
Bijlage Leefstijl Check 
 
Deze bijlage kun je gebruiken als hulpmiddel bij het invullen van de Leefstijl Check 
vragenlijst.  
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Instructie buikomtrek 
 

1. Ga rechtop staan 
2. Breng een meetlint aan rond je middel, op de blote huid 
3. Trek het meetlint niet te strak aan en zet de buik niet uit of ingehouden. 
4. Belangrijk dat het meetlint op de juiste hoogte wordt gemeten. Meet de buikomtrek 

tussen de onderste rib en de bovenkant van je bekken aan het einde van de 
uitademing, je komt dan rondom navelhoogte uit.  

Beweegnorm 

 
 
Matig intensief bewegen 
Deze 30 minuten mogen in verschillende blokken uitgevoerd worden (bijvoorbeeld 3 x 10 
minuten per dag).  
Bij matig intensief bewegen gaat je hartslag en ademhaling omhoog maar je kunt er nog wel 
bij blijven praten. Voorbeelden zijn: fietsen, badminton, hond uitlaten, ramen lappen, rustig 
zwemmen, langzaam traplopen, paardrijden, roeien, volleybal en wandelen. 
 
Botversterkende activiteiten bestaan uit krachttraining en activiteiten waarbij het lichaam met 
het eigen gewicht wordt belast, zoals springen, gewichtheffen, traplopen, wandelen, 
hardlopen en dansen. 

Spierversterkende activiteiten (krachttraining of de combinatie van kracht- en duur 
activiteiten) omvatten activiteiten om kracht, uithoudingsvermogen en omvang van de 
spieren te verbeteren. Voorbeelden zijn krachttraining oefeningen met eigen 
lichaamsgewicht en duur activiteiten als fietsen en zwemmen. 

 



Groente en fruit 
Om in te kunnen schatten hoeveel groente en fruit je dagelijks eet, staan hieronder een 
aantal voorbeelden in grammen uitgedrukt. Weeg zelf ook eens je groente en fruit op een 
keukenweegschaal af, uiteraard zonder schil.  
 

 
Een sinaasappel zonder schil weegt ongeveer 150 gram. 
 

 
Een middelgrote banaan weegt zonder schil ongeveer 100 gram. 
 

 



 
Een middelgrote tomaat weegt ongeveer 100 gram.  
 

 
Een kleine broccoli weegt zonder stronk ongeveer 250 gram (zie bord).  
 

 
15 amandelen wegen ongeveer 15 gram ( 1 portie noten).  
 
 
 

 



Vette vis soorten 
De vetzuren in vis (omega 3-vetzuren) beschermen tegen hart- en vaatziekten. Het advies is 
daarom om 1 keer per week vis te eten. Met name vette vis bevat veel gunstige vetzuren. 
Een aantal voorbeelden van vette vis:  
 

- Zalm  
- Haring 
- Makreel  
- Sardines  
- Paling  

 

Vleesvervangers 
We hanteren deze definitie voor alle eiwitrijke voedingsmiddelen die het stukje vlees/vis bij 
de warme maaltijd vervangen. Uiteraard is er sprake van een andere voedingswaarde per 
product maar vleesvervangers leveren een aantal voedingsstoffen die ook in vlees zitten 
(eiwit, ijzer, vitamine B1, vitamine B12). Je zou ook kunnen spreken van vegetarische 
keuzes.  
 

- Peulvruchten (o.a. linzen, kikkererwten, sojaproducten zoals tempé of tofu)  
- Noten 
- Eieren 
- Paddestoelen  
- Kant-en-klare vleesvervangers (vegetarisch ‘vlees’ bijv. Vega gehakt, vega burgers, 

vega wokreepjes)  

Donkergroene groente 
Non-heemijzer zit zowel in dierlijke producten als in plantaardige voedingsmiddelen, zoals 
brood en volkoren producten, peulvruchten, noten en donkergroene groenten zoals:  
 

- Andijvie  
- Spinazie 
- Snijbiet 
- Postelein  
- Paksoi 
- Boerenkool  
- Broccoli 
- Sperziebonen 
- Rucola  

 



