapsgewijze, kleine
veranderingen in de voeding en in de
lichamelijke activiteit.

MyPyramid bestaat op dit moment
uit het grafische symbool en een
interactieve website (www.
MyPyramid.gov), die is ontworpen
om Amerikanen te ondersteunen bij
het kiezen van een voeding die bij-
draagt aan een langer en gezonder
leven. Beweging is hierbij opgenomen
als key element van gezond leven.

Als aanvulling op de website wordt

Herziene modellen voor de voorlichting over gezonde voeding

Cirkel of piramide, met of zond
In verschillende landen is recent een nieuw grafisch

model voor de voedingsvoorlichting geïntroduceerd.

Nederland kreeg zijn nieuwe Schijf van Vijf, de VS,

Duitsland en België kozen elk voor een eigen ontwerp

van een piramide. In sommige van deze modellen is ook

bewegen als element opgenomen.
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factoren beïnvloeden de modellen

Het Amerikaanse voedingsvoorlichtingsmodel MyPyramid.
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gewerkt aan een toolkit voor voor-
lichters om voedingsvoorlichting te
kunnen geven op basis van de princi-
pes van MyPyramid.

Grafisch symbool    Het grafische
symbool is een piramide met zes ‘ver-
ticale’ banen van verschillende kleur
en verschillende breedte. De banen
staan voor de vijf groepen voedings-
middelen die samen een gezonde
basisvoeding vormen, aangevuld met
een smalle baan voor de olie.

Aan de zijkant van de piramide rent
een cartoonfiguurtje een trap op. Dit
staat voor bewegen. Het figuurtje
moet daarnaast ook de individuele
toepassingsmogelijkheden van de
piramide uitbeelden.

De van breed naar smal toelopende
banen staan voor ‘matiging’. In de
brede basis staan de voedingsmidde-
len uit de betreffende productgroep
die een hoge voedingsstoffendicht-
heid hebben. Hoe verder naar het
smalle deel, hoe meer toegevoegde
suikers en/of hard vet er in de pro-
ducten zit. Op deze manier wordt
benadrukt dat voedingsmiddelen met
een hoge voedingsstoffendichtheid de
voorkeur verdienen.

Website    Het plaatje van MyPyra-
mid is bedoeld als een aandachttrek-

ker. Als eerste uitwerking is er een uit-
gebreide website, met informatie over
de verschillende productgroepen en
hoe daar een goede keuze uit te
maken is. Hierbij worden ook voor-
beelddagmenu’s gegeven.

Verder biedt de site de mogelijkheid
om een wat meer persoonlijk advies
te krijgen. Hiervoor geeft men zijn
leeftijd, geslacht en mate van lichame-
lijk activiteit op. Aan de hand van
deze gegevens wordt de energiebe-
hoefte geschat en krijgt men een hier-
op afgestemd advies.

Om dit meer individuele advies te
kunnen geven, zijn er voor 12 ver-
schillende groepen, met een energie-
behoefte tussen 1.000 en 3.200 kcal,
aanbevolen hoeveelheden uit de groe-
pen voedingsmiddelen van de pirami-
de opgesteld. Deze aanbevolen hoe-
veelheden zijn op een vergelijkbare
wijze opgesteld als die van de
Nederlandse Schijf van Vijf. Dat wil
zeggen dat er is uitgegaan van de voe-
dingsgewoonten waarin vervolgens de
veranderingen zijn aangebracht die
nodig zijn om te voldoen aan de aan-
bevelingen voor de diverse voedings-
stoffen.

Net als bij de Schijf van Vijf wordt
ook in MyPyramid gewerkt met vrije
calorieën. Dit is de hoeveelheid ener-
gie die nog te besteden is in aanvulling

op de energie
die nodig is
om, op basis
van de aanbe-
volen hoeveel-
heden uit de
verschillende
groepen van
de piramide, te
voldoen aan
de aanbevelin-
gen voor de
essentiële voe-
dingsstoffen.

Andere herziene modellen    In
ons omringende landen zijn recent
ook aanpassingen aan het voedings-
voorlichtingsmodel gepubliceerd. Zo
te zien zijn de grote keuzes piramide
of cirkel en het al dan niet visualise-
ren van het belang van beweging.

In Duitsland heeft men de piramide
en de cirkel gecombineerd tot de
driedimensionale voedingspiramide
(www.dge.de). Het grondvlak bestaat
uit de al langer in gebruik zijnde DGE
Ernährungskreis, een cirkel met de
groepen voedingsmiddelen. De vier
zijvlakken geven per groep producten
(plantaardige producten, dierlijke
producten, vetten en oliën, dranken)
aan hoe daarbinnen de gewenste keu-
zes kunnen worden gemaakt. Aan de
basis staan de producten die uit die
groep veel moeten worden gekozen
(volkorenbrood, mager vlees, enzo-
voorts) en aan de top de keuzes die
maar weinig moeten worden gemaakt
(spek, roomboter). Deze benadering
is vergelijkbaar met de driedeling die
het Voedingscentrum hanteert in het
kader van de Schijf van Vijf. In
Duitsland is bewegen niet gevisuali-
seerd in de voedingspiramide.

Dat ligt anders in België (www.nice-
info.be). Daar heeft men sinds kort de
actieve voedingsdriehoek. Dit is een
piramide met bewegen aan de basis
en daar bovenop de groepen voe-
dingsmiddelen in verhouding tot 
de hoeveelheid die men ervan 
zou moeten eten.
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