
G E Z O N D  E T E N  M E T  D E 
S C H I J F  V A N  V I J F



Iedereen weet dat gezond eten goed voor je is. Door gezond te eten,  

voel je je fitter. Daarnaast is het belangrijk om een gezond gewicht te  

krijgen of te houden. Om gezond te kunnen eten, moet je wel weten  

wat dat precies is. Een ideaal hulpmiddel daarvoor is de Schijf van Vijf.

De Schijf geeft je oneindig veel mogelijkheden om te variëren met eten  

en drinken. Binnen de vijf vakken en de vijf regels van de Schijf van Vijf  

heb je de vrijheid om zelf te bepalen wat je eet.  

Meer informatie over de vakken vind je hiernaast.  

De regels voor een gezonde voeding zijn: 

1. Eet gevarieerd

2. Eet niet te veel en beweeg

3. Eet minder verzadigd vet

4. Eet veel groente, fruit en brood

5. Ga veilig met voedsel om

Gezond eetpatroon
De combinatie van alle voedingsmiddelen en alle soorten drinken die  

je kiest, maken een eetpatroon gezond of minder gezond. Als je eet 

volgens de Schijf van Vijf en zuinig bent met zout, bewijs je jouw 

gezondheid een grote dienst.

DE SCHIJF VAN VIJF 
IN HET KORT

VAK 1: 
GROENTE EN FRUIT



Groente en fruit bevatten veel vitamines en mineralen. Ook leveren vooral 

gedroogde soorten fruit veel voedingsvezel. Vitamines en mineralen zijn 

essentieel voor een optimaal functioneren van je lichaam en je haalt ze  

voor een deel uit groente en fruit. Vezels zijn goed voor je darmen.

Daarnaast verkleint het eten van veel groente en fruit mogelijk het risico  

op hart- en vaatziekten. Veel verschillende stoffen in groente en fruit worden 

ook in verband gebracht met het beschermen tegen kanker.

Alle soorten groenten en fruit bevatten net weer een andere combinatie 

van voedingsstoffen. Goed variëren dus, want dan krijg je van alles 

binnen. En eet er lekker veel van: elke dag twee ons groenten en twee 

stuks fruit.

VAK 1: 
GROENTE EN FRUIT

VOORKEUR MIDDENWEG UITZONDERING

GROENTE Alle soorten verse groente,
rauw of gekookt. Ook uit
diepvries, blik of glas

Bewerkte en gepureerde 
groente  

Groente à la crème
of met saus

FRUIT Alle soorten vers fruit,
uit diepvries, blik of glas 
zonder toegevoegde 
suikers

Bewerkt fruit, zoals 
vruchtenpuree, zelfge- 
maakte vruchtensmoothie 
zonder zuivel

Fruit uit blik of glas met 
toegevoegde suikers

VRUCHTEN-
SAPPEN

Geen enkel vruchtensap 
valt in deze categorie

Sinaasappelsap met
vruchtvlees, grapefruitsap

Appelsap, (versgeperst)
sinaasappelsap, 
druivensap, ananassap

Om het gemakkelijker te maken om gezond te kiezen, zijn dezelfde soort producten in keuzetabellen gezet. 
Kies je een keer een product dat minder goed voor je is, maar eet je voor de rest veel voorkeursproducten,  
dan is er niets aan de hand. Het gaat om de balans.



Naast aardappelen, brood, rijst en pasta horen ook peulvruchten en ontbijt- 

granen, zoals muesli in dit vak. Al deze producten hebben dezelfde eigen-

schap: het zijn belangrijke leveranciers van koolhydraten en van vezels.  

Je het ze ook nodig, omdat ze B-vitamines, calcium en ijzer leveren.

Koolhydraten zijn de belangrijkste brandstof voor het lichaam. Ze leveren 

energie. Voedingsvezels zorgen voor een goede darmwerking en je krijgt er 

een vol gevoel van.

