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GEZONDE VOEDING

• Diverse voorlichtingsmodellen 



GEZONDE VOEDING

FOCUS STEEDS OP …  
• voldoende (water) drinken 
• minder geraffineerde producten 

    = vezelarme voeding, zwak aan voedingsstoffen 
• meer groenten en fruit  
• meer bewegen 
• variatie & evenwicht 
• minder vlees 
• minder vet



We bewegen steeds minder & minder



Een groot verschil met onze voorouders!
• Voeding gemakkelijk beschikbaar > veel suikers! 
• Industriële > Digitale revolutie > veel minder beweging 



IEDEREEN IS ANDERS!

BEHOEFTE VOLGENS TYPERING/SOMATOTYPE

MEER 
KOOLHYDRATEN

MINDER 
KOOLHYDRATEN



BEWEGEN IS VOOR IEDEREEN!

Waarom zo belangrijk? 

→lager risico op: 
- hart -en vaatziekten 
- osteoporose 
- overgewicht 
- hoge bloeddruk 
- diabetes type II 
- bepaalde vormen van kanker 

→mentale gezondheid: 
- beter omgaan met stress & spanning, beter slapen 

→cognitieve gezondheid: 
- afremmen van verouderingsproces, minder risico op dementie 



BEWEEG!

2 GROTE VORMEN VAN FYSIEKE INSPANNING 
• CARDIO 

    → positieve invloed op vetmetabolisme - conditie 

        joggen, fietsen, skeeleren, zwemmen, … 

• POWER / (SNEL-)KRACHT 

    → positieve invloed op spiereiwitmetabolisme 

        fitness, intervaltraining, crossfit, boksen, …



BEWEEG!

CARDIO & KRACHT belangrijk i.f.v body composition 

Cardio = aërobe energieomzetting > vetten + zuurstof 
              →lichte verhoogde eiwitbehoefte 
              voordeel: vetafbraak - verhogen VO2max 

Power = anaërobe energieomzetting > koolhydraten 
              →sterk verhoogde eiwitbehoefte 
              voordeel: verhogen vetvrije massa - basaalmetabolisme



VOLDOENDE DRINKEN BELANGRIJK

BEHOEFTE?  → 1.5 - 2 l water per dag  

• extra voor sport: vanaf 0.5l - … per uur sport extra  
    
   sporten met een slechte vochtbalans is nefast voor   
   blessure 
     
• Opgepast met fruitsappen!  
    → evenveel suiker als gewone frisdranken!!! 



ALTERNATIEVEN MET MINDER SUIKER?

Geen suiker 

• Cola Light, Cola Zéro, Sprite Zéro, Fanta Zéro, Ice tea light, … 

    MAAR! veel zuren 

• Gearomatiseerd water: vb. Spa touch 

Minder suiker 

• Spa Fruit, Spa Duo (4,1 gram/100 ml) 

• Tonnisteiner citroen of orange (0,7 gram/100 ml)



ANDERE SMARTDRINKS?

• Kan als alternatief … maar op te letten met hoge 
concentraties cafeïne of mentaal stimulerende stoffen 
indien ’s avonds laat 

• Max. 1 à 2 blikjes/dag



SPORTDRANK NODIG?

KAN … maar zeker niet altijd noodzakelijk! 

• bij inspanningen <1 uur volstaat gewoon water   

• vaak overbodige inname suikers 

• grote verschillen in concentraties  

• soms allerlei onnodige toevoegingen (vb. ginseng) 

• lage zuurtegraad > tanderosie



DORSTLESSER

2 VARIANTEN 

A. HYPOTONE DORSTLESSER 

• Dranken zonder suikers maar met zouten/elektrolyten 
• Nuttig bij hoge zweetverliezen (‘salty sweaters’) 
• Geeft smaak aan uw water 
• Ondersteunt bloeddruk



DORSTLESSER

2 VARIANTEN 

B. ISOTONE DORSTLESSER 

• Dorstlessers met hogere concentratie aan suikers 
   → 6 gram/100 ml 
• Nuttig bij zwaar intensieve trainingen 
• Wanneer nood aan extra energie tijdens de inspanning 
• Bevat ook zouten/elektrolyten 
• Poedervorm



Opgepast met energiedranken!

