
Gezond eten: 
Mijn Eetmeter en mijn Eetgedrag 
Naam:
 
Deze opdracht voer je uit, nadat je van 1 dag in Mijn Eetmeter hebt ingevuld wat jij at.  
Bij deze opdracht ga je aan de slag met wat je hebt ingevuld.  
Je kijkt bij het Schijf van Vijf advies.

Hoeveel eet jij buiten de Schijf van Vijf?

Ik eet voor                % buiten de Schijf van Vijf.

Noteer hier wat je vindt van de uitkomst bij opdracht A. 

At jij gisteren voldoende fruit? (advies is: 200 gram of meer)

Ja           Nee, ik at                 gram te weinig

At jij gisteren voldoende brood en/of ontbijtgranen uit de Schijf van Vijf?

Ja           Nee, ik at                 gram te weinig

Wat wel in de Schijf van Vijf past is:

Wat niet in de Schijf van Vijf past is:

A.

B.

C.

D.

Werkblad

3-5 keer 
iets kleins

per
dag

max. 3 keer 
iets groots

per
week

Veel groente en fruit

Vooral volkoren, zoals volkorenbrood, volkoren pasta en couscous en zilvervliesrijst

Minder vlees en meer plantaardig. Varieer met vis, peulvruchten, noten, eieren en 
vegetarische producten

Genoeg zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas

Een handje ongezouten noten

Zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten

Voldoende vocht, zoals kraanwater, thee en koffi e

Volop uit de Schijf van Vijf

Buiten de Schijf van Vijf: niet te veel en niet te vaak

www.voedingscentrum.nl/schijfvanvijf

·  Kleine porties

·  Niet te veel zout, 
   suiker en verzadigd vet

De Schijf van Vijf in een notendop
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De Schijf van Vijf in een notendop



Heb jij alleen maar dranken uit de Schijf van Vijf gedronken? 

Ja           Nee, ik dronk ook dranken buiten de Schijf van Vijf

Wat wel in de Schijf van Vijf past is:

Wat niet in de Schijf van Vijf past is:

1.

2.

3.

Welk advies krijg jij bij ‘Buiten de Schijf van Vijf’?   

Kijk bij G. Kies een verbeterstap. Je kunt een uitdaging kiezen uit  
het Schijf van Vijf-advies of er zelf eentje bedenken.   

Noteer hieronder: Welke producten kun jij vervangen? Waarom? 
Wat is een gezondere keuze? Kies er 3 uit.   

Te vervangen product Waarom? Gezondere keuze

E.

F.

G.

H.



Handleiding 
Invullen van Eetmeter 
In Mijn Eetmeter vul je van een hele dag in wat je allemaal eet en drinkt. Als je klaar bent, 
krijg je een advies op maat.

Hoe vaker je Mijn Eetmeter invult, hoe beter het advies!

Hoe werkt Mijn Eetmeter?

Ga naar: https://mijn.voedingscentrum.nl/nl

Maak een account aan of log in met jouw account.

Zoek de widget ‘Mijn Eetmeter- Schijf van Vijf’ en klik op ‘mijn dagboek’. 

1.

2.

3.



Vul als eerste in wat je gisteren bij je ontbijt hebt gegeten. 

Voeg hierna alle andere producten toe die je at en dronk bij je ontbijt.
Denk aan: halvarine of margarine, beleg (bv. kaas, jam, hagelslag), fruit, yoghurt, thee  
of melk, enzovoort.

Let op: soms moet je even zoeken.  
‘Bruine boterham’ staat er niet in, maar ‘boterham, bruin’ wel.

Doe dit als volgt:
1. Kies eerst een product, bijvoorbeeld: boterham, bruin
2. Kies daarna de eenheid (snee / gram)
3. Kies dan de hoeveelheid 
4. Klik of tik op de button ‘voeg toe’

Check: aan de rechterzijkant van het scherm zie je wat je allemaal hebt ingevuld. 

4.

5.



Ga verder met wat je gisteren at en dronk bij jouw lunch. Voeg alles toe.

Klik nu op ‘de Schijf van Vijf’ en ontdek of jij eet volgens de Schijf van Vijf. 
Je vindt hier ook adviezen voor jou op maat.  

Veel succes!

Ga verder met wat je at en dronk bij je avondeten en ga daarna verder met wat  
je tussendoor at en dronk.

Let op: Tussendoor = alles tussen maaltijden door, overdag en ’s avonds (schoolpauzes,  
uit school, voor het eten, na het eten).  

6.

8.

7.
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