Een extra boterham of een opscheplepel meer tijdens het avond eten  

zijn prima. Kies daarnaast vaker voor volkorenproducten en varieer 

tussen de verschillende producten. 

VAK 2: AARDAPPELEN,
BROOD, RIJST EN PASTA

VAK 3: ZUIVEL, VLEES,
VIS EN VERVANGERS

VOORKEUR MIDDENWEG UITZONDERING

BROOD Volkorenbrood, rogge- 
brood, volkoren knäcke- 
bröd, mueslibrood

Bruin brood, meergranen- 
brood, tarwebrood, 
rozijnenbrood, krentenbol

Wit brood, beschuit,
croissant, knäckebröd,
krentenbrood

GRAAN- 

PRODUCTEN 
Bambix naturel, Brinta,  
All Bran

(Vruchten)muesli, haver- 
mout, fruit ’n fibre

Cornflakes, chocopops,
frosties, rijstcrispies, ge-
suikerde krokante muesli

AARD- 
APPELEN,
RIJST, PASTA

Gekookte aardappelen,
volkorenpasta, couscous 
zilvervliesrijst

Aardappelpuree met
halfvolle melk en beetje 
margarine, meergranenrijst

Frites, gebakken aardap-  
pelen, witte rijst, gewone 
pasta, aardappelkroket, 
aardappelpuree uit een 
pakje

PEUL- 
VRUCHTEN 

Alle soorten gedroogde
en gewelde peulvruchten, 
ook uit blik, zonder saus

Witte bonen in
tomatensaus



Vlees, zuivel, vis en vleesvervangers zijn belangrijke bronnen van eiwit. Door 

het eten van deze producten zorg je voor goed voor de cellen in je lichaam. 

Voor de opbouw van spieren is bijvoorbeeld eiwit nodig. In de producten van 

dit vak zit ook calcium voor sterke botten en ijzer voor het vervoeren van 

zuurstof door je lichaam.

Varieer tussen vlees, vleesvervangers en vis. Eet twee keer per week vis, 

waarvan tenminste één keer vette vis.  

VAK 2: AARDAPPELEN,
BROOD, RIJST EN PASTA

VAK 3: ZUIVEL, VLEES,
VIS EN VERVANGERS

VAK 4: HALVARINE,
MARGARINE EN OLIËN

VOORKEUR MIDDENWEG UITZONDERING

VLEES Mager rund- en 
varkensvlees, kipfilet, 
biefstuk

Kippenbout zonder vel, 
doorregen runderlappen

Gehakt, kip met vel, 
runderriblappen, eend, 
(braad)worst

EIEREN Gekookt ei Gebakken ei

VLEESWAREN Kip- of kalkoenfilet, 
beenham, fricandeau

Knakworst Schouderham, worst, 
bacon, paté, rookvlees

VLEES- 
VERVANGERS 

Met genoeg ijzer en 
vitamine B12 zoals Valess, 
Tivall, tahoe, tempé

Zonder genoeg ijzer en 
vitamine B12 zoals Quorn

VIS Vers, uit diepvries of blik, 
gerookte en gestoomde 
vis, haring

Vissticks Bewerkte vis, zoals
kibbeling, lekkerbekje

MELK-
(PRODUCTEN)

Karnemelk, alle magere 
melk-, yoghurt-, kwark- en 
vla-varianten 

Halfvolle melk, halfvolle 
yoghurt

Volle varianten melk, 
yoghurt, vla, kwark

KAAS Hüttenkäse, 20+ kaas, 
verse geitenkaas, verse  
light kaas, 30+ camembert

Mozzarella, 30+ kaas, 
45+ Camembert

Volvette kaas  (45+ en 
meer), 60+ roombrie, 
gorgonzola, mascarpone



De producten in dit vak leveren noodzakelijke stoffen die passen in een 

gezond eetpatroon. Een pakje of kuipje boter of een fles olie levert namelijk 

geen 100% puur vet, maar ook nog andere stoffen. Wel is het belangrijk om 

te letten op ongezonde vetten.

