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Overzicht leerdoelen Voedingsleer periode 1: 
 
 

TENTAMENSTOF 
 
De leerdoelen (uit studiewijzer 2012/2013 + aanvullingen) 
 
 
week 1: basisbegrippen voedingsleer 
 
 
Na het maken van de studietaak en actieve deelname aan de geroosterde contacturen ben 
je in staat om:  
- een omschrijving te geven van de begrippen:   

- functional food  
Een functional food is een voedingsproduct waar iets aan is toegevoegd, wat een 
positief effect heeft op een lichaamsproces.  

- Voedingsstoffen Component in onze voeding dat kan worden verteerd en opgenomen 
in het lichaam. Voedingsstoffen zijn: Koolhydraten, vetten, eiwitten, mineralen, 
vitamines, water,  
macro- en microvoedingsstoffen of macro- en micronutriënten Macro voedingsstoffen 
of nutrienten zijn koolhydraten, vetten, eiwitten en vezels. Micro voedingsstoffen of 
nutrienten zijn vitamines, mineralen en sporenelementen.,  
essen-tiële voedingsstoffen voedingsstoffen die het lichaam niet zelf kan maken, maar 
wel nodig heeft om te kunnen functioneren, bijv. vitamine c 

- Voedingsmiddel product bestemd voor eten of drinken, ongeacht in oorspronkelijke 
staat of bewerkt en samengesteld product. 

- Levensmiddel synoniem voor voedingsmiddel 
voedsel het geheel van consumeerbare producten (voor zover als voedsel 
beschouwd) 
voeding Het proces van het kiezen en nuttigen van voedsel, het verwerken daarvan 
door het lichaam en het effect daarvan op de gezondheid. Wetenschap van voeding 
= voedingskunde of voedingsleer 
voedselpakket samengesteld pakket met voedsel 
dagvoeding ook wel dagmenu = overzicht menu’s van hoofd en tussenmaaltijden op 
een dag  

- Voedingsgedrag de wijze waarop men zich voedt. Bestaat uit aankoop, bereiding en 
gebruik. Bepaald door aanbod, levensstijl en de attitude. 
voedingsgewoonten gewoonlijk voedingsgedrag 
voedingspatroon de weergave van de samenvoeging van voedingsmiddelen 
kenmerkend voor een individu, een categorie of een bevolking  

- Maaltijd direct consumeerbare hoeveelheid voedsel, of een gebeuren waarbij een 
direct consumeerbare hoeveelheid voedsel wordt genuttigd.  
maaltijdfrequentie het aantal maaltijden, waaronder de tussenmaaltijd, dat per dag 
gebruikt wordt 
maaltijdpatroon de voor een groep, categorie of individu gebruikelijke verdeling van 
de maaltijden over een dag.  
menupatroon de per maaltijd gebruikelijke keuze die een groep, categorie of individu 
doet uit maaltijdcomponenten  

- Voedingswaardedeclaratie opsomming van de macronutriënten per 100 gram of per 
portie voor een product. 
ingrediëntendeclaratie verplichte lijst met de ingrediënten op verpakking in volgorde 
van meest naar minst voorkomend in het product. 

- de Schijf van vijf te verklaren Vijf vakken: Groente en fruit, brood granen aardappelen 



etc., dranken, vet en olie, vlees zuivel vis ei en vleesvervangers. Deze schijven zijn op 
grootte verdeeld, de eerste 2 zijn het grootst. Uit elke schijf naar verhouding elke dag 
eten, veel variëren,  

- te vertellen welke factoren van invloed zijn op:   
- genotswaarde Waardering die men voor voeding heeft na waarneming met de 

zintuigen. Factoren van invloed: geur, gevarieerde kruiden, variaties in 
bereidingswijze, bij elkaar passende smaakcombinaties, afwisseling van kleur, 
afwisseling in consistentie, variatie in vorm, juiste temperatuur, uitdrogen voorkomen 
en zorgen voor glans, verzorgd opdienen. 
voedingswaarde de mate waarin een voedingsmiddel bijdraagt aan een volwaardige 
voeding. Het gehalte aan voedingsstoffen. Factoren van invloed zijn de macro en 
micro nutrienten 
verteerbaarheid een maat voor de hoeveelheid werk die het spijsverteringskanaal 
met het voedsel heeft (zwaar of licht). Een maat voor het gedeelte van het voedsel 
dat door het spijsverteringskanaal verteerd kan worden (goed of slecht). Factoren 
van invloed zijn aanwezigheid van onverteerbare delen(voedingsvezels, worden 
zachter door koken), aanwezigheid van vet (geëmulgeerd makkelijker verteerbaar en 
ongeemulgeerd minder makkelijk verteerbaar), aanwezigheid van eiwitten 
(eiwitvertering begint in de maag en verloopt langzaam), consistentie van het voedsel 
(dikke soep moeilijker binnen te dringen door spijsverteringssappen dan slagroom), 
aanwezigheid genotsstoffen (lekker ruikend eten bereidt lichaam voor op vertering, 
waardoor dit sneller en beter gaat). 
verzadigingswaarde het proces van verzadigd raken tijdens eten, moment van 
verzadiging wordt bepaald door het stoppen met eten. Factoren van invloed zijn 
maken van veel kauwbewegingen, drinken bij de maaltijd, grotere frequentie van 
maaltijden. 

