
Alle kinderen groeien gezond en gelukkig op

JGZ Live! Kinderen 4-12 jaar

1



Welkom bij JGZ Live!

▪ (Hernieuwde) kennismaking JGZ – Voedingscentrum

▪ Doelgroep 0-4 jaar

▪ Nu ook doelgroep 4-13 jaar

▪ Gezamenlijke ambitie: alle kinderen kunnen gezond en gelukkig opgroeien

▪ Hoe kunnen we elkaar versterken?

▪ Wat verwachten jullie van ons?





Gezond eten met de Schijf van Vijf
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Hoe komen de adviezen van het 

Voedingscentrum tot stand? 

Gezondheidsraad:

▪ Richtlijnen Goede Voeding 

▪ Voedingsnormen 

NCJ:

▪ O.a. Richtlijn JGZ Voeding en Eetgedrag

Wetenschappelijke expert commissies

Onze voedingsadviezen zijn altijd gebaseerd op wetenschappelijke consensus 

A. Wetenschappelijke 

artikelen

B. Input van ministerie 

van VWS

C. Richtlijnen van bv. 

Gezondheidsraad

D. Input vanuit het 

bedrijfsleven



Voedingscentrum: twee strategieën

▪ Individuen motiveren om goed te eten en te laten beschikken over de kennis en vaardigheden 

om gezonde, veilige en duurzame keuzes te kunnen maken.  

▪ De omgeving, zowel thuis als buitenshuis, zo in te richten dat de gezonde, veilige en 

duurzame keus vanzelfsprekend en bereikbaar is. 
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Rol JGZ in de eetomgeving

▪ ‘Op stap met Lucas’

▪ Stelling: “Als JGZ professional hoort het bij mijn rol om gezondheidsbevorderende

activiteiten te ondernemen buiten de spreekkamer (bv. op school)” 

▪ Eens

▪ Oneens

▪ Wie onderneemt wel eens activiteiten buiten de spreekkamer? 

▪ Wie wil toelichten waarom hij/zij dat niet bij de rol van JGZ professional vindt 

passen?

https://youtu.be/EgRzuhWzlgU


Spreekkamer en eetomgeving

Hoe gebruik je deze Voedingscentrum  

materialen in de spreekkamer?

▪ Posters

▪ Video playlist YouTube kinderen &      

gezond eten

Hoe kun je deze Voedingscentrum  

materialen gebruiken in de eetomgeving?

https://webshop.voedingscentrum.nl/producten/c/zwanger-en-kind/
https://www.youtube.com/watch?v=2pKJJPBLn-0&list=PLiBhru9DzrzSPOQMPDQJtEcF-L5hLMGoc&index=2


Spreekkamer en eetomgeving

Hoe gebruik je deze Voedingscentrum  

materialen in de spreekkamer?

▪ Webpagina’s

Hoe kun je deze Voedingscentrum 

materialen gebruiken in de eetomgeving?

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13.aspx


In de spreekkamer
Hoe gebruik je deze Voedingscentrum  

materialen in de spreekkamer?

▪ Folders

▪ Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden

(scheurblokken)

Hoe kun je deze Voedingscentrum 

materialen gebruiken in de eetomgeving?

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13.aspx
https://webshop.voedingscentrum.nl/producten/gezond-eten/scheurblok-adh-kinderen-1-18-jaar/


Voedingscentrum biedt ondersteuning in de 

eetomgeving

▪ Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden

▪ Maak gebruik van de bestaande materialen 

▪ Suggesties of vragen over ondersteuning: 

professionals@voedingscentrum.nl

mailto:professionals@voedingscentrum.nl
https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/basisonderwijs.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/vignet-gezonde-school.aspx


Waar hebben jullie nog behoefte aan?

Ook voor 

basisschool-

kinderen?



Hoe gaat het met de voeding?

▪ Vraag je na hoe het met de voeding gaat?

▪ Ja

▪ Nee

▪ Hoe vraag je dit na?

▪ Eet (en drinkt) je kind goed?

▪ Zijn er problemen met de voeding?

▪ Lust je kind veel?

▪ Heb je vragen over de voeding van je kind?

▪ Anders…



Hoe gaat het met de voeding?

▪ Zijn er andere vragen die jullie stellen? (chat)

▪ Weet je d.m.v. deze vragen écht hoe een kind eet? Hoe zou je dit concreter te 

weten kunnen komen? (chat)



Kennis over voeding



Kennis(quiz!) over voeding

▪ Een volkoren ontbijtkoek is een gezond tussendoortje 

▪ A. Waar B. Niet waar

▪ Hoeveel groente is het advies dat een kind van 6 jaar elke dag eet? 

▪ A. 50-100 gram B. 100-150 gram C. 150-200 gram

▪ Je kunt adviseren om één portie fruit te vervangen door een smoothie of vruchtensapje

▪ A. Waar B. Niet waar

▪ Als een kind vegetarisch wordt opgevoed, op welke voedingsstoffen moet je dan extra letten? 

▪ A. Eiwit B. IJzer C. Vitamine B1 D. Vitamine B12 E. Allemaal

▪ Een druk kind adviseer ik om minder suiker te eten

▪ A. Waar B. Niet waar



Waar haal je je kennis over voeding vandaan?

Vraag: Waar haal je je kennis over voeding vandaan?

▪ Richtlijnen en updates vanuit NCJ

▪ Vanuit studie(boeken)

▪ Voedingscentrum

▪ E-learnings of scholingen vanuit andere instituten

▪ Vanuit commerciële instituten

▪ Google

▪ Gezond verstand

▪ Anders…



Hoe zorg je dat je kennis up-to-date blijft?

Vraag: Hoe zorg je dat je kennis up-to-date blijft?

▪ Ik volg regelmatig nascholingen/e-learnings over voeding

▪ Ik ben geabonneerd op nieuwsbrieven

▪ Ik lees een vakblad(en)

▪ Als ik een vraag krijg die ik niet kan beantwoorden, verdiep ik me daarin

▪ Niet

▪ Anders…



Welke kennis mis je?

▪ Geef een antwoord van één woord

▪ Op wat voor manier wil je hierin bijgeschoold worden? 

▪ E-learning

▪ Fysieke scholing

▪ Webinar

▪ Anders…

▪ Ik wil niet bijgeschoold worden



Voor meer vragen:

▪ Pagina voor professionals over kindervoeding

https://www.voedingscentrum.nl/professionals/kinderen-voeding-4-12-jaar-

basisschool.aspx

▪ Nieuwsbrief voor JGZ: meld je aan voor onze nieuwsupdate voor de JGZ en ontvang 

maandelijks het laatste nieuws over kindervoeding. Klik hier om aan te melden

▪ Vragen over voeding? Professionals helpdesk

Per mail: Professionals@voedingscentrum.nl

Per telefoon: 070 306 88 10

maandag van 13:00 - 17:00 en 

donderdag van 10:00 - 13:00 uur 

https://www.voedingscentrum.nl/professionals/kinderen-voeding-4-12-jaar-basisschool.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/professionals/services/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-jgz.aspx
mailto:Professionals@voedingscentrum.nl


Evaluatie

Maak in de chat de volgende zin af:

Deze JGZ Live! over kinder(op)voeding heeft mij….




