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INLEIDING 

De tijd van de diëtist VG wordt vaak opgeslokt door het uitvoeren van 
dieetbehandelingen: logisch, want dit zijn de declarabele uren bij de 
zorgverzekeraar. Hierdoor schieten preventieve activiteiten er snel bij in.  
Sonde, want hier kunnen zowel op korte als lange termijn zorgkosten mee 
bespaard worden. 

Preventief te werk gaan kan al met kleine acties en weinig tijdsinspanning. 
Denk bijvoorbeeld aan het opsturen van een infographic over gezonde 
voeding naar woongroepen of via een flyer kookboeken tips delen  met 
cliënten.  

Dit document is bedoeld voor diëtisten VG om inspiratie uit te halen om 
preventief, aanbodgericht te werk te gaan voor cliënten met een licht 
verstandelijke beperking. 

Dit document bevat 
- Toelichting belang van preventie 
- Begin klein: tools die gemakkelijk in te zetten zijn
- En denk wat groter: tools die wat meer organisatie kosten 
- Tips voor apps, websites en kookboeken 

Heb je zelf tools die je wilt delen met anderen? Deel ze met het bestuur van 
de DVG, zij zullen er voor zorgen dat ze op de website geplaatst worden. 



‘‘VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN’’
Bovenstaande uitspraak is een oude bekende, met een grote kern van 
waarheid. Er zijn veel redenen om te investeren in preventie. Zo kunnen 
problemen zoals overgewicht bij de kern aangepakt worden. Hier is ook 
voor diëtisten een belangrijke rol weggelegd. 

KOSTENBESPAREND & EFFECTIEF 
Er is al jarenlang een trend te zien in stijgende zorgkosten. Naar 
verwachting zal dit de komende jaren alleen maar toe blijven nemen 
(Kuijper, 2019). Om deze kosten te drukken, worden er verschillende 
plannen ontwikkeld. Leefstijl heeft veel invloed op de gezondheid van 
mensen. Een ongezonde leefstijl verhoogd de kans op welvaartsziekten. 
Met een preventieve aanpak van een gezonde leefstijl, kunnen veel 
zorgkosten bespaard worden (Van den Berg, 2013). Dat is de reden dat 
de Rijksoverheid vorig jaar een Nationaal Preventieakkoord gesloten 
heeft (Rijksoverheid, 2019). In dit akkoord staan afspraken met meer dan 
70 organisaties. De afspraken zijn gericht op drie onderwerpen: roken, 
overgewicht en alcoholgebruik. Overgewicht is een van de belangrijkste 
oorzaken van ziekten in Nederland. In 2019 kampte 50,2% van de 
Nederlanders met overgewicht. De overheid pakt dit aan door afspraken 
te maken met sportclubs, scholen en ziekenhuizen over hun kantines, 
fabrikanten van suikerhoudende producten en de invoering van een nieuw 
voedselkeuzelogo. Daarnaast is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) 
(loketgezondleven, z.d.) ingevoerd. Een preventieve aanpak is effectief. Niet 
alleen doordat er ziekten voorkomen kunnen worden, maar ook omdat een 
preventieve aanpak vaak gericht is op meerdere personen tegelijkertijd. Zo 
kan er in minder tijd, een groter effect bereikt worden. 

Ondanks de  mooie ontwikkelingen en mogelijkheden is er voor mensen met 
een verstandelijke beperking geen gestandaardiseerde preventieve aanpak 
voor voedinggerelateerde problemen. Hier is maatwerk voor nodig. Juist de 
diëtist VG kan hier met haar expertise een belangrijke rol in vervullen. 
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BEGIN KLEIN 
KCAL IN - UIT   
Plak stickers met aantal kcal op producten in keukenkastjes en koelkasten. 
Of leg kaartjes in gezamenlijke ruimtes. Maak clienten en begeleiders 
bewust van wat ze eten en geef ook gelijk tips wat betere alternatieven zijn. 

VOEDINGSCENTRUM  
Print infographics van het voedingscentrum uit en verspreid deze 
bijvoorbeeld in de wachtruimte van de (para)medische dienst of andere 
openbare ruimtes. 