Vetten zelf zijn opgebouwd uit vetzuren. Sommige vetzuren kan je lichaam 

niet zelf maken, dus die moeten uit voeding komen. En om er voor te zorgen 

dat iedereen genoeg vitamine A en D binnenkrijgt, worden in Nederland deze 

vitamines aan verschillende botersoorten toegevoegd.

Verzadigd vet = Verkeerd, Onverzadigd vet = Oké 

Als je veel verzadigd vet eet, verhoogt dat het risico op hart- en 

vaatziekten. Onverzadigd vet verlaagt het cholesterolgehalte van het 

bloed en vermindert de kans op hart- en vaatziekten.

Kijk voor gezonde en lekkere recepten op  
www.voedingscentrum.nl/recepten

VAK 4: HALVARINE,
MARGARINE EN OLIËN

VAK 5:
WATER

VOORKEUR MIDDENWEG UITZONDERING

VETTEN Alle soorten halvarine,
sommige soorten marga- 
rine (minder dan 70% vet), 
alle soorten olie, vloeibare 
bak- en braadproducten,
vloeibaar frituurvet

Zachte margarine of
margarineproduct (meer
dan 70% vet) in een
kuipje

Roomboter, harde 
margarine in een wikkel, 
hard bak-, braad- en 
frituurvet

VOORKEUR MIDDENWEG UITZONDERING

VLEES Mager rund- en 
varkensvlees, kipfilet, 
biefstuk

Kippenbout zonder vel, 
doorregen runderlappen

Gehakt, kip met vel, 
runderriblappen, eend, 
(braad)worst

EIEREN Gekookt ei Gebakken ei

VLEESWAREN Kip- of kalkoenfilet, 
beenham, fricandeau

Knakworst Schouderham, worst, 
bacon, paté, rookvlees

VLEES- 
VERVANGERS 

Met genoeg ijzer en 
vitamine B12 zoals Valess, 
Tivall, tahoe, tempé

Zonder genoeg ijzer en 
vitamine B12 zoals Quorn

VIS Vers, uit diepvries of blik, 
gerookte en gestoomde 
vis, haring

Vissticks Bewerkte vis, zoals
kibbeling, lekkerbekje

MELK-
(PRODUCTEN)

Karnemelk, alle magere 
melk-, yoghurt-, kwark- en 
vla-varianten 

Halfvolle melk, halfvolle 
yoghurt

Volle varianten melk, 
yoghurt, vla, kwark

KAAS Hüttenkäse, 20+ kaas, 
verse geitenkaas, verse  
light kaas, 30+ camembert

Mozzarella, 30+ kaas, 
45+ Camembert

Volvette kaas  (45+ en 
meer), 60+ roombrie, 
gorgonzola, mascarpone



Het vak Water bestaat uit het vocht dat je binnenkrijgt via dranken. Voor  

het transport van allerlei stoffen door je lichaam heb je water nodig. Het is 

belangrijk om ongeveer anderhalve liter vocht per dag te drinken. Kies  

daarbij vooral voor kraanwater. Deze dorstlesser is niet alleen goedkoop en 

gemakkelijk te krijgen, maar bevat ook nul calorieën.

Voor de hoeveelheid vocht per dag tellen alle dranken mee: water, koffie, 

thee, melkproducten, vruchtensappen, frisdrank en alcoholhoudende dranken 

als wijn en bier. Water, thee, koffie, melkproducten en vruchtensappen 

worden gerekend tot de basisvoedingsmiddelen. Frisdranken en alcoholische 

dranken leveren vaak alleen energie en minder voedingsstoffen. Ze horen  

niet bij het vak water, maar bij de extra’s.

Alcohol
Wees matig met alcohol. Te veel alcohol is schadelijk voor de gezondheid 

en levert veel calorieën. 
n  Vrouwen kunnen beter niet meer dan één glas per dag drinken. Voor 

mannen geldt twee glazen per dag als maximum.
n  Drink niet iedere dag, om gewenning te voorkomen en drink geen 

grote hoeveelheden in één keer.

