
Veelgestelde vragen  
- Het voedingsdagboek 
- De voedingsscore 

Voedingsdagboek 
1. Waarvoor dient het voedingsdagboek? 

Het bijhouden van een voedingsdagboek kan een hele klus zijn. Het nut ervan is dat het 
veel inzicht kan geven in je voedingspatroon en de voedingskeuzes die je maakt. Met 
een voedingsdagboek kun je bovendien goed bijhouden welke voedingsstoffen je 
binnenkrijgt en hoeveel ervan. Misschien krijg je van iets wel te veel of juist te weinig 
binnen. Met deze inzichten helpen we je graag weer verder. Het is daarom belangrijk om 
alles zo nauwkeurig, volledig en naar waarheid in te vullen.  

2. Hoe vaak moet ik het voedingsdagboek invullen? 
We vragen je gedurende het programma om 2 keer 3 dagen een voedingsdagboek bij te 
houden. Je mag het uiteraard ook langer bijhouden, dat is wat je zelf wenst. Misschien 
bevalt het je wel en het kan ook goed van pas komen. 
 
Tip: Op Bonstat is het ook mogelijk 'persoonlijke doelen' in te stellen. Je kunt 
bijvoorbeeld een doel instellen voor een bepaalde voedingsstof. Bijvoorbeeld 2000 
milligram natrium per dag. In Bonstat kun je dan met een percentage zien hoe dicht je bij 
je doel bent. 

3. Waarom moet ik het voedingsdagboek drie dagen invullen? 
Een overzicht van 3 dagen maakt het al mogelijk om een volledig beeld te krijgen van je 
voedingspatroon. We vragen je daarbij minstens één dag in het weekend mee te nemen, 
omdat je net wat anders in het weekend kan eten dan dat je doordeweeks doet. 

4. De producten die ik gebruik staan niet in het systeem van Bonstat, wat moet ik 
doen? 
Het kan voorkomen dat je producten gebruikt die niet in het systeem van Bonstat staan. 
Probeer dan een vergelijkbaar product te vinden. Bijvoorbeeld amandelmelk in plaats 
van havermelk. Soms helpt het ook om met een andere benaming te zoeken, 
bijvoorbeeld sojamelk in plaats van sojadrink. 

5. Ik heb een specifieke vraag over een voedingsmiddel of voedingsstof dat/die ik 
gebruik, waar moet ik deze stellen? 
Als je een specifieke vraag hebt over een voedingsmiddel of voedingsstof nodigen we je 
graag uit om deze te stellen in de reacties van de online omgeving! Wellicht hebben 
andere deelnemers eenzelfde soort vraag of kunnen ze tips geven. Het team van 
Beterschappen houdt de reacties in de gaten en zal zo snel mogelijk antwoorden! 
Het kan natuurlijk zijn dat je deze vraag niet met iedereen wil delen of dat deze alleen 
relevant voor jou is. Stuur je vraag in dat geval naar interesse@beterschappen.nl  of stel 
je vraag tijdens de 1-op-1 sessie met de diëtist.  
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6. Ik gebruik al een andere applicatie voor een voedingsdagboek, mag ik de data via 
deze applicatie opsturen? 
We vragen je in dit geval om alsnog Bonstat te gebruiken, omdat er altijd kleine 
verschillen zijn tussen voedingsdagboeken. Op deze manier wordt de voedingsscore 
dus altijd hetzelfde berekend. Ook weten we op deze manier zeker dat de inname van 
alle voedingsstoffen die in de voedingsscore zitten wordt berekend. Daarnaast is 
Bonstat een betrouwbare onderzoekspartner die vaker gebruikt wordt bij 
wetenschappelijk onderzoek. Je data wordt uiteraard op een betrouwbare en veilige 
manier verkregen en verwerkt.  

7. Mijn vraag staat hier niet tussen 
Stel je vraag in de reacties op de online omgeving of mail naar 
interesse@beterschappen.nl  
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Voedingsscore 
 

1. Hoe wordt de voedingsscore berekend? 
De voedingsscore bestaat uit twee delen: de voedingsstoffenscore en de kwalitatieve 
score.  
 
De voedingsstoffenscore is gebaseerd op inname van zout, kalium, eiwit (waaronder 
verdeling van plantaardig en dierlijk eiwit), fosfaat, totaal vet, verzadigd vet, vocht en 
calcium. Voor elk van deze voedingsstoffen krijg je een aparte subscore die loopt van 0 
tot 10. Een 0 betekent dat je te veel of te weinig binnenkrijgt van deze voedingsstof en 
een 10 betekent dat je inname optimaal is. De richtlijnen voor optimale inname zijn 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Elke subscore krijgt een weegfactor 
afhankelijk van welke plek de richtlijn inneemt binnen de voedingsvisie van 
Beterschappen. De gewogen subscores tellen samen op tot 100%. De uiteindelijke 
score geeft weer in welke mate de deelnemer volgens de Beterschappen 
voedingsrichtlijnen eet. 
 
