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Op uw gezondheid!
U bent baas over uw eigen lichaam. Gelukkig maar. Dat brengt natuurlijk een zekere
verantwoordelijkheid met zich mee. Alles wat u eet en drinkt heeft een invloed op het
mechanisme. U bent wat u eet, is een gezegde dat nog steeds actueel is.
Een baas kan zijn functie pas uitoefenen als hij of zij goed luistert – in dit geval naar het
lichaam – en de juiste informatie krijgt om beslissingen te kunnen nemen. Maar in de media
verschijnen vaak tegenstrijdige berichten rond voeding en hun invloed op het lichaam. Ons
gezondheidscharter “Het smaakt goed, het doet goed” wordt niet alleen als leidraad gebruikt
om een gezonde en evenwichtige voeding aan te bieden, maar dient ook om onze
consumenten te informeren over deze thematiek.
Sodexo informeert u via affiches over de samenstelling van de maaltijden, over
voedingsmiddelen, over Body Mass Index (BMI) en beweegtips. Daarnaast houden wij ook
een Vitality corner in uw bedrijf: een diëtiste die met een infostand in uw restaurant uw
voedingsvragen beantwoordt. De brochure ‘De Voedingsdriehoek’ maakt deel uit van een
reeks handige boekjes die elk een thema aanhalen uit de voedingsleer. Geschreven in
duidelijke taal, met de nodige cijfers en doorspekt van handige tips en weetjes die u
onmiddellijk in de praktijk kan omzetten.
Deze brochure geeft u een gedetailleerde uiteenzetting over de verschillende voedingsstoffen
die onderdeel uitmaken van een evenwichtige voeding. We leggen uit in welke producten ze
te vinden zijn, welke goede of slechte invloeden ze hebben en in welke mate u ze best
consumeert. Dit is dé basis voor een bewuste manier van eten.

Michel Croisé
C.E.O. Sodexo
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A. GEZONDE VOEDING
Een gezonde voeding betekent:
• Een gevarieerde voeding
• De tijd nemen om te eten
• Eten op regelmatige tijdstippen
• 3 hoofdmaaltijden en 2 tussendoortjes
• Geen maaltijden overslaan
• Eten naar behoefte: niet te veel en niet te weinig
• Kiezen voor goede energiebronnen
• Voldoende drinken
• Veel groenten en fruit eten
• Je gewicht onder controle houden
• Aan sport doen volgens de eigen mogelijkheden
• De voorkeur geven aan volkorenproducten
• Kiezen voor de juiste vetten
• …
Risico's verbonden aan een ongezonde voeding:
• Hart- en vaatziekten
• Diabetes (suikerziekte)
• Vermoeidheid
• Overgewicht en zwaarlijvigheid
• Ondervoeding
• ...
Heilzame effecten van een gezonde voeding:
• In vorm zijn
• Een goede gezondheid
• Minder risico op het ontwikkelen van diabetes
• Minder risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten
• Minder risico op het ontwikkelen van kanker
• Een gezonde geest in een gezond lichaam
• Geen tekorten aan bepaalde voedingsstoffen
• …
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B. DE VOEDINGSDRIEHOEK

Restgroep
Vetstoffen

Vlees, gevogelte, vis
eieren, vervangproducten

Zuivelproducten
Groenten

Fruit
Zetmeelproducten

Dranken
Lichaamsbeweging
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Uiteraard levert onze voeding energie aan ons lichaam. Maar eten is ook essentieel om goed te
kunnen functioneren zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Een goede voeding draagt ook bij
tot een goed humeur.
Om de aanbevelingen op vlak van voeding toegankelijker te maken voor de consument, hebben
voedingsdeskundigen een aantal pedagogische hulpmiddelen ontwikkeld. Een daarvan is de
voedingsdriehoek.
Het principe is eenvoudig: de voedingsdriehoek bestaat uit 8 voedingsgroepen verdeeld over
verschillende verdiepingen en één groep 'lichaamsbeweging'. Het is belangrijk dat u
voedingsmiddelen uit al deze voedselfamilies eet om een zogenaamd 'voedingsevenwicht' te
verkrijgen. Met andere woorden: om alle voedingsmiddelen binnen te krijgen die noodzakelijk zijn
voor een optimale gezondheid. Maar al deze voedselfamilies nemen niet even veel plaats in de
piramide in; hun 'kwantitatief' belang neemt af naarmate men hoger in de piramide gaat.
In dit model vindt u niet de precieze hoeveelheden die u moet eten. We hebben immers allemaal
onze eigen behoeften naargelang onze leeftijd, onze lengte, ons gewicht, ons geslacht, de
hoeveelheid lichaamsbeweging die we nemen, enz. Maar de piramide geeft wel duidelijk weer wat
de ideale verhoudingen tussen de verschillende voedselgroepen zijn. In de basis van de piramide
zitten dan ook de voedingsmiddelen waarvan we het meest moeten eten; bovenaan zitten de
voedingsmiddelen die we het minst moeten eten. Een gezonde voeding moet dus bestaan uit
voedingsmiddelen uit de basis van de piramide (water, zetmeelhoudende producten, fruit en
groenten). Als die laatste ontbreken, komt het evenwicht van onze voeding in gevaar.
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C. DE VERSCHILLENDE GROEPEN IN DE VOEDINGSDRIEHOEK

1. Lichaamsbeweging

U ziet dat, naast de echte voedingsgroepen, ook lichaamsbeweging is opgenomen in de piramide.
Dat mag vreemd lijken, maar de reden waarom sport een plaats heeft gekregen in de
voedingsdriehoek is heel logisch. Onze behoeften zijn afhankelijk van onze leeftijd, lengte, gewicht,
geslacht, maar ze variëren ook naargelang de hoeveelheid lichaamsbeweging die we nemen.
Daarom zit ook sport in de basis van de voedingsdriehoek. De intensiteit, frequentie en duur van de
sportbeoefening, bepalen in grote mate onze voedselbehoeften.
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2. Niet-energetische dranken

