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richtlijnen goede voeding praktisch  
vertaald in richtlijnen voedselkeuze

Joke Hammink, Boudewijn Breedveld, Henk 
van den Berg (Voedingscentrum Den Haag)

Het Voedingscentrum heeft de Richtlijnen 
goede voeding (RGV), waarmee de 
Gezondheidsraad eind 2006 naar buiten 
kwam, vertaald in Richtlijnen voedselkeuze. 
Deze richtlijnen zijn bedoeld als handvat 
voor consumenten en voedingsvoorlichters. 
Ze zijn gericht op het samenstellen van 
een gezonde voeding die voldoende 
voedingsstoffen levert en het risico op aan 
voeding gerelateerde chronische ziekten zo 
laag mogelijk houdt. 

Aandachtspunten in de RGV zijn: het belang 
van groente, fruit en volkorenproducten als 
bron van voldoende vezels in de voeding; vis, 
als bron van visvetzuren; het vermijden van 
zoveel mogelijk verzadigd en transvet; en de 
beperking van de zoutinneming. De Richt-
lijnen voedselkeuze bestaan uit: aanbevolen 
hoeveelheden basisvoedingsmiddelen, de 

Mogelijke modificaties hierin zijn getoetst met 
modelstudies, gebruik makend van gegevens 
uit de meest recente NEVO-tabel. Ook is 
daarbij uitgegaan van de nieuwe kwantitatieve 
richtlijnen (groente, fruit, vis) uit de RGV.  
De volgende productgroepen worden gerekend 
tot de basisvoeding: 1) groente en fruit; 2) 
brood, aardappelen, pasta, rijst en peulvruch-
ten; 3) melk(producten), kaas en vlees(waren), 
vis, kip, eieren en vleesvervangers; 4) smeer- 
en bereidingsvetten; 5) dranken. Deze groepen 

EEn goEdE basisvoEding komt uit dE schijf 

van vijf van hEt voEdingscEntrum. Links dE 

‘oudE’ schijf van vijf, rEchts dE niEuwE.  ZoEk 

dE 2 bELangrijkstE vErschiLLEn. hEt goEdE 

antwoord: 1. dE voor sommigE nEdErLandErs 

Lastig aLs ‘vis’ tE hErkEnnEn ZaLmmoot is 

vErvangEn door EEn duidELijkErE vis; 2. in 

dE basisrEgELs is ‘bEwEging’ opgEnomEn, 

EEn niEuw aandachtspunt in dE richtLijnEn 

goEdE voEding.

‘basisvoeding’; adviezen voor keuze bin-
nen productgroepen; adviezen voor keuze 
van niet-basisvoedingsmiddelen. Hierbij is 
gestreefd naar een zo goed mogelijke weten-
schappelijke onderbouwing en een zo goed 
mogelijke toepasbaarheid in de praktijk.

Onderscheid basis- en niet-basis-
vOedingsmiddelen Voor het samen-
stellen van de basisvoeding is uitgegaan van 
het gangbare Nederlandse voedingspatroon. 

natrium 

de hoeveelheid natrium (zout) die van nature aanwezig is, plus het natrium dat door de indu-
strie is toegevoegd, ligt in de basisvoeding voor volwassen mannen al boven de aanvaardbare 
bovengrens voor zout; voor volwassen vrouwen ligt de hoeveelheid zout er net onder. Hieruit 
moet geconcludeerd worden dat de richtlijn met betrekking tot de hoeveelheid zout niet te 
realiseren is met alleen adviezen over voedselkeuze. Hiervoor is het van belang dat ingezet 
wordt op de verlaging van de hoeveelheid natrium in industrieel bereide voedingsmiddelen.
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voedingsmiddelen worden gekenmerkt door 
een hoge voedingsstoffendichtheid (met 
uitzondering van dranken).  Alle andere 
producten worden gerekend tot de niet-basis-
voedingsmiddelen. Deze voedingsmiddelen 
hebben in het algemeen een lage voedingsstof-
fendichtheid en een hoge energiedichtheid. In 
het Nederlandse voedingspatroon zijn ze niet 
direct van belang voor de voorziening met es-
sentiële voedingsstoffen. 

basisvOeding Op basis van de uitge-
voerde modelstudies zijn de hoeveelheden 
voedingsmiddelen afgeleid voor de pro-
ductgroepen die samen de basisvoeding 
opleveren (zie tabel). Uit de berekeningen 
van de basisvoeding blijkt dat niet voor alle 
microvoedingsstoffen de aanbevelingen op 
het niveau van de Aanbevolen Dagelijkse 
Hoeveelheid worden gerealiseerd, zoals voor 
vitamine D en foliumzuur. Niettemin is het 
gehalte aan deze microvoedingstoffen in de 
basisvoeding in alle gevallen hoger dan de 
gemiddelde inneming die naar voren komt in 
de derde Voedselconsumptiepeiling. 
Vanwege de praktische haalbaarheid is ervoor 
gekozen om de basisvoeding niet verder aan 
te passen. Dit kan alsnog gebeuren als er 
meer data beschikbaar komen over de voor-
ziening met mogelijke risiconutriënten in de 
Nederlandse voeding. De Gezondheidsraad 
bereidt een evaluatie hierover voor, waarin 
resultaten van voedselconsumptie- en voe-
dingsstatusonderzoek worden betrokken.