• Bevatten dubbel zoveel suikers! 

• 1 flesje = 50 gram suiker! 

• Kan darmproblemen veroorzaken 

• Ongewenste gewichtstoename!



Ook smoothies bevatten veel suiker!

• Hype rond smoothies als gezond tussendoor!  

• Vooral natuurlijke suikers > fructose!   
    → gevaarlijke dikmaker door omzetting in vetten 

• 12 gram koolhydraten per 100 ml



Wat met alcohol?

ADVIES hoge gezondheidsraad: 

- max. 10 glazen (25 cl) gewoon bier/week 
  indien sterkere bieren: 5 à 6 consumpties/week  

  of 

- max. 10 glazen wijn/week 

- voorzie voldoende alcoholvrije dagen 

- risico’s goed gedocumenteerd overmatig gebruik: 
  leveraandoeningen, hart -en vaatziekten, kanker, …





Sterk uiteenlopend in calorieën!



Sterk uiteenlopend in calorieën!

182 kcal35 kcal 175 kcal 298 kcal



Groene thee 

• Bevat veel antioxidanten 

• Extract (EGCG) met positieve invloed op het vetmetabolisme 

• Neem verse thee! 

• Laat voldoende trekken (8’) zonder kokend maar heet water 

• Vermijd inname laat op de dag 

    kan slaapproblemen veroorzaken (effect cfr. cafeïne)



Wat met zuivel?

• Vaak negatieve boodschappen! 

    “Het nemen van melkproducten zorgt voor verzuring!” 

    “Mens enige zoogdier die als volwassene melk drinkt van     
     een ander zoogdier!” 

    “Van melk drinken krijg je ontstekingen” 

     … 

Allemaal onterechte/foutieve boodschappen!



DIERLIJK versus PLANTAARDIG

Plantaardige eiwitten bevatten weinig eiwit!



KAAS … uitgedrukt in % of +

Geef de voorkeur aan kazen tot maximaal 20 gram vet/100g 
= max. 20%vet 

voorbeelden:  
• alle soorten platte kaas 
• verse kaas 
• magere smeerkaas 
• ricotta 
• zachte geitenkaas 
• mozarella 
• light-kazen <20% 
• cottage cheese 
• …



KAAS … uitgedrukt in % of +

Indien uitgedrukt als ‘+’ betekent dit het percentage vet op de 
droge stof van de kaas 

Geef de voorkeur aan kazen tot max. 30+



GROENTEN

• Bron van vitaminen, mineralen & voedingsvezels 
• Gunstig effect op verlaging van LDL-cholesterol  
• Preventief hart -en vaatziekten 
• Variatie belangrijk! 
• Bij voorkeur 2x/dag groenten: warme & koude maaltijd 
• Warme maaltijd 
    →grootste deel van je bord 
• Broodmaaltijd 
    →neem er een slaatje bij



AVOCADO

Echt wel gezond? 
• Bron van enkelvoudig, onverzadigde vetzuren 
• Gunstige invloed op cholesterol 
• Maar…! 

    een behoorlijke caloriebom, met mate dus indien    
    doelstelling gewichtsverlies 
• 1 avocado van middelgrote is:  

250 kcal 
23 gram vet 

• In te calculeren in dagtotaal



DIEPVRIES of VERS?

Beiden zijn perfect mogelijk! 

• Vers is niet altijd vers! 