Ons lichaam bestaat voor gemiddeld 60% uit water (iets meer bij de allerkleinsten en iets minder bij
oudere mensen); het is dan ook belangrijk dat ons lichaam dagelijks voldoende vocht opneemt. Ons
lichaam voert dagelijks ongeveer 2,5 liter af (behalve in speciale omstandigheden zoals bij hoge
temperaturen, abnormaal vochtverlies of intensieve sportbeoefening). Het is dan ook logisch dat er
dagelijks ook net zoveel vocht moet worden aangevoerd. Uit onze voeding halen we ongeveer 1 l
water per dag; het is dus aangeraden om dagelijks 1,5 l te drinken.
De enige drank die we echt nodig hebben, is water. Zowel plat als bruisend water zijn goed. Water
bevat geen eiwitten, koolhydraten of vetten. Water bevat met andere woorden geen calorieën en
dus geen energie.
Het gehalte aan mineralen in natuurlijk mineraalwater varieert van merk tot merk. De wet verdeelt
de verschillende soorten water in drie grote families. Om te bepalen tot welke familie mineraalwater
een bepaald merk behoort, moet u het etiket lezen: "droge stof" per liter.
o Zeer licht gemineraliseerd water: mag niet meer dan 50 mg droge stof per liter bevatten
o Licht gemineraliseerd water: mag niet meer dan 500 mg droge stof per liter bevatten
o Water rijk aan minerale zouten: moet meer dan 1.500 mg droge stof per liter bevatten
Alle soorten water met een gehalte aan minerale zouten (droge stof) tussen 500 en 1.500 mg
behoren tot geen enkele wettelijke categorie maar kunnen worden beschouwd als gemiddeld
gemineraliseerd.
Elk soort water heeft zijn eigen kenmerken. Wij raden aan om regelmatig af te wisselen. Maar een
bepaald type water kan ook worden gekozen om bepaalde tekorten aan te vullen. Als u bijvoorbeeld
zelden melkproducten consumeert, kan calciumrijk water drinken u helpen een tekort aan dit
mineraal te compenseren.
Thee en koffie (zonder suiker of melk) zijn dranken die evenmin calorieën leveren maar toch
moeten ze met mate worden genuttigd. Ze bevatten immers veel cafeïne en theïne (stoffen die een
vochtafdrijvend effect hebben – ons lichaam zal er meer vocht door verliezen omdat we vaker
moeten plassen).
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Andere dranken buiten water, thee of koffie bevatten suiker (of zoetmiddelen) maar meestal slechts
weinig eiwitten of vetten (behalve melk en dranken op basis van melk, die we zullen bespreken
onder het hoofdstuk over melkproducten en die eigenlijk kunnen worden beschouwd als vloeibare
voedingsmiddelen).
Criteria voor de keuze van een gezonde drank: de calorieën en de suikers!

o Plat of bruisend water (zoveel als u wilt), eventueel gearomatiseerd (zonder hiervan te veel te
o

o

o
o
o

gaan drinken) maar zonder calorieën. Controleer altijd de calorieën (energetische waarde);
sommige van deze dranken bevatten veel suikers.
Thee, koffie (zonder te overdrijven) en kruidenthee (met weinig of geen suiker).
V ruchtensappen: alleen de 100% pure sappen en zonder toegevoegde suikers (alle soorten
vruchtensap bevatten van nature namelijk al suiker). Vruchtensappen moeten echter met mate
worden genuttigd want ze bevatten de suiker van de vruchten en dus calorieën (sommige
sappen meer dan 10 kcal voor een klein glas van 200 ml, toch al behoorlijk veel). Het is nog
altijd beter om een stuk fruit te eten en water te drinken!
Sommige dranken bevatten toegevoegde suikers. Bekijk het etiket voor meer informatie,
ook als u light-dranken drinkt.
Wijn en alcoholische dranken: sommige van deze dranken bevatten, naast alcohol,
verdikkingsmiddelen, antioxidanten of bewaarmiddelen, die niet noodzakelijk op de verpakking
vermeld worden omdat dit voor alcoholhoudende dranken niet verplicht is.
Controleer altijd de lijst met ingrediënten: dranken die kleurstoffen, additieven, bewaarmiddelen,
aroma's, voedingszuren enz. bevatten zijn zelden goed voor de gezondheid!

Energie of energetische
waarde
Eiwitten
Koolhydraten
Suikers
Vetten
Vitaminen en mineralen

Zo weinig mogelijk, vergelijk de producten onderling! Behalve voor
topsporters hoeft de ideale drank geen calorieën te bevatten
Zelden aanwezig in dranken
Zo weinig mogelijk
Zelden aanwezig in dranken
Zelden in voldoende hoeveelheden aanwezig om aan de behoeften te
voldoen
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3. Zetmeelhoudende producten (graanproducten, aardappelen, peulvruchten)

