
Instructies voedingsdagboek
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Dagboek invullen
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Voeding
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In dit deel wordt stap voor stap 
uitgelegd hoe voeding aan het 
dagboek toegevoegd kan worden.

Er zijn twee opties om bij het 
voedingsdagboek te komen:

1.Kies voor 'MIjn inzicht' in het 
hoofdmenu.

2. Gebruik de knop 'Dagboek 
invullen' onderaan de homepagina. 
Kies in de submenubalk 
vervolgens voor 'Voeding'
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3. Selecteer de datum. De 
huidige dag wordt standaard 
getoond. Met behulp van de 
pijltjes (< en >) wijzigt de maand. 
De dubbele pijltjes (<< en >>) 
maken sprongen per jaar. 

4. Klik op het gewenste tijdstip 
om voeding in het dagboek te 
plaatsen.
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5. Tijd = keuze tijdstip. Moment = 
moment van de dag en komt 
overeen met het gekozen tijdstip. 
Beide kunnen worden aangepast. 
De asterisk (*) geeft aan dat het 
tijdstip en het moment verplicht zijn 
om in te vullen.

6. Voeding toevoegen via 'Product 
zoeken'. Klik op 'Product zoeken' 
om een voedingsmiddel te zoeken.

7. Typ het zoekwoord en klik op 
'Zoeken'. Kies eventueel een merk 
om de zoekopdracht specifieker te 
maken.

8. Klik op '+' zet het product links 
neer.

9. Controleer de hoeveelheid en 
eenheid, zo nodig aanpassen.
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10. Controleer de tijd en het 
moment. Aanpassen door een 
ander moment uit het drop-down 
menu te kiezen.

11. Klik op 'Product op categorie' 
om een product binnen een 
bepaalde categorie te zoeken. Per 
geselecteerd eetmoment (10) 
worden de meest gebruikte 
categorieën getoond.

12. Kies de gewenste cdategorie. 
Een lijst met producten wordt in 
alfabetische volgorde getoond. 
Scroll naar het gewenste product 
en klik op '+' om het product in het 
dagboek te zetten.

13. Klik op 'Opslaan' om de 
voeding in het dagboek te 
plaatsen.
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10. Controleer de tijd en het 
moment. Aanpassen door een 
ander moment uit het drop down 
menu te kiezen.

11. Klik op 'Product op categorie' 
om een product binnen een 
bepaalde categorie te zoeken. Per 
geselecteerd eetmoment (10) 
worden de meest gebruikte 
categorieën getoond.

12. Kies de gewenste categorie. 
Een lijst met producten wordt in 
alfabetische volgorde getoond. 
Scroll naar het gewenste product 
en klik op '+' om het product in het 
dagboek te zetten.

13. Klik op opslaan om de voeding 
in het dagboek te plaatsen.
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14. Wanneer bij 'Tabellen' 
persoonlijke eetmomenten zijn 
gemaakt, dan kan hiervan gebruik 
gemaakt worden bij het invullen 
van het voedingsdagboek. Klikken 
op 'Eetmoment' toont de 
persoonlijke eetmomenten van het 
geselecteerde 'Moment'. (15) 
Uitleg over het maken van 
persoonlijke eetmomenten vind je 
in het tweede deel van deze 
instructies.

16. Door te klikken op het 
eetmoment naar keuze komen alle 
producten horend bij dit 
eetmoment in de juiste 
hoeveelheden (met foto, als deze 
aanwezig is) in het 
voedingsdagboek.
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17. Hoeveelheden van de 
verschillende producten in het 
eetmoment kunnen worden 
aangepast.

18. Door gebruik te maken van de 
pijltjes kan een product vervangen 
worden.

19. Met de knop 'Opslaan' wordt 
het eetmoment opgenomen in het 
voedingsdagboek.
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20. Klik op 'Recept zoeken' om een 
recept in zijn geheel in de juiste 
hoeveelheid toe te voegen aan het 
voedingsdagboek.

21. Door middel van een 
zoekwoord en/of menugang te 
kiezen, kunnen recepten gevonden 
worden.

22. Klik op 'Zoeken' om het 
zoekresultaat in een lijst getoond te 
krijgen.

23. Klik op '+' om het gewenste 
recept te selecteren. 22
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24. Geef in het pop-upscherm de 
hoeveelheid aan. Het aantal 
porties kan aangegeven worden, 
maar ook het aantal gram.

25. Klik op 'Toevoegen' om het 
recept in de juiste hoeveelheid op 
te nemen.
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26. Nadat het recept is 
toegevoegd, is er nog een 
mogelijkheid om de hoeveelheden 
te controleren of aan te passen.

27. Ook is het mogelijk om een 
product te vervangen door gebruik 
te maken van de pijltjes.

28. Door op de knop 'Opslaan' te 
klikken wordt het gehele recept 
opgeslagen in het 
voedingsdagboek.
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29. Voorkeuren kunnen gebruikt 
worden vanaf het moment dat het 
dagboek voor het eerst is ingevuld. 
Afhankelijk van het 'Moment' (30) 
zullen eerder ingevulde producten 
in de lijst 'Voorkeuren' getoond 
worden. Werken met voorkeuren 
versnelt het invullen van het 
voedingsdagboek. 29

 30
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31. In het dagboek worden diverse 
producten getoond, wanneer er 
enkele producten zonder fotootje in 
het voedingsdagboek zijn 
geplaatst.

32. Er is een fotootje zichtbaar 
wanneer 'Eetmomenten' of 
'Recepten' in het voedingsdagboek 
zijn gezet.
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Eetmomenten vergemakkelijken het 
invullen van het voedingsdagboek.

Producten die regelmatig samen 
gegeten worden (bijv. ontbijt) 
kunnen als eetmoment als een 
geheel toegevoegd worden aan het 
dagboek.

1.Ga voor het voedingsdagboek 
naar 'MIjn inzicht'.

2. Selecteer de datum. De huidige 
dag wordt standaard getoond. Met 
behulp van de pijltjes (< en >) 
wijzigt de maand. De dubbele 
pijltjes (<< en >>) maken sprongen 
per jaar.

3. Klik op het gewenste tijdstip om 
een eetmoment in het dagboek te 
plaatsen.
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4. Indien de tijd en/of het moment 
niet klopt, kan deze hier aangepast 
worden.

5. Klik in de rechterkolom op 
'Eetmoment' om de eetmomenten 
te vinden die bij het moment (in dit 
geval ontbijt) horen.

6. Klik op de '+' om het eetmoment 
toe te voegen.

7. Klik op 'Opslaan' om het 
eetmoment toe te voegen.
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Het eetmoment is nu terug te 
vinden in het voedingsdagboek