- risico's voor de gezondheid   
- praktische gebruiksmogelijkheden en prijs.  

- van een gegeven voedingsmiddel te beschrijven:  
- genotswaarde 

voedingswaarde 
verteerbaarheid 
verzadigingswaarde   

- risico's voor de gezondheid  
- praktische gebruiksmogelijkheden en prijs.   

- het begrip "productgroepen" te definiëren en te vertellen wat de in Nederland gebruikelijke 
indeling in productgroepen is en een voedingsmiddel in een productgroep te plaatsen. 
Productgroep is de verzameling voedingsmiddelen, die op basis van hun kenmerkende 
gebruikswaarde of voedingswaarde zijn gegroepeerd. Bij voorkeur, middenweg en bij 
uitzondering.  

- te vertellen welke 4 groepen voedingsmiddelen we dagelijks nodig hebben en voor welke 
voedingsstoffen ze onmisbaar zijn. Brood, aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten -> 
koolhydraten, eiwitten, mineralen, b-vitames, c-vitamines en ijzer. Groente en fruit -> 
vitamine c, beta-caroteen, foliumzuur, ijzer, voedingsvezel en vitamine K. Zuivel, vlees, 
vleesvervangers, vis, ei en soja -> eiwitten, vetten b-vitamines, ijzer, vitamine a, d en 
calcium. Boter en olie -> vetten, linolzuur, vitamine a, d, e en k. Water -> vocht.  

- te vertellen hoeveel we dagelijks van de noodzakelijke voedingsmiddelen nodig hebben 
en deze "aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen" uit te drukken in verstrekkings-
eenheden, huishoudelijke maten, grammen 
Groente: 50-200 gram (1 tot 4 opscheplepels) 
Fruit: 150-200 gram (1 ½ tot 2 stuks) 
Brood: 70-245 gram (2 tot 7 sneetjes) 
Aardappels, rijst, pasta, peulvruchten: 50-250 gram 
Melk(producten):300-650 ml 
Kaas: 10-30 gram (½ plak tot 1 ½ plak) 
Vlees, kip, vis, ei, vleesvervanger: 50-125 gram 



Halvarine: 10-35 gram (5 gr per sneetje) 
Bereidingsvetten: 15 gram (1 eetlepel) 
Dranken: ¾ -2 liter  
*de kleinste hoeveelheden gelden voor de jongste per groep en bij de volwassenen 
voor de vrouwen.  

- aan te geven volgens welke criteria de eetmomenten worden beoordeeld en de gegeven 
criteria toe te passen op een gegeven maaltijd,  
En%, hoeveelheid vet, calorieën, suikers.  

- te rekenen met energiepercentages voor de energieleverende voedingsstoffen en g en 
mg per MJ voor resp. voedingsvezel en cholesterol.  

Energiepercentage kan uitgerekend worden door alle voedinsstoffen bij elkaar op te tellen, 
de individuele hoeveelheid van een voedingsstof te delen door dit aantal en de uitkomst te 
vermenigvuldigen met 100. 
 
    



week 2: voedingsnormen en voedselconsumptiepeiling 
 
Na het maken van de studietaak en actieve deelname aan de contacturen ben je in staat om: 
- een omschrijving te geven van de begrippen:   
- gemiddelde behoefte De hoeveelheid van een voedingsstof die voldoende is voor 50% 

van de personen in de betreffende bevolkingsgroep  
- adequate inneming De laagste (bekende) hoeveelheid van een voedingsstof die 

toereikend lijkt te zijn voor vrijwel alle personen in een groep.  
- aanbevolen hoeveelheid de hoeveelheid van een voedingsstof die voldoende is voor de 

behoefte van vrijwel alle (97.5%) personen in de betreffende bevolkingsgroep  
- uit te leggen hoe de aanbevolen hoeveelheid voor energie tot stand is gekomen Deze 

heeft te maken met de PAL waarde, die afhankelijk is van de leefstijl van een volwassene, 
verschillend tussen mannen en vrouwen. Tevens kan men de eigen energiebehoefte 
ontdekken door naar het gewicht te kijken. 

- uit te leggen hoe de aanbevolen hoeveelheid voor voedingsstoffen tot stand is gekomen 
Deficiëntie  

- te vertellen voor welke groepen aanbevelingen gegeven worden in "Nederlandse voe-
dingsnormen"  
Gelijk voor mannen en vrouwen: 0 t/m 2 mnd, 3 t/m 5 mnd, 6 t/m 11 mnd, 1 t/m 3 jaar, 
4t/m 8 jaar, 9 t/m 13 jaar, 14 t/m 18 jaar, 19 t/m 30 jaar, 31 – 50 jaar, 51 – 70 jaar, 
>70.  

