
Gezond ouder worden

Welkom



Elza Kips

Diëtist en leefstijlcoach bij Dietheek

Mijn locaties: Utrecht Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Harmelen

Locaties van Dietheek bij u in de buurt: Montfoort, Oude water en Woerden



Bespreekpunten

• Gezonde voeding? Wat is dat?

• Voeding als medicijn?

• Gezond ouder worden: waar kun je opletten?

• Voeding bij ziekte?

• Hebben jullie vragen of bespreekpunten?



Wat is gezonde voeding?



Gezonde basisvoeding



Ultra Bewerkt Voedsel

Basis voeding



Voeding als medicijn?

Ziekte voorkomen
Gezonde Leefstijl

Voeding bij ziekte



Een Gezonde Leefstijl: BRAVO!

B = Bewegen R = Roken

A= Alcohol en drugs
V= Voeding

O = Ontspanning, stress en slaap



Gezond ouder worden

Aandachtspunten:

• Vitamine D

• Calcium

• Vezels

• Minder zout

• De juiste energie balans

• Beweging



Vitamine D

Voor sterke botten, immuunsysteem, spieren en fitheid

Te weinig? Vermoeid, niet fit, broze botten

• Vitamine D uit zonlicht

• Vitamine D uit voeding

• Vitamine D supplement:
– Iedereen 10 microgram per dag

– 70 jaar en ouder 20 microgram per dag



Calcium

Voor sterke botten, het gebit, zenuwen en bloedstolling

Te weinig? Broze botten: osteoporose!

Vitamine D helpt bij de opname van Calcium

• Melkproducten

• Kaas

• Volkoren graanproducten

• Groente en fruit



Vezels

Voor een goede darmwerking en gezonde darmflora

Te weinig? Obstipatieklachten, verminderde darmflora waardoor 
mogelijk een minder sterk immuunsysteem

• Volkorengraanproducten

• Aardappelen/ peulvruchten

• Groente en fruit

• Noten, zaden en pitten



Minder zout

Minder zout voor een gezonde bloeddruk

Te veel zout kan een verhoogde bloeddruk in de hand werken

Weleens gehoord van Kalium? 

Dit is een natuurlijk bloeddruk verlager

In groente en fruit:
- Tomaten

- Bananen

- Zuivel

- Aardappel



De juiste

Ondergewicht? of Overgewicht?



Beweging



Voeding bij Ziekte

• Verhoogde bloeddruk

• Verhoogd cholesterol en hart- & vaatziekten

• Diabetes

• Ondervoeding

• Dementie



Verhoogde Bloeddruk
Wat kun je er aan doen?



Verhoogd cholesterol
Wat kun je er aan doen?





Diabetes
Wat kun je er aan doen?



Koolhydraten
Wat zijn dat?



Ondervoeding

Kijk eens op: https://www.goedgevoedouderworden.nl/



Medische voeding



Dementie

Eetproblemen bij dementie herken je onder andere aan:

• Moeite met kauwen of slikken

• Moeite met het bepalen van de temperatuur van het eten;

• Heel langzaam eten;

• Veel aansporing nodig hebben om te eten;

• Het niet meer herkennen van eten en drinken.

Schakel hulp in van een dietist



Voedingsapps

Ik kies gezond                                     De Eetmeter



Vragen?



Contact

Bel 

088-4253600 
(hoofdkantoor)

of mail

info@dietheek.nl


