
Gezonder eten? 
overtuig je klant in een paar minuten

Start het gesprek over 
gezonde voeding

Geef de folder van de 
voedingsdriehoek mee

Verwijs indien nodig door 
naar een diëtist of arts

2 3 4

wat je bijvoorbeeld kan zeggen 
als een klant langskomt voor:

“Eet u regelmatig groenten en 
fruit? Ze verlagen uw bloeddruk 
en cholesterol en beschermen zo 

tegen hart- en vaatziekten.”

“Wil u hier graag begeleiding bij? 
Dan verwijs ik u door naar een 
diëtist. Dat is de persoon die u 
hier het best bij kan helpen.”

“Ik geef u alvast een folder
van de voedingsdriehoek mee. 

Voor meer betrouwbare 
informatie over voeding kan u 

steeds terecht op de website
gezondleven.be. Wil u zelf aan de 

slag gaan en persoonlijke 
tips krijgen, kijk dan op

mijn.gezondleven.be. 
Gezonde recepten vindt u op
zekergezond.be of de Zeker 

Gezond-app.”

bloeddruk- en/of
cholesterolverlagende medicatie

vitaminen- en/of mineralensupplementen 
(geen verhoogde behoefte)

“Als u dagelijks gezond,
evenwichtig en gevarieerd eet, 
of m.a.w. volgens de voedings-
driehoek, krijgt u alle nodige 

vitaminenen mineralen binnen.”

“Voor een langdurig effect is 
vooral gezonde voeding (en 

voldoende beweging)erg 
belangrijk.”

een afslankproduct

via een verwijsbrief van de 
huisarts is terugbetaling via 

de mutualiteit mogelijk.

leg een lijstje klaar met diëtisten 
in de buurt. zo kan u makkelijk en 
sneldoorverwijzen en verlaag je 

de drempel voor de klant.

vind hier diëtisten in je buurt.

bekijk hier een overzicht van 
terugbetalingsmogelijkheden.

tip

De klant heeft een vraag 
of koopt medicatie/een 

supplement/een 
dieetproduct
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HOE KAN JE GEZOND EN 
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Varieer en zoek alternatieven. 

Eet bijvoorbeeld elke dag een andere 

seizoensgroente. 

Eet op vaste tijdstippen en samen met 

anderen, dat helpt je om regelmaat te 

houden.

Eet bewust en met mate. Neem kleine 

porties van wat minder gezond is. 

Pas je omgeving aan zodat de gezonde 

keuze de gemakkelijkste keuze wordt.

Doe het stap voor stap. Een 

weekmenu helpt je om goed te 

plannen. Elke kleine verbetering is een 

stap vooruit!

Verwen jezelf dagelijks met lekkere 

gezonde voeding. En gun jezelf 

af en toe een minder gezonde 

uitspatting. Blijf dan gewoon bewust 

van de frequentie (niet te vaak) en 

portiegrootte (niet te veel).

MEER WETEN? 

Surf voor tips & tricks om gezonder te 

eten naar gezondleven.be. 

Ontdek er ook de bewegingsdriehoek 

en laat je inspireren.

Je wil gezond eten. Maar wat is dat 

precies? En hoe pak je dat aan? 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven 

vat het voor jou helder samen in de 

voedingsdriehoek. Het model geeft je 

enkele Gezond Leven tips die voor 

iedereen haalbaar zijn. Zo kan je betere 

voedingskeuzes maken die goed zijn voor 

jezelf én de planeet.

voedings-

driehoek
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https://www.gezondleven.be/files/voeding/20210525_folder-voedingsdriehoek-milieu-PRINT.pdf
http://gezondleven.be
http://mijn.gezondleven.be
http://zekergezond.be
https://vbvd.be/vind-een-dietist
https://vbvd.be/sites/default/files/publications/overzicht_terugbetalingen_2021.pdf