VAK 5:
WATER

VOORKEUR MIDDENWEG UITZONDERING

VETTEN Alle soorten halvarine,
sommige soorten marga- 
rine (minder dan 70% vet), 
alle soorten olie, vloeibare 
bak- en braadproducten,
vloeibaar frituurvet

Zachte margarine of
margarineproduct (meer
dan 70% vet) in een
kuipje

Roomboter, harde 
margarine in een wikkel, 
hard bak-, braad- en 
frituurvet

VOORKEUR MIDDENWEG UITZONDERING

VOCHT

(water) 
Kraanwater, mineraal- en
bronwater, zwarte koffie,
thee zonder suiker, thee
(eventueel met klein
scheutje halfvolle melk)

Koffie met volle koffiemelk 
en suiker, Turkse koffie, 
thee met suiker of honing, 
koffie uit de automaat  
met melk (en suiker),
cappuccino



Hoeveelheid eten en verdeling over de dag
Om een gezond eetpatroon te krijgen en te houden, eet je elke dag  

voldoende uit alle vakken. In de tabel aanbevolen hoeveelheden staat hoeveel 

je per dag ongeveer nodig hebt. Daarnaast is het goed om je eetmomenten 

over de dag te verdelen. Neem in ieder geval ontbijt, lunch en diner. Door 

regelmatig te eten geef je honger minder ruimte en je krijgt minder de  

neiging om te gaan snacken.

Extra’s
Voedingsmiddelen zoals sauzen, snacks, frisdrank, koek, snoep en gebak  

staan niet in de Schijf van Vijf. Dit soort producten leveren in het Nederlandse 

voedingspatroon vaak weinig voedingsstoffen en relatief veel calorieën. 

Daarom noemen we ze extra’s.

Je kunt afhankelijk van je leeftijd en geslacht elke dag een beetje aan extra’s 

eten. Als je daarmee rekening houdt, kun je zelf uitmaken waar jij je extra 

ruimte aan besteedt. Je kiest slim als je ook tussen de maaltijden door 

producten uit de Schijf van Vijf neemt, bijvoorbeeld fruit.

EETMOMENTEN
EN EXTRA’S

      GEMIDDELD AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEDEN 
VOEDINGS MIDDELEN

Lekkere trek?
Kies ook eens een krenten- of mueslibol, een boterham met plakjes 

banaan, een boterham met een speculaasje of roggebrood met 30+ kaas. 

KCAL MANNEN VROUWEN

Maximum aan extra’s per dag +/- 400 +/- 300



Elke kleur van een productgroep staat voor een vak uit de Schijf van Vijf. Eet gevarieerd: eet elke 
dag uit ieder vak. Per leeftijdsgroep kinderen gelden de kleinste hoeveelheden voor de jongere 
kinderen en de grootste hoeveelheden voor oudere kinderen. Per leeftijdsgroep volwassenen 
gelden de kleinste hoeveelheden voor vrouwen en de grootste voor mannen. 

      GEMIDDELD AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEDEN 
VOEDINGS MIDDELEN

KCAL MANNEN VROUWEN

Maximum aan extra’s per dag +/- 400 +/- 300

LEEFTIJD 1-3 JAAR 4-8 JAAR 9-13 JAAR 14-18 JAAR 19-50 JAAR 51-70 JAAR 71 JAAR EN OUDER

GROENTE 50 -100 g
(1-2 opscheplepels)

100 -150 g
(2-3 opscheplepels)

150 - 200 g
(3-4 opscheplepels)

200 g 
(4 opscheplepels)

200 g 
(4 opscheplepels)

200 g 
(4 opscheplepels)

150 g 
(3 opscheplepels)

FRUIT 150 g 
(1½ stuk)

150 g 
(1½ stuk)

200 g 
(2 stuks)

200 g 
(2 stuks)

200 g 
(2 stuks)

200 g 
(2 stuks)

200 g 
(2 stuks)