Volkoren producten  
Het eten van volkoren producten verlaagt het risico op bepaalde hartziekten en diabetes 
type 2. Volkoren graanproducten zijn ook rijk aan koolhydraten, vezels, ijzer en B-vitamines. 
Als er ‘volkoren’ staat op de broodverpakking, is er gebruik gemaakt van de hele graankorrel 
en is het brood dus volkoren. Aan de kleur van het brood kan je niet zien of het volkoren is. 
Meergranen betekent dat er in het brood meerdere granen gebruikt zijn, soms volkoren, 
soms niet. Meergranen is vaak wel een gezondere keuze dan wit brood maar volkorenbrood 
heeft de voorkeur. Voor producten zoals pasta, wraps, crackers etc, geldt niet altijd dat het 
100% volkoren is als er volkoren’ op de verpakking staat, zoals bij brood wel het geval is. 
Het product bestaat dan wel voor een deel uit volkoren granen.  
 

- Volkoren (spelt)brood en bolletjes 
- Zuurdesembrood  
- Volkoren pasta  
- Zilvervliesrijst  
- Volkoren bulgur 
- Volkoren couscous  
- Volkoren wraps  
- Quinoa  
- Volkoren knackebrod, beschuit en crackers 
- Roggebrood 
- Volkoren krentenbrood en mueslibrood 
- Havermout, muesli, brinta, weetabix, speltvlokken en andere volkoren ontbijtgranen 
- Volkoren mie en noodles  

 

Bewerkte voeding  
Er bestaat ook een categorie van producten die sterk bewerkt zijn en die per portie veel 
calorieën, suiker, verzadigd vet en zout bevatten en maar weinig vitamines, mineralen en 
vezels. Dit worden ultra-processed foods genoemd. Het is vaak zo bedacht dat we er 
makkelijk te veel van eten: het is gemaksvoedsel. Denk aan: 
 

- Frisdrank  
- Geraffineerde granen  
- Gefrituurd voedsel  
- Bewerkt vlees zoals vleeswaren, worst, hamburger 
- Ijs en kant-en klare toetjes 
- Koekjes (zoute en zoete) en gebak 
- Zoete (zuivel)dranken  
- Snoep en chocolade  
- Kant en klaar pizza 
- Gezoete ontbijtgranen zoals cornflakes en cruesli  
- Hartige snacks zoals chips en zoutjes  

 



Begrippen 

Geraffineerde granen 
Bloem ontstaat doordat bij het vermalen van de graankorrels de zemelen en de kiemdeeltjes 
er uitgezeefd worden (raffineren). Bloem is wit van kleur omdat het overblijvende deel, de 
meelkern, wit van kleur is. Witbrood, ’bruin’ brood, witte rijst, witte pasta’s, pizza, lasagne, 
baguettes, koekjes, muffins, donuts en veel ander gebak bestaat voor een deel of volledig uit 
wit meel. Door deze bewerking gaan vezels verloren en tegelijkertijd worden ook grote delen 
van de kiem en het buitenste eiwithoudende laagje van de graankorrel verwijderd. Hierdoor 
blijft vooral de meelkern over. De kern is heel rijk is aan koolhydraten in de vorm van 
zetmeel en dus aan calorieën, maar is in zijn geheel een stuk armer is aan voedingsstoffen.  

Rood vlees 
Er bestaat verder een verschil tussen rood en wit vlees. Rood vlees komt van runderen,kalf, 
schapen, lam, geiten en varkens. Ook al is het vlees van deze dieren niet altijd duidelijk rood 
van kleur, toch wordt dit vlees gerekend tot rood vlees. Wit vlees komt van kip en ander 
gevogelte.  

Bewerkt vlees 
Alle vleeswaren, zoals worst, ham of paté en bewerkt vlees zoals hamburger, worst en 
gemarineerd vlees. Het gaat om vlees dat voorafgaand aan de verkoop is bewerkt om de 
smaak of houdbaarheid te beïnvloeden door middel van roken, zouten, drogen en/of het 
toevoegen van conserveringsmiddelen. Het kan hierbij gaan om rood of wit vlees. 
 
 

 

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vezels.aspx

