Ontbijt Pact

Elke dag een goed ontbijt
Ontbijt, lunch en avondeten zijn de basis voor een goed en gezond voedingspatroon. Deze maaltijden leveren meer
waardevolle voedingsstoffen dan tussendoortjes. Bijna een kwart van de Nederlandse schoolkinderen ontbijt niet
elke dag. Dagelijks een goed ontbijt is dan ook een belangrijk advies binnen de Jeugdgezondheidszorg.  
Maaltijden zijn in het algemeen rijker aan waardevolle voedingsstoffen dan tussendoortjes. Ze bevatten meer vitamines,
mineralen, onverzadigde vetzuren en voedingsvezels.1 Ontbijten is dan ook een goede start van de dag. Een gevarieerd
ontbijt kan belangrijke voedingsstoffen leveren uit groente en fruit, vezels uit volkorenbrood of muesli en onverzadigde
vetten uit margarine of halvarine. Belangrijk, want jonge kinderen eten te weinig groente, fruit en vezels en krijgen te
veel verzadigde vetten binnen.1
Tegelijkertijd zorgt het ontbijt voor minder trek in extraatjes.2 Jonge kinderen (2-6 jaar) blijken meer dan 30 procent
van hun dagelijkse energie uit tussendoortjes te halen.1 Dat is meer dan uit een maaltijd. Er zijn aanwijzingen dat
mensen die niet ontbijten een groter risico hebben op overgewicht.3
Ook hier geldt “Jong geleerd is oud gedaan”. We weten dat bijna een kwart van de Nederlandse schoolkinderen (11 -15 jaar)
het ontbijt regelmatig overslaat.4 Het is daarom belangrijk om al op jonge leeftijd gezond eetgedrag aan te leren als basis
voor gezonde voedingsgewoonten gedurende het gehele leven.5 Dagelijks ontbijten is dan ook één van de adviezen in de
JGZ-richtlijnen “Voeding en eetgedrag”(2013) en “Overgewicht”(2012).3,5
Diëtisten, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zetten met het Ontbijt Pact deze belangrijke maaltijd in het zonnetje.
Elke dag een goed ontbijt!
Rotterdam, 22 januari 2015
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