gezOnde keuze binnen de 
 prOductgrOepen Via een gerichte 
keuze binnen de productgroepen kan een 

ruimte geheel benut kunnen worden voor 
producten uit de groep niet-basisvoedings-
middelen, maar het zou beter zijn als deze 
ook wordt benut voor de consumptie van 
grotere hoeveelheden basisvoedingsmid-
delen. Dit biedt extra mogelijkheden voor de 
gewenste stimulering van de consumptie van 
groente, fruit en (volkoren) brood. 
De vrije ruimte voor de volwassen man is op 
400 kcal per dag gesteld; voor de volwassen 
vrouw is dat 300 kcal per dag. Voor de overige 
leeftijds- of geslachtsgroepen is de vrije ruimte 
vastgesteld op basis van verschillen tussen 
de energieaanbevelingen en de energetische 
waarde van de betreffende basisvoedingen.

referenties
– Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006. Den 

Haag, Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/21.
– Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006 

achtergronddocument. Den Haag, Gezondheidsraad, 
2006; publicatie nr A06/08.

Een volledig overzicht van de Richtlijnen Voedselkeuze staat 
op www.voedingscentrum.nl.

basisvoEding ‘bij voorkEur’ kEuZE pEr productgroEp.

groEntE 200 g vErs, diEpvriEs, bLik of gLas, ZondEr toEvoEgingEn .

fruit 200 g vErs, diEpvriEs, bLik of gLas ZondEr toEvoEgingEn.

brood 210 – 245 g voLkorEn brood, roggEbrood.

aardappELEn, pasta, 

rijst, pEuLvruchtEn

200 - 250 g gEkooktE aardappELEn, pEuLvruchtEn.

ZuivEL

– mELk

– kaas

450 ml 

30 g 

magErE mELk, karnEmELk. 20+ of 30+ kaas.

vLEEs, vis, EiErEn 125-150 g 2 portiEs vis pEr wEEk. magEr vLEEs En magErE vLEEswarEn.

margarinEs, oLiE 45 – 50 g Laag vErZadigd vEt, voor op brood ook Laag vEt.

drankEn (incLusiEf dE 

mELk) 

1 ½ liter drankEn ZondEr EnErgiE.

vrijE ruimtE 300 – 400 kcal informatiE ovEr EnErgEtischE waardE wordt pEr portiE gEgEvEn opdat 

dE consumEnt EEn goEdE kEuZE kan makEn.

richtLijn 

voEdsELkEuZE voor 

voLwassEnEn

verdere bijdrage worden geleverd aan het 
realiseren de aanbevelingen volgens de 
richtlijnen van de Gezondheidsraad. Als 
handreiking aan de consument is hiervoor, 
binnen de Richtlijnen voedselkeuze, een 
driedeling per productgroep gemaakt: ‘bij 
voorkeur, middenweg, bij uitzondering’. Dit 
gebeurt op basis van de samenstelling van 
voedingsmiddelen. Nieuw is dat hierbij nu 
ook het zoutgehalte als criterium is opgeno-
men De driedeling doet recht aan de variatie 
in de samenstelling van producten binnen 
een groep. En deze blijkt in de praktijk van de 
voedingsvoorlichting aan consumenten goed 
te werken.

vrije ruimte De energetische waarde 
van de basisvoeding uit de modelstudies 
is voor alle groepen lager dan de energie-
aanbeveling bij een inactieve leefstijl voor 
de betreffende groep. Dit verschil, de vrije 
ruimte genoemd, biedt ruimte voor niet-ba-
sisvoedingsmiddelen. In principe zou deze 

richtlijn industrie 

de richtlijnen voedselkeuze zijn ook samengesteld met het oog op de product-
ontwikkeling door de industrie. Het is wenselijk dat producten worden ontwikkeld 
die door hun samenstelling ‘the healthy choice’ tot ‘the easy choice’ maken. van 
belang hierbij zijn: de vetzuursamenstelling, het zoutgehalte, de relatie tussen 
voedingsstoffendichtheid en energiedichtheid en de hoeveelheid groente of fruit 
in gerechten of maaltijden. voor de niet-basisvoedingsmiddelen is het verlagen 
van de energetische waarde door het verkleinen van de portiegrootte een goede 
optie. ook levert het verbeteren van de voedingskundige kwaliteit van niet-basis-
voedingsmiddelen een bijdrage aan het realiseren van de rgv (bijvoorbeeld het 
gebruik van het ‘goede’ vet bij de bereiding van snacks).