De kwalitatieve score is de vertaalslag van voedingsstoffen naar producten en 
productgroepen. Deze is ingedeeld in een aantal subgroepen; onbewerkte voeding, 
vooral plantaardig, vermijden en verminderen, overig gezonde voeding, word een expert 
en eetgedrag. Per productgroep krijg je een subscore van 0, 1 of 2. Een 0 betekent dat 
je te veel of te weinig binnenkrijgt, een 1 betekent dat er ruimte voor verbetering is en bij 
een 2 voldoe je aan onze richtlijnen.  Elke subscore krijgt een weegfactor afhankelijk van 
welke plek de richtlijn inneemt binnen de voedingsvisie van Beterschappen. De 
gewogen subscores tellen samen op tot 100%. De uiteindelijke score geeft weer in 
welke mate de deelnemer volgens de Beterschappen voedingsrichtlijnen eet. 

2. Hoe gebruik ik de voedingsscore? 
Belangrijk om te beseffen is dat de voedingsscore gebaseerd is op een momentopname 
van drie dagen. De voedingsscore moet daarom als een indicatie van je 
voedingspatroon worden gezien. De voedingsscore wordt aan het begin van het 
programma berekend om te zien wat het startpunt is van elke deelnemer en van de hele 
groep. Het geeft inzicht in wat al sterke punten zijn en waar nog aandacht voor nodig is. 
Het geeft dus een indicatie voor waar de focus van het programma moet liggen. Aan het 
eind van het programma berekenen we de voedingsscore nogmaals, zodat we je 
vooruitgang kunnen meten. 

3. Wat doet Beterschappen met mijn score? 
Beterschappen gebruikt de voedingsscore op de eerste plaats om het startpunt van elke 
deelnemer en de groep te bepalen. Ten tweede willen we kunnen aantonen dat het 
programma daadwerkelijk voedingsinname verbeterd. Het analyseren van de 
voedingsscores laat zien wat onze sterke en zwakke punten zijn. Deze inzichten helpen 
ons om het programma verder te ontwikkelen en te verbeteren. 



4. Hoe zit het met de voedingsstoffen die niet in de score zitten? 
Deze worden dus niet meegenomen in de score. Dat neemt niet weg dat het interessant 
kan zijn om je inname, van bijvoorbeeld vitamine B12 of vitamine D, uit te zoeken. 
Bespreek deze met je arts of diëtist.  

5. Waarom krijg ik een '0' voor ….? 
Subscores voor voedingsstoffen of voedingsrichtlijnen worden berekend aan de hand 
van richtlijnen voor inname. Er is voor elke voedingsstof zowel een boven- als een 
ondergrens. Deze richtlijnen zijn uiteraard gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 
Belangrijk om te beseffen is dat dit onderzoek op populatieniveau is en niet op 
individueel niveau. Daarnaast is de voedingsscore een indicatie van je voedingspatroon 
en is het dat wat je gemiddeld binnen krijgt over een langere tijd wat telt. Dus als het net 
die week is dat je geen vette vis hebt gegeten of een speciaal diner had en je score 
daardoor wat lager uitviel is het geen ramp!  
Kijk bij vraag 1 over de voedingsscore als je wil weten hoe de voedingsscore berekend 
wordt. 

6. Op advies van een specialist drink/eet/gebruik ik …., hoe zit dit en jullie advies? 
Raadpleeg je specialist en informeer deze dat je met het Beterschappen programma 
meedoet. Als bepaalde adviezen echt tegenstrijdig lijken: dan zal er overleg 
plaatsvinden tussen Beterschappen, je specialist en jij zelf. 

7. In de voedingsscore wordt meegenomen geen pakjes en zakjes te gebruiken, maar 
Beterschappen raadt mij wel veel voorverpakte producten aan. Hoe zit dit? 
Het beginniveau wat betreft receptuur en productkennis moet voor elke deelnemers 
toegankelijk en bruikbaar zijn. Een andere valkuil kan zijn dat eten bereiden teveel 
moeite gaat kosten. Als je al meer ervaren bent en bijvoorbeeld je kikkererwten weekt: 
goed zo, ga vooral zo door! Beterschappen probeert met haar recepten een balans te 
vinden tussen gemak en gezondheid. Bovendien zijn er veel gezonde varianten te 
vinden van verpakte voedingsmiddelen. Het advies is om altijd kritisch te zijn bij 
voorverpakte producten, etiketten aandachtig te lezen en merken te vergelijken. 

8. Mijn vraag staat hier niet tussen. 
Stel je vraag op het forum of mail je vraag naar interesse@beterschappen.nl  
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