• Diepvriesgroenten bezitten nog steeds een hoge 
voedingswaarde 

• Vermijd bereidingswijzen (koken) waarbij veel 
voedingsstoffen verloren gaan 

• Zorg dat uw groenten nog knapperig zijn 

• Combineer meerdere kleuren



FRUIT

• belangrijke bronnen aan vitaminen & antioxidanten 
• variatie belangrijk 
• Ideaal = dagelijks 2 (3) verschillende stukken fruit 
• Alle fruitsoorten > ook bananen! 
• Op te letten met gedroogd fruit, smoothies & fruit’sappen’ 

       → veel suikers 
• Fruit kan genomen worden als: 

❥ als dessert: na de warme maaltijd of broodmaaltijd 

  ❥ als tussendoortje:  als stuk of portie fruitsalade 

  ❥ als beleg bij de boterham of bij ontbijtgranen



VLEES

• Teveel is schadelijk voor onze gezondheid en het milieu! 
• Wit vlees (kip, kalkoen, …) een pak minder schadelijk 
• Bewerkt rood vlees absoluut te vermijden! 

    → kankerverwekkend > vnl. darmkanker 

• Algemene richtlijnen: 
❥ 2x/week vers wit vlees (gevogelte) 
❥ 2x/week vers rood vlees (rund, varken, schaap) 
❥ 1x/week (vette) vis  
❥ 1x/week peulvruchten (kikkererwten, linzen) of een plantaardige 

vleesvervanger (tofu, quorn) 
❥ 1x/week eieren



VLEES - RESTGROEP

Bewerkt vlees in de restgroep!

Vaak meer: 
• Nitriet & Nitraat 
• PAK’s (roken) 
• Heterocyclische aminen 
• Zout 
• Vet

“Hoger risico op darmkanker indien frequent gebruik” 



WAT MET VIS?

• Adviezen HGR zijn gewijzigd! 

    - vroeger: 2x/week vis, nu → 1x/week 

    - reden? klimaat, overbevissing, schaarste (vb. kabeljauw) 

• Kritiek op kwaliteit vaak onterecht 

• Vette vis: zalm, haring, makreel, ansjovis, … 
    →goede leveranciers van omega-3 vetten 

• Witte vis: lichtverteerbaar 
    →nuttig voorafgaand aan het sporten 



EIEREN … ja of nee?

advies meestal → max. 3 eieren/week  

Maar! 
• geen hoger risico op hart -en vaatziekten 

• nuttige leveranciers van eiwitten, onverzadigde vetten, vitaminen (A, 
D), mineralen, ijzer, … 

• goede vleesvervangers! 

• Inname tot wel 6 stuks/week mogelijk 

• Opgelet! 
    eigen scharreleieren kunnen meer PCB’s & dioxinen bevatten dan     
    uit grote bedrijven 



ZETMEELBRONNEN

• Leveren ons lichaam vooral energie onder van koolhydraten 
• Ook bronnen van vezels, vitaminen (vnl. B-vit) & mineralen 

(ijzer, calcium, magnesium) 
• Zeker nuttig wanneer we intensief willen sporten 
• Wat? 
     - brood 
     - pasta 
     - rijst  
     - wraps 
     - (zoete) aardappelen 
     - quinoa, couscous, … 

Streef ernaar om de volgranen/volkoren varianten te nemen!



ZETMEELBRONNEN?

• Glutenvrij = hype?    
• Speltbrood beter dan tarwebrood? 
• Ontbijtkoeken ook goed als vervanger voor brood? 

• Heb ik bij elke maaltijd een zetmeelbron nodig? 

    NEE! 

    “We kunnen best wel eens op een rustige manier gaan  
    sporten zonder koolhydraten te hebben genomen vooraf!”



RESTGROEP

Laat u niet altijd verleiden voor light!



RESTGROEP

Laat u niet altijd verleiden voor light!

Verschil slechts 60 kcal per 100 gram!!!



RESTGROEP

Laat u niet altijd verleiden voor light!



RESTGROEP

Laat u niet altijd verleiden door merken!

Becel 
• minder verzadigd vet 
• Maar … evenveel energie!



POPULAIRE VOEDINGSTRENDS



HYPE TO BECOME ‘VEGAN’

• Vegetariër, Pescotariër, Flexotariër of Veganist kan maar geen 
must/noodzaak! 

