
Vleeswarenmakers vinden dat richtlijn voor 
gezonde broodjes verkeerd wordt 
weergegeven 
29/01/19 om 17:54 - Bijgewerkt om 18:35 Bron: Belga

De nieuwe richtlijnen voor gezonde maaltijden op school die door Vlaams minister 
van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin Jo Vandeurzen werden gelanceerd gelanceerd voor meer gezonde 
schoolmaaltijden kunnen op weinig bijval rekenen van de vleeswarensector. 'De 
adviezen zijn verkeerd weergegeven in de media.'
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Scholen moeten vlees en vleeswaren beperken in de brooddoos. Dit staat in de nieuwe 
richtlijnen voor broodjeslunch op school die het Vlaams Instituut Gezond Leven opstelde.

De nieuwe richtlijnen werd opgesteld in samenspraak met onderwijspartners, 
vertegenwoordigers voor ouders en scholieren, de Unie van Belgische Cateraars, Nice, Fevia 
Vlaanderen, diëtisten en met Fenavian (de Federatie van de Belgische vleeswarenmakers). 



'Het is uitermate jammer dat een finale richtlijn zo verkeerd wordt uitgesmeerd in de media', 
zegt Anneleen Vandewynckel, algemeen directeur van Fenavian. 'Het is compleet ongepast 
om een verkeerde analyse op te zetten over deze richtlijnen. Alle bewerkte vlees over 
dezelfde kam scheren, kan niet door de beugel en is daarnaast ook nog eens 
wetenschappelijk niet verantwoord. In de nieuwe richtlijnen wordt duidelijk aangestuurd op 
variatie binnen het eetpatroon maar wordt er wel een duidelijke plaats gegeven aan vlees en 
vleeswaren.'

'Een boterham met ham is een gezonde keuze, met weinig calorieën en veel hoogwaardige 
nutriënten zoals ijzer en vitamine B12. Maar ook andere vleeswaren zijn en blijven een 
goede keuze. Wetende dat de overgrote meerderheid van de schoolgaande meisjes met 
een ijzertekort kampt, is de keuze voor vleeswaren als lunch een goed idee. Deze 
combineren met groenten is een goede keuze. Het is uitermate belangrijk een gefundeerde 
aanbeveling te geven aan de consument en ouders van schoolgaande kinderen. We 
betreuren de voortdurende extreem negatieve houding ten aanzien van vlees ondanks al de 
nutritionele kwaliteiten', besluit Vandewynckel.

'Vleeswaren maken deel uit van Vlaamse eetcultuur, laat kinderen daarvan 
genieten'

Ook vleeswarentechnologen Ilse Fraeye, hoofd van de onderzoeksgroep voor Technologie 
en Kwaliteit van Dierlijke Producten van de KU Leuven en Dr. Liselot Steen, postdoctoraal 
onderzoeker bij diezelfde onderzoeksgroep zijn bezorgd. 'Er kunnen ernstige vragen gesteld 
worden bij de wetenschappelijke onderbouwing én het maatschappelijk draagvlak voor 
deze adviezen.'

'Dat bruine broodjes gezonder zijn dan witte doordat ze meer vezels bevatten, daar zal 
niemand over discussiëren. Dat vetrijk beleg zoals vette kaas en salami beter niet dagelijks 
geserveerd worden, dat lijkt ook aannemelijk. En akkoord, ham, kaas én ei combineren, dat 
smaakt heerlijk maar is misschien wat te veel van het goede.'

'Maar waarom adviseert men om magere vleeswaren zoals kippenwit en kookham te 
beperken? Het Vlaams Instituut Gezond Leven argumenteert dat deze vleeswaren tot de 
rode zone behoren in hun befaamde voedingsdriehoek. Die voedingsdriehoek staat echter 
ter discussie en wordt door heel wat wetenschappers als ondoordacht bestempeld. Er 
wordt immers geen rekening gehouden met de uitstekende nutritionele waarde van deze 
vleeswaren. Ze bevatten hoogwaardige eiwitten, vitaminen (zoals B12 dat enkel in dierlijke 
producten voorkomt) en mineralen (zoals ijzer en zink). Dit zijn stuk voor stuk essentiële 
nutriënten die onze opgroeiende jongeren bij uitstek nodig hebben.'

'Als alternatief voor deze magere vleeswaren wordt plantaardig beleg zoals hummus of 
notenpasta gepromoot. Sommige van deze plantaardige vormen van beleg bevatten zeer 
veel calorieën, en brengen een pak minder nutriënten aan. Bovendien haalt een groot deel 
van de kinderen hun neus hiervoor op', stellen Fraeye en Steen. 'Men mag niet vergeten dat 
voeding ook een belangrijke sociale en emotionele functie heeft: voeding moet niet alleen 
gezond zijn, het mag ook lekker en aangenaam zijn. Vleeswaren maken deel uit van onze 
Vlaamse eetcultuur, en zolang men meestal kiest voor vetarme producten passen ze prima 
in een evenwichtig en gezond voedingspatroon. Laat onze kinderen daarvan genieten 
zonder hen met een schuldgevoel op te zadelen.'



Onderwijskoepels tevreden

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, reageren 
dan weer positief. Ze wijzen op het belang van gezonde voeding en variatie in het aanbod 
van schoolmaaltijden. 'Gezond leven heeft een invloed op de schoolresultaten, de 
concentratie en het welbevinden van kinderen en jongeren', zegt Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen. 'Met deze richtlijnen geven we onze scholen een duwtje in de rug.'

'Het is voor het GO! belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en gevarieerd kunnen eten 
en drinken op school', zo laat de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap weten. 
'We willen dan ook dat er altijd een gezonde keuze aanwezig is, maar daarnaast kan er ook 
ruimte zijn voor broodjes. Die gaan we niet verbieden. Wel is het belangrijk dat er variatie en 
afwisseling is.'

Lees ook: 
Niet meer elke dag broodje salami of smos in de schoolkantine? 'Betuttelend lapmiddel'
(https://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/niet-meer-elke-dag-broodje-salami-of-smos-in-
de-schoolkantine-betuttelend-lapmiddel/article-normal-1422929.html)