Deze voedingsmiddelen vormen de basis van onze voeding; ze zijn een belangrijke bron van
energie voor ons lichaam. Ze zijn een bron van koolhydraten, een unieke vorm van energie voor
onze hersenen. Deze voedingsfamilie bevat: brood, rijst, pasta, griesmeel, peulvruchten,
aardappelen en een heleboel graanproducten (ontbijtgranen of andere) zoals tarwe, maïs, maniok,
gerst, (pluim)gierst, boekweit, haver, gierstmelde. Peulvruchten kunnen ook in de voedingsgroep
van vlees, gevogelte, … worden geplaatst omdat ze veel eiwitten bevatten. Daarom worden ze veel
gegeten door vegetariërs.
Bakkerijproducten: ze zijn zelden voorzien van een vermelding van de voedingswaarde. Kies voor
eenvoudige producten zoals brood of stokbrood, liefst bruin of volkoren.
Vermijd banket (chocoladekoeken, crèmekoeken, bonbons) en gebak; ze zijn rijk aan verzadigde
vetten, transvetzuren en suiker. Hetzelfde geldt voor speciaal brood zoals krentenbrood of
krakelingen, die veel suiker bevatten. Zuurdesembrood is bijzonder interessant, niet alleen omwille
van de smaak maar vooral omwille van zijn voedingswaarde. Het fytinezuur, dat van nature
aanwezig is in traditioneel brood (en dat de opname van verschillende mineralen vermindert) wordt
in dit brood geneutraliseerd.
Rijs, pasta, griesmeel: kies voor de niet-bereide vorm (geen kant-en klare maaltijden) en indien
mogelijk de volkorenvariant. Kant-en klare maaltijden bevatten vaak meer calorieën, suikers en
overbodige vetten. Volkorenproducten bevatten meer mineralen en vezels, wat een voordeel is.
Aardappelen: bereid aardappelen zo natuurlijk mogelijk. Vermijd aardappelbereiding, die vaak veel
calorieën en vetten bevat (frieten, chips, gratin, puree, …). Een aardappel in de schil is trouwens
gezonder dan een geschilde aardappel – ongeschilde aardappelen bevatten namelijk meer vezels.
Ontbijtgranen: vermijd ontbijtgranen verrijkt met chocolade, honing of suiker.
Over het algemeen hebben ze, zelfs als ze weinig gesuikerd zijn, een zeer
hoge glycemische index (zorgt voor een plotse stijging van het suikergehalte in
het bloed). Volkorenbrood, havervlokken of graanproducten met veel vezels
zijn een beter alternatief.
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Andere graanproducten: er bestaan ontzettend veel andere graanproducten, zoals gierstmelde,
kamut, boulgour, rogge, gerst, (pluim)gierst, haver, spelt en tal van andere. Deze granen zijn een
belangrijke bron van koolhydraten, vezels en mineralen. Ze brengen ook bepaalde vitamines en
eiwitten aan. Die laatste hebben een geringe biologische waarde omdat ze niet alle essentiële
aminozuren bevatten. Essentiële aminozuren zijn stukjes van eiwitten die ons lichaam niet zelf kan
aanmaken en dus via de voeding moet opnemen. Ze moeten dus deel uitmaken van onze
dagelijkse voeding. Maar door in één maaltijd goede combinaties te maken van plantaardige
voedingsmiddelen (zie onze brochure over vegetarisme) is het toch mogelijk om ons lichaam te
voorzien van de essentiële aminozuren en dus de eiwitten met een hoge biologische waarde.
Peulvruchten: deze kunnen worden ingedeeld bij de zetmeelhoudende producten omdat ze rijk zijn
aan koolhydraten, maar ook in de voedingsgroep vlees, gevogelte,… omdat ze veel eiwitten
bevatten. Vast staat dat ze ten onrechte verwaarloosd worden. Ze vormen immers een zeer
interessante bron van deze twee voedingsstoffen en bovendien zijn ze rijk aan vezels, mineralen en
vitaminen, vooral vitaminen uit de B-groep.
Elk maaltijd zou voldoende zetmeelhoudende producten moeten bevatten. Elk product in deze
categorie heeft andere voordelen en de keuze is enorm.
Energie of energetische waarde
Eiwitten
Koolhydraten
Suikers
Zetmeel, complexe
koolhydraten
Vetten
Vezels
Vitaminen en mineralen

Varieert naargelang het merk. Controleer altijd het suikeren vetgehalte.
Geen merkbare verschillen tussen de merken maar kies
steeds de eiwitarmste.
Zo weinig mogelijk suiker of sacharose.
Zoveel mogelijk voorkeur aan geven.
Zo laag mogelijk totaal vetgehalte (Max. 3 tot 5 g/100 g) en
verzadigde vetzuren (Max. 2 tot 3 g / 100 g)
Kies voor voedingsmiddelen met zoveel mogelijk vezels.
Ze spelen een belangrijke rol voor onze gezondheid.
Ze zijn vaak verrijkt met vitaminen en mineralen, wat een
pluspunt is (Fe, Ca en vitaminen van de B-groep).
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4. Groenten

Net als zetmeelhoudende producten leveren groenten in de eerste plaats koolhydraten. Maar
groenten zijn ook een bron van andere essentiële voedingsstoffen die voor ons lichaam belangrijk
zijn zoals vezels, mineralen, vitaminen, water en antioxidanten.
De aanbevelingen voor de consumptie van groenten uit het B-NVGP (Belgisch Nationaal Voedingsen Gezondheidsplan) zijn duidelijk: tenminste 300 g per dag en er bestaat geen bovengrens voor de
consumptie van groenten. Ze hebben immers een hoge voedingswaarde en bevatten weinig
calorieën. Wie dagelijks een bord soep eet, een portie rauwkost (100 g) en een portie bereide
groenten (200 g) haalt deze norm.
Er bestaan groenten in tal van kleuren (geel, oranje, wit, rood, paars, groen). Die kleuren zijn het
gevolg van pigmenten, die overeenstemmen met antioxidanten die ons lichaam nodig heeft om vrije
radicalen te bestrijden. Als ze te veel worden geconsumeerd, kunnen vrije radicalen veroudering en
degeneratieve aandoeningen veroorzaken. Variatie aanbrengen in de kleur van de groenten die u
eet, is dus een uitstekende manier om het afweersysteem van uw lichaam te versterken.
Kruiden en aromaten behoren eveneens tot deze voedingsfamilie. Ze worden in kleine
hoeveelheden gebruikt; hun voedingswaarde in calorieën is beperkt. Maar ze geven erg veel smaak
aan voedingsmiddelen. Het gebruik van kruiden en aromaten wordt dan ook sterk aangemoedigd.
Wie kruiden aan zijn voeding toevoegt, moet bovendien minder zout of vetten gebruiken.
Energie of
energetische
waarde
Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
Vezels
Vitaminen en
mineralen

