
 
Wil je een paar kilootjes kwijt? Stel jezelf een haalbaar doel, bijvoorbeeld 10% van je gewicht verliezen in 
6 tot 12 maanden. Het heeft geen zin snel, te veel kilo’s te willen verliezen. Vermageren is niet alleen een 
kwestie van kilo’s verliezen, je moet vooral daarna je gewicht proberen te behouden.  
Een caloriebeperking van 500 tot 1000 kcal per dag is haalbaar en langer vol te houden. Dit zorgt 
voor een gewichtsverlies van 0,5 tot 1 kg per week!  

Om gezond af te vallen moet je je eetgewoonten aanpassen. Wonderdiëten en -pillen bestaan niet. Bij 
overgewicht kan eventueel een geneesmiddel ondersteuning bieden. Bespreek dit met je arts of 
apotheker. 
 

De actieve voedingsdriehoek 
 

● De voedingsdriehoek is bij het samenstellen van een gezonde, gevarieerde en evenwichtige voeding 
een handig hulpmiddel. De voedingsmiddelen waarvan je in verhouding meer mag eten, bevinden zich 
onderaan in de voedingsdriehoek. De voedingsmiddelen waarmee je lichaam met een kleine portie al 
genoeg heeft, behoren tot de kleinere vakken. Het topje, de restgroep, is een extraatje. Dit draagt niet bij 
tot een gezonde, evenwichtige voeding. 
● Elk voedingsmiddel levert een aantal voedingsstoffen, zoals koolhydraten, vetten en eiwitten (zie 
verder). De aanbevolen dagelijkse dosis van elke voedingsstof is afhankelijk van leeftijd, geslacht, 
activiteiten en dus ook van de energie die je lichaam nodig heeft. 
● Naast een gezonde voeding is bewegen ook belangrijk! 
 

Waaruit bestaat de (actieve) voedingsdriehoek? 
1. Beweeg iedere dag! 
Lichaamsbeweging is naast een gezonde voeding erg belangrijk voor een goede gezondheid. Dagelijks 
bewegen helpt je je gewicht naar beneden te krijgen, maar zorgt er vooral voor dat je je gewicht behoudt. 
De intensiteit en type van beweging moet natuurlijk aan jouw mogelijkheden aangepast zijn. Volwassenen 
moeten minstens 30 minuten per dag bewegen. Dit kan je spreiden over de dag, met minimaal 10 minuten 
bewegen na elkaar. Kinderen en jongeren moeten minstens één uur per dag bewegen.  
 

Je hoeft geen atleet te zijn om te bewegen, ook kleine dingen kunnen 
reeds helpen: 

● Laat de wagen thuis voor korte afstanden; 
● Parkeer je auto wat verder van je bestemming; 
● Neem de trap waar mogelijk; 
● Maak een wandeling voor of na het werk; 
● Ga sporten of bewegen met vrienden en/of het gezin. Doordat je 

niet alleen bent, hou je gemakkelijker vol.  
 

2. Water of vocht 
Probeer elke dag 1,5 liter water te drinken. Koffie, thee en bouillon kan 
je ter afwisseling van water drinken. Drink light-frisdranken met 
beperkte mate want deze wakkeren je zin naar zoet aan. 
 

3. Graanproducten en aardappelen 
Onder deze groep vallen de koolhydraten maar ook eiwitten, voedingsvezels, vitamines en mineralen. 
Je eet beter vezelrijke producten zoals donkere broodsoorten, volkoren deegwaren, ongepelde rijst, enz. 
Zij bevatten meer vitamines en mineralen en bevorderen de spijsvertering. 
 

Iemand die zware lichamelijke arbeid verricht zal natuurlijk meer van deze groep moeten eten dan iemand 
die een zittende job heeft. Gebruik per dag tussen 5 à 12 sneetjes brood en 3 tot 5 aardappelen (210-
350g). 1 aardappel (70g) komt overeen met 20g ongekookte rijst of ongekookte deegwaren. 
 

4. Groenten 
Groenten zijn een belangrijke bron van water, voedingsvezels, mineralen en vitamines. Omdat niet alle 
groenten dezelfde vitamines en mineralen bevatten, is variatie heel belangrijk.  
 

Groenten eet je nooit genoeg. Verse groenten, verse groentesoep, diepvriesgroenten, slaatjes: keuze 
genoeg! In totaal zouden we minimum 300g groeten per dag moeten eten. 
 

5. Fruit 
Ook fruit is een belangrijke bron van vitamines, mineralen, vocht en voedingsvezels. Eet elke dag 2 
stukken vers fruit. 
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GEZOND VERMAGEREN! 

Deze informatie wordt je aangeboden door je apotheker!  



6. Melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten 
Deze groep is een erg belangrijke bron van calcium, eiwit en 
vitamines. Calcium zorgt voor sterke botten. Onder 
melkproducten verstaan we naast melk, ook producten zoals 
yoghurt, drinkyoghurt, alle kaassoorten, karnemelk, enz. Geef de 
voorkeur aan halfvolle en magere producten. Sojadrinks en 
andere sojaproducten kunnen melk vervangen. 
 

Elke dag 3 tot 4 glazen van deze melkproducten (450 of 600ml) 
en 1 tot 2 sneetjes kaas (20-40g) zorgt ervoor dat je genoeg 
calcium binnenkrijgt. 
 

