
Verken de voedings-
gewoontes

Leg gezonde voeding uit

wat-tips

hoe-tips
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verken de voedingsgewoontes van 
de patiënt door middel van korte 

ja-neevragen te stellen.

overloop de 3 uitgangspunten
van de voedingsdriehoek en geef waar-

nodig enkele van de wat- en hoe-tips
bij de voedingsdriehoek.

- Drink je dagelijks 1,5 l water?
- Eet je dagelijks groenten?
- Eet je dagelijks fruit?
- Eet je volkoren graan-
   producten?
- Vervang je vlees wel eens 
   doorpeulvruchten of tofu?
- Snoep en/of snack je dagelijks?
- Gebruik je harde vetstoffen?

Start het gesprek over 
gezonde voeding
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leg uit hoe gezonde voeding de patiënt 
kan helpen (bij pathologie x).

Gezonder eten? 
overtuig je patiënt in een paar minuten

varieer en zoek
alternatieven

eet bewust en 
met mate

werk stapsgewijs

eet op vaste tijd-
stippen en  samen 

anderen

eet meer groenten en 
fruit,  bij  voorkeur 

van het seizoen

eet minder vlees en 
verkies  gevogelte, vis 

en eieren boven rood 
en bewerkt vlees

kies vaker voor 
peulvruchten,  
volle granen en 
noten

eet en drink zo 
weinig mogelijk    
lege calorieën 
zoalsfrisdrank,        
snacks en snoep

drink vooral
kraanwater

geniet van wat 
je eet

pas je 
omgeving aan

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/uitgangspunten-voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/gezond-leven-tips-bij-de-voedingsdriehoek


verwijs door follow-up
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meer info over 
gezonde voeding:

gezondleven.be

persoonlijk plan                       
met concrete tips:

mijngezondleven.be

gezonde recepten: 
zekergezond.be 

of de zeker gezond-app

laat je patiënt weten dat je in de 
toekomst zal vragen naar hoe het 
gezonder eten verloopt / naar de 

gesprekken met de diëtist en 
deresultaten ervan.

Bijvoorbeeld: “Ik weet dat het niet 
evident is om je eetpatroon te ver-
anderen. Toch vind ik het belangrijk 
dat je gezonder gaat eten. Ik zou je 
hier ook graag verder voor willen op-
volgen en kom daarom graag in een 
volgend gesprek te weten hoe het 
hiermee gaat. Is dat goed voor jou?”

Terugkoppeling
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check of alles duidelijk is voor de 
patiënt. vraag of de patiënt het ziet zit-

ten om zijn/haar voeding aan te passen. 
als de patiënt het nietmeteen ziet zitten, 

vraag je toestemming om hem/haar 
volgende keer opnieuw aan te spreken 

over gezonde voeding.

Motiveer
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geef duidelijk aan dat je het
erg positief zou vinden, maar laat de 

keuze om gezonder te eten bij de patiënt 
zelf. vraag waar de patiënt mogelijke 

barrières ziet en hoe hij die zelf zou 
oplossen. geef erkenning

aan de barrières en speel hierop in. 
niet luisteren naar de barrières zal 

weerstand opbouwen.

stop een portie soep of saus in de 
diepvriezer voor ‘noodgevallen’.

de zeker gezond-app heeft een 
handige filter voor budgetvriendelijke 

recepten.

je hoeft niet in één keer je hele eet-
patroon om te gooien, werk in kleine 

stapjes.

maak je lunch thuis klaar na de avond-
maaltijd of ‘s morgens na het ontbijt.

gebruik de website van gezond leven 
om te weten hoe een gezonde maaltijd 

eruitziet.

doe de test op de website van gezond 
leven en krijg persoonlijke tips.

geen tijd?

te duur?

ik kan dat niet

Enkel ongezond aanbod 
op het werk/school/

elders

Ik weet niet hoe een 
gezonde maaltijd eruit ziet

Ik eet toch al gezond?

verwijs tijdig door naar een diëtist 
voor meer informatie en persoonlijke 
begeleiding. bekijk hier een overzicht 

van terugbetalingen.

verwijs tijdig door naar een diëtist 
voor meer informatie en persoonlijke 
begeleiding. bekijk hier een overzicht 

van terugbetalingen.

https://www.gezondleven.be
https://mijn.gezondleven.be
https://www.zekergezond.be/tabs/home