- te noemen voor welke voedingsstoffen aanbevelingen gegeven worden in " Nederlandse 
voedingsnormen"  
eiwit, vet, verzadigde vetzuren, koolhydraten, vezels, calcium, ijzer, magnesium, 
vitamine a, d, b1 (thiamine, b2(riboflavine) b6, b11 (foliumzuur) b12 en vitamine c.  

- te zeggen wat de aanbevolen hoeveelheden zijn voor de energieleverende voedingsstof-
fen (E, V en Kh) uitgedrukt in en%, voedingsvezel en cholesterol, uitgedrukt in g resp. mg 
per MJ, voor Nederlandse mannen en vrouwen van 19 - 30 en 31 - 50 jaar  
Eiwit: 10-25 en% 
Vet: 20-5- en% 
Koolhydraten: 40-60 en% 
Voedingsvezel: 15-40 gr 
Cholesterol 600-800 mg door lichaam zelf geproduceerd per dag.  

- globaal het verband tussen voeding en gezondheid te beschrijven  
Voeding helpt de lichaamsprocessen goed te laten functioneren. Bij een slecht 
voedingspatroon kan het zijn dat bepaalde lichaamsprocessen minder goed functioneren, 
waardoor men ziek kan worden.  

- de volgende begrippen te omschrijven:  
optimale voeding een voeding, waarbij alle voedingsstoffen langdurig in een voldoende 
hoeveelheid en de juiste verhoudingen worden opgenomen.  
per-optimale voeding een voeding, waarbij er langdurig een gering teveel is aan een of 
meerdere voedingsstoffen, zonder dat er overvoedingsverschijnselen optreden. 
overvoeding een voeding, waarbij er langdurig meer voedingsstoffen en/of energie 
worden opgenomen, dan wenselijk is en waardoor er overvoedingsverschijnselen 
optreden. 
suboptimale voeding een voeding, waarbij er langdurig een gering tekort is aan een of 
meerdere voedingsstoffen, zonder dat er duidelijke gebreksverschijnselen optreden. 
ondervoeding een voeding, waarbij er een langdurig tekort is aan één (partiele 
ondervoeding) of meerdere voedingsstoffen en/of energie waardoor er 
gebreksverschijnselen optreden. 
deficiënte voeding zie ondervoeding 
wanvoeding een voeding, waarbij de voedingsstoffen langdurig niet in de juiste 
verhouding worden opgenomen.   

- te vertellen volgens welke hoofdkenmerken en subgroepen voedingsmiddelen ingedeeld 
kunnen worden in ‘bij voorkeur’, ‘middenweg’ en ‘bij uitzondering’. 
hoeveelheid verzadigd vet en transvet, hoeveelheid zout, toegevoegde suikers, energie 
(calorieën) voedingsvezels.   



- voorbeelden te geven van voedingsmiddelen die tot de verschillende subgroepen behoren 
van de "koolhydraatproducten", "eiwitproducten", "vette producten" of "vitamine C produc-
ten"  
Schijf van vijf  

- met behulp van de gegeven criteria een willekeurig voedingsmiddel in te delen volgens 
de Schijf van vijf  
Zie uitleg schijf van vijf  

- te vertellen wat de doelgroep was van de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010  
Dit was een algemene VCP, waardoor de doelgroep bestond uit mensen van 7-69 jaar.  

- in eigen woorden te omschrijven hoe de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 is uitge-
voerd,  
in 3 jaar tijd van 3800 mensen gegevens verzameld. Er werd door deze mensen een 
vragenlijst ingevuld met betrekking tot de achtergrond en de leefstijlfactoren. 2 
telefonische interviews door diëtisten van 2 verschillende dagen van de week met een 
24-uursnavraag. Tevens is gebruik gemaakt van een computergestuurd 
interviewprogramma.   

te beschrijven welke gegevens zijn verzameld toen de Voedselconsumptiepeiling in 2007 - 
2010 werd uitgevoerd,  
• the consumption of food groups; 
• the percentage of children and adults that meet the dietary recommendations for fruits, 
vegetables and fish; 
• the intake of energy and nutrients from foods; 
• the use of dietary supplements and the intake of micronutrients from foods and dietary 
supplements; 
• the percentage of children and adults that meet the recommendations on energy and 
nutrients. 

- weer te geven voor welk doelen de resultaten van de Voedselconsumptiepeiling gebruikt 
kunnen worden,  
Om inzicht te geven in de voedselconsumptie van de Nederlandse bevolking. Aangezien 
gezonde voeding chronische ziektes en obesitas voorkomt, is het belangrijk hier inzicht 
in te hebben. Op deze manier kan de overheid de gezondheid positief beïnvloeden door 
gezonde voeding te stimuleren.  

- de inname van eiwit, vet totaal, verzadigd vet en koolhydraten, (in gram per dag en ener-
gie% per dag) van de Nederlandse mannen en vrouwen van 19 – 30 jaar en 31 – 50 jaar 
volgens Voedselconsumptiepeiling 2007 – 2010 te noemen.  
  