GESPREKSKAARTJES  
Een verzameling van kaartjes met informatie over 
gezonde voeding. Bijvoorbeeld uitleg over suiker 
en zout of feiten en fabels. Deze kaartjes kunnen op een woning neergelegd 
worden of bijvoorbeeld in een gezamenlijke (wacht)ruimte. 

1 Big Mac 
= 110 minuten wandelen

1 broodje kroket 
= 45 minuten fietsen

1 roze koek
= 50 minuten wandelen

Na 20:00u ‘s avonds eten is 
slecht voor je 

Medicijnen kunnen 
invloed hebben op je 

gewicht 



EN DENK WAT GROTER 
Bied binnen je organisatie workshops, scholingen of e-learnings aan. Of 
organiseer een supermarktsafari of wedstrijd waarbij gezonde voeding 
centraal staat. Verschillende organisaties gingen je voor! In onderstaande 
lijst worden die verschillende organisaties genoemd. Neem contact met ze 
op als je op zoek bent naar meer inspiratie en de bijbehorende materialen/ 
documenten in wilt zien. 

WORKSHOPS  
Organiseer een workshop voor begeleiders en/of clienten. Voorbeelden van 
onderwerpen die aan bod kunnen komen: 
- Schijf van 5
- Weetjes over (on)gezonde voeding 
- Hoeveelheden en portiegroottes
- Zout
- Suiker 
- Veilig en gezond boodschappen doen
- Voorbeelden gezonde hoofdmaaltijden en tussendoortjes 
Wissel af met een informatief- en een doe-gedeelte. 
Bij zorgorganisatie Sherpa hebben ze een draaiboek en presentatie gemaakt. 
Stichting Pergamijn heeft een presentatie gemaakt over Suiker en 
Zoetstoffen. Hierin wordt de werking uitgelegd, feiten en fabels benoemd en 
voorbeelden in gezonde alternatieven aangehaald. 
Fionzorg heeft in het themajaar Gezonde Leefstijl tijdens het ‘‘Slinger je Fit 
feest’’ een workshop gezonde voeding verzorgd. 

SCHOLINGEN 
Er kunnen zowel aan clienten als begeleiders scholingen omtrent gezonde 
voeding aangeboden worden. 
Zo hebben de dietisten van S Heeren Loo een 3-daagse training ontwikkeld 
voor begeleiders binnen de VG-sector. De ontwerpen die hierin besproken 
worden zijn: de richtlijnen gezonde voeding, etiketten, vezels, zout, 
maaltijdbereiding en feiten en fabels. 

E-LEARNING 
Er zijn verschillende E-learnings gemaakt om zowel begeleiders als clienten. 
Bij Amarant is er een E-Learning beschikbaar voor clienten. Ook Steffie.nl 



QUIZ 
Organiseer een quiz over gezonde voeding, dit kan ook een onderdeel zijn 
van een workshop of scholing. Bij ASVZ hebben ze een quiz gemaakt. 

SUPERMARKTSAFARI 
Organiseer een supermarktsafari voor clienten. Door samen naar de 
supermarkt te gaan en te bespreken wat wel en geen gezonde keuzes zijn 
leer je de clienten op een interactieve manier gezond boodschappen te 
doen. 

WEDSTRIJD 
Organiseer een wedstrijd binnen de organisatie waarin gezonde voeding 
centraal staat. Daag woongroepen uit om de challenge aan tegaan met 
elkaar. Hier kan je volledig een eigen invulling aan geven. 
Een voorbeeld is de Gouden en Zilveren Pollepel-wedstrijd van Pluryn. Zij 
organiseren deze wedstrijd jaarlijks. Woongroepen worden uitgedaagd om 
de lekkerste en gezondste maaltijd te bereiden zonder pakjes en zakjes. De 
kookteams worden beoordeeld op smaak, presentatie, kwaliteit en hygiene. 