BROOD 70 -105 g 
(2 - 3 sneetjes)

105 -140 g 
(3 - 4 sneetjes)

140 -175 g 
(4 - 5 sneetjes)

210 - 245 g 
(6 - 7 sneetjes)

210 - 245 g 
(6 - 7 sneetjes)

175 - 210 g 
(5 - 6 sneetjes)

140 -175 g 
(4 - 5 sneetjes)

AARDAPPELEN, RIJST,
PASTA, PEULVRUCHTEN 

50 -100 g (1 - 2 aard- 
appelen/opscheplepels)

100 -150 g (2 - 3 aard- 
appelen/opscheplepels)

150 - 200 g (3 - 4 aard- 
appelen/opscheplepels)

200 - 250 g (4 - 5 aard- 
appelen/opscheplepels)

200 - 250 g (4 - 5 aard- 
appelen/opscheplepels)

150 - 200 g (3 - 4 aard- 
appelen/opscheplepels)

100 - 200 g (2 - 4 aard- 
appelen/opscheplepels)

MELK(PRODUCTEN) 300 ml 400 ml 600 ml 600 ml 450 ml 500 - 550 ml 650 ml

KAAS ½ plak (10 g) ½ plak (10 g) 1 plak (20 g) 1 plak (20 g) 1½ plak (30 g) 1½ plak (30 g) 1 plak (20 g)

VLEES(WAREN), VIS, KIP,
EIEREN, VLEESVERVANGERS 50 - 60 g 60 - 80 g 80 -100 100 -125 g 100 -125 g 100 -125 g 100 -125 g

HALVARINE 10 -15 g (5 g/sneetje) 15 - 20 g (5 g/sneetje) 20 - 25 g (5 g/sneetje) 30 - 35 g (5 g/sneetje) 30 - 35 g (5 g/sneetje) 25 - 30 g (5 g/sneetje) 20 - 25 g (5 g/sneetje)

BAK-, BRAAD- EN
FRITUURPRODUCTEN, OLIE 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel)

VOCHT (WATER) ¾ liter 1 liter 1-1½ liter 1-1½ liter 1½-2 liter 1½-2 liter 1½-2 liter



BALANS EN
GEZONDER EETPATROON

      GEMIDDELD AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEDEN 
VOEDINGS MIDDELEN

LEEFTIJD 1-3 JAAR 4-8 JAAR 9-13 JAAR 14-18 JAAR 19-50 JAAR 51-70 JAAR 71 JAAR EN OUDER

GROENTE 50 -100 g
(1-2 opscheplepels)

100 -150 g
(2-3 opscheplepels)

150 - 200 g
(3-4 opscheplepels)

200 g 
(4 opscheplepels)

200 g 
(4 opscheplepels)

200 g 
(4 opscheplepels)

150 g 
(3 opscheplepels)

FRUIT 150 g 
(1½ stuk)

150 g 
(1½ stuk)

200 g 
(2 stuks)

200 g 
(2 stuks)

200 g 
(2 stuks)

200 g 
(2 stuks)

200 g 
(2 stuks)

BROOD 70 -105 g 
(2 - 3 sneetjes)

105 -140 g 
(3 - 4 sneetjes)

140 -175 g 
(4 - 5 sneetjes)

210 - 245 g 
(6 - 7 sneetjes)

210 - 245 g 
(6 - 7 sneetjes)

175 - 210 g 
(5 - 6 sneetjes)

140 -175 g 
(4 - 5 sneetjes)

AARDAPPELEN, RIJST,
PASTA, PEULVRUCHTEN 

50 -100 g (1 - 2 aard- 
appelen/opscheplepels)

100 -150 g (2 - 3 aard- 
appelen/opscheplepels)

150 - 200 g (3 - 4 aard- 
appelen/opscheplepels)

200 - 250 g (4 - 5 aard- 
appelen/opscheplepels)

200 - 250 g (4 - 5 aard- 
appelen/opscheplepels)

