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Wat is gezonde voeding?



Waar vind ik de juiste informatie?



Richtlijnen Goede Voeding 2015

Opgesteld door de Gezondheidsraad

Missie Gezondheidsraad is: wetenschap vertalen voor gezondheidsbeleid

• Wetenschappelijk onderbouwd
• Onafhankelijk
• Kritisch
• Transparant



Aanpak van de richtlijnen

Nederlandse top tien van ziekten:
Coronaire hartziekten*
Beroerte*
Hartfalen*
Diabetes Mellitus type 2*
Chronisch obstructieve longziekten (COPD)
Borstkanker
Darmkanker
Longkanker
Dementie en cognitieve achteruitgang
Depressie

Causale risicofactoren*:
Systolische bloedruk
LDL-cholesterol
Lichaamsgewicht

Relatie met    
voeding?



Wel eten



Vervangen



Niet eten



Groente en fruit



Volkoren

Let op: donker brood 
is niet altijd volkoren!



Peulvruchten



Ongezouten noten



Zuivel



Vis



Thee

Alleen groene of 
zwarte thee (dus
geen kruidenthee)



Volkoren



Oliën en vetten

Hard 
bij

kamertemperatuur

Zacht
bij

kamertemperatuur



Koffie

Prima Matig Slecht



Rood en bewerkt vlees

Wit Rood      Bewerkt



Suikerhoudende dranken



Alcohol

Een standaardglas
bevat ongeveer 10 g 
alcohol



Keukenzout

Voedingsmiddel Gram zout

Kant-en-klaar nasi (350 g) 3,6

Pizza met tomaat en kaas (350 g) 3,3

Eetlepel ketjap manis 0,8

Snee volkorenbrood 0,4

Handje chips 0,4

Tips voor minder zout eten:
1. Zout = zout (zeezout, Himalaya zout, etc)
2. Zelf koken (80% van zout dat we eten, stopt fabrikant erin)
3. Maak smaak met kruiden
4. Gebruik ‘Jozo bewust’ of ‘Lo Salt’



Supplementen

Voedingssupplementen zijn niet nodig

(en kunnen zelfs schadelijk zijn)

Met uitzondering van:

Vitamine D  (voor jonge kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen vanaf
50 jaar, mannen vanaf 70 jaar, mensen met een donkere huid of die 
weinig buiten komen)

Foliumzuur (vrouwen die zwanger willen worden)

Vitamin B12 (veganisten)



Mediteraan voedingspatroon

= zoals ze 50 jaar geleden aten in de 
landen rondom de Middellandse zee

Lagere bloeddruk
Minder hartziekten
Minder beroerte
Minder vroegtijdige sterfte



Vertaling voor dagelijks gebruik….



www.voedingscentrum.nl



Voeding bij depressie
• Het eten volgens een gezond voedingspatroon kan een aanvulling

vormen op de huidige behandeling om bij patiënten met een
klinische depressie depressieve symptomen te verminderen.

• Omega-3 supplementen (≥ 1g/day EPA and DHA) kunnen een gering
gunstig effect hebben op symptomen van depressie bij patiënten
met een klinische depressie die antidepressiva gebruiken.

• Vitamine B12 en folaat supplementen zijn niet effectief.

• Er is te weinig onderzoek gedaan om iets te kunnen zeggen over 
effect van vitamine D, magnesium, selenium, zink, calcium, 
vitamine B6 en multivitamine supplementen.

www.moodfood-vu.eu

Laat een depressie altijd
behandelen door een arts! 



Dank voor uw aandacht