Zo weinig mogelijk, niet-bereide groenten bevatten in principe nooit meer dan 25
kcal/100 g (behalve bieten, spruitjes en artisjok- en palmharten, maïs en erwtjes).
Met uitzondering van peulvruchten zijn groenten arm aan eiwitten.
Het gehalte aan koolhydraten van groenten varieert maar de koolhydraten zijn altijd van
goede kwaliteit als ze natuurlijk bereid worden. Hoed u voor toegevoegde suikers!
Niet-bereide groenten bevatten vrijwel geen vetten. Controleer het vetgehalte op het
etiket en vermijd zo veel mogelijk de verzadigde vetzuren.
Groenten bevatten vaak veel vezels, die de darmtransit bevorderen.
Groenten zijn van nature rijk aan mineralen en vitaminen; ze zijn dan ook onontbeerlijk.
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Vers, diepgevroren of in blik?
Verse groenten hebben geen etiket. Natuurlijk bereid (zonder saus) bevatten ze uitsluitend de
voedingsstoffen die in de groenten aanwezig zijn: gemiddeld 2 à 3 g eiwitten per 100 g, 0,5 à 5 g
koolhydraten en 0 à 1 g vetten.
Bepaalde diepgevroren groenten zijn volkomen natuurlijk (zonder toevoegingen); hun
voedingswaarde is vergelijkbaar met die van verse groenten. Soms zijn ze bereid en bevatten ze
meer calorieën.
Controleer altijd het etiket van diepvriesgroenten en bereidingen op basis van groenten.
Conserven zijn soms een alternatief maar groenten in blik hebben niet altijd dezelfde smaak en
bevatten dikwijls veel zout.
Raadpleeg de lijst met ingrediënten en controleer of ze geen vetten of suiker bevatten (uiteraard
moeten ze koolhydraten bevatten, maar geen toegevoegde suiker). U kiest dus best voor verse of
diepgevroren maar natuurlijke, niet-bereide groenten. Let op met groentepannetjes als ze
toegevoegde vetten bevatten, met groenten met room of verwerkt in een gratin, voor sommige
soepen, die veel calorieën kunnen bevatten, of voor verleidelijke bereidingen op basis van groenten
…
Bereidingswijze
Stomen of wokken is de ideale bereidingsvorm voor groenten. Groenten die worden gestoomd of in
de wok bereid, behouden hun vitaminen en smaak, en bovendien hoeft u minder vetten voor de
bereiding te gebruiken.
Koken in water is minder ideaal dan de 2 vorige alternatieven, omdat er bij deze bereidingswijze
veel vitaminen verloren gaan in het kookwater. Gebruik maar net zoveel water als u nodig hebt om
de groenten te koken om het verlies van vitaminen en mineralen te beperken.
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5. Fruit

De samenstelling van vruchten is vergelijkbaar met die van groenten. Ook fruit bevat veel vezels,
vitaminen, mineralen, water en antioxidanten. Maar ze bevatten veel meer koolhydraten (suikers
met 's') en ook fructose (suiker zonder 's', die van nature aanwezig in de vruchten). Ze mogen dus
zeker gegeten worden, zij het met mate.
Toch eet een groot deel van de bevolking over het algemeen te weinig fruit. Twee à drie stukken
fruit per dag eten, is optimaal. En ook hier is de gulden regel: varieer in fruitsoorten en -kleuren.
Gedroogde vruchten
Dit zijn vruchten waaraan een groot deel van het vocht onttrokken is (rozijnen, gedroogde
abrikozen, gedroogde bananen,…). Precies omdat ze gedroogd zijn, is de concentratie suikers en
vezels van gedroogde vruchten veel hoger. Ze zijn ook een belangrijke bron van calcium (vooral
vijgen) en kalium. Gedroogde banaan is zeer rijk aan magnesium. Ze bevatten echter nog
nauwelijks vitamine C. Gedroogde vruchten zijn een gezond tussendoortje omdat ze rijk zijn aan
vezels en mineralen. Maar overdrijf niet, want ze bevatten ook veel suikers en calorieën. Ze zijn niet
te verwarren met oliehoudende vruchten (walnoten, hazelnoten,...), die volgens het zuidelijke
landsgedeelte behoren tot de familie van de vetten omdat ze erg veel vetten bevatten. In de
voedingsdriehoek van het noordelijke landsgedeelte zijn de oliehoudende vruchten ondergebracht
in de familie vlees/vis/eieren omwille van hun hoge concentratie eiwitten en ijzer.
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Vers, diepgevroren of in blik?
Ze moeten niet worden geëtiketteerd. Als u ze eet op een andere manier dan 'natuur' (bijvoorbeeld
in de vorm van vruchtensla, fruit in blik of moes), moet u controleren of ze geen toegevoegde
suikers bevatten. De vermelding 'zonder toegevoegde suiker', 'zonder toegevoegde suikers' (met 's')
of '100% puur fruit' moeten op de verpakking staan. Op basis van deze vermelding kunt u de juiste
keuze maken. Vruchten bevatten van nature koolhydraten (suikers). Het is dus niet zo gemakkelijk
om uit te maken of ze nu wel dan niet toegevoegde suikers bevatten alleen maar op basis van de
voedingswaarde-etikettering (zie brochure 'etikettering'). In elk geval, zelfs als ze geen toegevoegde
suikers bevatten, kiest u best altijd voor verse en rauwe vruchten. Die bevatten meer vitaminen.
Merk wel op dat de omstandigheden waarin de vruchten werden verpakt, geschild (of niet) en
bereid, aanleiding kunnen geven tot een zekere mate van vitamineverlies. Vitaminen zijn namelijk
gevoelig voor lucht, licht, warmte, water, enz.
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6. Melkproducten