- gebruik te maken van de informatie Voedselconsumptiepeiling 2007 - 2010 bij het 
beant-woorden van vragen over de inname van voedingsstoffen en voedingsmiddelen 
van ver-schillende groepen binnen de Nederlandse bevolking,   

- een omschrijving te geven van de begrippen  
voedselconsumptie wat daadwerkelijk aan voeding is genuttigd 
voedselverbruik de hoeveelheid voedsel, die ter beschikking is geweest. (bruto verbruik) 
voedselgebruik zie voedselconsumptie. 
 



week 3: eiwitten 
 
Na het maken van de studietaak en actieve deelname aan de geroosterde contacturen ben 
je in staat om: 
- te vertellen wat de functies zijn van eiwitten en aminozuren. Functies eiwitten: 

bouwstoffen voor weefsel, enzymen, hormonen, vochtbalans, zuur-base evenwicht, 
transporters, bron van energie en glucose, zien, bloedstolling. 
Functies aminozuren: bouwstenen van eiwit, koppelen aan elkaar onder invloed van 
enzymen. 2 aminozuren -> dipeptide, 3 aminozuren -> tripeptide, 4-9 -> oligopeptide, >10 
aminozuren -> polypeptide. De volgorde bepaalt welk eiwit er ontstaat.    

- te vertellen wat essentiële, semi-essentiële en niet essentiële aminozuren zijn en bij ieder 
begrip aan te geven om welke aantallen het gaat en twee voorbeelden te noemen.  
Essentiele aminozuren = moeten geleverd worden door voeding, kan het lichaam niet 
zelf maken. Dit zijn er 9. Bijv. leucine en fenylalaline. 
Semi-essentiele aminozuren = onder bepaalde omstandigheden essentieel (bijv. ziekte). 
Dit zijn er 6. Bijv. arginine en histidine. 
niet-essentiele aminozuren = kan het lichaam zelf maken. Dit zijn er 13. Bijv. cystiene en 
glutamine.   

- de volgende begrippen uit te leggen:  
Biologische Waarde (BW) % geabsorbeerd eiwit dat beschikbaar is voor de vorming van 
lichaamseiwit.  
Hoge biologische waarde (HBW) Als het eiwit compleet is, aminozurenpatroon wijkt weinig af 
van het lichaamseiwit. 
Lage biologische waarde (LBW) alle aminozuren komen voor, maar in een onderlinge 
verhouding die sterk afwijkt van et aminozurenpatroon van het lichaamseiwit. 
Netto-Eiwitbenutting (NEB) de mate van benutting van voedseleiwit vor lichaamsprocessen 
(mede bepaald door de verteerbaarheid) in formule: NEB= (BW x V) / 100 
volwaardig eiwit bevat alle essentiele aminozuren in de juiste verhouding  
onvolwaardig eiwit eiwit wat niet alle essentiele aminozuren bevat 
limiterend (beperkend) aminozuur het aminozuur dat bij de opbouw van een eiwitmolecuul 
in verhouding in de kleinste hoeveelheid aanwezig is. 
referentie-eiwit wordt gebruikt om het eiwit te vergelijken. De referentie geeft een beeld 
van de biologische waarde van een eiwit.  

- te vertellen welke eiwitten volwaardig zijn en welke onvolwaardig. Volwaardige eiwitten 
zijn eiwitten uit vis, vlees, ei, melk, peulvruchten,  tarwe en groenten. Onvolwaardig 
bijvoorbeeld gelatine.   

- van een aantal 'eiwitproducten' (melk, kwark, kaas, vlees en -waren, kip, ei, vis en soja-
producten) de verschillen te noemen m.b.t.:   
- praktische gebruiksmogelijkheden en prijs   
- sociaal-psychologische functies (m.n. genotswaarde)   
- voedingsfysiologische betekenis voor wat betreft verteerbaarheid en verzadigings-

waarde, voedingswaarde (met en zonder gebruik van een voedingsmiddelentabel), ge-
halte aan totaal eiwit, eiwitkwaliteit (BW en NEB), belangrijke bron van koolhydraten en 
vetten, belangrijke bron van micronutriënten met name Ca, Fe en vitamine B1, B2, B6, 
B12.   

- uit te leggen welke invloed bereiding kan hebben op eiwitrijke voedingsmiddelen. Door 
verhitting veranderen eiwitten van oplosbaar tot vast. Het eiwit stolt. Ook zuur geeft 
uitvlokking van eiwit. Deze worden denaturatie genoemd. Deze eiwitten zijn niet meer 
vloeibaar of oplosbaar. Het proces is onomkeerbaar. Uitzondering is gelatine, hier is het 
proces wel omkeerbaar. Langdurig verhitten van eiwit maakt het zwaar verteerbaar. Een 
verkoold eiwitrijk voedingsmiddel is onverteerbaar en giftig.  

- uit te leggen hoe eiwitten verteerd en geabsorbeerd worden.  
Begint in de maag. Hier worden de eiwitten afgebroken tot kleinere moleculen 
(polypeptide-brokstukken). Vanuit de maag gaan de gesplitste en ongesplitste eiwitten 
naar de twaalfvingerige darm en de dunne darm. In twaalfvingerige darm mondt de 
pancreas uit. Stoffen in de pancreas breken de eiwitten (verder) af tot kortere 



peptideketens. Verder in de dunne darm wordt alles afgebroken tot aminozuren. Deze 
gaan verder naar de lever.  
Slechts 10 gram eiwit gaat verloren met de feces, dit komt door de goede absorptie die 
plaats vindt met behulp van endogene eiwitten.   

