
Infomoment 

Gezonde tussendoortjes en gezonde 

dranken op school 

 

Nieuwe regeling ! 



Voorstelling 

 

Stafmedewerker voeding en beweging 

Diëtiste 



Opwarmertje 

Cola bevat evenveel suiker dan 

fruitsap   



Opwarmertje 

Cola bevat evenveel suiker dan fruitsap   

 

JUIST 



Dranken 

 

 

 



Opwarmertje 

1 koffiekoek = 4 sneden brood 



Opwarmertje 

FOUT 

 

 

    = + 6 sneden brood 



Opwarmertje 

33 % van de 11-jarige Belgische jongens 

weegt te veel 



Opwarmertje 

FOUT 

 

33 % = het Europees cijfer van overgewicht 

bij 11-jarige jongens. 

 

15 % van de Belgische 11-jarige jongens en 

14% van de 11-jarige meisjes hebben 

overgewicht 

 



Wat is gezonde voeding? 

De mensen weten het niet meer ! 

 



Wat weten we wel! 



Gezonde dranken 



Gezonde dranken 

Waarom is dit zo belangrijk 

- vruchtensappen, gesuikerder melkdranken of 

frisdranken bevatten TE VEEL suiker. 

 

(Te veel) suiker = 

- slecht voor de tanden 

- maakt dik! 

- verslavend 

- Vloeibaar eten 



‘Gezonde’ koeken 

kwaliteit versus kwantiteit 
 

Bij voorkeur 

150 kcal per portie 

Max. 15 g vet per 100g 

 

Bv. peperkoek, letterkoekjes, sommige 

granenkoeken, rijstwafels, … 





‘gezonde’ koeken 

kwaliteit versus kwantiteit 

= = = 

1 pakje 

= 
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Gezonde tussendoortjes 

Wat zijn gezonde tussendoortjes 

- Fruit 

- Groentjes zoals snoeptomaatjes, komkommer, …. 

- Vers kaasje zoals Babybelkaasje of Kiri kaasje 

- Tas soep 

- Rijstwafel  of beschuit of cracker 

- Olijven of aurgurken 

- Ongezouten noten (> 5 jaar) 

- Gedroogd fruit 

- … 



Argumentering 

Mijn kind is niet dik. Waarom zou hij/zij dan geen extra 

koek mogen eten of een fristi mogen drinken? 

 

- Gezonde voeding is voor iedereen nodig 

- leer uw kind gezond eten 



Argumentering 

Als ouder sta ik achter de beslissing van de school, maar 

ik heb bang voor de reactie van mijn kind. Hij/zij lust 

geen fruit en heeft niet graag water. 

 

-    Inleven 

- Niet verplichten 

- Goede voorbeeld geven 

- Vrijheid geven 

http://www.gezondopvoeden.be/voeding/proeven 



Argumentering 

Fruit is duur! 

 

K3 koekjes  = 0,26 eur/ portie 

Dino Céreal = 0,34 eur / portie 

Frangipane  = 0,27 eur / portie 

Banaan        = 0,28 eur / stuk 

Peer         = 0,27 eur / stuk 

Clementine  = 0,09 eur / stuk 

Wortel         = 0,08 eur / stuk 

 



Een antwoord op je opvoedingsvragen 

www.gezondopvoeden.be 

 

http://www.gezondopvoeden.be/
http://www.gezondopvoeden.be/