7. Vlees, vis, eieren en vervangproducten 
Deze producten zijn een bron van eiwitten, vitamines en 
mineralen zoals ijzer. Vervangproducten zijn onder andere 
sojaproducten, peulvruchten en noten. Noten zijn echter door hun 
hoog vetgehalte zeer energierijk. Bovendien bevatten ze geen 
ijzer.  
 

Per dag volstaat 100g van deze groep. Geef de voorkeur aan 
mager vlees (kip, konijn, ontvette ham…) en vervang dit 
regelmatig door vis (2 tot 3 maal per week). 
 

8. Smeer- en bereidingsvet 
Dit deeltje van de driehoek is belangrijk voor de aanbreng van 
essentiële vetzuren en vetoplosbare vitamines. Je lichaam heeft 
deze vetten nodig. Zorg ervoor dat je niet te veel eet, want in vele 
voedingsmiddelen (vlees, melkproducten, koekjes…) zit eigenlijk 
al vet. Je hoeft dit dus niet nog eens extra te gebruiken. 
 

Gebruik olie, margarine of minarine, rijk aan onverzadigde 
vetzuren. 
 

9. Restgroep 
Gebak, chocolade, chips, mayonaise, bier, wijn… bevatten veel vetten en/of suikers – dus ook veel 
calorieën. Zij bevatten geen of weinig nuttige voedingsstoffen en dragen dus niet bij tot een gezonde 
voeding. Je mag ze af en toe als een extraatje gebruiken, zo lang je maar niet overdrijft.  
 
 
 
 
 

 
 
Varieer 

● Gebruik per maaltijd iets uit alle voedingslagen van de driehoek. 
Respecteer hierbij de verhoudingen. 

Meer  
● Eet veel groenten, fruit, aardappelen en volle graanproducten; 
● Drink voldoende. Dagelijks 1,5 l water is noodzakelijk. 

Minder 
● Eet wat minder vlees, vet, suiker en zout; 
● Beperk je alcoholverbruik tot maximum 1 à 2 glazen per dag. 
Alcohol bevat veel calorieën! 

Doen 
● Beweeg dagelijks; 
● Eet op regelmatige tijdstippen. Nuttig naast je 3 hoofdmaaltijden maximum 3 gezonde tussendoortjes, 
zoals fruit, magere melkproducten, rijstwafels, droge koekjes… ; 
● Sla geen maaltijden over. Zo vermijd je een “hongeraanval” die vaak leidt tot “overeten”; 
● Eet langzaam en kauw goed; 
● Kies voor vetarme bereidingen zoals koken, stomen of wokken, 
eerder dan braden en frituren; 
● Vervang boter, margarine en room door olijf-, arachide-, koolzaad- 
of vloeibare bakolie. Vervang room door sojaroom; 
● Doe je boodschappen na de maaltijd! 

 

 

Stempel apotheek 

Deze informatie wordt je aangeboden door je apotheker!  
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Een hele mond vol … 
 

Koolhydraten (suikers) 
Er bestaan drie soorten koolhydraten: 

- de monosacchariden, zoals glucose (bvb. druiven-
suiker en fructose (vruchtensuiker).  
- disacchariden, zoals sucrose/sacharose (suiker),  
lactose (melksuiker) en maltose (moutsuiker).  
- polysacchariden, zoals zetmeel, glycogeen en      
cellulose (rijk aan voedingsvezels). 

Mono- en disacchariden worden ook wel aangeduid als 
“eenvoudige” of “snelle” koolhydraten. Ze worden snel 
door het lichaam opgenomen. Polysacchariden worden 
ook wel “trage” koolhydraten genoemd. Zij worden lang-
zaam in het lichaam opgenomen. Koolhydraten zijn een 
bron van energie voor ons lichaam. 
 

Vetten  
Niet alle vetten zijn slecht voor je gezondheid. Je    
lichaam heeft sommige vetten nodig. Ook vetten zijn 
een energiebron voor ons lichaam. Ze zijn belangrijk 
voor je lichaamscellen en je afweersysteem. Bovendien 
beschermt vetweefsel de lichaamsorganen en biedt het 
isolatie tegen de koude.  
Er zijn twee verschillende soorten vet: goede en slechte 
vetten. Verzadigde vetten, zoals in vlees, zijn slechte 
vetten omdat ze het cholesterolgehalte in ons lichaam 
verhogen. Onverzadigde vetten zijn goede vetten. Ze 
helpen je hart en bloedvaten gezond te houden. 
 

Eiwitten 
Eiwitten of proteïnen zijn energieleveranciers. Ons  
lichaam zet ze om in aminozuren. Deze zijn belangrijk 
voor de groei (kinderen) van ons lichaam en zijn nood-
zakelijk om onze lichaamsweefsels te herstellen.  

TIPS 

Nuttige links 
 
www.vigez.be 
Je kan hier praktische fiches over 
de verschillende voedingsgroepen 
in de actieve voedingsdriehoek 
downloaden. 
 
www.nice-info.be 
Het voedingsinformatiecentrum 
NICE (Nutrition Information Cen-
ter) stelt wetenschappelijke en 
educatieve informatie over voeding 
en gezondheid ter beschikking.  

CNK: 2947-042 