- de aanbevolen hoeveelheid eiwit te noemen volgens de Nederlandse Voedingsnormen en 
uit te leggen wat de mogelijke gevolgen zijn van een te geringe of een te grote inname 
van eiwit;  

9 – 61 gram. Geringe inname: kwashiorkor en marasmus. Te grote inname: weinig over 
bekend, vooral wat ‘teveel’ is. Te veel vleeseiwit verhoogt de calciumuitscheiding. Ook 
verhoogt veel vleeseiwit de bloeddruk. Bij dieren is er een verband met een hoog 
eiwitgehalte en het ontstaan van tumoren.  



week 4: Leerdoelen energie en vetten 
 
 
Na het maken van de studietaak en actieve deelname aan de geroosterde contacturen ben 
je in staat om:  
- te vertellen wat wordt verstaan onder energiebehoefte en door welke factoren de 

energie-behoefte wordt bepaald. Energie is nodig voor de ruststofwisseling (basaal = 
ademhaling, hartslag, bloedsomloop, etc. Thermogenese = de afbraak van 
voedingsstoffen), een lichamelijke activeit en soms voor groei en herstel. 
De energiebehoefte wordt bepaald door  
- voedingsfactoren (wat je binnenkrijgt en hoeveel je lichaam nodig heeft voor 
thermogenese) 
- Lichaamsgewicht (basaalstofwisseling en activiteit) en lichaamssamenstelling (spieren, 
vet en verschil tussen man/vrouw). 
- Lichamelijke activiteit (PAL -> 1,2 = zeer inactief, 2,4 = zeer actief)  

- te vertellen welke factoren van invloed kunnen zijn op de individuele ruststofwisseling en 
de individuele energiebehoefte vanwege (uitwendige) arbeid  
Ziekte, koorts, herstel of stress verhogen de basaalstofwisseling. Bij thermogense 
verschilt het per voedingsstof. Eiwit heeft een percentage van 25, wat betekent dat ze 
minder energie leveren maar net zo veel moeite kosten voor het lichaam om te verteren. 
Hierdoor is koolhydraten vervangen door eiwitten succesvol voor gewichtsverlies. 
Bij arbeid is de energiebehoefte hoger, omdat het lichaam meer energie verbruikt.   

- de genoemde methoden, die worden gehanteerd om de energiebehoeften te schatten, toe 
te passen,  
PAL-waarde, gemeten met de dubbelgemerktwatermethode. Basaalmetabolisme 
(afhankelijk van leeftijd en gewicht) x de PAL-waarde = de gemiddelde energiebehoefte.  

- de kennis toe te passen, de gegevens te interpreteren en conclusies te trekken ten aan-
zien van   
- de verschillende activiteiten en het niveau van inspanning waarvan sprake is   
- de duur van verschillende activiteiten over de dag en het bijbehorende activiteitenpa-

troon ten aanzien van de energiebehoefte op grond van het activiteitenpatroon   
- de energiebehoefte op grond van andere factoren, zoals ziekte   

- aan te geven wat onder energie-inname verstaan wordt en welke (voedings-)stoffen ener-
gie leveren en hoeveel  
Onder energie-inname wordt verstaan: de hoeveelheid energie die een persoon op een 
dag consumeert. Als de hoger is dan het verbruik, neemt het gewicht toe. Als het verbruik 
hoger is, daalt het gewicht.  
1 g vet levert 37 kJ (9kcal) 
1 g verteerbare koolhydraten levert 17 kJ (4 kcal) 
1 g eiwit levert 17 kJ (4kcal) 
1 g alcohol levert 29 kJ (7kcal)  

- de begrippen verteerbare energie en fysiologische verbrandingswaarde uit te leggen  
Verteerbare energie is de hoeveelheid energie die het lichaam gebruikt voor processen. 
Fysiologische verbrandingswaarde is de hoeveelheid energie die een voedingsstof het 
lichaam levert, dit is de netto variant.  

- te beschrijven waardoor de energie-inname beïnvloed wordt  
De energie-inname wordt beïnvloed door de beschikbaarheid van voedsel, honger en 
eetlust en door sociaal-psychologische factoren.  