Tot de melkproducten behoren: melk, melkconserven, yoghurt, gefermenteerde melk en kazen. IJs
wordt ingedeeld bij de restgroep; room in die van de vetten (volgens de voedingsdriehoek van het
zuidelijke landsgedeelte) of in de restgroep (volgens de voedingsdriehoek van het noordelijke
landsgedeelte).
Momenteel staan melkproducten ter discussie en er heerst onder gezondheidsspecialisten een
sterke polemiek over dit onderwerp. Andere blijven ze uit alle macht verdedigen. Toch is het geen
kwestie van gewoon voor of tegen zijn. Matigheid is de boodschap, net als het maken van de juiste
keuze. Wie tenminste 2 à 3 melkproducten per dag eet of drinkt beantwoordt normaal gezien aan
de aanbevolen calciumopname.
Als u lijdt aan lactose-intolerantie moet u melk uiteraard vermijden, vooral op nuchtere maag en in
grote hoeveelheden. Harde kazen van het type Gouda bevatten dan weer geen of nauwelijks
lactose. De bacteriën die worden gebruikt om yoghurt te maken, hebben een werking die
vergelijkbaar is met die van lactase. Yoghurt bevat door de aanwezigheid van deze bacteriën
slechts weinig lactose. Het wordt dus makkelijker verteerd.
Als u op uw lijn let, kiest u best voor producten met een laag vetgehalte om te vermijden dat u te
veel en vaak verzadigde vetten opneemt.
Als u ze wilt schrappen uit uw voeding moet u in uw voeding wel voldoende andere bronnen van
calcium voorzien; eet in dit geval veel fruit, groenten en vis en/of drink water dat rijk is aan calcium.
De rekken in de supermarkt puilen tegenwoordig uit van de melkproducten. Het is best moeilijk om
een verstandige keuze te maken uit al die soorten melk, yoghurt, melkdesserten, platte kaas, kaas,
…
Het is natuurlijk allemaal een kwestie van persoonlijke smaak, maar we geven u toch enkele tips om
u op weg te helpen.
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Melk
Wettelijk gezien mogen alleen melkproducten geproduceerd door afscheiding uit de melkklier (uier)
de naam 'melk' dragen. De benaming sojamelk is dus niet correct en zou moeten worden
vervangen door sojasap.
Melk voor menselijke consumptie is meestal thermisch behandeld (als dat niet zo is, spreekt men
van 'rauwe melk') om de bacteriën er uit te halen. De voedingswaarde kan verschillen naargelang
de gebruikte methode. UHT-melk (behandeld op Ultra Hoge Temperatuur) garandeert de beste
voedingswaarde, de beste smaak en de beste bacteriologische kwaliteit.
De samenstelling van melk in natuurlijke toestand is vrij stabiel maar om de vetten er geheel of
gedeeltelijk uit te halen, worden bepaalde technieken gebruikt. We onderscheiden dan ook:
o Volle melk (die nog alle vetten bevat)
o Halfvolle melk (waaruit een deel van de vetten verwijderd zijn)
o Magere melk (die vrijwel geen vetten meer bevat)
De vetzuren in melk zijn verzadigde vetzuren. Ondanks hun slechte reputatie spelen sommige van
deze vetzuren een belangrijke rol in onze gezondheid (boterzuur beschermt bijvoorbeeld tegen
colonkanker). Toch mag men niet overdrijven met melkproducten. Gebruik ze met mate om het
omgekeerde effect te vermijden.
Bepaalde, zogenaamd 'vetoplosbare' vitaminen (oplosbaar in vetten maar niet in water) zijn alleen
aanwezig in de vetten. Magere melk bevat dus helemaal geen vetoplosbare vitaminen. Het is dus
aan te raden om te kiezen voor halfvolle melk, behalve voor kinderen tot de leeftijd van 4 jaar, die
meer vetten nodig hebben en dus nog volle melk moeten drinken en voor de leeftijd van 18
maanden zelfs aangepaste melk moeten krijgen (geen koemelk). De hoeveelheid calcium heeft dan
weer niets te maken met de hoeveelheid vetten. Magere melk bevat evenveel calcium als volle
melk.
Voor geconcentreerde melk, melk met vruchten, gearomatiseerde melk of chocolademelk
controleert u best altijd:
o Het vetgehalte om na te gaan of het gaat om volle, halfvolle of magere melk.
o Het suikergehalte
o Het caloriegehalte, dat uiteraard afhankelijk is van het vet- en suikergehalte.
Sommige van deze melksoorten bevatten enorm veel calorieën en kunnen uw energiebalans uit
evenwicht brengen! Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de kleine flesjes gefermenteerde melk die onze
afweer zouden moeten versterken. Kies voor magere melksoorten met zo weinig mogelijk suiker.
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Kaas
Er bestaan verse kazen (platte kaas, mascarpone, ricotta) en gefermenteerde kazen. In de familie
van de gefermenteerde kazen kunnen 5 groepen worden onderscheiden:
o Zachte kazen (met ongewassen korst, gewassen korst of zonder korst)
o Halfzachte kazen
o Harde kazen (verhitte geperste, niet-verhitte geperste of gesmolten kazen)
o Blauw-groen geaderde kazen
o Speciale kazen
Het bijzondere aan kazen op het vlak van de etikettering is dat het vetgehalte vermeld op de
verpakking vaak verschilt van het vetgehalte in de voedingswaardetabel. Hoe is dit mogelijk?
Het vetgehalte op de verpakking wordt uitgedrukt in procent op droge stof (droog extract). De droge
stof van een kaas komt overeen met 100 g van het product vóór de toevoeging van water. In de
voedingswaardetabel vindt u het werkelijke vetgehalte van de kaas, namelijk het vetpercentage van
het afgewerkte product na toevoeging van water. Op de verpakking van een witte kaas kan
bijvoorbeeld staan dat de kaas 40% vet bevat (op droog extract) terwijl hij in werkelijkheid slechts
5% vet bevat, in het afgewerkte product. Want dat wordt vermeld in de voedingswaardetabel, als
die aanwezig is (voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar onze brochure
'etikettering’).
Het vetgehalte van de kazen (op afgewerkt product) varieert sterk en kan gaan van 0 tot meer dan
40%. Naast de smaak moet u dus vooral het vetgehalte in de gaten houden.
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Yoghurt
De keuze aan yoghurtsoorten is enorm. In tegenstelling tot de kazen, is bij yoghurt vooral het
suikergehalte belangrijk. Het vetgehalte zal namelijk maar variëren van 0 tot 3%, het maximale
vetgehalte van volle yoghurt zonder toevoegingen ('natuur').
Yoghurt 'natuur' mag normaal geen andere suiker bevatten dan de van nature aanwezige suiker
(lactose). Maar soms zijn ze gesuikerd, wat hun energiewaarde aanzienlijk verhoogt.
Yoghurt met vruchten kan, net zoals yoghurt natuur een vetgehalte van 0 tot 3% hebben. Controleer
echter altijd het gehalte in de voedingswaardetabel want bepaalde merken verrijken hun producten
met room, waardoor de yoghurt een vetgehalte tot 10% kan hebben.
Ook het suikergehalte kan sterk variëren. Het kan alleen om de suiker van de vruchten gaan maar
ook om toegevoegde suiker (sacharose of suiker zonder '‘s’). Deze toegevoegde suiker verhoogt
uiteraard de energetische waarde en vermindert de voedingskwaliteit van het product. Om dit
nadeel te omzeilen, gebruiken veel fabrikanten tegenwoordig zoetstoffen, die geen calorieën
bevatten (intensieve zoetstoffen genaamd). Op die manier kunnen ze een suikergehalte van 0% op
de verpakking zetten en toch de zoete smaak van de yoghurt behouden.
Als u sterk op uw lijn let en regelmatig yoghurt eet, kiest u best voor 'dubbel 0' yoghurt, zonder
vetstoffen en zonder suiker (maar zoetstoffen). Als niet aan de lijn doet, is volle yoghurt met
vruchten, zonder toegevoegde suiker, perfect; bovendien krijgt u zo nog de in vet oplosbare
vitaminen binnen.
Melkdesserten
Ook die zijn vaak verrijkt met vetten en suikers. U eet ze best occasioneel. Zoek op basis van de
voedingswaardetabel de minst vette en de minst gesuikerde – die bevatten de minste calorieën.
Lees altijd goed de vermeldingen per 100 g van het product om 2 soorten yoghurt of melkdessert te
vergelijken. Maar opgelet! Controleer ook de gegevens per portie; sommige witte kazen of desserts
wegen 60 g, andere 180! Als deze gegevens alleen worden vermeld per 100 g van het product en
uw yoghurt 125 g weegt, zit er niets anders op dan de vermelde waarden te vermenigvuldigen met
1,25.
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Energie of energetische waarde
Eiwitten