150 - 200 g (3 - 4 aard- 
appelen/opscheplepels)

100 - 200 g (2 - 4 aard- 
appelen/opscheplepels)

MELK(PRODUCTEN) 300 ml 400 ml 600 ml 600 ml 450 ml 500 - 550 ml 650 ml

KAAS ½ plak (10 g) ½ plak (10 g) 1 plak (20 g) 1 plak (20 g) 1½ plak (30 g) 1½ plak (30 g) 1 plak (20 g)

VLEES(WAREN), VIS, KIP,
EIEREN, VLEESVERVANGERS 50 - 60 g 60 - 80 g 80 -100 100 -125 g 100 -125 g 100 -125 g 100 -125 g

HALVARINE 10 -15 g (5 g/sneetje) 15 - 20 g (5 g/sneetje) 20 - 25 g (5 g/sneetje) 30 - 35 g (5 g/sneetje) 30 - 35 g (5 g/sneetje) 25 - 30 g (5 g/sneetje) 20 - 25 g (5 g/sneetje)

BAK-, BRAAD- EN
FRITUURPRODUCTEN, OLIE 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel) 15 g (1 eetlepel)

VOCHT (WATER) ¾ liter 1 liter 1-1½ liter 1-1½ liter 1½-2 liter 1½-2 liter 1½-2 liter



Energie in balans
Bij het samenstellen van gezonde voeding, draait het uiteindelijk allemaal  

om de juiste balans. Dat geldt ook voor energie en bewegen. Het is eigenlijk 

heel simpel: Als je meer energie binnenkrijgt dan je verbrandt, neemt je 

gewicht toe. Zo werkt het ook andersom. Je valt af als je meer energie 

verbruikt dan je binnenkrijgt.

Iedereen heeft energie nodig. De hoeveelheid hangt af van je leeftijd, geslacht 

en leefstijl. Beweeg je veel dan heb je automatisch meer energie nodig. Een 

actieve leefstijl is elke dag ten minste een half uur flink bewegen.

Het Nieuwe Eten
Het is misschien lastig om in één keer precies te gaan eten volgens de  

Schijf van Vijf. Om het gemakkelijk te maken gezonder te eten heeft het 

Voedingscentrum Het Nieuwe Eten ontwikkeld. Het Nieuwe Eten is een  

manier om in kleine stapjes blijvend je eetpatroon gezonder maken.

BALANS EN
GEZONDER EETPATROON

OOK VERKRIJGBAAR BIJ 
HET VOEDINGSCENTRUM

Uitleg en inspiratie rondom Het Nieuwe Eten lees je op  

www.voedingscentrum.nl/hetnieuweeten. Doe de test en je weet  

direct hoe je je eetpatroon kunt aanpassen.

KCAL MANNEN VROUWEN

Weinig actieve leefstijl +/- 2.500 +/- 2.000

Actieve leefstijl +/- 2.900 +/- 2.300



G E Z O N D  E T E N  M E T  D E 
S C H I J F  V A N  V I J F

Kijk voor meer informatie en uitgaven op 

www.voedingscentrum.nl

OOK VERKRIJGBAAR BIJ 
HET VOEDINGSCENTRUM

Gezond eten met  
de Schijf van Vijf

Alles over sport en 
voeding

Eettabel  
voedingswaarden  
van 1600 producten

Het Nieuwe Eten
stap voor stap  
gezonder eten

Balansdag kookboek
50 keer lekker een 
Balansdag

Barbecue kookboek
53 recepten voor een 
gezonde barbecue

Alles over gezond  
eten als je zwanger  
bent

Alles over E-nummers  
en etiketten

Alles over gezond  
eten en bewegen  
met baby en peuter

Alles over afvallen

Online hulp bij gezond eten
Benieuwd of je eetpatroon en gewicht gezond zijn? Ga naar 

www.mijnvoedingscentrum.nl en meld je aan. Test jezelf, ontvang direct 

advies en houd bij hoe je eetpatroon en gewicht zich ontwikkelen.