- te beschrijven met welke methoden de energie-inname geschat kan worden en waar er 
onnauwkeurigheden op kunnen treden bij deze schatting  
  

- te vertellen wat de functies zijn van vetten, essentiële vetzuren (linolzuur) en vetachtige 
stoffen, met name cholesterol en fosfolipiden.  
Functies vetten: Energie (voor direct gebruik of opslag), bestanddelen van 
celmembranen, transport van energie via lipoproteinen, warmte-isolatie (onderhuids 
vetweefsel), dragers in vet oplosbare vitamines, hoge verzadigingswaarde, leveren 
essentiële vetzuren. 
Functies essentiele vetzuren (linolzuur): opname van stoffen in de celmembranen, 



prostaglandines; bloedvatverwijding, voorkomen van trombose. Tromboxanen; 
bevordering bloedstolling, vernauwing bloedvaten, preventie hart- en vaatziekten. 
Tekort zorgt bij kinderen voor groeistoornis, afwijking van huid en haartuitval. Bij 
volwassenen niet waargenomen, maar je mist het preventieve effect op het voorkomen 
van hart en vaatziekten.  
Functies cholesterol: goed en slecht (hdl is goed, ldl is slecht.) Hdl transporteert het 
ongustige cholestor naar de lever. Bij te weinig hdl kan het ldl niet naar de lever 
worden getransporteert, waardoor het zich vast kan zetten in de binnenwanden van de 
bloedvaten. Het lichaam maakt zelf 600-800 mg aan per dag. Via voeding komt de 
overige hoeveelheid binnen. Cholesterol is een bouwsteen voor celmembranen en is 
een uitgangsstof (Precursor) voor vitamine D, galzure zouten en hormonen.   

- te vertellen welke vetten en vetbevattende voedingsmiddelen belangrijke leveranciers zijn 
van essentiële vetzuren (linolzuur), vitamine A en D, en welke cholesterol bevatten,  
  

- van een aantal "vette producten" (roomboter, margarine, halvarine, olie, bak- en 
braadvet, frituurvet, hartige sauzen, noten) de verschillen te noemen m.b.t.:  
- praktische gebruiksmogelijkheden en prijs   
- sociaal-psychologische functies (m.n. genotswaarde)   
- voedingsfysiologische betekenis voor wat betreft verteerbaarheid en verzadigings-

waarde, voedingswaarde (met en zonder gebruik van een voedingsmiddelentabel), ge-
halte aan totaal vet, kenmerkende vetzuursamenstelling, het al of niet bevatten van 
cholesterol en vitamine A en D en mogelijke risico's voor de gezondheid.   

- uit te leggen welke invloed bereiding kan hebben op vetrijke voedingsmiddelen.  
vaste vetten smelten bij verhitting. Bij langdurige verhitting verdampt het water in boter en 
margarine en treedt een bruine verkleuring op. Boven 120 graden ontleedt het vet en 
wordt het donker en ruikt branderig. Half vloeibare vetten en oliën zijn bestand tegen 
temperaturen tot 200 graden. Bij vaker verhitten van deze vetten treedt polymerisatie op, 
waarbij kankerverwekkende bijproducten ontstaan.  

- uit te leggen hoe vetten verteerd en geabsorbeerd worden.  
  

- de aanbevolen hoeveelheid verzadigde vetzuren, totaal vet en cholesterol te noemen vol-
gens de Nederlandse Voedingsnormen/ Richtlijnen Goede Voeding en uit te leggen wat 
de mogelijke gevolgen zijn van een te geringe of een te grote inname van vetten.  
Totaal 20/30-35 en%. Verzadigd: zo laag mogelijk, max 10 en%. Linolzuur 2 en%. Alfa-
linolzuur 1 en%. N-3 (omega3) 0.15-0.2 g per dag. MOV max. 12 en%. 
EOV+MOV=transvetzuren: zo laag mogelijk, max 1 en%. . Gevolg te hoge inname is: 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten via effect op gewicht, cholesterolconcentratie in 
bloed, klonteren bloedplaatjes en de bloeddruk.  
Te weinig heeft ongunstig effect op het hdl-gehalte in het bloed, de voorziening van 
essentiele vetzuren en voor de absorptie van vetoplosbare vitamines.   

- m.b.v. de VCP te vertellen welke vijf voedingsmiddelengroepen in de voeding van 
volwassenen de belangrijkste bronnen zijn van vet totaal en verzadigde vetzuren en hoe 
groot hun bijdrage is,  
Verzadigde vetzuren: zuivel, vlees, vet en olie en koek en gebak. 
Vet totaal:   

- de gemiddelde inname van vet totaal, verzadigde vetzuren en cholesterol -volgens VCP 
2007 – 2010 te vergelijken met de aanbevolen hoeveelheden en  
Vet totaal: adequate inneming= 20-40. Iedereen boven de 20, 3-10% van de mannen 
en 7-10% van de vrouwen zelfs boven de 40.  
Verzadigde vetzuren: 86-92% heeft een inname boven de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid. Aanbevolen is de inname zo laag mogelijk te houden.   

- te motiveren waar uit voedingskundig oogpunt verbeteringen mogelijk zijn en hoe 
deze verbeteringen zijn te realiseren.  

Een voedingspatroon met minder verzadigde vetzuren, minder vlees en meer vis. Meer 
magere zuivelproducten.  



week 5: koolhydraten, vezels en diabetes mellitus 
 
Na het maken van de studietaken en actieve deelname aan de geroosterde contacturen 
kun je:  
- te vertellen wat de functies zijn van glucose en voedingsvezel.  