Koolhydraten

Vetten

Vezels
Vitaminen en mineralen

Zo weinig mogelijk
Alle melkproducten bevatten eiwitten, maar de hoeveelheid
verschilt van product tot product. Het zijn eiwitten met een
hoge biologische waarde; dit betekent dat ze alle essentiële
aminozuren aanbrengen.
De natuurlijke 'suiker' in melk is lactose. Het lactosegehalte
varieert van melkproduct tot melkproduct. De lactose komt
traag vrij in het bloed en heeft dus een lage glycemische
index. Lactose wordt door sommige mensen slecht verteerd;
het gaat vooral om mensen die een tekort aan lactase
hebben, een enzym dat onontbeerlijk is om lactose te
kunnen verteren.
Soms worden andere suikers toegevoegd, waardoor de
melkproducten veel calorieën bevatten. Vermijd altijd
toegevoegde suikers.
In melkproducten zitten voornamelijk verzadigde vetten, wat
niet betekent dat u ze volledig uit uw voeding moet
schrappen. In de vetten zitten namelijk de vetoplosbare
vitaminen. Het is beter om melkproducten met mate te
consumeren. Halfvolle producten zijn een goede keuze.
Alleen in melkproducten die vruchten of granen bevatten.
Het belangrijkste mineraal is calcium.
De aanwezigheid van vitamine A is afhankelijk van het
vetgehalte.
De aanwezigheid van vitamine D hangt af van het seizoen.
Melkproducten bevatten bepaalde vitaminen van de B-groep.
Ze bevatten geen vitamine C.
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7. Vlees, gevogelte, vis en eieren

Deze familie van voedingsmiddelen levert ons vooral eiwitten. Het gaat om eiwitten van dierlijke
oorsprong, met een zogenaamd 'hoge biologische waarde' in die zin dat ze alle essentiële
aminozuren bevatten. Essentiële aminozuren zijn stukjes van eiwitten die ons lichaam niet zelf kan
aanmaken en dus via de voeding moet opnemen. Ze moeten dus deel uitmaken van onze
dagelijkse voeding.
De voedingsmiddelen van deze groepen worden vaak in te grote hoeveelheid geconsumeerd.
De aanbevelingen voor consumptie zijn:
o Vis: tenminste tweemaal per week, waarvan eenmaal vette vis
o Mager vlees: 2 à 3 keer per week
o Vet vlees of vlees met een gemiddeld vetgehalte: 2 à 3 keer per week
o Vegetarisch: 1 à 2 keer per week
Concreet betekent dit:
o 2 x vis
o 2 x gevogelte
o 1 x wit vlees
o 1 x gehakt vlees
o 1 x rood vlees
Deze voedingsmiddelen zijn meestal niet geëtiketteerd, ongeacht of u ze koopt bij de slager, de
vishandelaar of in de supermarkt (met uitzondering van kant-en-klare maaltijden of
vleesbereidingen). Behalve eieren, waarvan de samenstelling vrij stabiel is (maar de kwaliteit van
de vetten in de eieren kan afhankelijk zijn van de voeding die de kippen kregen). Het vetgehalte in
vlees, gevogelte en vis kan variëren naargelang de diersoort en het stuk vlees dat u kiest.
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Vlees
o

Rundvlees:
o Magere stukken (< 6% vetten): biefstuk, dunne lende, filet pur, klapstuk, rumsteak (dikke
lende), rosbief, bilstuk, spinspier (soort biefstuk), borststuk, aiguillette (gedeelte van
rosbief), lever
o Halfvette stukken (6 à 10% vetten): bouilli (gekookt rundvlees), middenrif, schouderstuk,
mager schouderstuk
o Vette stukken (> 10% vetten): gehakt rundvlees, ribstuk, entrecote (tussenribstuk),
suddervlees, borst

o

Kalfsvlees:
o Magere stukken (< 5% vetten): Rosbief, kalfsschnitzel, rollade, filet, steak
o Halfvette stukken (5 à 10% vetten): Karbonade, suddervlees, kalfsragout, schenkel,
schouder, karbonades, tong, niertjes
o Vette stukken (> 10% vetten): gehakt

o

Varkensvlees:
o Magere stukken (< 5% vetten): gebraad, rollade, varkenslapje, filet, filet pur, lever,
ragout
o Halfvette stukken (5 à 10% vetten): koteletten, niertjes
o Vette stukken (> 10% vetten): gehakt, spieringkotelet, varkenspoten, koteletten, mager
ribstuk, spek, tong

o

Lams-/schapenvlees:
o Halfvette stukken (!!! 18% vetten): filet
o Vette stukken (!!! 25% vetten): lamsbout, schouderkarbonades, suddervlees, ribstuk

o

Paardenvlees is mager

o Vleeswaren en vleesbereidingen zoals bloedworst, paté, worst of salami hebben terecht de

reputatie heel vet te zijn. Het vetgehalte van ham varieert naargelang de soort, maar ham is
meestal minder vet dan vleesbereidingen.
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Gevogelte en wild
o Magere stukken: Kip en kalkoen zonder vel, struisvogel, eendenfilet, patrijs, duif, parelhoen, wild
zwijn, ree, jong everzwijn
o Halfvette stukken: gehakt van gevogelte, konijn
o Vette stukken: eend, kip, gans
Vis

o Magere vis: kabeljauw, koolvis, zeeduivel, wijting, tarbot, tong, tonijn natuur (zonder olie)
o Halfvette vis: sardien, forel, zalmforel
o Vette vis: zalm, makreel, tonijn in olie, haring, sprot, paling, maatjes