• Dierlijke eiwitten moeten op een goede manier vervangen worden 
    tofu, tempé, quorn, seitan, kikkererwten, linzen, peulvruchten,  
    bonen … 

• Centrale boodschap:  
    Eet ‘minder’ dierlijk voedsel & meer plantaardig





VEGAN - VEGETARISCH

• vertekend beeld van de werkelijkheid


• gevaarlijke trend 

• geen studies maar ‘artikels’ uit magazines


• voldoende studies die het tegendeel bewijzen


• voorouders hadden zeker ook een ‘mixed diet’ 


• dierlijke eiwitten hebben nog steeds de hoogste 
biologische waarde

‘THE GAME CHANGERS … BOORDEVOL PSEUDO-SCIENCE!!! 



Niet alle vegetarische producten zijn gezond!

Indien vleesvervanger, meer eiwitten noodzakelijk!



WAT MET ‘INTERMITTENT FASTING’? 

Diverse methoden: 
• 5:2 
    = 5 dagen gewoon eten  
       2 dagen: 500/600 kcal/dag 

• 16:8 
    = 8 uur eten 
       16 uur vasten (18h00 - 10h00) 

Veel foute claims omtrent gezondheidseffecten! 



WAT MET ‘INTERMITTENT FASTING’? 

• Totale energie-inname op een dag belangrijker! 

• Negatieve impact op recovery wanneer sport 

• Verlies van spiermassa 

• Overconsumptie op momenten waar je mag eten! 

• Verlies aan energie/concentratie 

• Verlies van sportieve prestaties!



KETOGEEN DIEET

DIET 

• Hoog in vet 
• Laag in koolhydraten

Ketonen productie i/d lever



WAT IS NUCHTER TRAINEN?

• Sporten waarbij je voorafgaand (8 - 12 uur) geen 
koolhydraten meer hebt genomen 

Voorwaarden? 
• ‘low intensity’ training 
      - joggen: 45 - 60’ 
      - fietsen: 1 1/2 uur 
      - zwemmen: 45’ 

• Beperkt in duur 
• Geen competitieve wedstrijd



NUCHTER TRAINEN?

Kan zowel in de ochtend als namiddag! 

• Indien ochtend: avond voordien geen koolhydraten 

• Indien namiddag: middag geen koolhydraten 

Krachttrainingen nooit nuchter uitvoeren! 

Niet aangewezen daags voor wedstrijd!



ENERGY AVAILABILITY

Energiebeschikbaarheid (EA) = energie-inname – 
energieverbruik training

Situatie EA (kcal / kg vetvrije 
massa) Bijvoorbeeld

Hoge 
energiebeschikbaarheid >45

Atleet A: 65 kg en 20% vetmassa Vetvrije 
massa: 80% van 65 kg = 52 kg vetvrije massa 
Dagelijkse training: 800 kcal Dagelijkse 
energie-inname: 3520 kcal 
Energiebeschikbaarheid: (3520 – 800) / 52 = 
52 kcal per kg vetvrije massa 

Voldoende 
energiebeschikbaarheid 45

Atleet B: 65 kg en 15% vetmassa Vetvrije 
massa: 85% van 65 kg = 55 kg vetvrije massa 
Dagelijkse training: 800 kcal Dagelijkse 
energie-inname: 3285 kcal 
Energiebeschikbaarheid: (3285 – 800) / 55 = 
45 kcal per kg vetvrije massa 

Verminderde 
energiebeschikbaarheid 30 - 45

Atleet C: 55 kg en 20% vetmassa Vetvrije 
massa: 80% van 55 kg = 44 kg vetvrije massa 
Dagelijkse training: 800 kcal Dagelijkse 
energie-inname: 2340 kcal 
Energiebeschikbaarheid: (2340 – 800) / 44 = 
35 kcal per kg vetvrije massa 

Lage 
energiebeschikbaarheid <30

Atleet D: 55 kg en 25% vetmassa Vetvrije 
massa: 75% van 55 kg = 41 kg vetvrije massa 
Dagelijkse training: 800 kcal Dagelijkse 
energie-inname: 1980 kcal 
Energiebeschikbaarheid: (1980 – 800) / 41 = 
29 kcal per kg vetvrije massa 



LOW ENERGY AVAILABILITY

VOORBEELDEN / IDOLEN



WAT BIJ HET SPORTEN?