Functies glucose: is energiebron voor alle lichaamscellen, belangrijkste bron van energie 
voor de hersenen en de bloedlichaampjes. Onderhoudt het glucosegehalte in het 
lichaam. Regulatie door hormonen. Insuline zorgt voor glycogeenvorming in lever en 
daardoor voor glucoseopname in de cellen (het glucosehalte daalt). Glucagon zorgt voor 
een glucosestijging in het bloed. Adrenaline: stijging glucosegehalte in het bloed (bij 
plotseling veel energie nodig) 
Functies voedingsvezel: bevordert kauwfunctie gebit (speekselvorming en schurende 
werking op gebit), vergroot volume van voedsel (hogere verzadiging), meer wateropname 
(volume faeces, zachtere faeces en snellere darmpassage).  

- de stoffen te noemen die tot voedingsvezel gerekend worden.  
Onverteerbare koolhydraten: onverteerbaar zetmeel, pectine en (hemi)cellulose, 
betaglucanen en oligosachariden (zoals insuline)  

- te vertellen welke koolhydraatbevattende voedingsmiddelen belangrijke leveranciers 
zijn van essentiële voedingsstoffen (vitamines, mineralen en spoorelementen) en welke 
van voedingsvezel.  
  

- van een aantal "koolhydraatproducten" (brood, zoet beleg, ontbijtproducten, aardappelen, 
peulvruchten, rijst en pasta, groente en fruit) de verschillen te benoemen m.b.t.:   
- praktische gebruiksmogelijkheden en prijs   
- sociaal-psychologische functies (m.n. genotswaarde)   
- voedingsfysiologische betekenis voor wat betreft verteerbaarheid en verzadigings-

waarde, voedingswaarde (met en zonder gebruik van een voedingsmiddelenta-
bel),gehalte aan totaal koolhydraten, mono-, di- en polysacchariden, gehalte aan voe-
dingsvezel,   

- uit te leggen welke invloed bereiding kan hebben op koolhydraatbevattende 
voedingsmid-delen.  
Suiker is oplosbaar in water. Bij droge verhitting karamel ten slotte verkolen. Onder 
invloed van enzymen gaan suikers over in alcohol en co2. Bij verhitting van 60-100 
graden neemt zetmeel water op en verstijfselt (wordt gaar). De verteerbaarheid verbetert. 
Bij het roosteren van brood en bloem wordt zetmeel afgebroken, waardoor de ketens 
korter worden en het beter verteerbaar wordt. Pectine lost bij verhitting op, waardoor 
plantencellen los van elkaar komen te liggen. De vezelige substantie wordt zachter.   

- uit te leggen hoe koolhydraten verteerd en geabsorbeerd worden  
Enkelvoudige koolhydraatmoleculen zijn absorbeerbaar. Poly- en disachariden moeten 
eerst worden afgebroken tot monosachariden. Voedingsvezels kunnen niet verteerd 
worden. Het speeksel splitst gaar zetmeel en wordt afgebroken tot maltosemoleculen. De 
rest wordt verteerd in de dunne darm. In de twaalfvingerige darm zit hetzelfde enzym als 
in het speeksel waardoor de splitsing van zetmeel hier voortzet. Maltose wordt 
vervolgens door het enzym maltase gesplitst in glucosemoleculen. Lactosemoleculen 
worden door lactase gesplitst in glucose en galactose. Dit alles vindt plaats in de 
twaalfvingerige darm. Verder in de dunne darm wordt sacharose afgebroken. Er ontstaat 
glucose en fructose. Er zijn nu geen meervoudige koolhydraatmoleculen meer aanwezig. 
De monosachariden komen via de haarvaatjes in de darmvlokken terecht. Glucose, 
fructose en galactose worden via de poortader getransporteerd naar de lever waar de 
stofwisselingsprocessen beginnen. Alles wordt hier omgezet in glucose. Glucose kan 
beperkt worden opgeslagen als glycogeen. Indien nodig wordt glycogeen weer tot 
glucose teruggevormd. De lever gebruikt glucose voor de opbouw van vetzuren en niet-
essentiële aminozuren. Overschot aan glucose kan worden omgezet in vet. De lever 
geeft glucose aan het bloed.  
 
  



- de aanbevolen hoeveelheid koolhydraten totaal, mono- en disacchariden, polysacchari-
den en voedingsvezel te noemen volgens de Nederlandse Voedingsnormen/ 
Richtlijnen Goede Voeding  
  

- uit te leggen wat de mogelijke gevolgen zijn van een te geringe of een te grote inname;   
- m.b.v. de VCP te vertellen welke vijf voedingsmiddelengroepen in de voeding van volwas-

senen de belangrijkste bronnen zijn van voedingsvezel en hoe groot hun bijdrage is,  
In nederland voorval veel welvaartsziekten: te hoge consumptie van sacharoserijke producten 
en te lage consumptie van voedingsvezels. Suikergebruik heeft tot gevolg het ontstaan van 
cariës en parodontitis. Een te laag gebruik van voedingsvezels kan obstipatie tot gevolg 
hebben. Chronische obstipatie wordt in verband gebracht met diverse darmafwijkingen.   

