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Voedingsvoorlichting

Waarom is de schijf eigen–
lijk aangepast? 

De schijf is toegesneden op de voe-
dingsproblematiek van nu. Sommige
accenten zijn verschoven. We wilden
kernachtiger uitdrukken wat de
belangrijkste regels voor gezond eten
zijn om gezondheidswinst te berei-
ken.

Wat is de precieze functie van de
Schijf van Vijf? 
– De Schijf van Vijf staat voor de aan-
pak van de informatie over gezond
eten: het gaat dus niet alleen om het
plaatje.
– De essentie van de schijf: de vijf
gouden regels in het hart van de
afbeelding van de schijf. Dus niet de
rand met de vijf groepen voedings-
middelen. De vijf ‘schijfregels’ geven
kwalitatief aan waar het om gaat bij
gezond eten: vanuit een adequate
voorziening met essentiële voedings-
stoffen (deze is gemiddeld goed en
dat willen we zo houden) streven
naar behoud van gezond gewicht en
preventie van chronische ziekten. Dit
in combinatie met het veilig omgaan
met voedsel.
– De aanbevolen hoeveelheden voor
de basisvoedingsmiddelen vormen
het kwantitatieve aspect van een
gezonde voeding. Deze basisvoedings-
middelen staan in de schijf per pro-
ductgroep in de in vijf vakken.
– De vijf vakken met de basisvoe-
dingsmiddelen zijn slechts een hulp-

middel, in het bijzonder voor de uit-
leg van het begrip variatie. De afge-
beelde producten staan symbool voor
de productgroep.

Hoe gebruik ik de regels van de
schijf? 
Bij het samenstellen van een voeding
die voldoet aan de eerste vijf regels
gaat het achtereenvolgens om:
1. kiezen uit elk van de vijf vakken (=
gevarieerd eten);
2. een goede hoeveelheid uit elk vak
kiezen (aanbevolen hoeveelheden
basisvoedingsmiddelen = basisvoe-
ding);
3. binnen de vakken gericht kiezen
met het oog op behoud van gezond
gewicht en preventie van chronische
ziekten. Dit kan op basis van de drie-

deling per productgroep: bij voor-
keur, middenweg, bij uitzondering;
4. basisvoeding aanvullen met extra’s
(sauzen, koek, gebak, snacks, etc., met
andere woorden. de productgroepen
die niet in de vijf vakken van de schijf
staan). De hoeveelheid hiervan wordt
bepaald door de energie die de basis-
voeding levert en de energiebehoefte
van het individu.
5. Veilig omgaan met voedsel: bewaar-
en bereidingswijzen volgen.

Hoe staat de schijf nu in verhou-
ding tot extraatjes? 
Hierin zien we een accentverschui-
ving. Er ligt meer nadruk op het
onderscheid tussen basisvoeding (=
productgroepen die in de schijf staan)
en de extra’s. Deze laatste worden
nadrukkelijk gezien als een aanvulling
op de basis.

Uitgangspunt voor de basisvoeding:
ruimschoots groente, fruit, brood en
aardappelen (of een variant daarvan),

aangevuld met zuivel, vlees(vervan-
gers), zichtbaar vet en voldoende
drinken.

De basisvoeding kan op een zeer
eigentijdse manier worden ingevuld:
bijvoorbeeld pastamaaltijden met
voldoende groente, met snelklaar-
producten (diepvriesgroente, snel-
klaar vlees, een goed gekozen kant-
en-klaarmaaltijd, ontbijt met muesli).

Extra’s vormen een aanvulling op
de basisvoeding. Extra’s kunnen bij
de maaltijden worden genuttigd (bij-
voorbeeld sauzen, zoet beleg) of als
tussendoortje (koek, snacks en derge-
lijke).

Afhankelijk van de energetische
waarde die de basisvoeding levert, is
er energie ‘over’ die kan worden
besteed aan extra’s. Dit varieert voor

volwassenen globaal tussen 300 en
800 kcal per dag. Bij de voorlichting
over de extra’s gaat het dan ook pri-
mair om de energetische waarde per
portie. Daarom is ervoor gekozen om
voor deze groepen dan ook te infor-
meren over de energetische waarde
per portie.

Wat is er veranderd in de driede-
ling per productgroep?
Net als bij de Voedingswijzer is er
ook nu een driedeling per product-
groep. Het nieuwe is dat er bij de
Schijf van Vijf alleen een driedeling is
voor de groepen basisvoedingsmid-
delen. De bestaande criteria hiervoor
zijn waar nodig aangepast zodat de
voorkeursproducten binnen hun pro-
ductgroep niet alleen gunstig scoren
wat betreft verzadigd vet (en waar
relevant andere voedingsstoffen),
maar ook altijd de laagste energeti-
sche waarde hebben.

