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De voedingsdriehoek
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▸Een model dat iedereen in Vlaanderen bewust maakt en motiveert om 

evenwichtiger te eten, meer te bewegen en lang stilzitten te beperken

▸ Model leidt toe naar betrouwbare informatie (via website, materialen) en 

projecten

Doelstelling





1. de gezondheid optimaal bevorderen: vanuit een holistische visie

• voedingsstof  voedingsmiddel  voedingspatroon

2. de druk op het milieu beperken

3. realistisch zijn en rekening houden met de huidige eetgewoonten in 

Vlaanderen

Streefdoel is komen tot voedingsaanbevelingen die…

Wetenschappelijke basis (1)



▸ Eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding

▸ Vermijd ultrabewerkte voeding zoveel mogelijk

▸ Verspil geen voeding en matig je consumptie

De juiste balans voor gezondheid en milieu: 3 uitgangspunten

Wetenschappelijke basis (2)



▸ Volgens effect van de 

voedingsmiddelen in die laag op onze 

gezondheid

▸ Verhouding tussen voedingsmiddelen 

van plantaardige en van dierlijke 

oorsprong

▸ Mate waarin een voedingsmiddel 

thuishoort in een gezond en duurzaam 

voedingspatroon (of overbodig is)

Indeling in zones

Wetenschappelijke basis (3)



Gezond Leven tips bij de voedingsdriehoek

Wat eet je best en hoe doe je dat?



1. Neem plantaardige producten als basis voor elke maaltijd

2. Beperk je inname van dierlijke producten

3. Drink vooral water

4. Kies zo weinig mogelijk voor ultrabewerkte producten

5. Varieer en zoek alternatieven

6. Eet op vaste tijdstippen en samen met anderen

7. Eet bewust en met mate

8. Pas je omgeving aan

9. Werk stapsgewijs

10.Geniet van wat je eet!

WAT eet je het best? En HOE pak je dat aan?

10 Gezond Leven tips bij de voedingsdriehoek





▸ Varieer! Eet bv. elke dag een andere seizoensgroente

▸ Vervang minder gezonde keuzes door de gezonde variant

Speel met je gezonde voedingspatroon

Tip 5: varieer en zoek alternatieven



Voorbeeld:



▸ Las – in de mate van het mogelijke -

vaste eetmomenten in

▸ Vermijd te veel tussendoortjes

▸ Probeer samen met anderen te eten

• Regelmaat

• Goede voorbeeld

• Kans om nieuwe dingen te 

proeven

Tip 6: eet op vaste tijdstippen en samen met anderen



▸ Zit aan tafel

▸ Eet langzaam

▸ Zonder afleiding: tv uit, smartphone 

aan de kant

▸ Neem kleinere porties van wat minder 

gezond is

Weet wanneer je honger het of verzadigd bent

Tip 7: eet bewust en met mate



▸ Leg fruit in het zicht

▸ Bewaar geen snoep of koeken in je auto 

of op kantoor

▸ Bereid je voor op ´noodgevallen´:

• Stop een portie soep of 

pastasaus in de diepvriezer

• Neem een flesje water of zakje 

noten mee in je tas

Maak van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze

Tip 8: pas je omgeving aan



▸ Niet te veel ineens veranderen

▸ Hou het haalbaar voor jezelf

▸ Geef niet op wanneer je eens een 

terugval hebt

▸ Hulp nodig?

• Stel een persoonlijk actieplan op: 

mijn.gezondleven.be

• Maak een weekmenu, gebruik 

een boodschappenlijstje

Elke kleine verbetering…

Tip 9: werk stapsgewijs

... is een stap vooruit



▸ Verwen jezelf dagelijks met gezonde 

voeding

▸ Gun jezelf af en toe een minder 

gezonde uitspatting

• Blijf bewust van de frequentie 

(niet te vaak)

• en de portiegrootte (niet te veel)

Zoek de goede balans tussen voor je 

lichaam zorgen en genieten!

Eten is een feest!

Tip 10: geniet van wat je eet!



Bewegingsdriehoek
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Belang 



▸ Volwassenen zitten gemiddeld tussen 8 en 9 uur stil

▸ Slechts een derde besteedt minstens 30 minuten per dag aan (minstens matige) 

lichaamsbeweging

▸ 32% van de bevolking (15+) geeft psychische problemen aan

▸ 34% geeft last van werkstress

▸ Ongeveer 20% van de volwassen rookt, maar in de bouw, transport & horeca 

lopen deze cijfers op tot 30% en 40%

▸ Hoger geschoolden scoren significant beter dan lager geschoolden

▸ Managers en directie zijn meer met gezondheid bezig dan de arbeiders en 

bedienden

Bronnen: Gezondheidsenquête (WIV), IDEWE, Gezonderzoek, enz

Gezondheidstoestand van de Belg





▸ Bijna de helft (48%) van de volwassen bevolking heeft overgewicht, 14% is obees

▸ Vooral in de sectoren bouw, voeding, metaal, chemie en transport ligt het BMI 

hoger

▸ Slechts 1 Vlaming op 3 eet dagelijks rauwe groenten, slechts 5% eet dagelijks 

groenten uit blik en maar 1 Vlaming op 3 eet dagelijks warme groenten

▸ 44% van de bevolking eet niet dagelijks fruit (30% haalt de aanbevolen 

hoeveelheid van 2 tot 3 stukken fruit per dag)

▸ Hoe hoger het opleidingsniveau => hoe hoger de consumptie van water, 

groenten en fruit.