- de gemiddelde inname van koolhydraten totaal, mono- en disacchariden, 
polysacchariden en voedingsvezel - volgens VCP 2007 – 2010 te vergelijken met de 
aanbevolen hoeveel-heden en   

- te motiveren waar uit voedingskundig oogpunt verbeteringen mogelijk zijn en hoe 
deze verbeteringen zijn te realiseren.  

- vertellen wat diabetes mellitus (of suikerziekte) inhoudt  
- uitleggen wat diabetes type 1 is en diabetes type 2 is   
- de werking van de hormonen glucagon en insuline uitleggen (ook in relatie tot dia-

betes mellitus)  
- aangeven welke gevolgen diabetes kan hebben  
Diabetes beschadigt de kleine bloedvaatjes in de ogen.  
 
Hierdoor ontstaan bloedinkjes en littekenweefsel. Nieuw aangelegde bloedvaatjes zijn zo 
teer dat ze ook vaak kapot gaan, (weer bloedinkjes). 
  
Dit leidt op den duur tot slechtziendheid, en zonder behandeling kan het zelfs uitmonden in 
blindheid	  
Grote en kleine bloedvaten dikker en stugger. 

 Bloedvaten raken eerder beschadigd.  

Allerlei vetten blijven gemakkelijker kleven aan de wand van de bloedvaten, waardoor deze 
vernauwen (= arteriosclerose/ aderverkalking) 

Gevolg; doorbloeding neemt af; 

andere organen minder bloed en zuurstof krijgen ->  

 hartinfarct of een hersenbloeding. 
 
De nieren zuiveren het bloed van afvalstoffen en laten de stoffen die het lichaam wel nodig 
heeft in het bloed zitten.  

Door diabetes vormt zich steeds meer bindweefsel in de nieren, waardoor die niet meer 
goed werken. 

 Hierdoor kunnen afvalstoffen toch in het lichaam blijven terwijl ze anders via de urine het 
lichaam zouden verlaten.  

En andersom, veel goede stoffen die normaal in het lichaam blijven, worden nu via de urine 
uitgescheiden. 
 



Diabetische voet. Diabetes zorgt voor aantasting van de bloedvaten. Die raken beschadigd 
en de hele kleine bloedvaten (de haarvaatjes) kunnen zelfs dichtslibben.  

Daarnaast raken  zenuwen beschadigd -> minder gevoel in de voeten.  

Pijnprikkels worden niet meer gevoeld en wondjes dus niet meer opgemerkt. Een simpel 
wondje kan ongemerkt uitgroeien tot een ontsteking en een zweer (ulcus). 

 Mensen met diabetes hebben een moeilijker wondgenezing. Mocht behandeling van de 
wond niet aanslaan, à dan amputatie 
 
Maag-darmklachten: veel mensen met diabetes krijgen last van verstopping, een 
opgeblazen gevoel en misselijkheid, of juist diarree. Als de zenuwen naar de maag zijn 
aangedaan, dan ledigt de maag zich niet tijdig. De medische term daarvoor is gastroparese. 
Dat kan extra lastig zijn als je insuline gebruikt, want de insuline gaat al werken wanneer er 
nog geen voedsel in de darmen zit. Er zijn wel medicijnen voor. 
Huidproblemen 

Diabetes kan leiden tot uiteenlopende klachten van de huid. Bijvoorbeeld: 

droge huid  

schimmelinfecties 

dikkere huid  

vetophoping op spuitplekken 

verkleuringen  

of juist pigmentatieverlies 
 
Nog één van de gevolgen van diabetes is weinig energie.  

Mensen met diabetes type 2 hebben weinig energie, doordat de spiercellen geen glucose 
opnemen.



week 6: vitamines 
 
De student is in staat om:  
- de begrippen adequate inneming, adequaat niveau van inname, de gemiddelde 

behoefte, de aanbevolen hoeveelheid en de aanvaardbare bovengrens te gebruiken.   
- met betrekking tot vitamine D (cholecalciferol), vitamine C (ascorbinezuur), vitamine 

B2 (riboflavine), vitamine B6, foliumzuur (B11) en vitamineB12 te beschrijven:   
- de functies in het lichaam   
- de bronnen   
- de normen   
- de kansen op en oorzaken van een tekort  
- de naam van de deficiëntieziekte   
- de adequate inneming, de gemiddelde behoefte en/of de aanbevolen hoeveelheid   
- de gemiddelde inname (VCP-2007 - 2010) voor vrouwen en mannen van 19 -22 jaar 

en van 22 - 50 jaar   
- de kans op en de gevolgen van teveel  
- de aanvaardbare bovengrens   
- de toevoeging aan producten (met voorbeelden)   
- de behoefte aan supplementen met het betreffende vitamine voor groepen in de 

samen-leving.   
- in hoofdlijnen de rol van anti-oxidanten in de stofwisseling te beschrijven en daarbij aan 

te geven wat globaal de stand van de wetenschap is.   
- stoffen uit de voeding noemen die een anti-oxidantwerking hebben.   
- een gegeven voeding van een groep te beoordelen ten aanzien van de 

bovengenoemde vitaminevoorziening.  