SPEEL HET GROTE EETSPEL 
Deze tool is ontwikkeld om mensen met een licht verstandelijke beperking 
kennis bij te brengen omtrent gezonde voeding. Het is een spel dat 
gespeeld wordt met 3 tot 6 LVB clienten onder begeleiding van een dietist 
VG. Dit spel wordt momenteel binnen Amarant getest, verbeterd en 
doorontwikkeld. Naar verwachting is de tool in november 2020 volledig 
doorontwikkeld en wordt deze op de markt gebracht zodat alle dietisten 
VG de tool in kunnen zetten. Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met Pien van Dijk (0641685306).



APPS 
BEWUSTWORDING 
FoodSciffer 
Deze app laat snel en gemakkelijk zien welke ingrediënten 
en producten zitten door de streepjescode te scannen. Ook 
geeft het met de nutriscore in kleuren aan of het wel of geen 
gezonde keuze is.

Kies ik Gezond? 
Het voedingscentrum heeft deze app gemaakt zodat je de 
barcodes van producten kunt scannen en in 1 oogopslag ziet 
of dit wel of geen gezonde keuze is. Ook worden er voorstellen 
gedaan voor gezondere keuzes. 

Drinkwater  
Deze app helpt je herinneren om dagelijks voldoende vocht in 
te nemen. 

Mijn Eetmeter 
Houd bij welke voedingsstoffen je op een dag binnenkrijgt. 
Ontvang adviezen in het verhogen over verlagen van bepaalde 
voedingsstoffen. 

VAARDIGHEDEN 
Fotokookboek 
In deze app vind je lekkere, gezonde recepten met duidelijke 
foto’s bij de kookinstructies. 

De Kook App  
Humanitas heeft speciaal voor de VG doelgroep een app 
ontwikkeld waarin stapsgewijs aanwijzingen worden gegeven 
bij het koken. 

Slim Koken 
Een recepten-app van het voedingscentrum. Je vindt er 
lekkere, makkelijke en gezonde recepten. Ook vind je er tips 
om je boodschappen te bewaren en koken met restjes. 



WEBSITES  
Voedingscentrum 
Op www.voedingscentrum.nl vind je betrouwbare informatie over 
voeding. 

Steffie 
Op www.kijkopgezond.nl kun je op een leuke en makkelijke manier meer 
leren over gezonde voeding en beweging. 

Allerhande Kids 
De Albertheijn deelt op youtube kookvideo’s voor kinderen, deze kunnen 
ook geschikt zijn voor de VG doelgroep. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjJEswymflBRti2Hji6qs00mmvm-
yK6P4

Kookvideo’s Jumbo
De Jumbo biedt kookvideo’s aan. Je vindt er naast de bereiding van 
recepten ook video’s waarin snijtechnieken en andere handelingen in de 
keuken uitgelgd worden. 
https://www.youtube.com/user/JumboSupermarkten

Allerhande recepten 
De albertheijn heeft een hele grote verzameling aan recepten op hun 
website staan. Er kan gefilterd worden op bijvoorbeeld ‘‘budget’’ en 
‘‘gezonde recepten’’. 



KOOKBOEKEN   

Hoera ik kook 
Nico en Mariette Luitwieler 
Dit boek is gemaakt speciaal voor alle mensen die 
moeite hebben met koken. Iedere handeling is voorzien 
van een foto. De recepten zijn getest op begrijpelijkheid 
en smaak door mensen met een beperking.

1 2 3 Ik kook 
LFB 
1, 2, 3 Ik kook! is een vrolijk kookboek. Het staat vol 
met recepten.De recepten zijn gezond en je hebt er geen 
dure spullen voor nodig. Het boek is makkelijk te lezen. 
Met dit boek kun je zelf gezond koken.

Kijk ik kook 
Lise Weuts 
De recepten worden stapsgewijs weergegeven in een 
eenvoudig fotoverhaal. Daarnaast is de tekst geschreven 
in grote letters en korte zinnen. Bij elk recept staat 
er een beeldend overzicht van de ingrediënten en 
keukenbenodigdheden. Zo kunnen ook mensen die niet 
kunnen lezen gebruik maken van dit boek. 