Vergeet niet dat vette vissoorten essentiële vetzuren (omega 3) bevatten waarvan wij vaak te
weinig hebben. Eet eenmaal per week vette vis.
Eieren
Een ei bevat gemiddeld 6 g eiwitten, 5 g vetten en 1 g koolhydraten.
Het eigeel bevat ook veel cholesterol.
Het enige verschil dat tussen eieren kan bestaan, is hun gehalte aan omega 3. Kippen die worden
gevoerd met lijnzaad leggen eieren die rijker zijn aan omega 3. Dit is bijvoorbeeld het geval voor
Colombus-eieren.
Kant-en klare maaltijden
Naast bereidingen met een verlaagd vetgehalte (over het algemeen!) zijn deze maaltijden vaak vet
en/of weinig evenwichtig. Toch is de keuze zeer groot en verschilt de samenstelling sterk van
bereiding tot bereiding en van merk tot merk. Controleer altijd het vetgehalte en de kwaliteit van de
vetten. Geef altijd de voorkeur aan enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten en zo weinig
mogelijk voor verzadigde vetten.
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8. Vetstoffen

Bijna alle voedingsmiddelen bevatten vetten maar vaak zonder dat we dat weten (kazen, vlees,
chocolade, paté, chips, kant-en klare maaltijden, olijven, avocado's, …). De vetten die we in dit
hoofdstuk zullen behandelen, zijn de zichtbare of toegevoegde vetten. Het spreekt voor zich dat de
manier van bereiden een invloed heeft op het vetgehalte van het voedingsmiddel. Frieten zijn
bijvoorbeeld vetter dan gekookte aardappelen.
Vetten kunnen worden onderverdeeld op basis van verschillende criteria: vast of vloeibaar, hun
oorsprong of datgene waarvoor ze gebruikt worden.
Om het wat gemakkelijker te maken, zullen we ze onderverdelen in 2 categorieën:
o Dierlijke vetten:
o verse room (terug te vinden in de restgroep van de voedingsdriehoek van het noordelijke
landsgedeelte)
o boter
o boter met verlaagd vetgehalte
o …
o Plantaardige vetten, die op hun beurt kunnen worden onderverdeeld in 3 subgroepen:
o oliehoudende vruchten: avocado, olijven, walnoten, hazelnoten, amandelen,... (terug te
vinden in de groep vlees/vis/eieren in de voedingsdriehoek van het noordelijke
landsgedeelte)
o Margarine en minarine
o Olie
Inwoners van het noordelijke landsgedeelte plaatsen in deze voedingsgroep alleen de smeervetten
en bereidingsvetten.
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Dierlijke vetstoffen

o Boter: moet niet verplicht worden geëtiketteerd. De wet voorziet dat

o
o
o

o

boter 81% vetstof moet bevatten. Boter bevat voornamelijk
verzadigde vetzuren. Gebruik boter dus met mate, te meer daar ze
ook veel cholesterol bevat. Toch is boter niet onbelangrijk, vooral voor
mensen die niet aan overgewicht lijden, want ze bevat in vet
oplosbare vitaminen (vooral vitamine A en D). Men spreekt van
halfvette boter als ze maximum 42% vetstof bevat. Halfvette boter
mag niet worden verhit. Momenteel bestaan er soorten boter met een
nog lager vetgehalte. Hoe lager hun vetgehalte, hoe lager ook hun
gehalte aan in vet oplosbare vitaminen is.
Talk en reuzel zijn vetten van dierlijke oorsprong die voor bijna 100% uit vetten bestaan,
waarvan veel verzadigde vetzuren. Ze zijn dus niet gezond.
Eendenvet bestaat eveneens voor bijna 100% uit vetten en bevat iets minder verzadigde
vetzuren dan de vorige twee. De consumptie van eendenvet is dus niet aanbevolen.
Vloeibare of vaste bereidingsvetten: hebben een zeer variabele samenstelling. Raadpleeg de
voedingswaardetabel. De gulden regel hier is: geef de voorkeur aan vloeibare vetstoffen in
plaats van vaste veststoffen. Slechte (dierlijke) vetten zijn doorgaans hard bij kamertemperatuur;
goede (plantaardige) vetten zijn vloeibaar bij kamertemperatuur.
Verse room: met een niet-verlaagd vetgehalte bevat verse room 30 tot 35% vetstoffen. Zoals bij
boter zijn er ook steeds meer soorten room met een verlaagd vetgehalte verkrijgbaar. Het
vetgehalte varieert momenteel van 3 tot 35%. Lees het vakje 'vetten' om het totale vetgehalte te
kennen. Verse room op basis van soja is uiteraard niet van dierlijke oorsprong en bevat dus
geen cholesterol.
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Energie of energetische waarde

Zo weinig mogelijk als u op uw lijn let. Maar vergeet niet
dat de in vet oplosbare vitaminen in de vetten zitten
Weinig variabel en aanwezig in kleine hoeveelheden
Weinig variabel en aanwezig in kleine hoeveelheden

Eiwitten
Koolhydraten
Vetten
Verzadigde vetzuren
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren
Meervoudig onverzadigde vetzuren
Cholesterol
Transvetzuren
Vitamines
Mineralen

Producten van dierlijke oorsprong bevatten vrijwel
uitsluitend verzadigde vetten
Hoe meer, hoe beter
Hoe meer, hoe beter
Het cholesterolgehalte staat in verhouding tot de
hoeveelheid verzadigde vetzuren
Het gehalte aan transvetzuren moet niet op het etiket
worden vermeld – ze moeten zo veel mogelijk te worden
geweerd
Hoe vetter het product, hoe meer vitaminen het bevat
Let vooral op het zoutgehalte; gezouten boter bevat
uiteraard meer zout