HEB IK EXTRA KOOLHYDRATEN NODIG?

• JA 

    Indien zwaar intensieve training: >1 uur 

    Indien matig intensieve training: >1 1/2 - 2 uur 

• NEE 

    Indien rustige training beperkt in intensiteit/duur 

    Hersteltraining 

    Target:  gewichtsverlies



WAT?

• Banaan 

• Nougat (vb. 6D Energy Nougat) 

• Koekjes met gedroogd fruit 

• Meli wafel met honing 

• Fruit gummies 
vb. Aptonia Fruit Jellies, Etixx Sport Gummies, 6D Energy Fruit, … 

• Energy Gel 
vb. 6D IsoGel, Squeezy Energy Gel, Powerbar, … 

• Energy Bar 
vb. Etixx Energy Bar, Powerbar, Isostar, … 

• Isotone dorstlesser



DIEN IK IETS TE ETEN VOOR HET SPORTEN?

• NEE 

    Indien inspanning <3 uur na een hoofdmaaltijd 

    “                        “ <1 uur na het nemen v/e snack 

    Inspanning heel matig van intensiteit & duur 

• JA 

    alle andere situaties



WAT?

• een energy-bar  

• een boterham met beleg 

• een portie muesli/granola met vruchtenyoghurt 

• een pakje peperkoek 

• een eierkoek 

• een wrap met kip of vis & groentjes 

• een zelfgemaakte milkshake met fruit 

• …



SYMPTOMEN BIJ TEKORT

Vermoeidheid
Slappe armen en benen

Mindere concentratie

Minder zuivere techniek
Zwart voor de ogen

Bibberen
Sterretjes zien

Honger gevoel                                         Flauw vallen



EIWITTEN ALS RECOVERY?

• BIJ RECREATIEF SPORTEN 

➞ GEWONE VOEDING volstaat !


• BIJ INTENSIEVE INSPANNING of KRACHTTRAINING   


➞ extra EIWITTEN zeker nuttig!




CHOCOLADEMELK ALS RECOVERY DRINK?



EIWITTEN ALS RECOVERY 

plateau wordt gezien 
bij 20 - 25 gram of 
0,25 - 0,3 gram per 
kg lichaamsgewicht



EIWITTEN ALS RECOVERY 

Inname tot ultiem 40 gram mogelijk bij training grote spiergroepen
NIEUWE STUDIES/INZICHTEN



PRAKTISCH?

Chocolademelk hiervoor het meest geschikt?

1 flesje 300 ml 

= 10,5 gram eiwitten 

= 39 gram suikers 

De helft van de behoefte aan eiwit maar het 3-dubbele aan suikers!



PRAKTISCH

Andere opties?

1 flesje 225 ml 

= 20 gram eiwitten 

= 14,6 gram suikers 



PRAKTISCH

Andere opties?

1 portie (200 gram) 

= 22 gram eiwitten 

= 8 gram suikers 

+



PRAKTISCH

Andere opties?

1 portie (300 gram) 

= 25 gram eiwitten 

= 18,4 gram suikers 



PRAKTISCH

Andere opties?



RECOVERY
KOOLHYDRATEN ook aanvullen? 

• Nuttig na zwaar intensieve trainingen 

• Wanneer weinig tijd tot herstel


WAT?


    - banaan


    - peperkoek


    - pistolet/sandwich met beleg


    - energy bar


    - …



SHAKE NODIG ALS RECOVERY?



RECOVERY SHAKES

DIVERSE TYPES BESCHIKBAAR! 
• weinig tot geen suiker 

    - koolhydraten/eiwitten: 1/1 of 0/1

    - nuttig bij krachttraining / intensieve training 


• grote hoeveelheid suiker 

    - koolhydraten/eiwitten: 2/1 of 3/1

    - nuttig bij zwaar intensieve training

    - snel herstel nodig



WHEY PROTEIN DRINK

   1 serving = 35 gram 

• 128 kcal 
• 0,47 g vet 
• 29,4 g eiwitten

nuttig <30 minuten na een 
intensieve training



RECOVERY SHAKES

OPLETTEN MET (ANDERE) SHAKES! 