▸ Managers en directie zijn meer bezig met voeding dan de arbeiders en bedienden 

Bronnen: Gezondheidsenquête (WIV), IDEWE, Gezonderzoek, Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2014

Toegepast op voeding



Waarom een voedingsbeleid voeren?

 De werknemers consumeren een derde tot de helft op het werk.

De setting bepaalt wat je eet (cafetaria, automaat, aanwezigheid drank enz)

 Gezond eten draagt bij tot een evenwichtige energiebalans en helpt de 

medewerkers om een gezond gewicht te houden of te krijgen.

 Minder gezondheidsproblemen: gezonde voeding zorgt voor een verminderde 

kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, osteoporose, sommige vormen 

van kanker, zwaarlijvigheid en lagerugpijn, en kan het aantal bedrijfsongevallen 

doen dalen.



Een verhoogde veerkracht: medewerkers die gezond eten, hebben een betere 

geestelijke veerkracht. Dat resulteert in een positiever zelfbeeld, meer 

zelfvertrouwen, meer zelfwaardering, een betere zelfkennis en meer 

vastberadenheid.

Een betere gemoedstoestand: gezond eten draagt bij tot een goede 

gemoedstoestand en vermindert de kans op stress, depressie en angst.

Een betere werksfeer: gezonde voeding creëert een betere sfeer en verhoogt de 

teamgeest en het werkplezier.

Beter slapen: gezond eten heeft een positief effect op de slaapkwaliteit.



Naar een gezondheidsbeleid op het werk
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De kadermethodiek Gezond Werken



Meer info over preventief gezondheidsbeleid                      
=>  www.gezondwerken.be

• Portaalsite met meer info over stappenplan, gezondheidsmatrix, goed praktijken 

en voordelen van een gezondheidsbeleid.

• Interessante thematische instrumenten en methodieken om rond evenwichtige 

voeding/meer beweging/ minder zitten/ stoppen met roken en je beter in je vel 

te werken

• Nieuwsbrief

• Opleidingen

https://www.gezondleven.be/sectoren/gezond-werken
https://www.gezondleven.be/nieuwsbrief
https://www.gezondleven.be/nieuwsbrief


Stappenplan

Gezond Werken



▸ Uitgangspunt: werken via verschillende strategieën + zorgen voor mix van die 

verschillende strategieën op verschillende niveaus van het bedrijf

▸ Gezondheidsmatrix:

Van losse acties naar een gezondheidsbeleid

Gezond Werken



www.gezondopdewerkvloer.be

Bedrijfscoach

http://www.gezondopdewerkvloer.be/


Ondersteunende methodieken en instrumenten
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▸ E-learnings voor professionals: https://www.gezondleven.be/opleidingen/e-learning

▸ Downloads:

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/materialen

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-

gedrag/bewegingsdriehoek/materialen

▸ Te bestellen: https://www.gezondleven.be/materialen

▸ Testjes: https://mijn.gezondleven.be/

Materialen voedings- en bewegingsdriehoek

https://www.gezondleven.be/opleidingen/e-learning
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/materialen
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/materialen
https://www.gezondleven.be/materialen
https://mijn.gezondleven.be/




Richtlijnen 

Gezond Werken

▸ Richtlijnen om ondernemingen te 

ondersteunen in hun beleid rond een gezond 

aanbod van voeding en dranken

▸ Richtlijnen rond: 

• dranken

• tussendoortjes

• (broodjes)lunches

• warme maaltijden

https://www.gezondleven.be/files/werk/richtlijnen-voor-een-gezond-drankaanbod-op-het-werk.pdf
https://www.gezondleven.be/files/werk/richtlijnen-voor-een-gezond-tussendoortjesaanbod-op-het-werk.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Richtlijnen-voor-een-gezonde-broodjeslunch-op-het-werk.pdf
https://www.gezondleven.be/files/werk/richtlijnen-voor-een-gezonde-warme-maaltijd-op-het-werk.pdf


▸ Effecten op gezondheid

▸ Eet op vaste tijdstippen

▸ Stel je maaltijden slim en evenwichtig 

samen

▸ Drink voldoende water

• Opgelet met koffie

▸ Voorkeur aan licht verteerbare voeding

▸ https://www.gezondleven.be/themas/voeding/gezo

nd-eetschema/gezond-eten-op-het-werk/hoe-kan-

je-gezond-eten-tijdens-ploegenarbeid

Gezond eetschema: ook bij ploegenarbeid

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/gezond-eetschema/gezond-eten-op-het-werk/hoe-kan-je-gezond-eten-tijdens-ploegenarbeid


gezondleven.be

Bedankt!
Rosa Luyten 

Rosa.Luyten@gezondleven.be

We krijgen graag feedback:
https://s.chkmkt.com/?e=144222&d=e&h=896ED93F3D32F25&l=nl

https://s.chkmkt.com/?e=144222&d=e&h=896ED93F3D32F25&l=nl

