Gezonde voeding
Stavoor heeft onderzoek gedaan onder 150
deelnemers aan de cursus Pensioen in Zicht.
De belangrijkste uitkomsten tref je
in deze infographic.

Deelnemers
hebben een redelijke
kennis over voedingsstoffen
zoals vezels, vet, suiker,
eiwitten, calcium en calorieën.
De kennis over de gevolgen
van slechte voeding (tot
welke ziektes kan
dat leiden?)
is veel
minder.

belangrijk.

67%
beoordeelt het

eigen voedingspatroon als (zeer) gezond.
62% maakt gezonde keuzes:
meer groente en fruit, minder
of geen vlees, minder
ongezonde voedingsstoffen, gevarieerd
eten, kleinere
porties

herkent ongezonde
trends bij zichzelf zoals ‘zondigen’ met te
veel suiker, vet, koolhydraten en alcohol

Onze tips:

Eet met mate
Eet minder vlees en af en
toe vette vis. Pas koolhydraten (aardappel, pasta,
rijst, granen etc.)
aan aan je
bewegingsHecht je
patroon.
waarde aan

99%

zegt dat ze de
laatste 10 jaar gezonder
zijn gaan eten.

51

noemt gezondheid
als voornaamste
reden om het
voedingspatroon
te veranderen.
15% noemt gewicht,
12% bewustwording,
8% milieu

%

Luister
goed naar je
lijf: waar voel jij
je lekker bij?

Eet vers
Eet veel verse groente,
peulvruchten en (wal)noten.
Eet fruit met mate vanwege
de vruchtensuikers. Gebruik
verse kruiden in plaats van
verpakte sausjes.

Eet gevarieerd en met
de seizoenen mee. Zoek
gezonde alternatieven
voor verleidingen als
snoep, koek, chips
en snacks.

voedsel en
verspil niets.

8
9

Een
voor
gezonde en een
voor
lekkere
voeding

38%

Eet
gevarieerd

een duurzame
Koop
wereld?
weinig verpakt

Oordeel over
cursuslocaties:

www.stavoor.nl/pensioeninzicht

93%

vindt gezonde
voeding
(heel)

Eet met aandacht

Drink

Kook met plezier en eet langzaam en met smaak.
Aandacht maakt
alles mooier.

Drink voldoende,
bij voorkeur water
(uit de kraan) en geen
frisdrank. Beperk
alcohol en koffie.

Koop
biologisch
Begin
voedsel,
liefst uit eigen (samen
in de
regio.
buurt) een
moestuin!

Onderzoek in samenwerking met

Informatie over gezonde voeding
Lichamelijke veranderingen die horen bij het ouder worden
• Afname spiermassa en spierfunctie: spierversterkende activiteiten en voldoende inname van eiwitten remmen de afname.
• Afname botdichtheid: toename kans op fracturen. Voldoende lichaamsbeweging, met name lopen en dansen, en vitamine D in combinatie met calcium remmen dit proces.
• Afname functies maag-darmkanaal: oplossingen voor een goede werking van de darmen zijn vezelrijke voeding (groente, fruit, peulvruchten en granen), voldoende vochtinname en veel bewegen.
• Afname hersencellen: onze hersenen, die voor 60% uit vetten bestaan, gebruiken relatief veel energie. Omega-3vetten (vette vis, noten en zaden en verschillende plantaardige oliën) zorgen voor een soepele werking tussen de hersencellen. Een goede bloedtoevoer is belangrijk. IJzer, dat veel in groente zit, helpt daarbij.
• Afname nierfunctie waardoor afvalstoffen minder goed afgevoerd worden. Weinig zoutinname en voldoende
drinken en bewegen helpen.
Leestip: Weten van (h)eerlijk eten, Rineke Dijkinga
De Schijf van Vijf
Het Voedingscentrum heeft in 2016 de nieuwste versie van de bekende Schijf van Vijf gepubliceerd.
Onderzoek wijst uit:
• Slechts 15% eet de aanbevolen hoeveelheid van de dagelijkse 250 gram groente.
• Slechts 15% eet de aanbevolen hoeveelheid van de dagelijkse 200 gram fruit.
• Een op de vijftien eet de aanbevolen hoeveelheid noten van 15 gram of meer per dag.
• Peulvruchten staan eens in de drie weken op het menu, in plaats van iedere week.
• Vrijwel iedereen drinkt suikerhoudende dranken, terwijl de Gezondheidsraad dit afraadt.
Leestip: Het voedsellabyrint, Jaap Seidell
Voeding in de Blauwe Zones
De belangrijkste lessen van de Blauwe Zones zijn veel groente, bonen, peulvruchten en noten, weinig vlees en
vis, verse producten en, vooral, kook met plezier, eet minder en proef meer.
In ons Blauwe Boekje leest u meer over de belangrijkste lessen die we uit de Blauwe Zones kunnen leren.
Leestip: De Blue Zones Methode, Dan Buettner
Voeding en natuurgeneeskunde
Wanneer we ouder worden treedt er steeds meer verzuring op in het lichaam. Met name dierlijke producten
en verschillende graansoorten werken verzurend. De eerste tekenen van verzuring zijn vermoeidheid en
pijnklachten. Uiteindelijk kan verzuring tot ziektebeelden leiden, zoals osteoporose (botontkalking), hart- en
vaatziekten en gewrichtsaandoeningen. We kunnen verzuring afremmen door beweging, ontspanning en
basisch voedsel (veel verse groente).
Leestip: Verbasing over verzuring, Florentine van Vollenhoven
Bezoek onze
Blauwe Digizone:
www.stavoor.nl/
blauweboekje
Inlogcode: bbdigi
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