
- maximaal  7 en% verzadigd vet
- maximaal 24 en% totaal vet
- 3,0 g vezels/100 g
- rijk aan vitamine E: 3,4 mg/100 g
- rijk aan vitamine B1: 0,48 mg/100 g
- recept zonder kippenei

- maximaal  3 en% verzadigd vet
- maximaal 20 en% totaal vet
- minimaal 5,5 g vezels/100 g
- rijk aan ijzer: 7 mg/100 g
- rijk aan vitamine B6: 1,1 mg/100 g
- recept zonder koemelk en kippenei

- maximaal  3 en% verzadigd vet
- maximaal 28 en% totaal vet
- 5,5 g vezels/100 g
- rijk aan ijzer: 7 mg/100 g
- rijk aan vitamine B6: 1,1 mg/100 g
- toegevoegd calcium: 300 mg/100 g
- recept zonder koemelk en kippenei

FruitKick Extra:

EverGreen:

FruitKick:

*EverGreen, FruitKick en FruitKick Extra hebben bij de indeling volgens het principe van de Schijf van Vijf de voorkeur. Vanwege het gehalte aan verzadigd

vet (maximaal 6 g/100 g) en voedingsvezels (minimaal 2 g/100 g) hebben ze als ‘Extra’ in de categorie ‘Koek en gebak’ een sterretje gekregen.
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De tijd dat we ons druk maakten over de optimale 
samenstelling van voeding zou al lang achter ons 
moeten liggen. Algemeen is er consensus over de 
hoeveelheden macro- en micronutriënten, spoor-
elementen, elektrolyten en vitamines, die nodig 
zijn om te groeien en het volwassen gezonde or-
ganisme in stand te houden. Dit geldt in veel min-
dere mate voor hoe de voedingssamenstelling zou 
moeten zijn tijdens ziekte, en welke effecten de 
voedingssamenstelling op langere termijn heeft 
op het ontstaan van chronische ziekten. Het wordt 
ook steeds duidelijker dat genetisch eigenschap-
pen mede bepalend zijn voor de nadelige gevol-
gen die verkeerde, ondermaatse of bovenmatige 
voeding heeft. Het wetenschapsgebied waarbin-
nen deze vragen aan de orde (moeten) komen be-
treft vele vakgebieden, technieken en disciplines. 
Men kan met recht spreken van “Menskunde” een 
vak dat wij vijftig jaar geleden op de middelbare 
school kregen en zowat alles besloeg, en dus prak-
tisch niets. 

De mededelingen in de wetenschappelijke lite-
ratuur en in de pers over de prevalentie van on-
dervoeding bij ziekenhuis patiënten lopen enorm 
uiteen en variëren tussen 30 en 70 procent van 
de voor langere tijd in het ziekenhuis opgenomen 
patiënten. Dit is het gevolg van wisselende criteria 
en meetmethoden die toegepast zijn. Zo zijn ge-
wichtsverlies, percentage ideaal lichaamsgewicht, 
Body Mass Index (BMI= kg/m2), het plasma albu-
mine en prealbumine, het lymfocyten aantal in 
het bloed, allen gebruikt om de voedingstoestand 
te ‘screenen’ of te meten. Het ideaal lichaamsge-

wicht is afkomstig uit de Verenigde Staten en is 
het gewicht waarbij de ziektekostenverzekeraars 
de minste uitkeringen hoeven te doen, en is op de 
Noord Amerikaanse populatie van toepassing. 
Ondervoeding hebben wij gedefinieerd als: ver-
andering van lichaamssamenstelling ten gevolge 
van onvoldoende opname of inname van voeding, 
leidend tot verminderde functie.
Wij hebben onszelf met deze definitie echter in de 
vingers gesneden, omdat uit klinisch epidemiolo-
gisch onderzoek blijkt dat de functie gestoord kan 
zijn, ook als er een normale lichaamssamenstel-
ling is. Daarom dient het begrip voedingstoestand 
nauwer omschreven te worden. Er zijn twee com-
ponenten: de lichaamssamenstelling in engere zin 
en de functie van het organisme. Uit tientallen 
publicaties blijkt inmiddels dat ontstekingacti-
viteit het vermogen van het organisme normaal 
te functioneren beperkt, ook als de samenstelling 
(nog) normaal is. Dit geldt zowel voor de spier-
kracht, immuunfunctie en cognitie. Belangrijk is 
dat plasmaeiwitten vooral deze inflammatoire 
activiteit weerspiegelen en een slechte maat zijn 
voor de voedingstoestand. 

Het is noodzakelijk dat ogenschijnlijk uitgekristal-
liseerde begrippen als ondervoeding duidelijker 
gedefinieerd worden. Dit is zowel van praktisch 
als van wetenschappelijk belang.
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