• soms veel suiker (cfr. gewichtstoename)


• te grote concentratie aan eiwitten (cfr. nierbelasting)


• te duur volgens de kwaliteit




RECOVERY SHAKES

HEB IK ECHT EEN SHAKE NODIG? 
• NEE 
    - wanneer ik een gewone fysieke inspanning doe


• JA 
    - na een pure power-/krachttraining

    - doelstelling om spiermassa te winnen

    - slechte recuperatie/spierpijn


Voordeel op gewone zuivelbronnen gezien gezuiverd 

whey-isolaat/concentraat (=veel BCAA, leucine)



TOTALE EIWITINNAME OOK BELANGRIJK!



MAALTIJDORGANISATIE



ONTBIJT SNACK LUNCH SNACK TRAINING DINNERRECOVERY

CROSSFIT TRAINING - HIGH INTENSITY



ONTBIJT SNACK LUNCH SNACK TRAININGDINNER RECOVERY

CROSSFIT TRAINING - HIGH INTENSITY



VOORBEELD ONTBIJT

▪ ACTIMEL: 1 flesje 

▪ BRUIN BROOD: 2 - 3 sneden 

▪ KIPPENWIT of KAAS 20+ of ZALM: 2 sneetjes/plakjes 

▪ CONFITUUR: 1 portie 

▪ FRUIT: 1 stuk 

▪ YOGHURT: 1 potje 

▪ KOFFIE of THEE



▪ ACTIMEL: 1 flesje 

▪ MUESLI of ZELFGEMAAKTE GRANOLA:  

  1 kommetje (50 gram) 

▪ MAGERE GRIEKSE YOGHURT of MAGERE KWARK:  

  1 portie (200 gram) 

▪ FRUIT: bosbessen, frambozen, mango,… 

▪ KOFFIE/THEE

VOORBEELD ONTBIJT



ONTBIJT SNACK LUNCHTRAINING DINNER

NUCHTERE LOOPTRAINING

TRAININGAVOND

LOW CARB



ONTBIJT SNACK LUNCH DINNER

RUSTDAG

SNACK SNACK

LOW CARB



GEVOGELTE

VLEES

VIS

VEGETARISCH

GROENTEN
+

LOW CARB



SUPPLEMENTEN



VOEDING ALTIJD PRIMAIR

Slechts zinvol indien 
basisvoeding correct!



CREATINE

Kan nuttig zijn in de opbouw van spiermassa

Laaddosering: 
week 1: 0,3 gram/per kg LG (max. 20 gram/dag) 

Onderhoudsdosering: 
week 2 - 6: 0,03 gram/per kg LG (max. 5 gram/dag) 

• Nierfunctie 
• Vochtretentie



COLLAGEEN

• Nuttig voor letsels aan pezen & kraakbeen 
• Inname 30’ voorafgaand aan het sporten 
• Nadien 8 uur geen belasting meer 
• 10 - 15 gram voldoende in combinatie met vitamine C



CASEÏNE EIWITTEN

• nuttig voor nachtelijke recuperatie (“night proteins”) 
• omgekeerde van whey-eiwitten 
• traag verteerbare eiwitten 
• ideaal bij slechte recuperatie/spieropbouw 
• Dosering? 
    24 - 40 gram 
• Timing? 
    30 - 60’ voor het slapengaan



CAFEÏNE

• Nuttig voor focus/alertheid - reductie vermoeidheid 
• Als ‘fatburner’ eerder verwaarloosbaar 
• Verschillende vormen beschikbaar 

    Chewing gums - Energy shots/Drinks - Tabletten 

SNELHEID VAN OPNAME

50 mg 80 mg 80 mg 50 mg

 Kan slaapstoornissen veroorzaken indien overmatig gebruik