Copyright Sodexo Belgium

Plantaardige vetstoffen
Oliehoudende vruchten
Het vetgehalte van oliehoudende vruchten schommelt tussen 15 en 65% en kan dus sterk
verschillen van product tot product. Ze zijn nooit geëtiketteerd omdat ze het enige bestanddeel van
de verpakking vormen. Ze behoren wel tot de belangrijkste allergenen (ze veroorzaken met andere
woorden veel allergieën) en hun aanwezigheid in andere voedingsmiddelen moet dus verplicht
worden vermeld op de verpakking van dat voedingsmiddel.
U kunt de samenstelling alleen terugvinden door een tabel met de samenstelling van de
voedingsmiddelen te raadplegen. Vergeet echter niet dat de vetten die ze bevatten vaak van goede
kwaliteit zijn, dat ze meestal rijk zijn aan vezels en aan bepaalde mineralen zoals magnesium en
kalium. Eet er geen te grote hoeveelheden van want ze zijn uiteraard ook heel calorierijk.
Margarine en minarine
Margarines zijn, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, even rijk aan vetten als boter. Ze
bevatten 65 à 98% vetstoffen. Margarine met een verlaagd vetgehalte wordt minarine genoemd; die
bevat minder dan 40% vetten.
Het feit of ze koud kunnen worden gesmeerd of niet wijzigt niets aan hun voedingswaarde. Maar
een aantal van deze producten is steeds vaker verrijkt met allerlei voedingsstoffen (omega 3,
vitaminen, antioxidanten). Deze toevoegingen zijn zelden van noemenswaardig belang – u zou er al
ontzettend veel van moeten eten op een heilzaam effect van de toegevoegde stoffen te
ondervinden.
Margarine en minarine zijn van plantaardige oorsprong en bevatten dus geen cholesterol.
Let vooral op het totale vetgehalte (wij raden het gebruik aan van een minarine met ongeveer 38 à
42% vetgehalte) en vooral het soort vetzuren. Kies zo veel mogelijk voor enkelvoudig en
meervoudig onverzadigde vetzuren en zo weinig mogelijk voor verzadigde vetzuren.
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Olie
De samenstelling van de olie kan verschillen naargelang de
oorsprong ervan. Alle soorten olie bestaan voor 100% uit
vetstoffen. Alleen de kwaliteit van de vetzuren verschilt
naargelang het product.
Met uitzondering van palmolie, kokosolie en kopraolie, die rijk zijn
aan verzadigde (en dus te mijden) vetzuren, bevat plantaardige
olie vooral enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetzuren.
De oliën die het rijkst zijn aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren zijn: olijfolie, koolzaadolie,
arachideolie, hazelnootolie, amandelolie. Van deze soorten olie verdient vooral koolzaadolie onze
bijzondere aandacht. Deze olie heeft namelijk de beste verhouding tussen omega 6- en omega 3vetzuren. Het is de meest aangewezen olie voor dagelijks gebruik.
De oliën die het rijkst zijn aan meervoudig onverzadigde vetzuren zijn: walnootolie, druivenpitolie,
tarwekiemolie, lijnolie, zonnebloemolie, sojaolie, maïsolie.
Ze kunnen niet worden gebruikt om te koken maar wel voor koude bereidingen. Vaak bevatten ze
ook veel vitamine E.
Ons advies:
o Om te koken of bakken: gebruik olijfolie in matige hoeveelheden
o Voor koude bereidingen: koolzaadolie is zeker een uitstekende keuze, net zoals walnootolie.
Een mengeling van 4 soorten olie kan ook, maar ze zijn niet allemaal van even goede kwaliteit.
Koolzaadolie kan worden toegevoegd aan warme voedingsmiddelen maar mag niet worden
verhit omdat de omega 3-vetzuren niet bestand zijn tegen hoge temperaturen. Gebruik deze olie
dus niet om voedingsmiddelen te frituren of aan te braden.
Sausen van het type mayonaise zijn gemaakt op basis van plantaardige olie. Hun kwaliteit hangt
uiteraard af van de olie die voor de bereiding werd gebruikt. Met een verlaagd vetgehalte bevatten
ze uiteraard minder vetstoffen maar die worden soms vervangen door suikers, en dat is al niet veel
beter.
Ook hier geldt dus: kies voor kwaliteit, niet voor kwantiteit.
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9. De restgroep

Voedingsmiddelen uit de restgroep zijn doorgaans rijk aan vetten, suikers of beide. Ze hebben een
zeer hoge nutritionele dichtheid (ze hebben een hoge voedingswaarde in verhouding tot hun
gewicht) maar een lage nutritionele kwaliteit. Het zijn voedingsmiddelen die zelfs in kleine
hoeveelheden veel calorieën aanbrengen.
Een blokje pure chocolade ('noir') bevat meer dan 70% cacao en heeft tot op zekere hoogte een
heilzaam effect op de gezondheid. Dit soort chocolade bevat namelijk magnesium, heeft een lage
glycemische index (cacao jaagt de bloedsuikerspiegel met andere woorden niet de hoogte in) en
bevat theobromine, waarvan geweten is dat het een 'antidepressief' effect heeft.
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D. DAGSCHEMA
3 – 6 jaar

6 – 12 jaar

12 – 18 jaar

19 – 59 jaar

+ 60 jaar

Lichaamsbeweging

60 min.

60 min.

60 min.

30 min.

30 min.

Water

1 – 1,5 liter

1,5 liter

1,5 liter

1,5 liter

1,5 liter

Aardappelen, gekookt
Brood, bruin
Groenten,
vers/diepgevroren

1–4
3 – 5 sneetjes

3–4
5 – 9 sneetjes

3,5 – 5
7-12 sneetjes

3,5 – 5
7 – 12 sneetjes

3–4
5 – 9 sneetjes

100 – 150 g

250 – 300 g

300 g

300 g

300 g

1 – 2 stuk(ken)
fruit
4 potjes
of 500 ml

2 – 3 stukken
fruit
3 glazen

3 – 4 glazen

2 – 3 stukken
fruit
3 glazen

2 – 3 stukken
fruit
4 glazen

0,5 – 1 snee
0,5 – 1 sneetje
fijne
vleeswaren
65 – 100 g vis,
gevogelte OF
50 – 75 g tofu,
tempé, Quorn
OF 3 eetlepels
soep van
peulvruchten
(hoeveelheid
vóór bereiding)
5 g per sneetje
brood
15 g
Niet
noodzakelijk,
met mate

1 – 2 sneden

2 sneden

1 – 2 sneden

1 – 2 sneden

75 – 100 g

100 g

100 g

100 g

Dun laagje

Dun laagje

Dun laagje

Dun laagje

10 g
Niet
noodzakelijk,
met mate

10 g
Niet
noodzakelijk,
met mate

10 g
Niet
noodzakelijk,
met mate

10 g
Niet
noodzakelijk,
met mate

Fruit, vers
Melkproducten (halfvol)
en met calcium verrijkte
sojaproducten
Kaas

Vlees, vis, eieren,
vervangproducten (niet
bereid)
(ei: 1 x per week)

Smeervet,
bereidingsvet
Andere
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3 stukken fruit

E. PERSOONLIJKE OPMERKINGEN
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