De vertaalslag van de Schijf van Vijf: de hoof

De hernieuwde Schijf van Vijf leeft, ook weken na de

introductie bij diëtisten november vorig jaar. De mede-

werkers van het Voedingscentrum die de telefonische

vragen en e-mails beantwoorden, zien een aantal vragen

terugkomen. Reden voor het Voedingscentrum om de

belangrijkste daarvan op een rij te zetten.
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De ‘visboodschap’: meer mensen moeten vis eten
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En hoe zit het nu met vis? 
Vis is belangrijk vanwege de voorzie-
ning met visvetzuren. Deze komen
meer voor in de vette vissoorten,
maar deze vissoorten zijn door hun
hogere vetgehalte ook wat rijker aan
verzadigd vet. Daarom zijn er aparte
criteria voor de indeling van vis. Deze
zijn op basis van het gehalte aan ver-
zadigd vet en het gehalte aan visvet-
zuren. Voor de praktijk komt de vis-
boodschap neer op: meer mensen
moeten vis eten. Alle soorten vis zijn
goed, maar wees wel wat voorzichtig
met gerookte en gepaneerde vissoor-
ten. Die zijn relatief hoog in verza-
digd vet en energie.

Waarom een andere invulling
van ‘tussendoormomenten’? 
Het uitgangspunt voor een gezonde
voeding blijft 3 hoofdmaaltijden en 
3-4 tussendoormomenten. Gemid-
deld eet iemand bijna eenderde van
zijn totale hoeveelheid energie tussen
de maaltijden door. Daar hoeft in
principe niets aan te worden veran-
derd, tenzij het tussendoor eten leidt
tot overconsumptie. Het gaat er pri-
mair om wat er tussendoor wordt
gegeten. De energetische ruimte voor
de extra’s is echter minder dan een-
derde van de benodigde hoeveelheid
energie per dag. Dus als iemand
ongeveer eenderde van de energie
buiten de hoofdmaaltijden gebruikt,
zou diegene ook basisvoedingsmidde-
len op tussendoormomenten moeten
nemen.

Een productgroep die zich goed
voor tussendoor leent, is brood. Veel
mensen vinden de aanbevolen hoe-
veelheid brood erg veel omdat ze
ervan uitgaan dat het alleen tijdens de
maaltijden moet worden gegeten.
Maar een deel van deze hoeveelheid
brood kan ook tussendoor worden
gegeten. Dat hoeft dan niet een gewo-
ne boterham te zijn. Er kan worden
gekozen uit het grote scala aan brood-

varianten, bijvoorbeeld krentenbrood,
mueslibrood, knäckebröd. Dat zal
voor een deel van de consumenten
neer komen op vervangen van ander-
soortige tussendoortjes door
brood(varianten). Stimulering van de
fruitconsumptie kan ook heel goed
via de tussendoormomenten.

Waarom zijn de aanbevolen hoe-
veelheden vet gewijzigd? 
Zichtbare vetten zijn nodig voor de
voorziening met vitamine A/D en
essentiële vetzuren. Voor de voorzie-
ning met vitamine A/D komen alleen
halvarine, margarine en bak- en
braadproducten in aanmerking. Olie
levert alleen essentiële vetzuren. De
‘oude’ aanbevolen hoeveelheden voor
deze producten waren gericht op het
besmeren van al het brood en gebruik
voor de bereiding van de warme
maaltijd. Dat kwam neer op een zeer
ruime voorziening met vitamine A.

Nu hebben we te maken met een
situatie dat niet iedereen ervan houdt
om zijn brood te besmeren en er
mensen zijn die graag olie gebruiken
voor de bereiding van de warme
maaltijd. Daarom zijn de aanbevolen
hoeveelheden voor deze producten
gewijzigd.

Er is een ondergrens vastgesteld

voor de vitamine A/D-houdende vet-
ten, nodig voor een adequate voorzie-
ning met deze vitamines. In een even-
wichtige voeding past echter een gro-
tere hoeveelheid zichtbare vetten dan
minimaal nodig is voor voldoende
vitamine A/D. Om hiervoor een indi-
catie te geven, is er ook een boven-
grens. Voor de praktijk houdt dit in
dat men niet per se al het brood hoeft
te besmeren en dat er ook ruimte is
voor het gebruik van olie voor de
bereiding van de warme maaltijd.

Een voorkeur voor vloeibare zui-
vel   Het ontbreken van een afbeel-
ding van kaas in de Schijf van Vijf
deed veel stof opwaaien.

Per productgroep wordt een pro-
duct afgebeeld als symbool voor de
gehele groep. Melk staat daarbij sym-
bool voor de gehele groep zuivel.
Zuivel is een bron van essentiële voe-
dingsstoffen, maar kan ook een bron
van verzadigd vet zijn. De meest gege-
ten kaas is volvet en levert daardoor
meer verzadigd vet dan de meest
gedronken melk(producten). Daarom
heeft vloeibare zuivel de voorkeur.
Dit is ook uitgewerkt in de hoe-
veelheden voor de basisvoe-
ding.

de hoofdpunten 

Het Voedingscentrum

biedt sinds begin

januari ook een fol-

der over de Schijf

van Vijf aan voor

consumenten. Deze

folder is gratis te

bestellen via de web-

site van het

Voedingscentrum

(www.voedingscen-

trum.nl). 


